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ھيات داير پاسخ ميدھد!

يادداشت سردبير

کارگران و مساله تعيين حداقل دستمزد!

سياوش دانشور

على جوادى

صفحه ۴

"ملتى" ديگر درست شد!

 ٨مارس

در حاشيه "استقالل" کوزوو

و نابرابری زن و مرد در عرصه اقتصادی
مھمترين خبر رسانه ھا در روز يکشنبه
گذشته اعالم استقالل کوزوو از
صربستان بود که طى يک راى گيرى
فرمايشى در پارلمان اين کشور به اتفاق
آرا اعالم شد.
منطقه بالکان يک محل تالقى و تضاد
منافع کشورھاى اروپا و روسيه و
آمريکاست :تکه پاره کردن يوگسالوى،
بمباران بلگراد توسط ناتو ،جنگھا و
پاکسازيھاى قومى که مدتھا "خبر"
رسانه ھا بود ،داستان محاکمه ميلوسويچ
در الھه ،تداوم جنگ آمريکا و روسيه
جديد در کشورھاى بجا مانده از بلوک
شرق سابق در قالب انقالبات مخملى ،و
حاال "استقالل" کوزوو در ادامه اين
روند" .استقالل" البته بى ربط ترين واژه
اى است که ميتوان به اين ماجرا اطالق
کرد .حمايت آمريکا و کشورھاى اتحاديه
اروپا ،استقرار نيروى نظامى کافى براى
برگزارى جلسه پارلمان و راى به اين
موضوع ،مخالفت روسيه و صربستان و
اعالم نگرانى چين ،عدم شرکت ١٠٠
"نماينده صرب" در راى برسر
"استقالل" و حمله ناسيوناليستھاى صرب
به سفارت آمريکا ،از جمله بيانگر اين
است که اين روند تا چه حد "مستقل"
بوده است .روشن است براى ما بعنوان
کمونيست مسئله اين نيست که کوزوو
جزو صربستان بماند يا جدا شود .نه
"تماميت ارضى" صربستان براى ما
ذره اى اھميت دارد و نه کشور شدن
مردم
کوزوو .اين
صفحه ٢

آذر ماجدى

صفحه ٦

كشيشی كه نتوانست

بمناسبت  ٨مارس روز
جھانى زن

منقدين را آرامش بخشد!

کمونيسم کارگری و آزادی زن
شھال نورى

صفحه ١٢

جنبش ھای اجتماعی
و راه ھای مقابله با جريان
ھاى حکومتى و راست

)انعكاس بخشی از موضعگيری ھما ارجمند
در برخورد به نظرات اخير اسقف اعظم
صفحه ۵
انگلستان(

 ١٦فوريه

صفحه ١۴

و کارگران!

پيروزی برای
آزاديخواھان و

کاميار آزادمھر

مسکن

برابری طلبان!

گزارشی از محالت فقير نشين
تھران
على طاھرى

صفحه ٩

کنفرانس بين المللی در

گراميداشت  8مارس
و ھمبستگی با زندانيان سياسی
سازمان آزادى زن
در صفحات ديگر :حکم شالق و جريمه کارگران سنندج” ،انتخابات پاکستان“ ،گزارش
اعتراض سربازان ١۶ ،فوريه .. ،نامه ھا و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

يادداشت سردبير...
زمانى در يوگسالوى کنار ھم
زندگى ميکردند ،ھيچ کينه قابل
مشاھده و غير قابل حلى از
ھمديگر نداشتند ،ناگھان بيدارشان
کردند که "صرب" و "کرووات"
و "اقليتھاى مختلف" ھستند.
سران قومى و قبيله اى و ملى
برايشان تراشيدند .در واقع
تناقض منافع کشورھاى درگير
در بالکان موجد اين نيروھاى
سياه و امثال "ارتش آزاديبخش
کوزوو" شد" .استقالل" امروز
مھر اين روند را برخود دارد و
پيش درآمد جنگھاى فرداست .دو
که
نکشيد
طول
روز
ناسيوناليستھاى صرب به مناطق
مرزى يورش بردند و آنھا را به
آتش کشيدند" .استقالل" کوزوو با
اعمال فشار و در متن رقابتھاى
جھانى صورت گرفت .مخالفتھا
ھم اساسا ھمين را منعکس
ميکنند .در اين ميان مردم اين
منطقه کماکان قربانى اند .اگر با
"استقالل" کوزوو دورنماى يک
زندگى خوشبخت و آزاد و مرفه
براى مردم در اين منطقه قابل
پيش بينى بود ،اگر مردم کوزوو
با مستقل شدن به چھارچوب
سياسى و مناسبات اجتماعى
پيشرفته تر و آزادترى وارد
ميشدند ،بطور قطع کمونيستھا از
آن استقبال ميکردند" .استقالل"
امروز کوزوو اما چنين نيست.
اين پروژه برمتن يک تاريخ
خونين پياده شده و چشم انداز
تداوم نفرت ملى و قومى و مذھبى
را در مقابل ھر ناظر واقع بينى
ميگذارد.
وقتى دقيق ميشويد ميبينيد تاچه حد
دنياى ملت سازى مسخره و مبتنى
بر کالھبردارى سياسى است.
ديروز صربھا "اکثريت" بودند و
مردم کوزوو "اقليت" ،امروز بعد
از ماجراى "استقالل" مردم
کوزوو "اکثريت" اند و مردم
موسوم به صرب در کشور جديد
"اقليت"! ھمه ميدانند تاريخ
جنگھاى يوگسالوى سابق مبتنى
بر قتل و جنايت جمعى گروھھا و
سران خودگمارده قومى و مذھبى

است .ھمه ميدانند اين خطر ھست
که اگر دو ھمسايه سر يک وجب
زمين يا يک موضوع بى اھميت
در گوشه اى مشکلى برايشان پيش
آمد ،با وجود کينه ھاى ايجاد شده
ميتواند منشا يک واقعه بزرگ و
جنايتھاى ھولناک شود .ھمه ميدانند
در مملکتى که ھويت قومى دارد
مردمى که در آن "قوم برتر"
نيستند ھمواره جانشان در خطر
است .به اين دالئل واقعى ھاشم
تاچی ،نخست وزير کوزوو،
مجبور است قسم بخورد که دولت
جديد کوزوو به "حقوق اقليت ھای
قومی" احترام ميگذارد! در دنياى
توحش آپارتايد قومى ،تنھا ضامن
اجراى دمکراسى قبيله اى ھمين
تعھدات پوچ است.
يک مسئله مضحک ديگر "پرچم
ملى" کوزوو است که روز يکشنبه
کنار پرچمھاى آمريکا ،در پريشتينا
پايتخت کوزوو ،توسط مردمى
مسخ شده رقصانده ميشد .پرچمى
که منبعد نشانگر "ھويت ملى" و
دوستى و دشمنى اين مردم با بقيه
خواھد بود .تکه پارچه اى که تا
چند ھفته قبل وجود خارجى نداشت
و ناگھان "ھويت" مردم شد! رسانه
ھا پا را فراتر نھادند و به
بيمارستانھا رفتند .دوربين ھا روى
نوزادانى متمرکز شد که بعد از اين
راى پارلمان بدنيا آمدند .آنھا
برخالف براداران و خواھران و
پدران و مادرانشان داراى "مليت
کوزوو اى اورژينال" ھستند! واقعا
عجب دنياى وارونه اى است!
نوزاد بيچاره و بيخبر از دنيا تا از
شکم مادر بيرون مى آيد مھر يک
مليت و مذھب و ارتجاع بر پيشانى
اش حک ميشود ،بدنيا مى آيد و
برشانه ھاى کوچکش يک تاريخ
جنايت پيشينيان گذاشته ميشود ،در
جاھائى مقروض بدنيا مى آيد ،با
الفاظ ھمان تاريخ برايش الالئى
ميخوانند ،ھمينطور ارزشھا و ضد
ارزشھا و تعصباتش را شکل
ميدھند ،ھمينطور از او يک جانى،
يک کاراديچ و يک آرکان و
ميلوسويچ بالقوه ميسازند! بله
ھمينطور! ناسيوناليسم و ھويت

ملى به ھمين پوکى و به ھمين
شناعت است .اعالم "استقالل"
يک نقطه عطف اين روند است!
شايد درميان اين گرد و خاک و
تبليغات ضد بشرى و خلسه
مذھبى ملى گرائى ،که ويترين
نمايش رقابتھاى جھانى و منطقه
اى است و پوچى "استقالل" را
برمال ميکند ،مدافعين حقوق
کودک بايد از حقوق و بيگناھى
اين کودکان دفاع کنند.
و باالخره "ملتى" ديگر درست
شد ،و ھمراه آن موجى از نفرت
قومى و شاخ و شانه کشيدن
قومى ابراز وجود کرد .درست
مانند کشورھا و "ملت" ھاى
ديگر که بعد از پايان جنگ
سرد سرھم شدند .آيا سيم
خاردار کشيدن بين مردم و
ديوار آپارتايد قومى باال بردن و
جدا کردن آنھا از ھمديگر،
درسى براى مردم ايران و
مناطق بحرانى جھان خواھد
شد؟ آيا عوامفريبى و جناياتى که
اين کشور سازيھا و "ملت"
سازيھا به آن متکى است،
تلنگرى به ذھنيت شکل گرفته
پيرامون ھويت کاذب ملى
خواھد زد؟ يا نه" ،استقالل"
کوزوو اميدى را در دل
فدراليستھا و منتظرين در اتاق
انتظار "ملت" شدن زنده خواھد
کرد؟ ترديدى نيست براى
ناسيوناليستھاى دوآتشه که البد
ھر کدام سابقه جنايتى دارند
"استقالل" کوزوو يک پيروزى
است .اما اين سيرک "ملت"
سازى براى طبقه کارگر اين
کشور جديد پشيزى ارزش
ندارد .ديروز کارگران توسط
بورژواھا استثمار ميشدند و
قربانى جنگ آنھا بودند ،امروز
نيز کمابيش در به ھمان پاشنه
ميگردد .براى طبقه کارگر و
کمونيسم ،اين ماجرا حلقه اى از
يک روند تماما ارتجاعى و ضد
کارگرى است که عواقب ناگوار
آن بر اتحاد طبقه کارگر در
بالکان و اروپا تاثيرات منفى و
مخرب باقى خواھد گذاشت.

شماره ٣٨
پايان يافت ،بلکه دمکراسى ليبرال
که مدتھا سيماى سياسى غرب را
تشکيل ميداد نيز در اساس به
پايان خود رسيد .دمکراسى در
دنياى پساجنگ سرد متکى به
بمب و ترور و آدمکشى است.
يک دمکراسى قبيله اى و عشيره
اى! "انتخابات" اخير پاکستان نيز
از اين قاعده مستثنى نبود .بدنبال
ترور بى نظير بوتو که قرار بود
پروژه آمريکا را مبنى برايجاد
باالنسى در قدرت ارتشى ھا و
اسالميھا در پاکستان پياده کند،
ھدف واقعى اين "انتخابات" را
بايد در تداوم ھمان سياست در
ميان ماتريال موجود طبقه حاکم
در پاکستان جستجو کرد .آنچه که
جالب است تمام شاخه ھاى اين
ارتشى -اسالمى -نيمه
ارتجاع
اسالمى ھرکدام در دوره ھاى
مختلف امتحان خود را پس داده
اند و ھر کدام در دوره اى نور
چشمى سياستھاى آمريکا در اين
کشور بودند .اينکه نھايتا کدام
حزب قبيله اى و خانوادگى دراين
نمايش سھم بيشترى در قدرت
سياسى پيدا ميکند ،مطلقا تاثيرى
به حال رفاه و امنيت مردم محروم
و طبقه کارگر پاکستان ندارد.
واقعا چه فرقى ميکند که حزب
مسلم ليگ "شاخه قائد اعظم"
پرويز مشرف ،يا حزب مسلم
ليگ "شاخه نواز شريف" ،يا
حزب مردم پاکستان خانواده بی
نظير بوتو دراين "انتخابات"
قرعه بنامشان درآيد؟ آنھم نمايشى
که با ترور شروع شد و با
بمبگذارى و بازھم ترور ادامه
يافت و بنا به اعتراف خودشان
 ٨٠ميليون پاکستانی واجد شرايط
در اين مضحکه شرکت نکردند؟
اگر منتخبين دمکراسى از آمريکا
تا اروپا و بيشتر نقاط دنيا با
اکثريت يک اقليت بيست سى
درصدى مردم تعيين ميشوند ،که
تازه براساس معيارھاى خودشان
ھيچوقت نماينده کاذب ھمان
اکثريت فرضى جامعه ھم نيستند،
چرا در پاکستان و ايران و ترکيه
اينگونه نباشد؟ دمکراسى ھمين
است ،يک کالھبردارى سياسى
تمام عيار .نوعى نمايش على بابا
و چھل دزد بغداد!

"انتخابات" پاکستان
با پايان جنگ سرد تنھا اردوى
سرمايه دارى دولتى نبود که

ھدف انتخابات
دمکراسى

در

دنياى
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يادداشت سردبير...

پيروزی برای آزاديخواھان و برابری طلبان!
دخالت مردم در سرنوشت سياسى
نيست ،بلکه سلب دخالت آنھا در
سياست بطور کلى و مشروعيت
دادن به ديکتاتورى سرمايه در
اشکال مختلف در يک پروسه
عوامفريبانه و کرونولوژيک
بطور خاص است .ھدف اساسى
اجراى
"انتخابات" پاکستان
منويات آمريکا در منطقه در تقابل
با اسالم سياسى است .ھمان
مسيرى که ترکيه پيمود در
پاکستان نيز اجرا ميشود .دوران
حکومتھاى ارتشى نوکر آمريکا و
نسبتا سکوالر به پايان رسيده
است .مطلوبيت دورانى اين نوع
حکومتھا به پايان رسيده است.
اين نيروھا جايشان را به نوعى
حکومتھاى اسالمى ميدھند که
قابليت مھار جريانات اسالمى
مخالف آمريکا را داشته باشند .و
اگر قرار است در صحنه بمانند
بايد غلظت اسالمى شان را باال
ببرند .مشرف با اينکه تا "امام"
شدن رفت اما نتوانست شرايط
الزم را تضمين کند و نھايتا ناچار
شد اين سناريو را بپذيرد .مسئله
اساسى آمريکا کماکان تحميل
توازنى جديد به اسالم سياسى در
مناطق استراتژيک بحرانى است.
دمکراسى بمب و ترور در
پاکستان ادامه دمکراسى عشيره
اى در عراق و افغانستان و ترکيه
است .اين نوع دمکراسى دارد
کمابيش تصوير مدل غربى و پسا
ليبرال دمکراسى را ھم شکل
ميدھد .حضور روزافزون بليه
مذھب و کليسا و کنيسه و مسجد
در غرب "ليبرال و آزاد" را ھمه

ميبينند.
پايان دادن به اين توحش و بربريسم
سياسى و نظامى را نبايد در حيطه
دولتھا و نيروھاى کمپ بورژوازى
امروز دنبال کرد .کسانى که
يکجانبه و ازسر مخالفت قاطعشان
با امپرياليسم گوشه چشمى به
اسالميون دارند ،و يا کسانى که
آنتى اسالميسم شان موجب شده که
به مذھب بطور کلى تخفيف بدھند و
گوشه چشمى به اردوى مقابل
داشته باشند ،در زمين سياسى
باالئى ھا بازى ميکنند .پاسخ طبقه
کارگر و کمونيسم به اين اوضاع
تعريف استراتژى پيروزى در يک
سنگر معين است .اين پيروزى تنھا
ميتواند روى دوش اردوى سومى
بنا شود که نفعى مادى چه تاکتيکى
و چه استراتژيک با کمپ باالئى ھا
ندارند .يک انفجار کارگرى
کمونيستى در يک گوشه دنيا
ميتواند منشا برگرداندن روندھا در
خاورميانه و به اين اعتبار در
جھان باشد .اين پرچم مدتھاست در
ايران تحت سلطه جمھورى
مھمترين مرکز
اسالمى ،در
تروريسم سياسى ،برافراشته شده
است .طبقه کارگر ايران و اردوى
آزادى و برابرى رسالت و وظايفى
بس سنگين و دورانساز بعھده دارد.
بايد موانع اين پيروزى را برداريم
و سازمان مناسب اين پيروزى را
انقالب
کنيم .پيروزى
ايجاد
کارگرى در ايران فصل جديدى را
در دنيا آغاز ميکند*.

آثار
منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی
فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند ،منصور حکمت
يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/

 ٢٨بھمن ١٣٨۶
امروز شنبه  ١٦فوريه ،ھزاران
انسان آزاديخواه و برابری طل ب
در سرتاسر جھان در ج واب ب ه
ف راخ وان م ا ب رای اع ت راض
ج ھ ان ی ب ه ح ک وم ت اس الم ی
ايران و با خواست آزادی فوری
ھ م ه دانش ج وي ان زن دان ی،
ت ج م ع ات ،آکس ي ون ھ ا و
ت ظ اھ رات ھ ای م ت ع ددی را
سازمان دادند.
آزاديخواھان! برابری طلبان !
ھمين جا الزم ميدانيم که بنام
ھمه دانشجويان آزاديخواه و
برابری طلب در سراسر کشور،
بنام ھمه رفقای زندانيمان ،بنام
ھمه آنان که اکنون زير شکنجه
و در زندان ھا بسر ميبرند ،از
ھمه شما شرکت کنندگان در اين
اعتراضات تشکر کنيم .مردم
ايران تظاھرکنندگان امروز را
در تالش برای آزادی و برابری
در کنار خود ميبينند .شما
ھمسنگران آزادی خواھان و
برابری طلبان ايران ھستيد .بايد
فشار بر حکومت ايران را تا
آزادی قطعی ھمه زندانيان ادامه
داد .اينان تنھا در نتيجه ھمين
فشارھای سراسری بود که
مجبور شدند فعال به قيد وثيقه
تعداد زيادی از ياران ما را
آزاد کنند.
امروز جنبش آزاديخواھی و
برابری طلبی عليرغم دستگيری
ھای اخير ابعادی بسيار وسيع
تر از گذشته پيدا کرده است،
حکومت که با حمله گسترده و
سيستماتيک خود تصور ميکرد
ميتواند با دستگيری و شکنجه
رھبران دانشجويان آزاديخواه و
برابری طلب ،جنبش ما را خفه
کند ،با موج وسيعی از پيوستن
نيروھای آزادی خواه و برابری
طلب به ما روبرو شد .واقعيت
اين است که دستگاه سرکوب
جمھوری اسالمی بزرگترين
اشتباه خود را وقتی مرتکب شد

که اقدام به سرکوب اين جنبش
کرد.
شما آزاديخواھان و برابری طلبان
در سرتاسر جھان بخش مھمی از
اين جنبش ھستيد .ما به حمايت
ھای بيشتر تک تک شما
نيازمنديم .در کنار ما بمانيد! ما تا
رسيدن به تمام خواسته ھا و
اھداف انسانيمان از پای نخواھيم
نشست.
تا اين لحظه اخبار اعتراضات و
آکسيونھای زير که در آنھا
ھزاران نفر شرکت داشته اند،
بدست ما رسيده اند - .گوتنبرگ،
سوئد  -اسلو ،نروژ  -کپنھاک،
دانمارک  -الھه ،ھلند  -آمستردام،
ھلند  -لندن ،انگلستان  -استکھلم،
سوئد  -تورنتو ،کانادا  -لولئو،
سوئد  -زوريخ ،اتريش -
ھلسينکی ،فنالند  -ھامبورگ،
آلمان  -نيويورک ،آمريکا.
از سايت آزادى و برابرى
عکسھايی از تظاھرات ھای
برگزار شده:

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

ھيات داير پاسخ ميدھد!

کارگران و مساله تعيين حداقل دستمزد!
ھر ساله مساله تعيين حداقل
دستمزد يک عرصه تقابل جدی
سرمايه و دولت و کارگر در پايان
سال است .امسال نيز از ھم
اکنون تقابل در اين عرصه شدت
گرفته است .مالحظات عمومی
حزب در اين عرصه چيست؟
شاخص ھای تعيين دستمزد
کدامند؟ پروسه تعيين حداقل
دستمزد چه بايد باشد؟ کارگران
نيازمند چه اھرمھايی در اين
تقابل ھستند؟
علی جوادی :ذکر چند نکته پايه
ای قبل از ورود به اين بحث
حياتی است .جدال بر سر تعيين
دستمزد يک عرصه جدی مبارزه
طبقاتی ميان کار و سرمايه در
جامعه است .برای کارگر اين
جدالی بر سر سھم بيشتر و
برخورداری از يک زندگی
انسانی در يک جامعه ضد انسانی
است .برای کارفرما اين جدالی بر
سر انباشت سرمايه ،سود و
استثمار بيشتر کارگر است.
کارگر در اين جامعه با دريافت
دستمزد تنھا توان کار کردن و
حضور مجدد خود در بازار کار
و واحد توليدی را بدست می
آورد .اما سرمايه در اين معامله
انباشت ميکند .بر سرمايه و
ثروت اجتماعی خود می افزايد.
کارگر در اين مبارزه برای ھستی
ميکند .برای
مبارزه
اش
برخورداری از يک زندگی
شايسته انسان مبارزه ميکند.
کارگر در اين نظام تنھا زمانی
ميتواند کاری بدست آورد و
نيروی کار خود را بفروش
برساند که نيروی کارش منجر به
توليد سود برای سرمايه دار شود.
در غير اين صورت بيکار است
و جزيی از ارتش بيکاران در
جامعه و محکوم به فالکت!
نيروی کار خالق است .آفريننده و
توليد کننده است .تمام قدرت

عظيم جامعه بشری ،تمام
محصوالت توليد شده در دنيای
کنونی چيزی جز محصول قدرت
کار و خالقيت بشريت کارگر
نيست .اما سھم کارگر از
محصوالت توليد شده اندک و
ناچيز است .و تا زمانيکه چرخ
اقتصادی جامعه بر اين مبنا به
گردش در می آيد ،تا زمانيکه نظام
کار مزدی پا برجاست سھم کارگر
در اساس فقر و محروميت و
فرودستی در جامعه سرمايه داری
است .واقعيت اين است که تا
زمانيکه کارگر ناچار به فروش
نيروی کار خود و انجام کار برای
سرمايه و صاحبان وسايل توليد و
توزيع معاش عمومی است ،تا
زمانيکه که نظام مزدبگيری و
خريد و فروش نيروی کار انسانھا
ھدف فعاليت اقتصادی در جامعه
بشری است ،سھم کارگر از کل
ثروت اجتماعی محدود است .در
اين نظام نيروی کار تبديل به کاال
ميشود و شرايطی که بر سرنوشت
ھر کااليی در جامعه سرمايه داری
حکفرماست بر شرايط زندگی
کارگر نيز حاکم ميشود .بنوعی
خود کارگر ھم تبديل به شيئی
ميشود که بايد به شرايط سرمايه تن
دھد .نيروی کارش را تا زمانيکه
خريداری ھست بفروشد ،در غير
اين صورت محکوم به گرسنگی و
فنا و نابودی است .نفی نظام کار
مزدی و ايجاد جامعه ای که در آن
ھرکس داوطلبانه به اندازه توان و
خالقيتش در توليد وسايل توليد
زندگی و رفاه ھمگان شرکت ميکند
و به اندازه نيازش از اين
محصوالت توليد شده اجتماعی
بھره مند ميشود ،تنھا راه پايان
دادن به اين تناقض و نابرابری
عظيم اجتماعی است.
اما در عين حال و مادام که نظام
سرمايه داری پابرجاست ما برای
تحميل گسترده ترين و باالترين
سطح زندگی و معاش مردم
زحمتکش مبارزه ميکنيم .چاره

ديگری نداريم .در غير اين
صورت ھنوز در شرايط برده
داری و شرايط برده وار زندگی
ميکرديم .مبارزه برای تعيين
دستمزد يک رکن تالش برای
بھبود زندگی روزمره طبقه
کارگر است .ھدف ما در اين
مبارزه تحميل بخشى از حقوق
حقه و پايمال شده کارگر به
سرمايه داران و دولتشان است.
ھدف ما مصون کردن نسبى
طبقه کارگر از عواقب فالکتى
است که سرمايه دارى به کل
جامعه تحميل ميکند.
مبارزه برای تعيين حداقل
دستمزد گوشه ای از مبارزه
روزمره کارگر در اين نظام
است .دائمی و ھميشگی است.
ھمان طور که اشاره شده است،
مالحظات ما در مبارزه برای
تعيين دستمزد عالوه بر مسائل
پايه ای ذکر شده در باال چند
گانه است .مبنای تعيين حداقل
دستمزد چه بايد باشد؟ چه کسی
بايد حداقل دستمزد را تعيين
کند؟ خريدار يا فروشنده نيروی
کار؟ شرايط مطلوب برای
تعيين حداقل دستمزد از زاويه
طبقه کارگر کدام است؟
 -١در حال حاضر حداقل
دستمزد در ايران  ١٨٣ھزار
تومان در ماه است .خط فقر بنا
به آمار خود مقامات رژيم
اسالمی باالی  ٣۵٠ھزار تومان
است .اين يعنی محکوميت به
فالکت و فقر .با  ١٨٣ھزار
تومان در ماه نميتوان حتی
ھزينه اجاره يک خانه دو اتاق
خوابه را در شھرستانھای
کوچک برای يک خانواده
متوسط کارگری تامين کرد .در
نتيجه اولين مبنای تعيين دستمزد
نگرش عمومی نسبت به اين
مساله است .آيا کارگر انسان
است يا يک ماشين توليد

شماره ٣٨
جاندار؟ کداميک؟ در نگاه
سرمايه ،کارگر زنده است تا کار
کند ،محصوالت جديد توليد کند و
سود بيافريند .اما برای طبقه ما
تعيين حداقل دستمزد نه بر مبنای
نيازھای سود آوری سرمايه و
انباشت سرمايه بلکه بر مبنای
تامين معاش و نيازمنديھای يک
زندگی انسانی در جامعه قرن
بيست و يکم بايد تعيين شود .ما
انسانيم .کارگر انسان است .ھمان
نيازھايی را دارد که سرمايه دار
دارد .فرزندش ،خودش ،خانواده
اش ،نيازمند تفريح و استراحت و
مسکن و درمان و فراغت و
پوشاک و آذوقه مناسب اند .ما دو
استاندارد در زندگی انسان ھا در
جامعه را نمی پذيريم .فرزندان ما
شايسته ھمان زندگی ای ھستند که
فرزندان سرمايه داران از آن
برخوردارند .محيط کار ما بايد از
ھمان ايمنی برخوردار باشد که
محيط کار کارفرما برخوردار
است .چرا بايد قبول کنيم زمانيکه
درمورد حداقل دستمزد صحبت
ميکنيم بايد بپذيريم که کارگر
بخش محروم و فقير و بی بھره
جامعه است؟ چرا؟ چه کسی گفته
است؟ چه کسی حکم داده است
سھم طبقه ما محروميت است؟
چرا سرمايه دار نبايد بخش
محروم جامعه باشد؟ اصال چرا
محرومی بايد وجود داشته باشد؟
در مبارزه برای تعيين دستمزد
فعالين کارگری در درجه اول بايد
اين نگرش ضد انسانی سرمايه به
کار و نيازمندی ھايش را زير نقد
کوبنده خود قرار دھند .نبايد به کم
قناعت کرد .نبايد به حداقل بسنده
کرد .نبايد اجازه داد حداقل
دستمزد بر مبنای خط فقر و
محروميت رقم زده شود .در
برخی جوامع غربی محافل پيشرو
کارگری بمنظور کنار زدن چنين
تصويری از تعيين دستمزد
صحبت از حداقل دستمزد نيست،
بلکه صحبت از "دستمزد
زندگانی" )(Living wage
است.
 -٢مساله حياتی ديگر اين است
که چه کسی بايد در مقام تعيين
حداقل دستمزد باشد؟ کارگر يا
کارفرما؟ فروشنده نيروی کار يا
خريدار نيروی
صفحه ۵

يک دنياى بھتر

صفحه ۵

کارگران
و مساله تعيين حداقل دستمزد...

شماره ٣٨

كشيشی كه نتوانست
منقدين را آرامش بخشد!
)انعكاس بخشی از موضعگيری ھما ارجمند در
برخورد به نظرات اخير اسقف اعظم انگلستان(

کار؟ طرح مساله به اين صورت
وارونه بودن اين جوھر معامله
نابرابر ميان کار و سرمايه را
نشان ميدھد .کدام خريداری در
نظام سرمايه داری قيمت کاالھای
مورد نياز خود را تعيين ميکند؟
آيا مستاجر اجاره مسکن مورد
نياز خود را تعيين ميکند؟ چگونه
است که در تمام قلمروھای
اقتصادی که قوانين نظام کار
مزدی حاکم است خريدار و
"صاحب" کاال تعيين کننده قيمت
"کاالی" خود است ،اما کارگر
نميتواند قيمت کاالی خود يعنی
نيروی کار خود را تعيين کند؟
اين زورگويی و قلدری ذاتی نظام
سرمايه داری را نبايد پذيرفت.
صالح ترين کسانيکه ميتوانند و
بايد حداقل دستمزد را تعيين کنند
نمايندگان منتخب کارگران
ھستند؟ تنھا و تنھا نمايندگان
منتخب کارگران ميتوانند و بايد
ميزان دستمزد را تعيين کنند .و
اين ما را به مساله تشکل و
نمايندگان کارگران ميرساند .در
حال حاضر طبقه کارگر فاقد حق
قانونی برای تشکيل تشکالت توده
است .سرکوب
خود
ای
سيستماتيک تالشھای کارگر در
اين عرصه يک رکن پايه ای
ھويت ضد کارگری نظام اسالمی
و سرمايه داری در ايران است.
رژيم اسالمی ميکوشد تا تشکالت
اسالمی و دست ساز خودش را،
انجمن ھای اسالمی ،خانه کارگر
به
و شوراھای اسالمی،
کارگران حقنه کند و اين ارگانھا
ھم خود را در مقام چنين نقش
مضحکی قرار ميدھند .در حقيقت
افشاء و طرد اين زائده ھا و
ارگانھای ضد کارگری يک اقدام
تعيين کننده در پروسه شکل دادن
به تشکالت واقعی کارگری است.
اما کارگران ميتوانند اين خالء را
با تشکيل مجامع عمومی خود
بسرعت جبران کنند .سازمان
دادن مجامع عمومی کارگری،
پرداختن به مساله تعيين حداقل
دستمزد ،انتخاب نمايندگان واقعی
کارگران در مجامع عمومی

کارگری ،يک تالش جدی در اين
راستا است.
 -٣اما باالخره چه رقمی را بايد
کارگران اعالم کنند؟ در سالھای
گذشته بخشھايی از کارگران،
کارگران برق و فلز کرمانشاه ،رقم
 ۶٠٠ھزار تومان را اعالم کرده
اند .در برخی از محافل کارگری
صحبت از يک ميليون تومان است.
در تعيين اين ارقام معموال دو
فاکتور در نظر گرفته ميشود .يکی
حداقل تعيين دستمزد در يک
شرايط "ايده ال" است و ديگری
آنچه ممکن و قابل حصول است.
معموال ارقام اعالم شده بين اين دو
حد در تغيير است .چه بايد کرد؟
بنظر من بايد از آنچه سھم و حق
کارگر است آغاز کرد .حداقل
دستمزد بايد به نيازھای يک زندگی
انسانی پاسخ گو باشد نه به آنچه
"ممکن" است .در تعيين اين حداقل
دستمزد بايد توقعات انسانی از
زندگی را مبنا قرار داد نه بی
حقوقی و فقر و فالکتی که سرمايه
و دولت آدمکش اسالمی به طبقه
کارگر تحميل کرده است .اما آنچه
قابل دريافت و حصول است در
اساس محصول قدرت و توان طبقه
کارگر در ھر شرايطی است.
دستمزد تعيين شده در ھر دوره
محصول مبارزه و کشمکش است.
محصول توازن قوای ميان کارگر
و کارفرما و قدرت عمل سياسی و
اعتراضی کارگر در جامعه است.
اگر تالش اعتراضی در اين
وضعيت برای تعيين دستمزد
سازمان داده نشود ،ميزان دستمزد
را نيز نمايندگان سه گانه کارفرما
و دولت و تشکل ھای دست ساز
دولت تعيين خواھند کرد .اين
وضعيت ميتواند با تالش آگاھانه
فعاالن و رھبران راديکال و
سوسياليست کارگری تغيير کند.
کارگر نيازمند تشکل و اھرم
دخالتگری خود در اين جدال است.
از ھم اکنون بايد دست به کار شد* .

اين عنوان مقاله ای از ليندا
ھرست يكی از نويسندگان دائم
پرتيراژترين روزنامه تورنتو
است كه به بررسی موضع
گيری اخير اسقف اعظم
و
انگلستان
كانتربری
واكنشھايی مربوط به آن
پرداخته است .در اين نوشته
ضمن مقاسيه حركتی كه در
كانادا جھت ايجاد دادگاھھای
اسالمی صورت گرفته بود با
بيانات كشيش مذكور در حمايت
از ايجاد مراجع قضايی اسالمی
در انگلستان ميخواھد تصويری
از مقاومت جامعه غرب در
مقابل اسالم را نشان دھد.
در بخشی از مقاله نويسنده با
رجوع به تجربه كانادا و
مقاومت عليه اجرايی قوانين
شريعه در استان انتاريو به
سراغ ھما ارجمند بعنوان
سازمانده كمپين عليه دادگاھھای
شريعه در كانادا ميرود و نظر
او و واكنش او را در مقابل
موضعگيری اخير اسقف اعظم
ميپرسد و جستجو ميكند .اولين
مورد اين است كه ھما ارجمند
به صراحت ميگويد كه معذرت
خواھی آقای ويليامز كافی
نيست .او متذكر ميشود كه اين
ساده لوئی بی حد و حصر آقای
ويليامز است كه فكر ميكند با
اجازه دادن به قوانين شريعه
ميتوان جامعه تقسيم شده و تكه
پاره انگليس را وحدت بخشد.
قوانين شريعه برعكس ،مخالف
قوانين جا افتاده و باسابقه
انگلستان در زمينه حقوق زنان،
مسائلی چون طالق ،سرپرستی
كودك و تك ھمسری است.
در ادامه اين مقاله آمده است.
"ويليامز در مصاحبه با بی بی
سی ميگويد در بعضی از
فرھنگھا و يا مذاھب ميتوان
آلترناتيوھايی را سراغ كرد كه
در رابطه با مسئله طالق

مناسبتر عمل ميكند .اما ھما
ارجمند مخالف آن بوده و تاكيد
ميكند موضع آقای ويليامز تحت
عنوان مولتی كالچراليسم تبعيض
و جداسازی را بيشتر تقويت می
كند.
ھما ارجمند ميگويد مھاجرين
قوانين
بخاطر
بسياری
سركوبگرايانه اسالمی به كانادا
آمده اند كسانی كه جز صف
بيشماری بودند كه طومار عليه
) ١٩٩١كه
حكميت
اليحه
دادگاھھای مذھبی خانوادگی را
مجاز ميشمرد( را امضا كردند و
يا به تظاھرات مقابال كوئينز
پارك )مجلس ايالتی( تظاھرات
پيوستند .حركتی كه موجب شد تا
در سپتامبر  ٢٠٠۵نخست وزير
ايالتی خواھان لغو اين اليحه
گشته و سپس مجلس نيز با
اكثريت آرا آن را ملغی كرد.
آقای ويليامز ضمن اين كه
ميگويد قوانين اسالمی را بخوبی
نميشناسد ،تاكيد ميكند كه خواھان
حوزه قضايی موازى با قوانين
مدنی جاری نيست .بخصوص در
مسائل حساسی چون موقعيت و
حقوق زنان .اما ھما ارجمند
معترضانه ميگويد كه قوانين
اسالمی در ھمه جوانبش عليه
زنان است .مجاز بودن مراجع
شرعی يعنی زير فشار قرار دادن
زنان به پذيرش احكامش و يا
ايزوله كردن آنان از خانواده و
كاميونيتی شان و عمال ايجاد مانع
در جھت جذب آنان در جريان
غالب جامعه و زيرپا گذاشتن حق
شھروندی زنان".
www.nosharia.com
homawpi@nosharia.com
416-737-9500
نوشته کامل ليند ھرست به
انگليسی را ميتوانيد در سايت
حزب مطالعه کنيد*.

يک دنياى بھتر

صفحه ۶

 ٨مارس
و نابرابری زن و مرد در عرصه اقتصادی
آذر ماجدى
برای يک دنيای بھتر :تاريخچه ٨
مارس به اعتراض زنان کارگر
نساجی در نيويورک برای شرايط
کار و دستمزد بھتر بر ميگردد.
فرودستی زن در عرصه
اقتصادی کماکان يک عرصه
اصلی نابرابری زن و مرد در
جامعه است .به گوشه ھايی از
خبر زير که در سايت دوم
خردادی دسترنج منتشر شده
است ،توجه کنيد" :مديريت
کارخانه نساجی پرنخ با ترفندی
قانونی زنان سرپرست خانوار را
با کارگران با سابقه خود
جايگزين کرد  ....پس از آنکه
مديريت کارخانه نگين ريس
درخشان )پرنخ( در شھريور ماه
گذشته با تمامی کارگران تسويه
حساب کرد ،از تعدادی زنان
سرپرست خانوار برای کار در
کارخانه دعوت به ھمکاری کرده
است.به گفته اين منابع ،فرار از
پرداخت مطالباتی چون حق
سنوات و حق طبقه بندی مشاغل
از انگيزه ھای اصلی مديريت
کارخانه پرنخ برای اخراج
کارگران و استخدام زنان
سرپرست خانوار بوده است... .
فعاالن صنفی کارگری در استان
مرکزی معتقد ھستند که زنان
سرپرست خانوار از روی اجبار
و به دليل فشار اقتصادی ،چشم
پوشی از تضييع حقوق قانونی
خود را بر محروم شدن
از دستمزدی در حد زنده
ماندن ترجيح می دھند".
ريشه ھای اين بی حقوقی چيست؟
با اين شرايط چگونه بايد برخورد
کرد؟ برای نابودی اين شرايط چه
بايد کرد؟

آذر ماجدی :ريشه اين بی حقوقی
را بايد در نظام سرمايه داری
جستجو کرد .سود انگيزه اصلی
کارکرد نظام سرمايه داری است.
لذا "تقسيم جنسی انسان ھا در
قلمرو توليد  ...يک عامل مھم
اقتصادی و سياسی در تضمين
سودآوری سرمايه" بشمار می آيد.
در اينجا نقل بخشی از برنامه يک
دنيای بھتر ،برنامه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ،نوشته منصور
حکمت ،بنظرم بسيار روشنگر
است" :ايجاد انعطاف پذيری
نيروی کار در اشتغال و اخراج،
ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش
درونی در اردوی مردم کارگر،
تضمين وجود بخش ھای محروم تر
در خود طبقه کارگر که پايين نگاه
داشتن سطح زندگی کل طبقه را
مقدور ميسازد و باالخره مخدوش
کردن خودآگاھی انسانی و طبقاتی
بشريت کارگر و دوام بخشيدن به
آراء و افکار و تعصبات کھنه و
پوسيده و فلج کننده ،برکات
ستمکشی زن برای سرمايه داری
مدرن معاصر و از ارکان انباشت
سرمايه در دنيای امروز است".
نمونه ای که در سوال به آن اشاره
شده است يک نمونه روشن و
غيرقابل انکار از اصلی است که
در اينجا قيد شد .سرمايه دار برای
افزايش سود و برخورداری از
شرايط بھتر برای رقابت مردان
کارگر را اخراج ميکند و زنان
محروم را بجای آنھا استخدام
ميکند .با اين کار نه تنھا ميزان کل
دستمزد پرداختی را بسيار کاھش
ميدھد ،بلکه نيروی کاری ای را
بکار ميگيرد که بخاطر شرايط
حقوقی و اجتماعی اش خاموش،
منعطف و مطيع است .با اين
حرکت سرمايه دار معين صرفا

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

شرايط سودآوری خود را بھبود
نمی بخشد ،ضربه مھمی به
اتحاد و خودآگاھی طبقاتی طبقه
کارگر وارد مياورد .مقاومت
مردان کارگر در مقابل اشتغال
زنان را افزايش ميدھد و جدايی
انسانی و ھمبستگی طبقاتی
کارگران را بسيار ضربه پذير
موقعيت
ميکند .تاثير
تر
فرودست زن در جامعه برای
چه سرمايه دار منفرد و چه کل
کارکرد نظام سرمايه داری به
ھمين روشنی است.
البته در کشورھايی که از نظر
اقتصادی عقب افتاده تر اند و
نقش مذھب و سنت ھای عقب
مانده بر جامعه بسيار بيشتر
است ،تبعيض جنسی بسيار
زمخت تر و موقعيت زنان
بسيار برده وارتر است .لذا
ممکن است چنين تصور شود
که مذھب و سنن عقب مانده
ريشه اصلی ستمکشی زن و
موقعيت فرودست وی در جامعه
است .ممکن است تصور شود
که فرضا با سرنگونی رژيم
اسالمی و برقراری يک نظام و
دولتی سکوالر مساله زنان در
ايران حل ميشود و به برابری
کامل دست می يابند .اما اين
يک تصور بيش نيست .قطعا با
سرنگونی نظام سرمايه داری و
استقرار يک نظام سکوالر
موقعيت زنان بسيار بھبود می
يابد .زنان ميتوانند به برابری
حقوقی دست يابند و موقعيت
شان را در اقتصاد و سياست
بھبود بخشند .اما ھنوز با
برابری کامل اجتماعی و
اقتصادی فاصله دارند.
برای روشن شدن اين حکم کافی
است به غرب نظری بياندازيم.
در اروپا و آمريکا زنان طی
چند دھه اخير به دستاورد ھای
بسياری دست يافته اند .جنبش
ھای اجتماعی برای برابری زن

شماره ٣٨
و مرد و جنبش سوسياليستی
حمالت مھمی به مردساالری و
تبعيض جنسی وارد آورده اند.
ليکن ھنوز موقعيت زنان تا
برابری کامل فاصله بسياری
دارد .در عرصه اقتصادی اين
مساله کامال مشھود است .در
سطح طبقات باال زنان توانسته اند
در موقعيت کارفرما و مديرھای
مراتب باال قرار گيرند ،البته با
فاصله زياد از مردان .اما در
ميان طبقات زير دست و
بخصوص طبقه کارگر اين
اختالف بسيار چشمگير تر است.
ھنوز دستمزد متوسط زنان نسبت
به مردان در جوامع پيشرفته تر
حدود  70درصد است .اين رقم
در کشورھای مختلف متفاوت
است .ليکن  70درصد گرايش
عمومی را نمايندگی ميکند.
تقسيم کار در اين دسته از
کشورھا به نسبت کشورھايی از
قبيل ايران تغييرات قابل رويتی
کرده است .زنان به کارھايی که
سابقا کامال مردانه تعريف شده
بود کم و بيش راه يافته اند .اصل
دستمزد برابر در مقابل کار
يکسان در بسياری موارد رعايت
ميشود .اما مساله اينجاست که
اصل دستمزد برابر در مقابل کار
مشابه رعايت نميشود و از آنجا
که بخصوص در عرصه صنعت
تقسيم کار جنسی ھنوز حاکم
است ،دستمزد کارھای باصطالح
زنانه از کارھای "مردانه" پايين
تر است .موقعيت مادری ،زنان
را در جامعه سرمايه داری در
موقعيت ضربه پذير تر و ضعيف
تری در بازار کار قرار ميدھد .با
وجود حقوقی چون مرخصی
دروان زايمان ،که ميزان آن در
کشورھای مختلف متفاوت است،
زنان ھنوز بخاطر فشار اجتماعی
به کارھايی راغب ھستند که
انعطاف بيشتری در اين موارد
قائل است .ھمين مساله بطور
اتوماتيک کارھای زنانه را در
ميان کارھايی با دستمزد پايين تر
طبقه بندی ميکند.
ارتقاء شغلی برای زنان در موارد
است .بحز
محدود
متعددی
مواردی که قرارداد ھای دائم و
برای
ايمن
صفحه ٨

يک دنياى بھتر

صفحه ٧

پيام اسقف کنتربری ،کليسای انگلستان ،بمناسبت صدمين سالگرد  8مارس:

قانون شرعيه بر زندگی زنان بايد حاکم شود ،آمين!
آذر ماجدی
احتماال زمانی که اسقف
کانتربری ،روان ويليامز ،در
مورد به کارگيری قانون شرعيه
در محيط ھای مسلمان نشين
بريتانيا ،اظھار نظر ميکرد ،بر
اين تصور بود که نظرش با
استقبال مواجه خواھد شد ،بعنوان
پيشنھادی از روی حسن نيت و
بمنظور کاھش تنش ھای نژادی
برداشت خواھد شد .اما اين
پيشنھاد ،اسقف را به بد دردسری
دچار کرد .از راست و چپ مورد
حمله قرار گرفت .آنھايی که
"فرھنگ سفيد مسيحی" شان را
زير خطر ميديدند ،خواھان
استعفای او شدند .مدافعين حقوق
زن ،سکوالريست ھا ،آتئيست ھا
و غيره نگران از تاثيرات منفی
قانون شرعيه بر حقوق انسان و
بويژه حقوق زنان وی را مورد
حمله قرار دادند .اسقف ويليامز
تحت انتقادھای تند پيشنھاد خود
را محدود کرد .گفت که منظورش
تمام قانون شرعيه نيست ،بخش
حقوق خانواده آن مورد نظرش
است .ايشان واقعا متوجه نيست!
موقعيت و حقوق زن در اسالم
پاشنه آشيل اين مذھب ،و بايد
بگويم ،اين ايدئولوژی است .زن
ستيزی عالمت شناسايی اسالم،
حجاب بيرق آن و آپارتايد جنسی
يکی از ستون ھای اصلی
حاکميت اش است .بعالوه ،در
شرايط حاضر يک جنبش بسيار
فعال ارتجاعی ،اسالم سياسی،
ايدئولوژی خود را بر اسالم بنا
نھاده است .ھر جا که قدرت
ميگيرد ،ابتدا زنان را از ھر حقی
محروم ميکند ،به زور حجاب
سرشان ميکند و آپارتايد جنسی را
بر جامعه حاکم ميکند .ھمان
جنبشی که در غرب از عدم
تولرانس نسبت به قانون شرعيه و
حجاب مينالد ،آنجا که جامعه زير
کنترل اش است ،مردم را به زور
ترور و ارعاب به قبول شرعيه،
حجاب و آپارتايد جنسی مجبور
ميکند و آنھايی را که سرپيچی

ميکنند با شالق ،بريدن دست و پا و
اعدام تنبيه ميکند.
به اين ترتيب يک دليل اصلی
مخالفت با قانون شرعيه برخورد
آن با زنان است .قول روان ويليامز
که منظورش فقط بخش خانواده آن
است ،ھيچ تساليی برای زنی که
در تھديد از دست دادن حقوق اش
قرار دارد نيست .ھمچنين از
دختری که از خشونت ناموسی،
ازدواج اجباری و حجاب ھراسان
است نيز دردی دوا نميکند .اين
مساله در بھترين حالت صرفا بی
اطالعی و خامی آقای اسقف را
آشکار ميکند.
ممکن است استدالل شود که نيت
اسقف مبارزه با نژاد پرستی
)راسيسم( است .فرض کنيم چنين
است .ابتدا ببينيم اين پيشنھاد واقعا
ضد راسيستی است .ممکن است
استدالل شود که اسقف مطالبات و
فرھنگ مسلمانان را در نظر گرفته
است ،بويژه در شرايطی که
مسلمانان بطور کلی تحت فشار
اجتماعی قرار دارند .اين فرضيه
کامال اشتباه است .تاريخا مبارزه
عليه راسيسم به معنای مبارزه
برای برابری بوده است نه برای
ابقای تفاوتھا؛ برابری در مقابل
قانون و در عرصه ھای اقتصادی،
اجتماعی و سياسی .مبارزه عليه
راسيسم مبارزه ای برای
انتگراسيون اجتماعی شھروندان
بوده ،نه جدا سازی آنھا .جنبش
حقوق مدنی در آمريکا برای يک
قانون متفاوت برای سياھان مبارزه
نميکرد ،برای يک قانونی ميجنگيد
که با سياه و سفيد به يکسان
برخورد کند .جوھر و ماھيت
مبارزه عليه آپارتايد نژادی در
آفريقای جنوبی مبارزه ای برای
ايجاد يک قانونی بود که با کليه
شھروندان برابر و يکسان برخورد
کند.

اما اين فقط آقای اسقف
کانتربری نيست که چنين
نظراتی را طرح و تبليغ ميکند.
اين يک گرايش و ترند سياسی
نسبتا جديد است .برای اينھا ضد
نژاد پرستی از برابری به
تفاوت و اختالف و از
انتگراسيون به جدا سازی تغيير
معنا داده است .اين وارونه
سازی مفھومات را ما مديون
نظرات پست مدرنيستی ھستيم
که به عروج نظريه نسبيت
فرھنگی منجر شد و بتدريج
چنين جايگاه رفيعی در حوزه
اجتماعی – سياسی به مقوله
)چند
کالچراليسم
مولتی
فرھنگی( در اين تعبير معوج
آن اعطاء کرد.
برخی بخش ھای "گمراه"
تحصيلکردگان ،دانشگاھيان،
روشنفکران و سياستمداران
نقش بسيار برجسته ای در دفاع
از اين مقوالت بعنوان مقوالتی
پيشرو ،آزاديخواھانه ،برابری
طلبانه و ضد راسيستی داشته
اند .نيروھای سياسی ارتجاعی،
از قبيل اسالم سياسی ،تنھا
برندگان اين پروسه بوده اند.
برای دھه ھا تجاوزات وحشيانه
به حقوق انسان ھا و انسانی در
کشورھای تحت حاکميت اسالم
توسط اين تئوری ھای معوج
مورد بی اعتنايی و يا حتی
توجيه قرار ميگرفتند .فقط
زمانی که اين اعمال وحشيانه،
به شکل تروريسم ،بخصوص
پس از  11سپتامبر به جوامع
غربی راه پيدا کرد ،اعتراضاتی
شنيده شد.
مولتی کالچراليسم معادل
راسيسم است .نسبيت فرھنگی
معادل راسيسم است .اين مساله
را بايد يک بار برای ھميشه
ميخ اش را بکوبيم .با تعيين
سيستم ھای حقوقی متفاوت
برای شھروندان مختلف بر

شماره ٣٨
مبنای مقوالت اختياری ای چون
فرھنگ و مذھب ،ما سرنوشت
ضعيف ترين بخش ھای آن
باصطالح محيط فرھنگی معين را
به الطفاطات رھبران خود گمارده
آن محيط ھا ميسپاريم .ضعيف
ترين بخش ھای آن محيط را از
حمايت قانونی و جامعه محروم
ميکنيم .زنان تحت اسالم بی
حقوق و منکوب شده اند .رھا
کردن آنھا به قانون شرعيه فقط
آنھا را بيش از پيش قربانی ميکند.
اشتباھات اساسی بسياری در اين
فرضيه ھا و روش موجود است.
يکی از آنھا که ظاھرا بسيار
ليبرال است ،اين فرض است که
اعضای "محيط ھای اسالمی"
داوطلبانه و با اختيار آزاد به
قانون شرعيه متوسل خواھند شد.
اگر زنان و کودکان اين محيط ھا
انتخابی داشتند و ميتوانستند نظر
خود را بيان کنند ،به آقای اسقف
توصيه ميکردند که پيشنھادشان
را برای خود نگاه دارند .در چنين
محيط ھايی با چنين ھيراشی و
مردساالری حاکم در آن مساله
انتخاب منتفی است .اگر اجازه
دھيم که قانون شرعيه اعمال
شود ،زنان بی حقوقی که از حق
اعتراض محرومند را از ھر نوع
حمايت قانونی و موجود در
اجتماع محروم ميکنيم و دختران
جوانی که عليه سنن عقب مانده
در خانه ميجنگنند را در شرايط
بسيار دشوار تری قرار ميدھيم.
قبول اينکه اسقف کانتربری از
روی حسن نيت و خامی اين
پيشنھاد را داده است ،بھترين
سناريو است .سناريوی بدتر و
بنظر من بسيار محتمل تر اينست
که ايشان با زيرکی خاصی از اين
طريق قصد مستحکم کردن
نھادھای مذھبی و حاکميت آنھا بر
جامعه را دارد .از طريق اھداء
نقش مھمتر و باالتر به اسالم در
محيط ھای مسلمان نشين ،او
ميخواھد موقعيت کليسا و
مسيحيت را در جامعه بطور کلی
تقويت کند .اگر نقش اسالم و
قوانين اسالمی را بپذيريم ،آنگاه با
ھمان شيوه استدالل بايد نقش
مسيحيت و کليسای انگلستان را
نيز بپذيريم.
صفحه ٨
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 ٨مارس
و نابرابری زن و مرد در عرصه اقتصادی...
کارکنان وجود دارد ،بازگشت به
کار سابق پس از زايمان امر
مطمئنی نيست .مساله مادری
باعث ميشود که بسياری از زنان
به کارھای منعطف ،نيمه وقت و
با دستمزد و مزايای پايين متمايل
شوند .سرمايه داری نيز اين
محدوديت ھای اجتماعی زنان را
کامال مطابق نيازھای سودآوری
خود مورد استفاده قرار ميدھد.
زنان ھنوز در قرن بيست و يک
ضربه پذير ترين بخش طبقه
کارگر را تشکيل ميدھند .البته در
مواردی شاھد روند ظاھرا
معکوس ھستيم .مردان امکان
کاريابی شان از زنان کمتر شده
است .بخش صنعت سنگين سنتی
بتدريج در کشورھای غربی
تعطيل ميشود .و مردان طبقه
کارگر که برای چنين شغل ھايی
سنتا آماده ميشدند ،امکان کاريابی
خود را از دست داده اند و در
عوض مشاغل جديد به بکارگيری
زنان رغبت بيشتری نشان ميدھد.
صنعت تکنولوژيک جديد ،بطور
نمونه کامپيوتر يا تلفن ھای ھمراه
)موبايل( بطور نمونه عمدتا زنان
را بکار ميگيرد .اين نيز موجبی
برای پايين آوردن معيشت کل
طبقه و جدايی ھای طبقاتی است.

آزادى
زن
معيار
آزادى
جامعه
است!
برابرى
بيقيد و
شرط
زن و
مرد
ھمين
امروز!

بنابراين زن ستيزی و موقعيت
فرودست زن در جامعه امر و
نھادی جان سخت است .مبارزه
جنبش ھای اجتماعی برابری طلب
قطعا در بھبود اين شرايط و در
ارتقاء آگاھی عمومی جامعه نسبت
به اين تبعيض موثر است .تغيير
نظام ھای ديکتاتوری عقب مانده
آغشته به نھاد مذھب در کشورھايی
چون ايران نيز نقش موثری در
بھبود شرايط زنان در جامعه دارد.
اما برابری واقعی و کامل اجتماعی
و اقتصادی زنان فقط پس از
سرنگونی نظام سرمايه داری و
استقرار نظام سوسياليستی که کار
مزدی و مالکيت خصوصی بر
وسايل توليد و مبادله را لغو ميکند،
امکان پذير است.
مساله زن در تحليل نھايی بقول
يک دنيای بھتر چنين است" :اعم
از اينکه سرمايه داری ذاتا و بطور
کلی با برابری زن خوانايی داشته
باشد يا خير ،سرمايه داری انتھای
قرن بيستم بطور مشخص خود را
بر اين نابرابری بنا کرده است و به
سادگی و بدون مقاومت سرسختانه
و قھرآميز از آن عقب نمی نشيند".

شماره ٣٨

پيام اسقف کنتربری ،کليسای انگلستان ،بمناسبت صدمين
سالگرد  8مارس:

قانون شرعيه بر زندگی زنان بايد حاکم شود ،آمين!...
دفاع او از قانون شرعيه يک قدم مزورانه بسمت احيای نقش کليسا در
جامعه بطور کلی است.
و باالخره بعنوان يک مدافع با سابقه حقوق زن و کسی که مستقيما
تحت يک رژيم اسالمی زندگی کرده است ،و بعنوان يک فعال سياسی
که عليه اسالم ،اسالم سياسی و برای آزادی و برابری مبارزه کرده
است ،بايد بگويم که بسيار از اين پيشنھاد اسقف خشمگين ھستم .ما به
استقرار قانون شرعيه در ھيچ شکل و فرمی نياز نداريم .ما به يک
نظام سکوالر و آزاد نيازمنديم ،آزاد از راسيسم ،زن ستيزی و
نابرابری .ما بايد جامعه را از شر مذھب و نھادھای مذھبی خالص
کنيم ،ھر مذھبی ،اسالم ،مسيحيت ،مذھب يھود و غيره.
ترجمه مقاله آذر ماجدی در سايت ھای مختلفی ،از جمله ريچارد
داکينز و ايرانيان دات کام منتشر شده و مورد استقبال بسيار قرار
گرفته است .برای خواندن برخی از نظرات مردم در مورد موضوع
ميتوانيد به لينک زير رجوع کنيد:
http://www.richarddawkins.net/
article,2276,Archbishops-8-March-centennialmessage-Let-Sharia-Law-govern-womens-livesAmen,Azar-Majedi

برابرى و رفع تبعيض
برابرى انسان ھا يک مفھوم محورى در جنبش کمونيسم
کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد سوسياليستى
است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى ،استثمارگر و پر
تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد .برابرى کمونيستى
مفھومى بسيار وسيع تر و جھانشمول تر از برابرى
حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان قوانين و
مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد .برابرى
کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو
اقتصادى ،اجتماعى و سياسى ميان انسان ھا است.
برابرى نه فقط در حقوق سياسى ،بلکه ھمچنين در
برخوردارى از امکانات و مواھب مادى و محصوالت
تالش جمعى بشر ،برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و
مناسبات اقتصادى ،برابرى نه فقط در محضر قوانين،
بلکه در مناسبات مادى متقابل انسان ھا با يکديگر.
برابرى کمونيستى ،که در عين حال شرط الزم
شکوفايى توانھا و استعدادھاى مختلف و متنوع ھمه
افراد و شادابى مادى و معنوى جامعه است ،تنھا با از
ميان رفتن تقسيم انسان ھا به طبقات امکان پذير ميشود.
جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر و
آزاد باشد.
از يک دنياى بھتر ،برنامه حزب
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صفحه ٩

مسکن و کارگران!
گزارشی از محالت فقير نشين تھران
على طاھرى
يکی از مشقات عمده ای که
امروز گريبان طبقه کارگر و قشر
ندار و بيکار را گرفته مسئله
مسکن است .ابعاد اين مسئله تا
جايی است که اکثريت مردم با
درآمد کنونی و بدون کار اضافى
توان پرداخت اجاره خانه را
ندارند .دولت جنايتکار احمدی
نژاد برای سرپوش گذاشتن روى
اين معضل اجتماعى "کميته
بحران" تشکيل داد و برسر دادن
وام بالعوض به محرومان جنجال
راه انداخت .نتيجه فقط اينبود که
صف ھای طويل ثبت نام شکل
گرفت! اما اين رذالت جمھوری
اسالمی است که مانند  30سال
گذشته مشکل را فقط روی منبر
"حل" می کند! آمار کارتون
خوابھا در تھران بزرگ اشکال
وحشتناکی گرفته که بعضا از آن
به عنوان "فساد انسانی" ياد
ميکنند .اما تصوير واقعى را بايد
از دھان خود مردم شنيد .آن سوی
اتمی و چماق
ناسيوناليسم
چرخانی تبليغاتی در ميادين اروپا
و بمبگذاری در بيروت و تل آويو
و عراق ،فقر کمر شکن طبقه
کارگر و زندگی  7نفر در اتاق
ھای  12متری است .به درون
شھر تھران ميرويم:
"چند وقت بود که قلکی درست
کرده بودم و ھر پول خردی به
دستم می رسيد می ريختم توش
برای خرج ھای دوا درمان که
البته نوبتی باشه يعنی يک بار من
يک بار شوھرم و يک بار
دخترم .ده ھزار تومان جمع کردم
که پول برق اومد و دادم به
صاحب خانه".
"اولين بار بود که پا به جايی به
نام حلبی آباد گذاشته بود .واقعا
حلبی آباد با پيت ھای روغن و
ساير چيزھا ساخته شده بود .داخل
پيت ھا را با گل و سنگ پر کرده
و کنار ھم چيده بودند .سقف
کوچه و النه ھا ھمگی با انواع و

اقسام نايلون و حلب و ھر چه که
می توانست کمی از باد و باران در
امان نگاھشان دارد پوشيده بود.
فرق کف اتاق ھا با آن کوچه ھای
تنگ و خيس و ناصاف فقط
زيراندازی بود که به کف زمين
چسبيده بود .بلندی ديوار خانه ھا و
کوچه ھا باندازه قد يک آدم متوسط
بود(" ...
گوشه اى از گزارش يک معلم
کمونيست به نام زھرا که در سال
 58از حلبی آباد تھيه کرده بود و
بعد ھا به ھمين جرم دستگير و
اعدام شد .يادش گرامی باد!
زن الغر و جوان با دختربچه
کوچکی الی درب حياطی ايستاده
و اين طور از محل زندگی اش
تعريف می کند :اين جا در واقع
مغازه بود ولی صاحبخانه آن را
تبديل به يک اتاق کرده و اجاره
داده است .مثل خيلی از صاحب
خانه ھای ديگر .اجاره دادن ھمان
يک اتاق خيلی بيشتر از مغازه ای
برای او سود دارد .تنھا دريچه ای
که نور به اتاق بتاباند باالی ديوار
جنوبی روی کوچه است .در گوشه
ای يک ظرفشويی گذاشته شده که
در واقع آشپزخانه است و کنارش
توالت و دستشوئی است .برای اين
اتاق دو ميليون پول پيش و ماھانه
صد ھزار تومان اجاره پرداخت
می کنن.
زن جوان ديگری با دختر دو ساله
اش گوشه ای نشسته است 21 .سال
دارد .با لھجه آذری می گويد :قبال
اتاقی گرفته بوديم توی يک حياط
که ده تا پله می خورد .خود
صاحب خانه ھم ده تا بچه داشت که
نمی دانست چطور شکمشان را
سير کند .نورگير نداشت و اجازه
ھم نمی داد بچه ام توی حياط بازی
کند .برای ھمين بچه ام را صبح بر
ميداشتم می رفتم خونه يکی از
آشنايان و شب می آمدم .مبادا که

صاحبخانه ناراحت شود .تو
ھمين رفت و آمدھا بود که وقتی
دخترم دو سالش بود زمين
خورد و رديف جلوی دندان
ھايش شکست و االن سه سال
است که مدام درد دارد .ھيچ
جيز شيرينی نمی تواند بخورد و
ما ھم پولی نداريم که دندان
ھايش را معالجه کنيم .حسرت
يک شيرينی به دلش مانده.
شوھر من نقاش ساختمان است.
نقاش ساختمانی ھم مثل بنا و
ديگران کارشان فصلی است.
اگر کاری گير بيايد روزی ده
ھزار تومان دارد .پاييز و
زمستان ھم که کار نيست .يعنی
اگر فقط شش ماه سال را مدام
کار داشته باشد ،حتی روز ھای
تعطيل ،که ميشود صد و ھشتاد
ھزار تومان روز کار و
درآمدش ميشود يک ميليون و
ھشتصد ھزار تومان .ما که فقط
يک ميليون و دويست ھزار
تومان کرايه خانه می دھيم.
حاال پول آب و برق و گاز ھم
بماند چون که اين جا مغازه ھم
بود پول برق سه فاز برايمان
می آيد .در صورتی که ما فقط
المپ روشن می کنيم و يک
يخچال .ديگر چه می ماند که
بخوريم؟
ھيچ کارگر نقاشی ھم بيمه
نيست .بنا براين دوا درمان
جايی در زندگی ما ندارد .يک
سال است که گوشت نخورده
ايم .فکر می کنم دخترم مزه
گوشت يادش رفته باشد .در
طول ماه شايد با ھزاران جان
کندن دو تا مرغ بگيريم که
حداقل به اين بچه برسد.
خوراکمان اغلب لوبيا و سيب
زمينی است که وقتی گوجه
فرنگی ارزان بود با آن می
پختيم .ماھی پنج دفعه ھم برنج
می خوريم که به اندازه ھمان
کوپن ماست .سيصد تومان ھم
بيست تا نون می گيريم که
مصرف سه روزمان است .

شماره ٣٨
اطراف تھران نيز نمی توانيم
برويم .يعنی از اين دور تر نمی
توانيم باشيم چون ھر جا که برويم
تا تھران کرايه ماشين حداقل پنج
ھزار تومان در ماه می شود.
خانواده ھايمان ھم مثل خودمان
ھستند وضع آنھا از ما بد تراست.
ھمسايه آنھا زن جوانی بود که از
فرط الغری نای حرف زدن
ندارد می گويد :وضعيت ما ھم
بدتر از اين ھاست .ما در اتاقی
زندگی می کنيم که ھمه جايش نم
دارد .باور کنيد از توالت باال
اغلب فاضالب به سرمان می
چکد .ما حتی نور ھم نداريم تا
لباس ھای بچه ام را خشک کنيم
چه برسد به آفتاب .برای ھمين
رطوبت زياد بچه ام از چھار
ماھگی عفونت ادرار گرفت و ھر
وقت ميخواد دستشويی بره مدام
داد می زند و گريه می کند .فقط
تونستيم دو بار ببريمش دکتر.
دفعه دوم دکتر سرم داد کشيد که
اين بچه مثانه و کليه اش را از
دست ميده! ولی دکتر نمی دونه ما
پول آزمايش نداريم .آخه اين
کرايه خانه تمام رمق ما را گرفته
ديگه چيزی نمی مونه صرف دوا
و درمان کنيم .باور کنيد شده ھفته
ای که فقط ھزار تومان داشتيم
يعنی حتی نمی توانستيم يک
بربری بخريم و با چيزی بخوريم.
شوھرم فقط بيست و ھشت سال
دارد .ولی چھار سال است که
دستش درد می کند .برای ھمين
اگر يک ھفته کار کند دو ھفته
استراحت بايد داشته باشد.
ھر کسی به ما می گويد برويد وام
بگيريد .ولی آيا ما و امثال ما می
توانيم از وام استفاده کنيم؟ اوال که
برای گرفتن وام احتياج به ضامن
کارمند و يا کاسب معتبر است که
ما نداريم و کسی ھم حاضر نيست
اين کار را برای امثال ما بکند .و
تازه اگه وام بگيريم از کجا بياريم
که قسطش را بدھيم؟ يعنی عمال
کارگرانی مثل ما نمی توانند از
ھيچ وامی استفاده کنند .االن ھم
که وضع خراب شده ديگه مردم
مثل سابق پول برای نقاشی خانه
ھايشان نمی دھند .بنا بر اين
وضعيت دامن گير ھمه است.
کار
وقتی
صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

مسکن و کارگران!
گزارشی از محالت فقير نشين تھران...
نباشد ديگه پس اندازی ھم نيست.
روز به روز ارزش پول ما ھم که
به عنوان پيش کرايه داديم کم می
شود و از طرفی اجاره ھا ھمين
طور باالتر می رود و چون نمی
توانيم کرايه ھا را به موقع
پرداخت کنيم ،صاحب خانه ھم از
پول پيش بر می دارد و روزی
می رسد که ھمه دو ميليون ھم
تمام ميشود و اين آينده سياه و
تاريک مثل آينه جلوی روی تمام
مستاجران و به خصوص ما
کارگران است.
اين جا ھم که خانه ھا روی
اصول ساخته نشده .وقتی آب
ظرفشويی را باز می کنيم
بالفاصله بوی چاه توی تمام اتاق
می پيچد و شما فکر می کنيد که
زمستان ھا که درھا بسته است ما
چطور زندگی می کنيم؟ بوی گند
فاضالب توی خانه ھا راه می
افتد .خواھرم با چھار تا بچه رفته
نصيرآباد .شوھر اون ھم نقاشه!
خانه ای کرايه کرده اند که نه آب
دارد نه برق ،ولی مجبورند صد
و پنجاه ھزار تومان کرايه بدھند.
او ھم مريض است .ولی اصال
پولی ندارد که معالجه کند .در اين
نکبتی که زندگی می کنيم گاھی
فکر می کنم شوھرھايمان کاری
پيدا می کنند؟ آن ھا که کار ندارند
و از کار اخراج شده اند چه می
کنند؟ شايد اين حرف ھايی را که
می زنم شما باور نکنيد ولی
واقعيت دارد .يک باره بغض راه
گلويش را می بندد و چشمانش پر
از اشک می شود .با ھمان حال
ادامه می دھد :من االن که حامله

ام گاھی ھوس يک نارنگی می کنم
ولی نمی توانم بخرم .وقتی با بچه
ام از جلوی ميوه فروشی رد
ميشويم از من ميوه می خواھد ولی
ندارم که بخرم .با اين سن کمش کم
کم دارد می فھمد که نداری يعنی
چه! شير نمی توانم بخرم گوشت
نداريم و اصال آينده آنقدر برايم
سياه است که دلم نمی خواھد زنده
بمانم .باور نمی کنم اين گرانی
خانه ھا دست بنگاه دار ھا باشد.
مقصر خود دولت است .دولت بايد
به فکر مردم باشد .او بايد برای
مردم خانه بسازد .خود دولت کاری
می کند که بساز و بفروش ھا
دستشان باز باشد .دولت می تواند
برای ھر صنفی شھرک ھايی
بسازد .مثل ساختمان ھايی که برای
نظامی ھا ساخته است .حداقل
دولت می تواند ما را بيمه کند .ما
مردم فقير ھمگی مريض ھستيم.
پير و جوان و بچه ندارد .وقتی
مواد غذايی به بدنمان نمی رسد
ھنوز به دنيا نيامده مريضيم .اينھا
را بايد به کی بگيم؟ يعنی خودشان
نمی دانند؟ باور کنيد که خوب ھم
می دانند منتھا نمی خواھند کاری
انجام بدھند.
اگر توی شھرستان ھا کار ايجاد
کنند باور کنيد که خيلی ھا از
تھران می روند .ولی اون جا ھم
کار نيست .مدرسه نيست .بھداشت
نيست .بيمارستان نيست .االن تمام
بچه ھای خواھر شوھرم که
شھرستان ھستند بی سوادند و به
مدرسه نمی روند .آخه برای رفتن
به مدرسه بايد پولی داشت .با
نداری و گشنگی که نميشود درس

نشريه يک دنياى بھتر
را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد!
با نشريه مکاتبه کنيد ،سواالت و نظراتتان
را با ما در ميان بگذاريد!

شماره ٣٨

خواند.
خيلی ھا از وام مسکن صحبت
می کنند مگه وام مسکن را
مياورند در خانه؟ بايد پول
اضافی داشته باشی که به بانک
بسپاری تا بتوانی وام بگيری.
تازه وقتی وام بھت تعلق گرفت
مگر می شود با آن خانه خريد؟
حتى يک اتاق؟ بقيه اش را از
کجا بياوريم؟ ما اصال به اين
چيز ھا فکر نمی کنيم چون
متعلق به ما نيست .می گويند
دولت سه ميليون تومان وام
اجاره ميدھد .در مقابل سند
رسمی اجاره .آخه تا بحال کجا
ديده شده که برای اجاره يک
اتاق اجاره نامه ی رسمی تنطيم
کنند .به فرض که ھمچو چيزی
باشه .بايد کسی باشه که دسته
چک داشته باشد يا خانواده
شھيد باشد يا حساب داشته باشه
که ما ھيچ کدامش را نداريم .بنا
بر اين باز اين مسائل به ما
مربوط نيست .
چند وقتی بود که قلکی درست
کرده بودم و ھر پول خردی به
دستم می رسيد می ريختم توش
برای خرج دوا درمان ،که البته
نوبتی باشه ،يک بار من يک
بار شوھرم يک بار دخترم .ده
ھزار تومان جمع کرديم که
پول برق اومد و دادم به
صاحبخانه .تازه قلک ھم
وضعش به اين ترتيب بود که
اگر يک نفر از قلکمان استفاده
می کرد ديگه حق نداشت
مريض بشود.
در ھمسايگی ما خانه ايست که
سه خانوار توش زندگی می

کنند .اين خانه دو اتاق و يک ھال
دارد .در ھر اتاقش زن و شوھر
جوانی با يک فرزند زندگی می
کند ولی در ھال يک خانواده با
شش بچه و جوان زندگی می کنند
ھمگی ھم از يک اشپزخانه و يک
دستشويی که تو حياط است
استفاده می کنند .بيچاره مادر اين
خانواده به شدت ناراحتی اعصاب
دارد و ھمين ديشب تشنج کرد و
او را بردند بيمارستان و بستری
اش کردند .چھار دختر و پسر
جوان جايی می خوابند که دو
خانواده ديگر برای رفتن به
دستشويی بايد از روی سرشان
بپرند .حاال شما انتظار داريد اين
دختر ھا و پسرھا اين وضع را
تحمل کنند؟ گاھی فکر می کنم ھر
آدمی احتياج به يک جای دنجی
دارد برای مسايل شخصی
خودش .مثل لباس پوشيدن و دراز
کشيدن و استراحت کردن .حتا
حيوانات ھم جايی برای خودشان
دارند .اين خانواده حتی به اندازه
يک حيوان ھم حق ندارد .ھمگی
دچار انواع بيماری ھستند .يعنی
بھتر بگويم بيماری يک چيز شايع
بين تمام خانواده ھای فقير است.
با اين اوصاف من اميدی به آينده
ندارم ھمه اش فکر می کنم با
گرسنگی و بيماری می ميرم.
خيلی نا اميدم و نااميديم نيز نابجا
نيست .چون تا حاال ھيچ ارگانی
کاری برای ما انجام نداده تا من
به چيز ديگه ای دلم خوش باشه.
پول پيش خانه ھم که تمام شد.
مثل آن سه خانواده ای که ته ھمين
خيابان چادر زده بودند و به زور
جمعشان کردند تا چند وقت ديگر
ما ھم چادر می زنيم .بالخره آدم
سرپناه ميخواھد کم کم يا بايد در
غار ھا زندگی کنيم يا حلبی آباد
ھا!*

تلويزيون برای يک دنيای بھتر
جمعه :ساعات  ۵بعد از ظھر بوقت تھران يکشنبه  :ساعت
 ١٢:٣٠ظھر بوقت تھران در تلويزيون کانال يک
برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است .بيط رف ن ي س ت،
جانبدار است .مدافع حق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری ،ش ادی ،رف اه و
سعادت انسانھا اس ت .م ا ب رای ي ک ج م ھ وری س وس ي ال ي س ت ی
مبارزه ميکنيم .لطفا روز و زمان پ خ ش اي ن ب رن ام ه ھ ا را ب ه
اطالع ھمه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

يک دنياى بھتر

صفحه ١١

صدمين سالگرد  8مارس را گرامی بداريم!
کنفرانس بين المللی در گراميداشت  8مارس و
ھمبستگی با زندانيان سياسی
اطالعيه 3
صدمين سالگرد  8مارس را گرامی
بداريم!
کنفرانس بين المللی در گراميداشت 8
مارس و ھمبستگی با زندانيان سياسی
سازمان آزادی زن صدمين سالگرد 8
مارس ،روز جھانی زن را با اجرای يک
کنفرانس بزرگ بين المللی گرامی ميدارد.
اين کنفرانس تالشی در جھت گسترده تر
ساختن جنبش آزادی زن ،جنبش عليه
اسالمی سياسی و برای سکوالريزه کردن
جوامع تحت سلطه اسالم است .تحرکات و
حمالت جنبش اسالمی به حيات و حقوق
زنان نه تنھا در کشورھای تحت سلطه
اسالم ،بلکه در کشورھای غربی رشد
چشمگيری داشته است .قتل زنان و
خشونت عليه زنان تحت نام ناموس ھر
روز قربانيان بسياری ميگيرد .محروم
کردن زنان و دختر بچه ھا از ابتدايی
ترين حقوق و يک زندگی شاد و نرمال،
تحميل حجاب به زنان و استقرار آپارتايد
جنسی از مبانی پايه ای اسالم و
ايدئولوژی اسالم سياسی است .اخيرا
تالش برای استقرار قوانين شرعيه به
کشورھای غربی نيز نفوذ يافته است.
سازمان آزادی زن بر اين نظر است که
ساختن يک جنبش عظيم بين المللی
سکوالر و آزاديخواه در دفاع از حقوق و
آزادی زنان و حفظ جان و امنيت آنان
بسيار مبرم و ضروری است .از اين رو
روز جمعه  7مارس در شھر گونتبرگ،
سوئد ،کنفرانسی با شرکت فعالين و چھره
ھای شناخته شده بين المللی جنبش آزادی
زن ،مبارز عليه اسالم سياسی،
سکوالريست و مدافع زنان و کودکان در
برگزار ميشود .اين
مقابل خشونت
کنفرانس تالشی در جھت شکل دادن به
اين جنبش عظيم بين المللی است.
 8مارس امسال در شرايطی برگزار
ميشود که بسياری از فعالين آزاديخواھی
و برابری طلبی در اسارت رژيم اسالمی
قرار دارند .کنفرانس در ھمبستگی با اين
عزيزان در بند ،ياد زندانيان سياسی در
ايران ،فعالين حقوق زن ،دانشجويان
آزاديخواه و برابری طلب و رھبران
کارگری در بند را گرامی ميدارد و جامعه
بين المللی را به تالش برای آزادی آنھا
فرا ميخواند .بخشی از کنفرانس به اجرای
مراسم ھنری توسط ھنرمند و شاعر
برجسته مدرن ايران ،ايرج جنتی عطايی

شماره ٣٨

ميترا

رقصنده و طراح رقص

اختصاص دارد .ھمچنين ھنرمند جوان ميترا رقصی بنام آزادی ليندا ويل -کوريل  ،از اتحاد بين
المللى حقوق زن -فرانسه و کميته
را طراحی کرده که در اين کنفرانس اجرا خواھد کرد.
عليه مثله زنان
کنفرانس به سه زبان فارسی ،سوئدی و انگليسی خواھد بود.
سخنرانان و ميھمانان:

آنى سوگيه ،مس‘ول اتحاد بين
المللى حقوق زن—فرانسه ،اين
سازمان در سال  ١٩٨٣توسط
سيمون دوبوار بنيان گذارى شده
است .عضو تحريريه نشريه
”الئيک ميليتانت“

ھما ارجمند سخنگوی کمپن نه به قوانين
شريعه
پروين کابلى
سردبير نشريه آزادی زن  -گرداننده
رسول آوال روانکاو و فعال نھاد مردان
عليه خشونتھای ناموسی

و مدارتور کنفرانس

زمان جمعه  ٧مارس
مکان :گوتنبرگ ،سوئد
ايرج جنتی عطايی

شاعر و نمايشنامه نويس

ديبا عليخانی فعال جنبش آزادی زن و از
سازمان دھندگان  8مارس در سنندج

Lundby centrum,
Wieselgrensplatsen
ovanpå Coop Forum
زمان 7 :بعد از ظھر تا  11شب

آذر ماجدی رئيس سازمان آزادی زن

وروديه :رايگان .اما به کمک
ھای مالی شما نيازمنديم.
شام سرد و نوشيدنی در محل
کنفرانس قابل تھيه است.

ھوزان محمود نماينده خارج کشور سازمان
آزادی زن عراق

سارا محمد رئيس انجمن پيال و فاديمه را فراموش
نکن

ماريا ھايبری مدد کار اجتماعی مسئول خانه ھای
امن برای دخترانی که تحت خشونت ناموسی ھستند

برای کسب اطالعات بيشتر با
شھال نوری تلفن26 26 22 :
+ 46 737
آدرس ايميل:
azarmajedi@yahoo.com
تماس بگيريد.
سازمان آزادی زن
فوريه 2008

يک دنياى بھتر

صفحه ١٢

به مناسبت  ٨مارس روز جھانی زن
کمونيسم کارگری و آزادی زن
يک دنيای بھتر :صد سال از ٨
مارس روز جھانی زن ميگذرد.
صد سال تالش برای برابری زن
و مرد در جھان .موقعيت زن را
پس از اين تالشھا در جھان
کنونی چگونه می بينيد؟
شھال نوری :من در نشريه
سازمان آزادی زن مطلبی تحت
نام " زنان ھنوز ھم فرياد سر
ميدھند" نوشته بودم که دوست
دارم بخشی از آن را ھمينجا
بازگو کنم:
با وجود صد سال مبارزه و تالش
متآسفانه ھنوز تضادھای تاريخی
اين مبارزه کماکان حل نشده باقی
مانده اند .روز  8مارس تا
سالھاى بسيار تنھا در تقويم
"كشورھاى
سوسياليستى" به
رسميت شناخته شده بود .اما با
ظھور موج دوم فمينيسم در
كشورھاى اروپايى و آمريكايى
نيز اين روز به رسميت شناخته
شد .تا اينکه در سال 1977
سازمان ملل متحد نيز  8مارس
را رسما ً روز جھانى زن ناميد.
اين يک حرکت آگاھانه برای
خنثی کردن اين روز از محتوا
مبارزاتی و طبقاتی آن بود .آنھا 8
مارس را برسميت شناختند تا آنرا
مھار کنند و تحت کنترل خود
بگيرند .اما مراسمھای فرمايشی
»روز زن« و مجامع ديگری که
از آن پس ،توسط سرمايه داری
در »حمايت« از زنان برگزار
شده ،ھيچگاه نتوانسته اھميت و
جايگاه واقعی »ھشتم مارس« را
لوث کند .صدمين سالگرد ھشت
مارس را به روز اعالم انزجار و
اعتراض عليه ھرگونه نابرابری
تحميل شده به زن و اعتراض به
رژيم ھای آپارتايد جنسی تبديل
کنيم.
يک دنيای بھتر :در ايران مسئله
زنان يکی از محوری ترين

مسائل جامعه است .زنان يک
نيروی عمده در تحوالت
آزاديخواھانه و برابری طلبانه
جامعه ھستند .مصافھايی که
پيشاروی اين جنبش آزادی زن در
جامعه قرار دارد را چگونه می
بينيد؟
شھال نوری :علت اينکه مسئله
زنان يک امر محوری رژيم
اسالمی است به عملکرد خود رژيم
برمی گردد .جمھوری اسالمی
درپی تبديل کردن زنان به
موجوداتی دست دوم معنی پيدا کرد
و درست در ھمان لحظاتی که نطفه
جمھوری اسالمی به معنی عملی
آن بسته ميشد ،نطفه جنبش آزادی
زن ھم بسته شد .زنانی که در 8
مارس سال  57فرياد زدند "حقوق
زن نه شرقيه نه غربيه" امروز در
جنبش آزادی زن فرياد ميزنند
"حقوق زن جھان شمول است".
رژيم اسالمی با استفاده از تمامی
امکانات خود ،عليرغم استقرار
نيروھای ويژه جھت اخراج زنان
بی حجاب ،جدايی زن و مرد در
محيط کار و آموزش و پرورش،
برپايی ھرچه بيشتر مساجد و
مراکز مذھبی جھت کنترل نيمی از
جمعيت کشور ،تحقير ،شالق،
اسيد پاشی ،زندان ،اعدام ،سنگسار
و بيحقوقی نتوانست زنان جامعه را
مرعوب کرده و به خانه بفرستد .
بنظر من اينکه رژيم اسالمی زنان
را نيمی از مردان می داند و يک
ستم سيستماتيک را طی  29سال
گذشته بر زنان تحميل کرده است،
فقط با خواست سراسری ستم بر
زن موقوف و سرکوب زنان ممنوع
جواب ميگيرد .راه تحميل اين
خواست ھم از طريق شکستن
ديوار آپارتايد جنسی امکان پذير
می گردد .اين جنبش مثل يک
آتشفشان نيمه فعال است در جامعه
موجود است و ھر لحظه امکان
کامال فعال شدن آن وجود دارد.
وقتی آن لحظه فرا برسد مواد مذاب

درون آتشفشان نه تنھا ديوار
آپارتايد را می شکند بلکه
ھرگونه مذھب را با خود جارو
ميکند و می برد .اين قائده کنش
و واکنش است .اين لحظه را نه
ميشود پيش بينی کرد و نه
ميشود در انتظارش نشست .اما
می شود برايش سازماندھی
کرد .می شود بخاطرش آماده
شد و ديگران را ھم آماده و
ھمراه کرد.
يک دنيای بھتر :کمونيسم
کارگری به مساله آزادی زن
ويژگی ھا و نگرش جديدی
بخشيده است .چپ سنتی نگاھی
عقب مانده به اين مساله داشت.
تفاوتھا را در چه می بينيد؟
شھال نوری :واقعيت اين است
که ديگر احزاب و سازمانھا و
نھادھايی که قصد تغيير در
وضعييت زنان را دارند ھم
دست به اقدامات عملی و
تئوريک بسياری زدنده اند .اما
نگرش جنبش کمونيسم کارگری
ماکزيماليسم است و به تغييرات
بنيادی اعتقاد دارد .ما به
تغييرات کوچک در حد رسيدن
تعدادی زن به قدرت سياسی يا
اداری در سطح مردان اھميت
قائل نيستم .اين مسئله فقط ما را
در پيشبرد امر خودمان ثابت
قدمتر ميکند تا اينکه شکاف
طبقاتی را از ميان برداريم .ما
براى تحميل ھر ذره اصالحات
و بھبود به نفع زنان روزمره و
پيگرانه تالش ميکنيم .اما ميدانيم
بنياد ستم بر زن در دنياى
امروز در سرمايه دارى و
جامعه نابرابر و طبقاتى است.
ما افق حل ريشه اى ستم بر زن
را دنبال ميکنيم .ما خواھان
رھائى زن بعنوان انسان ھستيم.
ما خواھان اجراى برابرى بيقيد
و شرط در تمام سطوح ھستيم و
براى آن مبارزه ميکنيم .تبعيض
براساس جنسيت و مبارزه براى

شماره ٣٨
آن امرى "فرعى" نيست ،جزو
مھمى از مبارزه براى نفى
تبعيض بطور کلى است .در نتيجه
ما جنبش آزادى زن را قائم بذات
جنبشى پيشرو ،برابرى طلب ،و
آزاديخواه ميدانيم .ريشه اين
جنبش در حرکت و تالش
سوسياليستى است و حل قطعى آن
نيز با سوسياليسم ممکن است .
سوال شما به نکته کليدی اشاره
دارد! تفاوت نگرش چپ سنتى با
کمونيسم کارگرى را بايد در افق
غير سوسياليستى آنھا جستجو
کرد.برخی از اين فعالين رفع
ستمکشی زن را فقط و فقط منوط
به مبارزه طبقاطی ميدانند و
برخی ديگر حاضر نيستند
بھيچوجه تنشان را به طرح مسئله
اسالم سياسی و تاثير مذھب بطور
کل بر زندگی مردم در ايران
بزنند و فقط به طرح مشکل
مردساالری و کارخانگی اکتفا می
کنند .طيفھاى راست تر آنھا
البالى آيات و حديث دنبال آخوند
و پاسدار "طرفدار حقوق زن"
ميگردند! کمونيسم کارگرى از
آنجا که براى رفع ھر تبعيضى
وعده "آخرت" نميدھد ،جنبشى
انسانى و ضد تبعيض است ،معتقد
است که تغيير در ھر سطحى با
اتکا به نيروى متشکل ممکن
است ،لذا خود را الى ھزارتوھاى
کليشه اى و غير زنده در نگاه به
يک معضل مھم و جھانى بشريت
نمى اندازد .
يک دنيای بھتر :بنظر شما اصلی
ترين حلقه ای که امروز برای
پيشبرد امر آزادی زن در جامعه
در دست گرفت کدامست؟
پيشروی جنبش آزادی زن به چه
عواملی گره خورده است؟
شھال نوری :عليرغم سازمانيابی
منسجم حکومت ضد زن
جمھوری اسالمی ،زنان در ايران
طی  29سال گذشته برای کنار
زدن نقش مذھب و تبعيض
جنسيتی مبارزه کرده اند و بھای
آنرا ھم پرداخته اند .اما بنظر من
ھمه اينھا ھنوز حرف آخر نيست.
بايد با خواست لغو آپارتايد جنسی
به ميدان آمد.
صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

صفحه ١٣

به مناسبت  ٨مارس روز جھانی زن
کمونيسم کارگری و آزادی زن...

شماره ٣٨

کنگره کار کانادا ،حمايت خود را
از اعالم روز  6ماه مارس 2008
بعنوان روز ھمبستگی با کارگران
ايران اعالم کرده است!

تا روزی که زن و مرد به برابری کامل نرسند،
در به ھمان پاشنه می چرخد که  100سال است
چرخيده .راه رسيدن به برابری کامل ھم از
طريق "اعالم آزادی بی قيد و شرط زن"
ميگذرد .اين خواست شعار نيست بلکه تنھا راه
رھايی ما از اوضاع خفت بار موجود است .

کنگره کار کانادا ،ھمچنين گردھمايی را در خيابان "کالج" در شھر "تورنتو" سازماندھی کرده و
از عموم مردم برای شرکت در اين تجمع دعوت کرده است.

يک دنيای بھتر :چه پيامی برای  ٨مارس
امسال به جامعه داريد؟ خطابتان به فعالين
آزادی زن چيست؟

فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری در
فراخوان مشترکی خطاب به تشکلھا و اتحاديه ھای کارگری در سراسر جھان ،روز  6ماه مارس
را به عنوان روز ھمبستگی با کارگران ايران و فراخوان برای آزادی "منصور اسانلو" و
"محمود صالحی" ،اعالم کرده اند.

کنگره کار کانادا ،در بيانيه ای پشتيبانی خود را از اعالم روز  6ماه مارس بعنوان روز
ھمبستگی با کارگران ايران و فراخوان برای آزادی "منصور اسانلو" و "محمود صالحی" ،اعالم
کرده است.

Date :Thursday,March 6th ,2008
شھال نوری :جنبش آزادی و رھايی زن جنبشی
است که عليرغم سرکوب سيستماتيک رژيم
اسالمی يک لحظه از حرکت نايستاده است و
ھرروز گامی به جلوتر برداشته و شايسته
بيشترين حمايت و ھمبستگی از سراسر جھان
است .اين جنبش امسال با شرايط متفاوتی به
پيشواز  ٨مارس می رود ،در شرايطی که
اعتراضات دانشجويی در سالگرد  16آذر بھای
سنگينی در قبال خواست آزادی و برابری طلبی
پرداخته است .در شرايطی که يک تحول
اجتماعی عظيم در ايران در حال قوام گرفتن
است .من اميدوار ھستم که زنان برابری طلب
عالوه دفاع از خواستھا و خقوق حقه زن در
قطعنامه ھا و سخنرانيھا ،خواستھای زير را ھم
در مراسمھاى روز زن اعالم کنند:
- ١اعالم ھمبستگی جھانی با زنان کشورھای
اسالمزده عليه آپارتايد جنسی
- ٢آزادی تمامی زندانيان سياسی از جمله
آزادی دانشجويان دستگير شده
- ٣لغو فورى حکم سنگسار و اعدام
- ۴لغو ھر چه سريعتر حکم ضد بشر بريدن
دست و پا
- ۵دفاع از برابرى بيقيد و شرط زن و مرد در
تمام رئوس و فرياد ستم بر زن موقوف!*

زنده باد

 ٨مارس
روز جھانى زن!

Time :5:00P.M to 7:30 P.M
where :Toronto-Queens Park at college and university
از سايت کارگران ايران

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اين اقدام کنگره کار کانادا را ارج ميگذارد و از ايرانيان مقيم
تورنتو دعوت ميکند که در اين اجتماع در دفاع از آزادى فعالين کارگرى در ايران شرکت کنند.

بيانيه گروه خالف جريان

دانشگاه پادگان نيست !
گروه خالف جريان درست در بحبوھه روی کار آمدن جنبشی شروع به کار کرد که در راس خود
پرچم آزاديخواھی و برابری طلبی را به دوش می کشيد .جنبشی به طور مشخص چپ که در طی
يک اقدام بی سابقه خود را در عميق ترين اليه ھای اجتماع قرار داد و رھبران چپ و مردمی را
به جامعه ای که منتظر اتفاق است معرفی کرد! ما اين افتخار را داريم که اھداف انسانی و
اجتماعی خود را به جريان آزاديخواھی و برابری طلبی دانشجويان پيوند بزنيم و برای آزادی آن
ھا و پيشرفت مسيرشان از ھيچ کاری کوتاھی نخواھيم کرد!
اما اين رويارويی قھرمانانه چند زخمی ھم برجا گذاشت! ھمانند تمام پيکارھای اجتماعی! اگرچه
اين ھزينه ھای داده شده به يک اتفاق افتخار آميز پيوند خورد و مانند ساير جنبش ھای اين 30
سال بيھوده و بی حاصل سپری نشد .اما اکنون وظيفه ما که بيرون زندان ھای مخوف جمھوری
مستبدان مذھبی قرار داريم اين است که با تمام قوا از اين دانشجويان دفاع کنيم .روی صحبت ما
تنھا با فعالين و انسانھای آزاديخواھی نيست که امروز برای آزادی اين دانشجويان و تمام زندانيان
سياسی به خيابان آمده اند بلکه روی صحبت ما با کسانی نيز ھست که گوشه ای از اين جھان ننگ
آور به زندگی حقير خود خو گرفته اند و با کوتاه بينی عميق خود به جھان اطراف می نگرنند!
آھاااااااای! سرھايتان را از زير برف بيرون بياوريد! زمان می گذرد و شما ھمچنان در صف
مزدوران می مانيد! دفاع از دانشجويان و ساير زندانيان سياسی از ھر طيف و مرام وظيفه تمام
انسان ھاست و کسانی که به ھر دليل مسخره ای از اين کار سر باز می زنند عمالً دارند دست به
دست ديکتاتورھا برای سرکوب انسانيت شمشير می زنند! دفاع از دانشجويان آزاديخواه و برابری
طلب دفاع از آزادی بيان ،آزادی عقيده ،نفی تبعيض جنسی و نژادی و قومی و مذھبی ،دفاع از
سکوالريسم و دفاع از حقوق جھانشمول زنان و مردان و کودکان است! چه چيزی افتخار آميز تر
از اين می تواند باشد که ما نيز خود را در کنار اين دانشجويان در يک صف واحد در برابر
ديکتاتور و تمام سنت ھای ارتجاعی و عقب مانده قرار دھيم؟
برای آزادی تمام زندانيان سياسی
زنده باد آزادی ،زنده باد برابری!
http://z86.blogfa.com

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

جنبش ھای اجتماعی
و راه ھای مقابله با جريان ھاى حکومتى و راست
کاميار آزادمھر
شايد ھر نيروی فعال در جنبش
کمونيسم کارگری با توجه به آنچه
بر  15آذر  85گذشت می توانست
انتظار يک روياروئى واقعی بين
نيروھای دانشجويی چپ در مقابل
راستگرايانه
سازشکاريھای
تحکيم وحدتی ھا و ادواری ھا را
داشته باشد .در واقع نيروی
راست که ديگر با نگاھی بی
تفاوت به چپ نمی نگريست و از
افق ھای اجتماعی و سياست ھای
عملکرد گرايانه جنبش چپ در
دانشگاه و ساير ارکان اجتماعی
احساس نگرانی می کرد ،ديگر
نمی توانست در مقابل نفوذ
سيستماتيک نيروھای آزاديخواه و
برابری طلب در قلب اجتماع
ساکت بنشيند! حرکت اين نيروھا
به چنان سرعتی در حال شکل
گرفتن بود و ھمچنان ھست که در
عرض  2سال توانست قسمت
اعظم دانشگاه را که ديگر به
دروغ پراکنی ھای تحکيم دلخوش
نبود به سوی خود جلب کند و
عمالً شبح لنين را بر فراز
دانشگاه به گشت و گذار درآورد.
آنھم نه فقط در دانشگاه ھای
تھران که تاريخا چپ در آن قوى
بوده است بلکه در گوشه کنار
کشور .ھر جاييکه چند دانشجو
توانستند دور ھم جمع شوند اين
پرچم برافراشته شد .اگر کسى
يک ذره انصاف داشته باشد ،بايد
افق آزادى و برابرى و پرچم آن
در دانشگاه و جامعه را مديون
ھای
سياست
و
تالشھا
مارکسيستى و کمونيستى کارگرى
منصور حکمت بداند .اين خط
سازمانگر و زمينى بود که چپ
را از بی افقی و جينيوريسم
بيرون آورد .ھرچند ھنوز بقاياى
ديدگاھھاى قديمى و غير موثر و
سکتاريستى و فرقه اى وجود
دارند و البته دراين روند تاب
مقاومت نخواھند داشت .اما آيا در
مقابل چنين ريشه دوانی بی وقفه
چپ می توان انتظار داشت راست
ھا سکوت کرده ،عمال به دستگاه
سرکوب چراغ ندھند ،لجن
پراکنی نکنند ،و يا در اشکال

ديگر در مقابل چپ نايستند؟
چپ دانشگاه در  15آذر  85عمالً
تشکل مستقل خود را به نام
"دانشجويان آزاديخواه و برابری
طلب" اعالم کرد و اين درست
نقطه ای بود که جنبش راست ديگر
نمی توانست سکوت کند .اما نقطه
اوج اين شمشير کشی آشکار
برعليه چپ که عمالً جنبش ھای
راست از ليبرال تا تحکيمی ھا را
بر عليه چپ با جمھوری اسالمی
ھم پيمان کرده و باعث شد تا آن ھا
به شدت در بدنه جناح ھای
حکومت فرو روند از مقاله فکاھی
آقای عربشاھی در مورد آکسيونی
که به دعوت تحکيمی ھا و
دانشجويان طيف چپ به صورت
مشترک! در دانشگاه پلی تکنيک و
برای آزادی سه دانشجوی اين
دانشگاه ايجاد شده بود شکل گرفت.
در اين بيانيه نيروی راست به
نمايندگی عربشاھی از ھيچ لجن
پراکنی کوتاھی نکرد که البته
جواب ھايی در خور و کامالً
سياسی از جانب نيروھای چپ و
مشخصا ً جنبش کمونيسم کارگری
دريافت کرد .اما ھمين حمله راست
ھا بود که باعث شد تا دانشجويان
آزاديخواه و برابری طلب اقدام به
برپايی آکسيونی مستقل در روز
 13آذر کنند .جالب اينجاست که
حتی اين حمله ھا بعد از برپايی
آکسيون پايان نگرفت و تنھا از
حمله ھای صريح و نابخردانه به
سکوت و بايکوت دانشجويانی
تبديل شد که اکنون زير شديد ترين
فشارھا و شکنجه ھای جمھوری
اسالمی قرار داشتند.
با توجه به اين تاريخچه بسياری از
رفقا و دوستانی که از اعالم
آکسيون جداگانه و مستقل توسط
دانشجويان چپ انتقاد کردند بايد
ضرورت اين مساله را درک کرده
باشند .ما بايد يک بار برای ھميشه
نشان می داديم از  20دانشجوی
پالکارد به دست تشکيل نشده ايم که

تنھا بلديم با باال بردن پرچم
ھايمان مبارزات را به نام خود
ثبت کنيم! اما  13آذر  86با
ھمه مشکالت ،دستگيری ھای
گسترده و فضای شديد امنيتی با
شکوه ھرچه تمام تر نه تنھا در
تھران که در بسياری از
شھرھای کشور اجرا شد و
مبارزه ھمچنان ادامه دارد .و
امروز ثابت شده است که ما
بسياريم و حکومت ھم زورش
به ما نميرسد.

اکنون وقت آن رسيده که
نيروھای کمونيسم کارگری در
مقابل اين وضعيت به يک نتيجه
مشخص برسند! يک ھدف
روشن راست اينبود – بافرض
محدود بودن کمى چپ و
محدوديتھاى امنيتى چپ -که
توده دانشجو را از چپ جدا کند.
دراين امر آنھا شکست خوردند.
سياست ما در آينده نيز بايد
بسيج وسيعترين توده دانشجويان
و جامعه باشد .ھمين امروز
آوازه کار ما جھانى شده است و
معلوم شده که ما از ھمه
اجتماعى تريم .اين دستاورد را
بايد در روشى علنى متناسب با
توازن قوا و در قالبى توده اى
تثبيت کنيم .اين تنھا راه
پيشروى است که ما ھمواره بر
آن تاکيد کرده ايم.
چيزی به  8مارس نمانده و
امسال فضای جامعه به مراتب
ساکت تر از سال پيش است.
موج دستگيری فعالين چپ يکی
از بزرگترين عوامل اين
خاموشی است! روز دانشجوی
امسال را ھمه با نام دانشجويان
آزاديخواه و برابری طلب می
شناسند و نه چيز ديگر! اما نمی
توان در جريان مبارزه ای که
ھر روز استراتژی جديدی را
در مقابل اختناق و ديکتاتورى
سرمايه طلب می کند به ھمين

شماره ٣٨
موفقيت ھا بسنده کرد .بايد برای
غلبه بر جريان ھای ارتجاعی و
وابسته به حکومت راه ھای
بھتری را جستجو کنيم .تالش
براى گسترش نفوذ عقايد
چپگرايانه در ميان دانشجويان و
سازماندھى حول جنبش وسيع
آزادى و برابرى ،که مطلقا امرى
مربوط به دانشگاه نيست بلکه
مسئله اى اجتماعى است ،وظيفه
فورى امروز ماست .راستھا به
خيال خود با جدا کردن ما
ميخواستند ما را منزوى کنند ،اما
خودشان بيشتر از ھر زمانى
منزوى شدند .ما در مقابل اين
سياست و سرکوب حکومتى،
درياى جامعه را داريم .جنبشھاى
ازاديخواه و برابرى طلب و
سوسياليست را داريم .ما بايد در
ميان نيروھای جامعه بيش از ھر
زمان وارد شده و جايگاه خود را
تثبيت کنيم.
بررسى تاکتيک ھا ،وقتى سياست
روشن باشد ،ساده تر ميشود .در
تاکتيک ما بايد انعطاف داشته
باشيم و ھرجا موقعيت و تناسب
قوا را بسنجيم .مرز اجتماعى و
راديکال و آزاديخواھانه و
برابرى طلبانه مان را حفظ کنيم و
در عين حال بدلھاى الزم را در
مقابل راستھا و حکومتيھا داشته
باشيم .امروز ديگر براى ما
کمترين اھميت را دارد که راستھا
عليه ما چه ميگويند .دوستان ما
در زندانند و فالن شبه ليبرال
براى اينکه دوستان خودش را
قانع کند که يک اعالميه بى
خاصيت در دفاع از آزادى
دانشجويان بنويسند ،اول کلى عليه
چپ منبر ميرود .حاال خود آن
فرد مورد بحث نيست تا از
خودش دفاع کند و صحت و عدم
صحت حرفھاى اين آقازاده را
جواب دھد.
در نتيجه ما بدھى خاصى به
راست و تبليغاتش نداريم .فقط اين
را بايد تاکيد کرد که سياست ما را
آنھا نبايد تعيين کنند و تاکتيک ما
بايد بتواند ھمواره سياست ما را
پيش ببرد .ھر مورد مشخص
تاکتيکى را مشخصا بايد بررسى
کرد و نسخه از قبلى نه درست
است و نه کارساز*.

يک دنياى بھتر

صفحه ١٥

صديق امجدى ،عباس ياران ،فارس گويليان ،و حبيب ﷲ
کلکانی از کارگران فعال در اول مه سنندج شالق خوردند و
جريمه شدند!
اطالعيه شماره ٣
بنا به خبر رسيده از سنندج ،و
حکم پيوست بيدادگاه رژيم
اسالمى ،کارگران نامبرده محکوم
به شالق خوردن و جريمه نقدى
شدند .دراين راستا عباس ياران،
يکی از کارگران که به اين حکم
محکوم شده ،ديروز يکشنبه به
دادگاه مراجعه کرد و متاسفانه
شالق خورد و جريمه شد.
جمھورى اسالمى بايد بداند که
براى اين جسارت و توحش عليه
کارگران پاسخ مناسب دريافت
خواھد کرد .اگر شرکت در اول
مه روز جھانى کارگر و دفاع از
مطالبات برحق کارگرى جرم
است و در اسالم با زندان و
شکنجه و شالق و جريمه پاسخ
داده ميشود ،اگر پاسخ خواست
آزادى و برابرى شکنجه شديد
دانشجويان است ،اگر گردن
نگذاشتن به آپارتايد اسالمى ضد
زن قمه کشى عليه زنان است،
اين رژيم تنھا حکم مرگ خود را
امضا ميکند .به ازاى ھر شالق و
ھر جفتکى که برتن رنجور
کارگر و انسان معترض وارد
ميشود ،ھزاران مشت گره کرده
و صداى حق طلبى براى

سرنگونى اين نظام ضد کارگر و
ضد زن و ضد انسان درھم مى
آميزد.
مردم ،کارگران ،جوانان!
سرمايه را ببينيد! دولت سرمايه
دارى را ببينيد! اينھا ھمين انند.
اسالمى و ملى و ھمه نوعش ھمين
است :سرکوبگر و ضد جامعه و
بويژه ضد کارگر و ضد
آزاديخواھى و برابرى طلبى .تنھا
بايد اين جانيان را بزير کشيد و
بنياد سرمايه دارى را درھم کوبيد.
اين شالقھا برتن بردگان امروز،
تنھا بايد عزم طبقه ما را براى
رھائى از بردگى ،سرنگونى
حکومت برده داران اسالمى و
الغاى بردگى جزم کند.

اطالعيه شماره ٢

صديق امجدی فعال اول ماه
مه ،روز جھانی کارگر ،را ١٠
ضربه شالق زدند!
بنا به اخبار دريافت شده ،امروز
شنبه  ٢٧بھمن ،صديق امجدی
عضو کميته ھماھنگی به جرم
شرکت در مراسم روز کارگر در
شعبه  ٢اجرای احکام دادگاه
عمومی سنندج  ١٠ضربه شالق

حکم بيدادگاه اسالمى:
آخرين خبر،
ديروز سی ام بھمن  ١٣٨٦فارس گويل ي ان
و ح ب ي ب ﷲ ک ل ک ان ی اعض ای ک م ي ت ه
ھماھنگی نيز در شعب ه  ٢اج راي ی دادگ اه
سنندج شالق خوردند و ج ري م ه پ رداخ ت
نمودند.
شورش تکاب کارگر شرکت نيرورخش
ھم که قبالً دستگير شده بود از زندان آزاد
شد.

خورد و ھمچنين  ٢٠٠ھزار
تومان جريمه نقدی داشت که
چون  ٩روز بازداشت بود به
ازای ھر روز  ١٥ھزار تومان
را از جريمه کسر کردند و
صديق امجدی ناچار به
پرداخت  ٦٥ھزار تومان شد·
اين حکم وحشيانه به کارگران
ديگر طيب چتائی ،طيب
مالئی ،يدﷲ مرادی ،خالد
سواری ،حبيب ﷲ گلمکانی،
صديق صبحانی ،محی الدين
رجبی ،فارس گويليان وعباس
اندرياريان ابالغ شده است.
اين توحش اسالمی تنھا گوشه
کوچکی از کارنامه خونين
رژيم اسالمی است .مردم اين
قاتلين را خوب ميشناسند .از
ابتدا ميشناختند .اينھا آمرين و
عاملين سه دھه جنايت عليه
بشريت ھستند .ما انتقام جو
نيستيم .اما متعھد ميشويم که
ھمه اين اوباش را ،خامنه اى
ھا ،رفسنجانى ھا ،خاتمى ھا،
رھبرھا و مرجع ھا و رئيس
جمھورھا ،وزراء و وکال و
سردارھا و حکام شرع ،ھمه
را در يک صف بلند به
دادگاھھاى مردمى خواھيم برد .

شماره ٣٨
آنجا مفصل ،علنى ،زنده ،جلوى
دوربين ھاى رسانه ھاى بين
المللى و چشمھان ناباور مردم
جھان ،حقايق يکى از خونبارترين
دوره ھاى تاريخ قرن بيست و
يکم ،جنايت عليه کارگران ،زنان،
جوانان و مردم يک جامعه ای را
از زبانشان خواھيم شنيد .آن روز
اصال دور نيست .روزی که
سران اين رژيم به محاکمه کشيده
شوند ،دور نيست .دنيا بدون اين
اوباش اسالمی مکان قابل تحمل
تری برای زندگی خواھد بود.
کارگران ،مردم آزاديخواه!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری از
ھمه شما ميخواھد که اين توحش
اسالمی را بدون پاسخ نگذاريد.
متحد شويد .در مجامع عمومی
کارگری خود متشکل شويد .به
اين بربريت اسالمی اعتراض
کنيد!

مرگ بر سرمايه
و نظام سرمايه دارى!
زنده باد
ھمبستگى جھانى کارگران!
زنده باد
سوسياليسم!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٨فوريه  ٢٩ – ٢٠٠٨بھمن ١٣٨٦

يک دنياى بھتر

صفحه ١٦

نامه ھا،
سياوش دانشور
نمايشگاه عکس کارگران افغانى
نظر شما در مورد برگزاری
نمايشگاه عکس کارگران افغانی
چيست؟ اين خبر را بخوانيد" :
نمايشگاه عكسى از كارگران
افغانى در روزھاى  11الى 19
اسفند ماه در نگارخانه پرديسان
فرھنگسراى دختران برگزار
ميشود .اخراج گسترده و بى
رويه کارگران افغانى و انتشار
اخبارى که منجر به تنفر مردم از
اين کارگران شده است و
اعتراض به گسترش اين روند
غيرانسانى ،علت برگزارى يك
نمايشگاه عكس از كارگران
افغانى شده است" .کامران
درخشان
کامران عزيز،
اين اقدام بسيار انسانى و مثبتى
است .تصوير جمھورى اسالمى و
ناسيوناليسم ايرانى از شھروندان
موسوم به مھاجر در ايران و
مشخصا شھروندان افغانى،
تصويرى عميقا فاشيستى و
است .کارگران
نژادپرستانه
افغانى بخشى از طبقه کارگر
ايران ھستند .آنھا بخشى از
شھروندان ايرانند و بايد از کليه
حقوق شھروندى برخوردار
باشند .دستگيرى و ضرب و شتم
و اخراج اين شھروندان توسط
جمھورى اسالمى و ھمينطور
تبليغات شنيع نژادپرستانه عليه
آنان توسط ھر انسان شريفى بايد
محکوم شود .اما نفس اعالم
موضع در قبال يک حرکت ضد
کارگرى و نژادپرستانه اگرچه
الزم و حياتى است اما کافى
نيست ،بايد اقدامات متعددى را
براى خنثى کردن و نھايتا شکست
اين سياست سازمان داد .اين
حقيقتى است که کار کارگر منشا
ثروت و انباشت سرمايه مشتى
بيکاره و سرمايه دار دزد است.
داشتن يا نداشتن تابعيت ايران
دراين حقيقت نميتواند خدشه اى
وارد کند .سخت ترين و ناامن
ترين کارھا را اين کارگران با

کمترين حقوق انجام ميدھند .آنھا،
مثل ھر کارگر ديگر ،چندين برابر
بيشتر از آنچه که دريافت ميکنند
توليد ميکنند .اگر کسى از حاصل
کار طبقه کارگر به شمول
کارگرافغانستانى امرار معاش
ميکند ،ھمين دولت و ارگانھاى
سرکوب و مشتى سرمايه دار
ھستند.
تبليغات نژاد پرستانه آنھا تنھا
ھدفش اينست که استثمار شديد و
بردگى تمام عيار اين کارگران را
توجيه کند .و گرنه بيکارى
محصول سرمايه دارى است و
ربطى به تعدادى مھاجر گرسنه و
سرکوب شده ندارد .يا نسبت دادن
جنايت و جرم به مھاجرين عمرى
به سابقه پديده مھاجرت در جھان
دارد .ھمه جاى دنيا فاشيستھا،
اسکين ھدھا ،دولتھاى دست
راستى ،راسيسم نھادى در نظام
سياسى -اقتصادى موجود ،کمابيش
ھمين ترھات را عليه مھاجرين
تکرار کرده است .چه کسى نميداند
که جنايتکارترين جنايتکاران در
حکومت اسالمى نشسته اند.
حکومتى که اين شرايط بردگى و
سرکوب خشن اعتراض به بردگى
را سازمان ميدھد .ترديدى نيست
که ممکن است تعداد قليلى از
"مھاجرين" در ھر کشورى دست
به اعمال جنايتکارانه بزنند .اما اين
ربطى به مھاجر بودن آنھا ندارد.
اگر حقوق شھروندى و قانون
يکسان با حقوق و وظايف يکسان
براى ھمه اجرا شود ،آنوقت ميتوان
آمار جرم و جنايت را ھم بدقت ثبت
کرد و سھم شھروند "با سابقه
مھاجر و غير مھاجر" را ھم نشان
داد .قانون جامعه بايد در دفاع از
مصونيت شھروندان و حقوق آنھا
يکسان برخورد کند و در قبال
ھويتھاى کاذب ملى و قومى و
مذھبى و يا عقيده و مرام افراد و يا
تابعيت آنھا کور باشد .اما در ايران
ناسيوناليسم نژاد پرست و دولت
سرمايه داران تالش ميکند جنايت
عليه شھروندان را با نام "مقابله با
جنايت و بيکارى" و غيره توجيه

کند .متاسفانه بدبختى روزافزون
مردم و تاثير نسبى اين تبليغات
باعث شده است که افکار
عمومى جامعه نسبت به ابعاد
جنايتى که صورت ميگيرد
واکنش درخورى نشان ندھد.
پايان دادن به اين مسئله در
اساس کار طبقه کارگر و
و
آزاديخواه
جريانات
انترناسيوناليستى است که آزادى
و برابرى را براى ھمگان
ميخواھند و در اين جھت
مبارزه ميکنند .ابتکاراتى مانند
برپائى نمايشگاه عکس و غيره
ميتواند کمکى در اين زمينه
باشد .البته بايد ديد که اين
نمايشگاه و برگزار کنندگان آن
تاچه حد به حقيقت و دفاع از
حقيقت پايبند اند.
به ھر حال کار مثبتى است و
بايد از آن استقبال کرد.
فراخوان ما به خوانندگان نشريه
يک دنياى بھتر اينست که
قاطعانه از حقوق شھروندان
افغانستانى بعنوان بخشى از
طبقه کارگر و شھروندان ايران
دفاع کنند .ترور و قتل و ضرب
و شتم و شکنجه شھروندان
افغانستانى بخشى از پرونده
جنايات اين رژيم است که بايد
روز خودش بررسى شود .اين
ھمان رژيمى است که به وفور
به جريانات اسالمى در
افغانستان کمک مالى و
تسليحاتى ميکند اما کارگران و
زحمتکشان افغانستانى را در
ايران در زندان و اردوگاه کار
اجبارى زندانى ميکند ،اموالشان
را ميدزدد و وحشيانه آنھا را
شکنجه و اخراج ميکند .طبقه
کارگر ايران بايد حمله به
کارگران مھاجر را حمله بخود
تلقى کند و سياست روشن و
عملى در قبال اين اعمال
جنايتکارانه و ضد کارگرى
رژيم اسالمى داشته باشد .موفق
و پيروز باشيد.
رضا تابان
مخاطرات فعاليت ،جامعه و
جمھوری سوسياليستی
دنيای امروز ما در دام يک
غول بی شاخ و دم سرمايه

شماره ٣٨
داری آن ھم به مثابه آخرين
مرحله آن يعنی امپرياليسم افتاده،
مارکس و لنين بايد از گور بر
خيزند تا ببينند قدرت سرمايه،
مردم دنيا را در چه باتالقی فرو
برده است .واقعا ً نوشتن يک
تحليل سياسی از وضع موجود
حاکم شکستن شاخ غول را دارد.
رابطه بازی ھای سياسی پشت
پرده معلوم نمی کند دو کشور
متخاصم در حال جنگ ،باھم
دشمن ھستند يا فقط يک جنگ
زرگری در حال وقوع است.
روی کار آمدن و به زير کشيده
شدن صدام حسين ،طالبان و وقايع
اخير ايران در مقابله با غرب
نمونه بارز آن است .معلوم نيست
ابر قدرت ارتش امريکاست يا
سياست انگليس يا سرمايه يھودی
ھای جھان يا نيروی کار ارزن
چين و ....شايد ھم دستشان به
طور مساوی در يک کاسه است.
شايد يک زمان سخت ترين کار
را کار معدن يا معلمی معرفی می
کردند ولی من امروز می توانم به
جرات بگويم کسی که وارد بازی
سياست در اين دنيا ،حال با ھر
خط و سمتی ،وارد سخت ترين
کار دنيا می شود .جنگ قدرت
رايج در دنيا برای خيلی ھا
متاسفانه حرمت قائل نيست ،نه
حرمتی برای جامعه نه حرمتی
براى فرد .فقط جنگ ،جنگ برای
پول ،جنگ برای قدرت ،جنگ
برای نفت و جنگ برای  .....ھر
روز قتل ،خونريزی ،فساد،
اعتياد ،کار کودکان و .....اخباری
است که اگر دنبالش ھم نباشيم به
طور روزمره به گوش مان می
رسد .ظاھرا شنيدن خيلی از اين
خبرھای نا گوار به خصوص در
جائی مثل ايران و منطقه ديگر
عادی شده .کشته شدن انسانھا در
عراق اصال ً مو را ھم به تن
خيلی ھا سيخ نمی کند .با اين
سرعتی که سرمايه داری به اين
دستگاه آدم کشی و ضد انسانی
خود را دامن ميزند ،من يکی که
فکر نمی کنم پايان عمر خودم را
به طور طبيعی ببينم .مرگ
طبيعی؟؟ چه واژه غريبی! وقتی
به مرگ فکر نمی کنم می گويم
مسلما ً يا در جنگ کشته ميشوم يا
زير ماشين ،يا سکته فشار
يا
زندگی
صفحه ٢٣

صفحه ١٧

نامه ھا...
تردد يا به عنوان يک زندان
سياسی و اعدام .يعنی فکر اين که
ھر لحظه امکان مرگم ھست و
کارھايم نيمه کاره می ماند .اميد
به اين که جھانی پر از صلح را
که برای آن تالش کرده ام ھرگز
نمی توانم ببينم گاھا ً آزارم می
ھد .شايد بعضی مواقع با رفقا در
اين مورد صحبت کنيم ولی اين
پايان حرف من نيست!
مصمم تالش می کنيم .تالش می
کنيم تا نسل ھای بعد به فکر اين
چيزھا نباشند .به نظر من ھم
روزنه ھای اميد ديده می شوند و
از زمانی که حکمت را از دست
داده ايم اين روزنه ھا بزرگتر و
بيشتر شده است .چپ راديکال در
جامعه ھر روزه در حال مبارزه
انقالبی با ھمه جست و خيزھای
آن است .سنت چپ در سطح
دانشگاه ھا و جوانان رشد خوبی
داشته ،به نظر من ميتوان اميد
يک انقالب کارگری کمونيستی را
در ايران داشت .اگر چنين امری
در ايران رخ بدھد ،که البته با
توجه به فاکتھای موجود در
جامعه می توان کمونيسم کارگری
و چپ ايران را پيشرو ترين و با
استعداد ترين چپ در جھان
حاضر دانست .اگر ما در اين
جامعه به طور قاطعانه پيروز
ميدان باشيم مسلما ً قائله تروريسم
اسالمی و تروريسم دولتی به
بھانه جنگ با قطب مقابل خاتمه
خواھد يافت ،مسلما ً کارگران
بسياری از کشورھا به پيروی از
اين انقالب دست به کار ميشوند
که در نھايت يا پيروز ميشوند يا
حداقل به رفرم ھای اساسی در
تامين معيشت اجتماعی دست می
يابند .پس برای تغيير وضعيت
جامعه جھانی و ايجاد يک تھديد
برای سرمايه داری از سوی
جامعه انسانی يک چنين انقالبی
مورد نياز جامعه بشری است و
گرنه کره زمين در آينده با اين
وضعيت تبديل خواھد شد به
تصويری که خيلی از فيلم ھای
تخيلی از آينده اين کره می
دھند ....

يک دنياى بھتر
رضا تابان عزيز،
سرمايه دارى امروز را بايد
ھمانطور ديد که تاثيرات مخربش
را بر زندگى ميليونى انسانھاى
واقعى ميگذارد .کارگر و مردم
محروم در کشورھائى مانند ايران
ھر روز "امپرياليسم" را با گوشت
و پوست شان حس ميکنند.
امپرياليسم پديده اى خارجى نيست،
بلکه آن شرايطى است که بر کار و
توليد حاکم است .آن شرايطى است
که اختناق عريان حکومتى و
سازماندھى استثمار امپرياليستى و
تامين فوق سود را الزامى کرده
است .اگرنه در اين يادداشت شما،
بلکه و عموما در ديدگاه چپ ضد
امپرياليست ،که ھمان ناسيوناليسم
ضد امپرياليستى است ،ھمواره
امپرياليسم را بعنوان پديده اى
"خارجى" و جنگھا و کشورگشائيھا
و "استعمار نوين" و "وابستگى
اقتصادى" و غيره درک کرده اند.
به ھمين اعتبار مبارزه ضد
امپرياليستى را در چھارچوبھاى
"استقالل و خودکفائى"" ،رشد
و
صنعتى
توليد
موزون
"دمکراتيزاسيون
کشاورزى"،
سياسى" و غيره ديده اند .نيروى
ضد امپرياليست ھم ھر کسى و از
جمله بورژواھاى "خودى" بودند
که احيانا اينجا و آنجا تضاد منافعى
برايشان تراشيده شده است .چپ
دوره انقالب  ٥٧بجز سازمان
اتحاد مبارزان کمونيست کلکسيونى
از اين ديدگاھھا است .امروز ھم
ضد امپرياليستھا اگر نه به ھمان
زمختى سابق اما در اساس اين
ديدگاھھا را حفظ کرده اند .ضد
يانکى بودن و خارجى ستيزى
جوھره اين چپ است" .مقابله با
سرمايه" براى اين چپ خود را در
حمله به مک دونالد و امثالھم نشان
ميدھد .خالصه اينکه سرمايه دارى
عصر امپرياليسم نه بعنوان يک
سيستم جھانى کاپيتاليستى و نقد
کمونيستى نه بعنوان يک نقد ضد
کاپيتاليستى در تمام اشکال و
جوارح آن ،بلکه در رابطه صورى
اين يا آن بخش سرمايه در فالن
کشور با "نماد امپرياليسم و
عموسام" تبئين شده است .با اين
عنوان خمينى ضد امپرياليست
ميشد و قابل حمايت! سرمايه
دارى ،مستقل از اينکه روبناى
مذھبى يا ليبرال يا جمھورى يا
خلقى يا دولتى دارد ،مستقل از

اينکه "انگليسى يا يھودى يا
مسيحى يا ليبرال" است،
سرمايه دارى است و داراى
يک ماھيت ضد کارگرى واحد
است .سرمايه دارى مطابق با
منطق بورژوا در بازار عمل
ميکند و استثمار و کسب سود
ميدھد .دولت
سازمان
را
سرمايه دارى در ھرجا ،مستقل
از مسائل منطقه اى يا
اولويتھاى سياسى بخشھائى از
طبقه حاکم ،سگ شکارى
سرمايه است .در نتيجه تقابل با
اين دنيا و اين مناسبات و
مشقات ناشى از آن ،تنھا از
طريق تقابل با سرمايه بعنوان
يک رابطه اجتماعى و دولت و
حکومت سرمايه دارى با ھدف
سرنگونى و الغاى آن ميگذرد.
اين چه در ايران و افغانستان و
چه در آمريکا و انگليس و غيره
تنھا پاسخ طبقه کارگر است.
معضالت و مصائب سرمايه
دارى امروز جملگى از
ضررويات اين نظام اند .منشا و
دوام و بقاى اين معضالت تماما
از اين نظام و قانون جنگل
کسب سود و توليد براى سود در
مى آيد .اگر جامعه اى براين
مبنا بنا شده است ،که امروز
دنيا برھمين اساس ميگردد،
آنوقت کم و بيش و در يک
چھارچوب جھانى ،فقر و جنگ
و اختناق و کمونيسم ستيزى و
آزادى ستيزى و ارتجاع گرائى
و ضد بشر بودن نيز وجود
دارند و پايانى براى آنھا با اين
نظام متصور نيست .حق با
شماست که سياست و کار
سياسى از سخت ترين و بى
ارج ترين کارھاست .اما
ھمزمان بايد تاکيد کرد که تالش
براى تغيير و تن ندادن به
وضعيت موجود ،ھمواره و در
طول تاريخ بشرى نيز در کنار
اين شرايط غير انسانى وجود
داشته و خواھد داشت .اين
منطق ساده جامعه طبقاتى است.
اينھم درست است که تالش
دارند ما را به قتل و جنايت و
بيرحمى و دروغگوئى و رقابت
و خود پرستى "عادت" بدھند.
اين اساس فرھنگ و مبناى
ايدئولوژى نظام بورژوائى
است .اساس نگرش فرد بورژوا

شماره ٣٨
به انسان و کارگر و جامعه است.
اساس منطق سرمايه و قانون
اساسى بازار است که باغ وحشى
بمراتب وسيع تر و وحشى تر از
ھر باغ وحش واقعى است .ما در
درون جامعه اى زندگى ميکنيم که
جنگ و تنش و تقابل يک وجه
الينفک آنست .اينکه ھر کس
ميتواند به آرمان نھائى اش برسد
و دمى در سايه آن آرامش داشته
باشد را نميدانم .کمونيسم چک
سفيد و وعده مذھبى به کسى
نميدھد .اميد به آينده اى بھتر و
تالش براى تغيير نقطه عزيمت
حرکت و تالش نسلھاى متمادى
است .کمونيسم در ايران در
ايندوره تاريخى مشخص ،با
فرض شروط معينى و پاسخ به
سواالت معينى ،ميتواند نقشى
تعيين کننده ايفا کند که حاصل آن
مقدار زيادى آزادى و خوشبختى
در مقياسى گسترده براى تعداد
زيادى آدمھاى واقعى باشد .ما
موظفيم تالش کنيم .شکست و
پيروزى ما را تماما پراتيک ما
بعنوان يک جنبش طبقاتى و
اجتماعى تعيين ميکند .ما موظفيم
بخاطر کودکان امروز ،بخاطر له
شدگان ديروز ،بخاطر اعداميھائى
که فردا به ميدان تير ميبرند،
بخاطر متوقف کردن اين چرخه
جنايت و ترور روزمره ،بخاطر
اعاده انسانيت تالش کنيم .ما
بردگان مجبوريم شورش و قيام
کنيم حتى اگر توسط برده داران
در بيدادگاھھاى سرمايه محکوم به
اعدام شويم .ما موظفيم اين
وضعيت را نپذيريم ،چون پذيرفتن
آن دون شان انسانيت است .موفق
و پيروز باشيد.
رفقا سعيد از اصفھان و عليرضا
از کرج
فرم ھاى تقاضاى عضويت شما
را دريافت کرديم .پيوستن تان به
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را
تبريک ميگوئيم .به حزب خودتان
خوش آمديد .اميدواريم ھمراه با
اردوى وسيع آزادى و برابرى
جمھورى اسالمى و سرمايه دارى
را در ايران سرنگون کنيم و بر
نظامى
آن
ھاى
ويرانه
سوسياليستى و جامعه اى
خوشبخت براى ھمگان برپا کنيم.
و
موفق
صفحه ٢٣

يک دنياى بھتر

صفحه ١٨

وضعيت جسمانی محمود صالحی ھمچنان وخيم است!

شماره ٣٨

نامه ھا...

محمود صالحی ھمچنان در وضعيت جسمانی نامناسبی قرار دارد .طبق آخرين خبر ،وی از ناحيه
کليه به شدت احساس درد و ناراحتی ميکند .اين مسئله باعث شده است که وی به خوبی نتواند دفع
کند و به ازای مصرف سه ليتر مايعات ،فقط نيم ليتر آن را دفع ميکند که آنھم با سوزش شديد
ادرار ھمراه است.

پيروز باشيد.

سر درد وی نيز شديد شده و مرتبا بیھوش ميشود ،اشتھای او کامال پائين آمده و نميتواند به اندازه
کافی غذا بخورد ،بدن او کامال ضعيف شده و مرتبا ضعف ميکند.

»پان پراگ«

الزم به ذکر است که "دکتر ويسانیفر" دو نوع دارو از داروھای تجويز شده را از محمود صالحی قطع کرده است
از آنجا که مصرف داروی بيش از حد ،باعث ضعف و سرگيجه شديد شده است.
طبق اظھارات پزشکان متخصص بيمارستان توحيد ،محمود صالحی در اسرع وقت بايد معالجه شود اما مسئولين
زندان ھمچنان محمود صالحی را از معالجه فوری محروم کردهاند.
کميته دفاع از محمود صالحی  ٣٠بھمن ١٣٨۶

گزارش،

شورش سربازان کالنتری شھر زيبا تھران
کامران پايدار
در روز شنبه  27/11/86ساعت  4عصر يکی از سربازان وظيفه کالنتری  133شھر زيبا به نام شھنام شکاری به
جرم رابطه با دوست دخترش از طرف يکی از فرماندھان مزدور کالنتری به نام سليمان آبادی در داخل محوطه
کالنتری مورد کتک کاری و ضرب و شتم قرارمی گيرد .سرباز شکاری در حاليکه از اين ھمه تحقير و توھين به
تنگ آمده با فرمانده متعرض درگير شده و سپس با حالتی بر آشفته و عصبی خود را به لبه پرتگاه طبقه سوم
کالنتری رسانده و قصد پرت کردن خود و خودکشی ميکند .تمام مسولين کالنتری بشدت ترسيده و وحشت زده شده
بودند .ھيچيکدام جرات نزديک شدن به او را نداشتند .صدھا نفر از مردم محل در برابر کالنتری تجمع کرده بودند.
در اين حال زنی از بين جمعيت خود را به پشت بام کالنتری رسانده و پس از يک ساعت سعی و تالش سرانجام
شھنام را از مرگ نجات ميدھد .مردم از ديدن اين صحنه درد آور به تنگ آمده و جمعيت آماده انفجار است .ھمه
انگشت اتھام را بسوی حکومت جنايت پيشه اسالم و خدا دراز کرده اند .دژبان کالنتری با زور و تھديد سعی در
متفرق کردن مردم دارد .در اين حال چندين نفر از سربازان که در بيرون از کالنتری در حال گشت بودند ،پس از
شنيدن اين خبر از طريق بيسيم بالفاصله ترک پست کرده و خود را به کالنتری رساندند .چند نفر از سربازان در
حاليکه اسلحه ھای خود را آماده کرده بودند سرھنگ علی احمد نادری فرمانده کالنتری و ستوان سليمان آبادی را به
مرگ تھديد می کنند .يکی از سربازان به آنھا می گويد" :پفيوزھا ،بيشرفھا چقدر ما سربازان بايد تحقير و فشارھای
شما را تحمل کنيم و  ...اگه يکبار ديگه اين مسايل تکرار بشه شما را می کشيم!"
نادری و مسولين کالنتری با وحشت از صف معترض و عاصی سربازان فقط عاجزانه عذرخواھی ميکنند .سرانجام
ساعت ساعت  7عصر سربازان را در داخل کالنتری جمع می کنند .سرھنگ نادری باز ھم موذيانه از سربازان
طلب بخشش و گذشت می کند .ستوان مزدور سليمان آبادی که در منطقه شھر زيبا ،بلوار فردوس و آريا شھر ،در
سرکوب جوانان به جالد دختران و پسران جوان مشھور است ،در حاليکه در گوشه ای کز کرده و سرش را پايين
انداخته با قيافه ای در ھم شکسته و تحقير شده از ھمه سربازان عذر خواھی کرده و قول ميدھد ديگه تکرار نشه!
البته توبه گرگ مرگ است* .

يک دنياى بھتر
تغيير جھان و ايجاد دنيايى بھتر يک اميد و آرمان ھميشگى انسانھا در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است.
عليرغم رواج ايده ھاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذھبى و غير مذھبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز،
ايده ھايى که ھريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند ،زندگى واقعى و عمل
روزمره توده ھاى وسيع مردم ھمواره حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک
آينده بھتر است .اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ھا و مشقات و کمبودھا و زشتى ھاى امروز رھا
باشد ،اين اعتقاد که عمل امروز انسان ھا ،چه جمعى و چه فردى ،در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است،
يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده ھاى وسيع مردم را جھت ميدھد.
کمونيسم کارگرى قبل از ھر چيز به اينجا تعلق دارد ،به اميد و اعتقاد انسان ھاى بيشمار و نسلھاى پى در پى به
اينکه ساختن يک آينده بھتر ،يک جھان بھتر ،بدست خود انسان ،ضرورى و ميسر است.

ورود مواد مخدر جديد :نام
اين ماده »پان پراگ«است و
در بسته بندى زيبا و با
عکسھاى ھنرپيشه ھاى
ھندى و پاکستانى به صورت
آدامس ،پاستيل و پودرھايى
با طعم نعنا و خوشبو کننده
دھان وارد کشور ميشود.
قيمت اين ماده مخدر االن در
مشھد  50تومان تا 300
تومان ميباشد .دليلى که
مصرف کنندگان »پان
پراگ«ھا را به سمت آن
ميکشد ،احساس گرمى،
سرخوشى موقت ،سبکى
سر ،گيجى و شادى کاذب
است .بسيار سرطانزا ھم
ھست .لطفا براى ھمه
بفرستيد.
دوست عزيز،
با انتشار خبر شما آنرا براى
تعداد زيادى فرستاديم .مواد
مخدر در ايران سودى
نجومى دارد .برخى ھا
درآمد ناشى از آن را بعد از
درآمد نفت در رتبه ھاى
"تاپ" قرار ميدھند .ترديدى
نيست که دولت ،سران
دولتى و نظامى ،و کسانى که
اسکله و امکانات و فرودگاه
و خالصه ھمه چيز براى
ترانسپورت و توزيع دارند،
قادرند در ابعاد وسيع اين
امر را سازمان دھند.
بزرگترين مافياھاى مواد
مخدر در ايران انگشت
کوچکه کسانى نميشود که از
باال و آگاھانه قصد دارند
نسل جوانان را زمينگير
کنند .مواد مخدر در ايران
مدتھاست که يک سالح
سياسى و مکمل مھمى در
سيستم دستگاه سرکوب
پيروز
و
است .موفق
باشيد*.

يک دنياى بھتر

صفحه ١٩

ستون اول

شماره ٣٨

 ١٦فوريه

کوبا*
منصور حکمت
ايده اشغال کوبا و سرنگ ون ى
کاسترو ن ه ف ق ط در م ح اف ل
دست راس ت ى ک وب اي ى ھ اى
س اک ن ف ل وري دا ،ب ل ک ه در
درون ھيات حاک م ه آم ري ک ا
يک آرزوى ديرينه اس ت .ب ا
س ق وط ش وروى و ب ل وک
شرق ،تعيين ت ک ل ي ف ک وب ا ب ع ن وان ي ک "ک ان ون
کمونيستى" در يک وجبى خاک آم ري ک ا ب ه ب االى
دستور رانده شد .موج اخير ھزاران پن اھ ن ده ق اي ق
نشينى که به مخاطره آميزترين شکل ،آوي خ ت ه ب ر
امواج اقيان وس اط ل س ،ب ه س وى آم ري ک ا ھ ج وم
آوردند ،بار ديگر مساله کوبا را ب ه ص در رس ان ه
ھاى آمريکايى و غربى راند .
رسانه ھا و سياستمداران آمريکايى تالش م ي ک ن ن د
کوبا را يک ھائيتى ديگر ج ل وه ب دھ ن د .م ي گ وي ن د
مردم از "استبداد" به تنگ آمده کوبا دم ک راس ى و
بازار ميخواھند و رندانه ميپرسند ک ه آي ا م دارا ب ا
کوبا و در ھمان حال فش ار ب ه ھ ائ ي ت ى و ت دارک
اشغال نظامى آن ،يک تناقض در سياس ت آم ري ک ا
نيست؟
جالب اينجاست که در ميان موج جديد مھاجرين ب ه
دريا زده کوبايى ھن وز ي ک ى پ ي دا نش ده اس ت ک ه
علت اقدام خود را نبود "دمکراسى" در ک وب ا ذک ر
کند .ھمه بدون اس ت ث ن ا از فش ار اق ت ص ادى س خ ن
ميگويند .بعضى به روشنى و ص راح ت ح ت ى در
سواحل ف ل وراي دا و ج ل وى دورب ي ن ش ب ک ه ھ اى
تلويزيونى آمريکا ،از موازين اج ت م اع ى ،ح رم ت
شخصى و ايمنى نسبى خود در کوبا سخن ميگوين د
و تحريم و محاصره اقت ص ادى ت وس ط آم ري ک ا را
عامل مشقات خود ذکر ميکنند .
واقعيت اينست که کوبا به ھمان اندازه ک ه نس ي م ى
از انديشه سوسياليستى در آن وزيده است ،از ن ظ ر
ھمه شاخصھاى تمدن انسانى ،از س واد ت ا ح رم ت
شخصى و حتى دخالت مردم در زن دگ ى س ي اس ى،
ميتواند يک مدل آرمانى براى خود جامعه آم ري ک ا
باشد .در مواجھه اخ ي ر ک اس ت رو پ ي روز ش د ،ام ا
تھديد آمريکا باالى سر کوبا ج دى اس ت .ب اي د اي ن
تھديد را خنثى کرد .
اولين بار در شھريور  ،١٣٧٣سپتامبر  ،١٩٩٤در
شماره  ١٥انترناسيونال منتشر شد .مجموع ه آث ار
منصور حکمت جلد ھشتم صفحات  ٢١٧تا ٢١٨

به فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب روز شنبه  ١٦فوريه در کشورھاى اروپا و
آمريکا اجتماعات و تظاھراتھاى مختلفى برگزار شد .دراين اجتماعات ھمه يکصدا خواھان
آزادى فورى دانشجويان زندانى ،آزادى فعالين کارگرى ،و آزادى کليه زندانيان سياسى شدند.
ھفته ھا و روزھاى قبل نيز اقدامات متعددى از تحصن و تظاھرات تا شب ھمبستگى توسط
جريانات سياسى مختلف و شخصيتھاى سياسى و فرھنگى سازمان داده شد .در حال حاضر
اعتراض عليه جمھورى اسالمى ھر روز يکپارچه تر ميشود و تا شکستن در زندانھا و پائين
کشيدن حکومت زندانبانھا بايد ادامه يابد .دست تمام سازمان دھندگان و شرکت کنندگان در اين
اجتماعات درد نکند .براى خواندن گزارش مشروح اجتماعات  ١٦فوريه به سايت حزب و
سايت ھاى ديگر مراجعه کنيد.
آخرين خبر حاکى از آزادى آناھيتا حسينى و احضار مجدد عابد توانچه است .اين جنگ موش
و گربه جمھورى اسالمى با اھداف کامال معلوم ادامه خواھد يافت .جمھورى اسالمى ميخواھد
در يک جنگ فرسايشى دانشجويان و خانواده ھا و مردم حامى آنھا را خسته کند و به تناسب
زھرش را بريزد .اما مردم و جنبشھاى آزاديخواھانه باتجربه اند .رژيم اسالمى بايد بداند که
اين اقدامات ھر روز گران و گرانتر برايش تمام ميشود.
عکسھائى از تجمعات  ١٦فوريه،

يک دنياى بھتر

صفحه ٢٠

ستون آخر،
آذر ماجدى

در حاشيه کناره گيری فيدل کاسترو از رياست جمھوری
کوبا

"نسيم سوسياليسم!"
دو روز پيش رسانه ھای بين المللی خبر کناره گيری فيدل
کاسترو را در راس اخبارشان اعالم کردند .تفاسير مختلف
سياسی در اين مورد پخش کردند .گذشته کوبا را مرور
نمودند .اين خبر بعنوان مھمترين خبر روز مطرح شد .چرا؟
اھميت اين مساله چيست؟ فيدل کاسترو بعلت کھولت و بيماری
از رياست جمھوری کناره گيری کرده است ،چرا بايد اين خبر
چنين انعکاسی داشته باشد؟
فيدل کاسترو يک شخصيت تاريخی منحصر بفرد است49 .
سال پيش انقالب کوبا را عليه رژيم باتيستا ،ديکتاتوری فاسد
دست نشانده آمريکا با ھمراھی و ھمکاری چه گوارا رھبری
کرد .انقالب کوبا ضربه بزرگی به آمريکا و موقعيت جھانی
آن بعنوان ابر قدرت ،وارد آورد .کوبا حکم حيات خلوت
آمريکا را داشت .محل کسب و کار آزادانه مافيای آمريکا بود.
گرسنگی ،فقر ،محروميت ،بی سوادی ،زندان ،شکنجه و فساد
در جامعه کوچک کوبا بيداد ميکرد .انقالب کوبا دوره نوينی
را در انقالبيگری بين المللی ،بويژه در کشورھای تحت سلطه
آغاز کرد.
نيم قرن است که دولت آمريکا عليه رژيم کوبا و شخص فيدل
کاسترو توطئه کرده است ،بارھا نقشه ھای سازمان سيا برای
ترور کاسترو عقيم مانده است .نيم قرن کوبا را تحت تحريم
اقتصادی قرار داده است .مھاجرين دست راستی کوبا در
آمريکا از يک سيستم البی بسيار قوی برخوردارند .پول ھای
بسياری توسط اين مھاجرين برای سرنگونی رژيم کوبا ھزينه
ميشود .اما رژيم کوبا و کاسترو ھنوز سر کارند .اين مساله
يکی از مھمترين وقايع تاريخی برای دولت آمريکا و ابر
قدرتی آنست .دولت آمريکا که براحتی تاکنون دولت ھای
بسياری را در آمريکای التين تغيير داده است ،کودتاھای
بسياری سازمان داده است ،از جمله کودتای خونين پينوشه در
شيلی در سال  ،1973سر کار ماندن دولت کوبا را چون
خاری در چشم مينگرد.
موقعيت دولت کوبا ،بويژه پس از سقوط شوروی در سال
 1991و پايان جنگ سرد بسيار متزلزل شد .تحريم اقتصادی
فشارھای بسياری بر مردم کوبا تحميل کرد .نرخ مھاجرت از
کوبا به آمريکا افزايش يافت .اما در اواسط دھه  90با افزايش
معامالت و کمک ھای اقتصادی و سپس با سر کار آمدن دولت
ھای چپ در ونزوئال و بليوی شرايط به شکل محسوسی تغيير
کرد.
کوبا يک کشور سوسياليستی نيست .عليرغم قانون اساسی
مصوب دھه  70و عليرغم نامگذاری حزب بنام سوسياليست،

در کوبا نظام سوسياليستی برقرار
نيست .اما کوبا يک موقعيت ويژه
دارد .بقول منصور حکمت "واقعيت
اينست که کوبا به ھمان اندازه که
نسيمی از انديشه سوسياليستی در آن
وزيده است ،از نظر شاخص ھای
تمدن انسانی ،از سواد تا حرمت
شخصی و حتی دخالت مردم در
زندگی سياسی ،ميتواند يک مدل
آرمانی برای خود جامعه آمريکا
باشد".
دو عرصه مھم اصالحات در کوبا،
آموزش و پرورش و بھداشت و درمان
است .در ھر دو عرصه کوبا با
کشورھای پيشرفته اقتصادی برابری
ميکند .سطح سواد در کوبا باالترين
رقم در ميان کشورھای باصطالح
جھان سوم و در کل آمريکا است .بی
سوادی در کوبا ريشه کن شده است.
آموزش و پرورش در تمام سطوح
مجانی است .تحصيل تا سن 15
سالگی اجباری است .سطح سواد در
کوبا کامال با پيشرفته ترين کشورھای
اقتصادی در جھان رقابت ميکند.
بھداشت عمومی و رايگان در کوبا
برای کليه شھروندان موجود است.
چند سال پيش رسانه ھا وضعيت
بھداشت عمومی در کوبا را بھتر از
انگلستان گزارش ميکردند .طبق
گزارشات بين المللی نرخ مرگ و مير
اطفال در کوبا و کانادا به يکسان پايين
ترين نرخ در کل آمريکای جنوبی و
شمالی است.

شماره ٣٨
با کناره گيری کاسترو يک دوره
تاريخی به پايان ميرسد .انقالب کوبا
يک نوع رومانتيسم انقالبی را در
جھان نمايندگی ميکند .بايد ديد که آينده
چه تحوالتی را در کوبا شاھد خواھد
بود .آيا کوبا کامال به جامعه بين المللی
می پيوندد و با دولت آمريکا به سازش
ميرسد؟ در چنين صورتی آيا شاھد
کاھش رفاھيات مردم خواھيم بود،
آنچه در کل شوروی سابق و اروپای
شرقی پس از سقوط شوروی بوقوع
پيوست؟ اينھا سواالت بازی است* .

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

به اين مع ن ا وض ع ي ت ک وب ا ب ا ح دود
يازده ميليون جمعيت بسيار ويژه است.
عليرغم تحريم اقت ص ادی ک ه در دوره
ھايی ،بويژه پ س از س ق وط ش وروی،
گلوگاه اقتصادی ج ام ع ه را م ي ف ش رد،
ت وانس ت ه اس ت در دو ع رص ه م ھ م
اصالحات چشمگيری را ب ه ن ف ع رف اه
مردم ان ج ام دھ د .اي ن واق ع ي ت دول ت
کوبا و ش خ ص ف ي دل ک اس ت رو را در
مقامی ويژه در ميان مردم عدالت خواه
جھان قرار داده اس ت .ب خ ص وص در
آمريکای الت ي ن ک اس ت رو دارای م ق ام
بسيار برجسته ای م ي ان م ردم و چ پ
جامعه است .کاسترو ب رای چ پ ھ ای
ناسيوناليست ض د ام پ ري ال ي س ت ح ک م
قھرمان را دارد .اس ت ق ام ت در م ق اب ل
دولت آمريکا اين موقعيت را از آن او
کرده است.

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد
پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com
به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک
کنيد!
Bank : Wells Fargo Bank – N.
America
Routing Number : 121 000
248
Account Number: 36 48 46 88
52

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

