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 سياوش دانشور
 

 آخرين خبر از هفت تپه

حکومت نظامى در شهر و 
 اندستگيرى کارگر

 فضا  ،بنا به گزارش دريافتى امروز چهارشنبه      
در شهر بشدت نظامى شده تا از تظاهرات                    

رژيم دنبال    .  مجدد کارگران جلوگيرى کنند          
دستگيرى تعدادى از فعالين کارگرى و                          

خانواده هاى کارگرى مورد         .  کارگران است  
 نفر   ۴٠ضرب و شتم قرار گرفتند و تاکنون               

دستگير شدند اما اخبار از اين آمار به ميزان               
 . باالترى اشاره دارد

 

 !کارگران ايران
مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه يکى از                 
پرشکوه ترين و وسيع ترين مبارزات کارگرى        
سالهاى اخير و نمونه اى از اعتراض طبقه ما            
در صنايع بحران زده برسر امنيت شغلى و                 

جمهورى اسالمى   .  حقوق حقه کارگرى است       
تالش دارد با پرونده سازى و پاپوش دوزى                 
براى کارگران گرسنه و تعرض وحشيانه به              
خانواده هاى کارگران و دستگيرى فعالين                    

 اين حرکت را سرکوب و در نطفه              ،کارگرى
هيچ کارگرى ترديد ندارد که بيداگاه         .  خفه کند 

انقالب رژيم عليه آخوند سرمايه دار شفيعى               
“ سلطان شکر    ”مدير صنايع هفت تپه يا                     

. مصباح يزدى به نفع کارگر راى نميدهد                     
کارگران هفت تپه بدرست به نيروى خود اتکا          
کردند و دراين مصاف نابرابر به يارى عملى           

از کارگران  .  شما هم طبقه ايهايشان نياز دارند       
سرکوب .  نيشکر هفت تپه حمايت کنيد                      

. کارگران و دستگيرى آنها را قويا محکوم کنيد       
در دفاع از آنان به رژيم اخطار دهيد و در                     
تمام مراکز کارگرى نوع حمايت تان را در                 

. مجامع عمومى کارگرى بررسى کنيد                          
اعتصاب حمايتى از کارگران هفت تپه سياستى       
است که ميتواند اين سياست ارتجاعى رژيم                

 . *  اسالمى را درهم شکند

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 در سالگرد تشکيل حزب
 با هيئت دائر دفتر سياسى حزب

 
 
 
 

 ۴صفحه 

 گزارش ها؛  
بحران ساختگی کمبود آب و تهديد زندگی 

 !شاليکاران زحمتکش شمال

 کامران پايدار
 

 فروش مراتع شهرستان سبزوار

 دادا کمون
 

 گزارشى از نساجى کردستان
 

راهپيمائی گسترده کارگران هفت تپه در 
 شهر شوش ادامه يافت

 

 )مواد غذايی(تاج حآخرين نرخ ماي

             ميالدىمهران 

 گزارشى از دانشگاه يزد

 .و نامه ها... 

 پيرامون تحوالت اخير در حزب حکمتيست

 على جوادى
 ١۵صفحه 

کارگر هفت تپه 
 ، گرسنه ايم،ايم

 !گرسنه ايم
 گزارشى از بيدادگاه کارگران هفت تپه

 اخبار تظاهرات روزهاى اخير کارگران

 زنان در کردستان عراق
 شرايط زندگی پناهندگان عراقی 

  و مردم عراق
 ١٧صفحه 

 يادداشت سردبير

 اعتصاب کارگران عسلويه
٪ افزايش دستمزد گرفتند٣٠کارگران برق    

چترى براى فراموش "نمايشگاه 
 در تهران " شدگان کوچک



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ارديبهشت بيدادگاه          ٣١امروز     
رژيم اسالمى در دزفول  جلسه             

 فعال کارگرى         ۵اول محاکمه         
هفت تپه آقايان؛ فريدون نيکوفرد،      

 رمضان       ،محمد حيدری مهر            
 علی نجاتی، جليل                       ،عليپور

احمدی، و ابوالفضل عابدينی                 
خبرنگار حقوق بشرى را برگزار      

وکيل کارگران حضور            .  کرد
داشته و قاضى اعالم کرده است           
تفهيم اتهام شما براساس                              
گزارشات وزارت اطالعات                  

اتهامات اعالم شده شامل؛        .  است
اقدام   "،"اخالل در نظم عمومى      "

مصاحبه با      "،"عليه امنيت ملى      
اعالم   "،"مطبوعات خارجى        

شماره حساب و گرفتن پول از               
بوده است که البته هيچ            "  خارج

پولى تاکنون به اين حساب اعالم          
. شده کارگران واريز نشده است          

کارگران در دفاع از خودشان                
متنى تهيه کرده بودند که اجازه              
ندادند بخوانند و از خود دفاع                  

 .کنند

 

در جريان اين محاکمه ننگين                  
از .  کارگران اعتراض کردند          

جمله به قاضى گفتند حتى                          
براساس قانون کشور او نميتواند         

. هيچ اتهامى به کارگران وارد کند     
 ماه حقوق دريافت      ۴ما کارگران    

. نکرديم و فرزندانمان گرسنه اند        
کارگرى کفش پاره اش را در                 
آورده و اعالم کرده که آيا از                   
کفش پاره من ميترسيد؟ قاضى              
اعالم کرد که شما در اجتماعات           

کارگران پاسخ دادند    !  شعار داديد 
کارگر هفت تپه ايم       "که ما گفتيم       

اگر "!  گرسنه ايم گرسنه ايم               
ما را    "  جرم"ميخواهيد به اين          

 ٧٠محاکمه کنيد بايد بيشتر                      
ميليون مردم گرسنه ايران را                 

يکى ديگر از           !  محاکمه کنيد     
 دانشجو در   ۴کارگران گفت وقتى    

مصر اعتراض ميکنند همه سايتها     
و رسانه هاى کشور گزارش تهيه        

 ،ميکنند و مصاحبه ترتيب ميدهند      
 کارگر که      ٢٠٠٠اما در مورد         

! حقوق نگرفتند چيزى نمينويسند       
ما مجبوريم که با رسانه ها                        

رهبران کارگران تالشى است          
براى سرکوب اعتصاب هفت           
تپه و پايمال کردن خواست                  

اتهامات وارده  .  برحق کارگران 
امروز نشان ميدهد که رژيم                
اسالمى همه جا با يک زبان با            
کارگران سخن ميگويد و طبقه          
کارگر و مردم آزاديخواه ايران        
با اين شيوه هاى نخ نما آشنا                  

حزب اتحاد کمونيسم          .  هستند
کارگرى طبقه کارگر ايران را         
در مراکز مختلف صنعتى به              
حمايت عاجل از کارگران هفت       

کارگران هفت  .  تپه فرا ميخواند   
تپه بايد اتحادشان را تقويت کنند       
و با اعتراض مستمر مانع شوند       
که بجاى پرداخت حقوق و                    
برآورده کردن خواستهايشان            
کارگران گرسنه را پاى محاکمه      

اگر کسى بايد محاکمه           .  ببرند
شود سرمايه داران و دولت                 
مفت خورشان است که خون              

 کارگران هفت تپه در دزفول" دادگاه"گزارشى از 
 !بجاى محاکمه ما برويد سران مافيا را محاکمه کنيد

 !  آقاى قاضى شما که دوميليون حقوق ميگيريد نميدانيد به شکم گرسنه ما چه ميگذرد

مصاحبه کنيم چون شکم همسر و            
دردمان را  .  فرزندانمان خالى است   

کجا ببريم؟ يکى ديگر از کارگران         

گفت چرا رفسنجانى وقتى به                      
شوشتر مى آيد پيش مقامات ميرود         
اما پيش کارگران هفت تپه نمى آيد          
و به حرف کارگران هفت تپه گوش       
نميدهد؟ کارگران گفتند بجاى                    
محاکمه ما برويد سران مافيا را                

آقاى قاضى شما که        .  محاکمه کنيد  
دوميليون حقوق ميگيريد نميدانيد به     

در !  شکم گرسنه ما چه ميگذرد             
جريان بيدادگاه به کارگران اجازه          
صحبت کردن داده نميشد و مرتبا            
حرفشان توسط قاضى قطع ميشد            

در جريان  "! زياد حرف ميزنيد"که  
اين محاکمه قاضى نتوانست هيچ             
حکمى صادر کند و اعالم شد که              

صادر "  حکم دادگاهى جديدى          "
ميشود و مجددا کارگران را                        

 .محاکمه ميکنند

 

بدليل نبود امکانات کارگران هفت         
تپه نتوانستند رهبرانشان را در                 
دزفول همراهى کنند اما همزمان            

 نفر      ٢٠٠٠ الى           ١۵٠٠حدود      
کارگران هفت تپه در مقابل                         
فرماندارى و دادگسترى شوش                 

کارگران جاده       .  اجتماع کردند      
هفت تپه را با آتش زدن                 -شوش

کارگران .  الستيک مسدود کردند       
کارگر هفت  "عمدتا شعار ميدادند؛      

 !" گرسنه ايم، گرسنه ايم،تپه ايم

 

سياست محاکمه نمايندگان و                       

۵١شماره   
 . کارگران را در شيشه کرده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ مه ٢٠ – ١٣٨٧ ارديبهشت ٣١

 

حکومت نظامی در شوش و 
 دستگيری کارگران هفت تپه

حکومت نظامی اعالم نشده در 
سطح شهر شوش و دستگيری 
 گسترده کارگران هفت تپه

 

بنابه گزارشات رسيده از شهر               
شوش، ازشب گذشته دستور                   
سرکوب کارگران نيشکر هفت تپه     
صادر گرديده و در حال حاضر            
در شهر يک حکومت نظامی                 

 .اعالم نشده برقرار کنند

 

شب گذشته انبوهی از نيروهای            
گارد ويژه از شهرهای خرم آباد،         
اهواز و دزفول را به شهر شوش          

اين نيروها در      .  گسيل داشته اند     
اتوبوسها و وانتهای گارد ويژه در       
نقاط مختلف شهر مستقر شده اند           
و يا در سطح شهر مشغول به                  

 .گشت زنی هستند

 

اين نيروها در نقاطی مانند مرکز         
شهر بازار، بازار، فرمانداری و         
خيابانهای اصلی شهر مسقر                   

نيروهای گارد ويژه              .  هستند
همچنين در تمامی نقاط ورودی            
شهر مسفقر شدند و به محض                  
اينکه متوجه شوند که کارگرانی          
را که از نقاط مختلف قصد ورد             
به شهر را دارند دستگير و به                  

نقاط نامعلومی    

٣صفحه   

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

ست،    .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است    ي بيطرف ن
اه و                .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ی                  .   سعادت انسانها است   ست ي ال ما برای يک جمهوری سوسي
ه                    .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .منتقل می کنند

نيروهای اطالعاتی و امنيتی از           
صبح امروز شروع به دستگيری        
گسترده کارگران در سطح شهر           
زده اند و تا به حال دها کارگر                 

از جمله کسانی     .  دستگير شده اند   
که صبح امروز در خيابانهای                
شهر دستگير و به نقاط نامعلومی        
منتقل شدن آقايان رحيم بساق،               
کورش بهمنی از قسمت                              
تراشکاری شرکت، مهران اکبری    

 .و علی شهبازی می باشند

 

در حال حاضر جو شهر متشنج            
است وکارگران عليرغم اين جو          
رعب و وحشت در سطح شهر               
حضور دارند و قصد دارند تا                 
رسيدن به خواسته هايشان به                  

 .اعتراضات خود ادامه دهند

 

بنابه خبرهای موثقی که به دست          
کارگران رسيده فرماندار دستور        
سرکوب کارگران را صادر کرده      
است و بر نحو سرکوب کارگران        

 .خود شخصا نظارات دارد

 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی 
 در ايران

  مه21 برابر با 1387اول خرداد 

 

راهپيمائی گسترده کارگران هفت 
 تپه در شهر شوش ادامه يافت

 

 18 برابر با    1387ارديبهشت   29
 2008مه 

بنابه گزارشات رسيده از شوش           
کارگران نيشکر هفت تپه در                   
چهاردهمين روز اعتصاب و                 
اعتراضات گسترده خود از                     

 صبح امروز             08:00ساعت       
يکشنبه در مقابل درب فرمانداری      

آنها پس از     .  شوش تجمع کردند       
مدتی از فرمانداری به سمت                   
بازارشهر شروع به راهپيمائی            

 .نمودند

در تداوم تالشهای کارگران                
نيشکر هفت تپه اهواز برای                
احقاق حقوق صنفی خود بيش            

 نفر از کارگران اين         ٢٠٠٠از   
 صبح روز    ٩شرکت از ساعت      

شنبه، به همراه خانواده های               
خود در خيابان چهاردستگاه               
شوش اقدام به راهپيمايی                       
مسالمت آميزی نمودند که با                
ممانعت و محاصره نيروهای            
 .امنيتی و انتظامی مواجه گرديد

 

به گزارش فعاالن حقوق بشر و        
دموکراسی در ايران، کارگران       
نيشکر هفت تپه در سيزدهمين          
روز اعتصاب و اعتراض خود        
با حمايت جوانان و بازاريان و          
ساير اقشار شهر روبرو شده که       
به صفوف راهپيمايی کارگران        

بازاريان شهر، بطور      .  پيوستند
کامل مغازه های خود را در                

با .  حمايت از کارگران بستند          
پيوستن مردم به صفوف                        
کارگران، تعداد شرکت کنندگان      
در راهپيمايی به هزاران نفر              

مردم با شعارهای خود با      .  رسيد
. کارگران همصدا شدند                         

شعارهائی که امروز سر داده            
کارگر می  :  شد عبارت بودند از   

مدعی   -ميرد ذلت نمی پذيرد           
 -عدالت خجالت خجالت                        

سنديکای کارگری حق مسلم              
کارگر زندانی آزادی        -ماست   

نماينده (ساعدی       -بايد گردد         
حيا کن هفت    )  شوش در مجلس   

کارگران ايران    -تپه را رها کن      
مر ک بر          -حمايت حمايت        

 .ساعدی و شعارهای ديگر

 

: اين گزارش می افزايد                          
نيروهای انتظامی با شليک گاز       
اشک آور به سوی خانواده های       
کارگران که از زنان و کودکان         
تشکيل گرديده بود اقدام به                    
متفرق نمودن جمعيت نموده و           
سپس با گاز فلفل و باتوم به                   
جمعيت يورش بردند، کارگران      

برادر نظامی     "ابتدا با شعار            
خواستار توقف  "  حمايت حمايت 

يورش مامورين گرديدند که با          
بی نتيجه ماندن اين تالشها                   
ناچارًا، با مقاومت کارگران               
برای حفاظت از زنان و                         
کودکان خود درگيری گسترده          
ای بين کارگران و نيروهای               

 اخبار مبارزات 
 کارگران نيشکر هفت تپه 

در طی مسير عليرغم ممانعت                  
نيروهای امنيتی و انتظامی تعداد            
زيادی از جوانان و مردم به                         

. صفوف کارگران پيوستند                         
کارگران و مردم با شعارهای                    
مانند، معيشت و زندگی حق مسلم           

کارگر می ميرد ذلت نمی             /ماست
کارگر هفت تپه ايم گرسنه          /  پذيرد

حقوق ماهيانه حق        /  ايم گرسنه        
مرگ بر ساعدی و       /  مسلم ماست     

شعارهای ديگر کارگران از بازار        
به سمت چهار راه شوش راهپيمائی      
کردند و مسير شوش دزفول را                 

فرماندار شهر     .  مسدود کردند          
سيالبی در محل اعتراض کارگران      
حاضر شد و شروع به وعده دادن           
نمود او قبال به کارگران اعالم                   
کرده بود که ميرود تهران و مشکل        
کارگران را حل خواهد کرد ولی             
امروز با وعده دادن قصد داشت              
کارگران را از ادامه اعتراضاتشان      

 .منع کند

کارگران با سر دادن شعارهائی ما         
وعده نمی خواهيم ما حقوق می                 

فرماندار مرگت باد ننگت      /  خواهيم
و /  مرک بر فرماندار           /  باد      

دروغگو دروغگو و هو کردن                 
در .  مانع صحبتهای او شدند                 
 4000اعتراضات امروز بيش از         

نفر شرکت داشتند و اعتراضات              
کارگران همچنان ادامه انبوهی از         
نيروهای امنيتی و انتظامی                         
کارگران را در محاصره خود                   
دارند و وقتی که کارگران قصد                

دزفول   -مسدود کردن مسير شوش      
را داشتند نيروی انتظامی قصد                
مقابله با کارگران را داشتند که                  
کارگران با مقاومت شديد ايد مسير        

 .را مسدود کردند

کارگران اعالم کردن که در                       
روزهای آينده به اعتراضات خود          
ادامه خواهند داد و با شيوهای                    
مختلف بر شدت اعتراضات خود           

 خواهند افزود

 

درگيری گسترده کارگران هفت تپه 
 با ماموران

 17 برابر با      1387ارديبهشت   28
 2008مه 

۵١شماره   
 .امنيتی ايجاد گرديد

 

عليرغم يورش وحشيانه و پی در         
پی نيروهای امنيتی و انتطامی              
مردم به راهپيمائی خود ادامه                 
دادند و نيروهای سرکوبگر را              
پس زدند در اثر اين حمالت                     
وحشيانه نيروهای امنيتی و                     
انتظامی تعداد زيادی از مردم                

نيروهای وزارت    .  مجروح شدند  
 تن از کارگران را            ٢اطالعات   

در زمان تنظيم       .  دستگير کردند   
اين گزارش هزاران نفر در مقابل       
فرمانداری شوش تجمع کرده و به       

. اعتراضات خود ادامه می دهند          
گفته می شود اين بزرگترين                    
راهپيمائی اعتراض است که تا به       
 .حال در اين شهر روی داده است

 

نيروی امنيتی و انتظامی تقاضای       
نيروی کمکی کرده اند فرمانده              
نيروی انتظامی شهر دزفول                   
فردی به نام ماکن علی دستور                
حمله به مردم را صادر کرده و              
افرادی بنام موالئی و علی کرم              
خسرو پور شخصا در ضرب                 
وشتم مردم و کارگران شرکت               

دادستان شهر شوش در          .  داشتند
محل حاضر شده و کارگران را             

مردم به او    .  مورد تهديد قرار داد     
اجازه صحبت ندادند و با                            
شعارهائی بن الدن برو گمشو به          

 .او جواب می دادند

 

خواسته های کارگران اعتصاب          
کننده نيشکر هفت تپه به قرار               

 :زير می باشد

  ماه اخير٢پرداخت حقوق معوقه 

پايان دادن به پرونده سازيها و                
احضار فعالين کارگری به دادگاه        

 انقالب

برکناری مدير عامل شرکت                   
يعقوب شفيعی و همچنين اعضای       

 هيئت مديره اين شرکت

برکناری رئيس حراست شرکت          
فردی بنام زيبداری که در                         
سرکوب، جاسوسی و پرونده                 
سازی عليه کارگران نقش مستقيم       

 *.دارد

فعالين حقوق بشر و دمکراسی 
 در ايران
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 تصوير ابژکتيو    :يک دنياى بهتر   
شما از پراتيک يکساله حزب                 
اتحاد کمونيسم کارگرى چيست؟         
تصوير مطلوب يک حزب                      
کمونيستى کارگرى کدامست و             
اين تصوير چه فاصله اى با                     

 واقعيت امروز حزب ما دارد؟ 

 

 بنظرم اگر به حزب      :علی جوادی 
اتحاد کمونيسم کارگری در                      
يکسال اخير نگاهی ابژکتيو                    
بيندازيم، سه مولفه به طرز                      

-١:  بارزی قابل تشخيص است         
حزب خط دار و پرچمدار                         

-٢کمونيسم منصور حکمت،                
حزبی غير سکتاريست و بيانگر         
مصالح عمومی جنبش کمونيسم           

حزبی دخيل در            -٣کارگری،      
سوخت و ساز و اعتراض                         

 .سوسياليستی کارگر

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -١
حزبی کم حرف و تک سوژه ای           

صاحب نظر و دارای              .  نيست
حرف و نظر در زمينه های                     
متفاوت مسائل مبارزاتی طبقه              

مجموعه .  کارگر و جامعه است        
ادبيات کمونيسم کارگری توليد             
شده توسط اين حزب قابل مقايسه         
با ساير نيروها و احزاب کمونيسم       

. کارگری در دوره حاضر نيست        
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               

. سيمای سياسی روشنی دارد                 
ميتوان با آن مخالف بود، ميتوان          

اما يک ويژگی اين         .  موافق بود  
حزب اين است که ميتوان                          
تشخيص داد با چه سياستی                       

 . مخالف و يا موافقيد

 

اين حزب بر بستر و سنت سياسی       
معينی شکل گرفته است و حرکت       

سنت کمونيسم کارگری،       .  ميکند
! سنت کمونيسم منصور حکمت          

اين ويژگی برجسته اين حزب               
کمونيسم کارگری منصور     .  است

حکمت، شفاف ترين، انسانی                 
ترين، راديکال ترين و کارگری          

. ترين رگه کمونيسم معاصر است     
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اين      

چه ميخواهد،      .  ايستاده است     
. سازماندهی انقالب کارگری           

اين حزب انقالب کارگری                   
رابطه اين حزب با                 .  است

مطالبات کارگری، با جنبش               
شورايی، با اعتراض کارگری         

اين .  روشن و قابل مشاهده است     
حزبی برای استقرار جامعه آزاد     

حزبی برای    .  کمونيستی است   
بهبود دائم زندگی و شرايط                  
زندگی کارگر و مردم کارکن             

 . است

 

اما در عين حال بايد اشاره کرد         
که حزب اتحاد کمونيسم                         
کارگری هنوز در آغاز راه خود     

هر چند که اين حزب از          .  است
ارتفاع بااليی حرکت خود را             

بر .  آغاز کرده است                      
دستاوردهای عظيم و سنت                  
سترگ کمونيسم کارگری                     

. منصور حکمت ايستاده است          
اما هنوز تمامی تصوير و                     
اهداف خود را برای شکل دادن        
به يک حزب سياسی                                 

کارگری و         –مارکسيستی       
. اجتماعی متحقق نکرده است           

يکسال زمان طوالنی ای در               
تاريخ حيات يک حزب سياسی         

مساله جهت حرکت اين       .  نيست
مساله نقطه تمرکز    .  حزب است 

مساله اين است   .  اين حزب است  
که در ادامه رشد و گسترش                 

. خود در کجا قرار خواهد گرفت   
مساله ما اين است که مکان                  
اجتماعی و ويژه و با ثباتی در            
اعتراض سوسياليستی طبقه               

. کارگر به خود اختصاص دهيم      
حک کردن جايگاه سياسی و               
اجتماعی اين حزب در حين                 
دخالتگری گسترده در تحوالت        
سياسی حاضر آن تالشی است          

من به    .  که ما به آن مشغوليم           
به .  جهت کاری مان اعتماد دارم    

تمرکز فکری و سياسی و عملی       
اما از  .  کارمان عميقا باور دارم    

سرعت کاری مان راضی                    
. ما راه زيادی را آمده ايم      .  نيستم

اما من با توجه به ماتريال                      
سياسی و انسانی که در اين                   
چهارچوب حزبی کار ميکند،           
بايد در نقطه جلوتری از آنچه            
 . اکنون قرار دارد، ايستاده باشد

 

بنظر من فعاليت       :  آذر ماجدی   

 در سالگرد تشکيل حزب
 ...با هيئت دائر حزب 

نقطه الهام و      .  ويژگی را ميشناسد     
چهارچوب نظری و سياسی و                   
متدولوژيک روشن و داده شده ای          

شما با حزبی روبرو هستيد          .  دارد
که ميتوانيد حدس بزنيد در قبال                 
مسائل چه مواضعی اتخاذ خواهد            

به اين اعتبار بطور مثبتی             .  کرد
ما نقطه قدرت   .  قابل پيش بينی است   

اين حزبی    !  خودمان را ميشناسيم      
است که مراحل پيشروی خود را             

از نظر نظری و سياسی        .  ميشناسد
اين امتياز را دارد که شرايط و                  
حاصل نهايی کل جنبش کمونيسم            

 . کارگری را ميشناسد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری          -٢
آن رگه در کمونيسم کارگری است        
که به خود و حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری از زاويه مصالح و نقطه           
نظر يک جنبش اجتماعی نگاه                   

محدود .  سکتاريست نيست   .  ميکند
اهداف عمومی و دراز     .  نگر نيست 

مدت را فدای مصالح حقير و خرد          
حزبی در مقابل ساير                .  نميکند

احزاب کمونيستی طبقه کارگر                 
هيچ منافعی جدا از منافع و         .  نيست

آرمانهای کمونيستی و کارگری              
بيانگر منافع و آرمانهای کل      .  ندارد

اين جنبش و پيروزی تمام و کمال            
اين حزبی نيست که             .  آن است    

. حکمتش را از خودش گرفته باشد        
تشکيالت نقطه شروع و تشکيالت        

حزبی .  داری فلسفه وجوديش نيست   
است که اعالم کرده است که                       
ميخواهد در جدال وسيع طبقه                    
کارگر در جامعه ميخواهد نقش                
کليدی و تعيين کننده، نقش سازمانده      

 . و رهبری را ايفا کند

 

اين حزبی دخيل در سوخت و             -٣
ساز سياسی و اعتراض                                 

. سوسياليستی طبقه کارگر است              
دامنه اين دخالت البته هنوز محدود        
است، اما مشغله اش، تالش اش،             
هدف سازماندهی اش، روشن                   

سازماندهی اعتراض            .  است
مکان .  سوسياليستی کارگر            

اجتماعی و طبقاتی اين حزب جدال       
طبقاتی جامعه اکنون به روشنی               

معلوم است کجا   .  قابل مشاهده است  

۵١شماره   

يک ساله حزب، عليرغم کم و                
کاست های آن، موفقيت آميز بوده       

کمتر اتفاق ميافتد که يک           .  است
حزب يا سازمان سياسی، بويژه با       
محدوديت های امکاناتی ما، در            
عرض يک سال اين چنين جای             
خود را در ميان جنبش های                      
اجتماعی و نيروهای اپوزيسيون         

حزب خيلی سريع به يک     .  باز کند 
حزب شناخته شده بدل شد و توجه        
نيروهای چپ و کمونيست را                 

نگرانی خود من    .  بخود جلب کرد   
شخصا اين بود که با توجه به                   

 2004ضربه بزرگی که انشعاب        
به حزبيت در جنبش کمونيسم                 
کارگری وارد آورده بود، جدايی         
ما، بويژه با توجه به حمالت و                
تبليغات بسيار زشت حککا در               
جدل آنالين، به يک دلسردی و بی      
اعتمادی گسترده درون جنبش               

اما اکنون ميتوان   .  دامن خواهد زد  
با اطمينان اعالم کرد که ما                       
توانستيم با برخوردهای اصولی و      
کمونيستی و هشياری خود بر اين        
جو تا حدود زيادی فائق آئيم و بی          
اعتمادی و دلسردی را تا حدود              

لذا بسرعت    .  زيادی جبران کنيم     
حزب بعنوان يک حزب فعال و             
درگير در مبارزات مردم جای              

خود را باز             

٣صفحه   

 آثار 

منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که 
به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را 
امری مبرم و ممکن ميداند، 

منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

 

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

۵صفحه   
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اين بنظر من يک دستاورد         .  کرد
 .مهم و ارزشمند است

 

بعالوه، روی آوری به حزب در          
حزب .  ايران چشمگير بوده است      

توانست نيروهای موثری را بخود     
همچنين رويکرد        .  جلب کند       

نيروهای جوان به حزب قابل ذکر       
اکنون ميتوان با اطمينان          .  است

اعالم کرد که حزب در ميان                    
جنبش های اجتماعی بعنوان يک         
نيروی فعال و بعضا سازمانگر            

تجربه ما در     .  جا باز کرده است      
 آذر و اول ماه مه بسيار        16وقايع  

بايد اضافه کرد     .  اميد بخش است    
که برخورد های مسئوالنه حزب         
نقش مهمی در اين رويکرد داشته        

 .است

 

يک وجه ديگر از فعاليت های               
حزب که دستاوردهای ارزنده ای       
در برداشت، تالش ما در جهت             
خصومت زدايی در جنبش                       
کمونيسم کارگری و ايجاد اتحاد            

ما از زمان    .  صفوف جنبش است   
تشکيل فراکسيون درون حککا بر      
لزوم ايجاد اتحاد درون صفوف            
کمونيسم کارگری تاکيد کرديم و          
با سکتاريسم، نفرت و خصومتی         
که ميان احزاب موجود حاکم شده        

. بود بطور جدی مبارزه کرديم             
اين تالش ها عليرغم سنگ                       
اندازی های دو حزب، نتايج مثبت    

سالم سازی     .  مهمی ببار آورد        
فضای حاکم درون صفوف                      
کمونيسم کارگری و رفع جو                   
نفرت و بعضا ترور شخصيت              

. يکی از وظايف مهم ما بوده است      
ما کوشيده ايم ضربات مهمی که           
انشعاب و فضای خصومت بعد از      
انشعاب ميان دو حزب به جنبش           
کمونيسم کارگری وارد آورده               

پيشروی های  .  است را خنثی کنيم    
اما هنوز بايد در     .  مهمی داشته ايم  

بايد قاطعانه هر   .  اين جهت کوشيد  
نوع بازمانده اين فضا را از                     

 .دورن جنبش محو کنيم

 

ما پالتفرمی بر مبنای ساختن يک       

درک و تعابير چپ سنتی از                
حزبيت در حککا و درون                     
جنبش و نقد اين تصوير و                      
تعبير، بعضا به تعابير ليبرالی يا      
گل و گشاد از حزبيت دامن زده        

ما اکنون در دوره                   .  است
بازسازی حزبيت و ارائه                      
تعبيری کمونيستی کارگری از         

اين يکی   .  مقوله حزبيت هستيم     
. از وظايف مهم رهبری است           

دستيابی به اهداف فوق مستلزم         
تحکيم حزبيت کمونيستی در              

 . حزب است

 

 حزبى            :سياوش دانشور           
 غير             ، کارگرى            ،انتقادى

 روشن       ، مسئول      ،سکتاريست
 انترناسيوناليست و                        ،بين

حزب ما از دل يک          .  دخالتگر
مجموعه کشمکشها برسر                    

 تامين           ،کمونيسم کارگرى          
رهبرى سياسى و سازماندهى           

 نقد روشها و    ،اعتراضات جارى 
سبک کار غير کمونيستى و                
نگرش برسر تحزب کمونيستى       

ادبيات اوليه ما که       .  تشکيل شد  
در نشريات دوره فراکسيون و          
بعدتر منعکس کننده خطوط و            

. مشغله و تفاوتهاى ما هستند              
آنچه که شالوده کل اين تالشها            

 تالش براى       ،را ترسيم ميکند      
کوبيدن پرچم مارکسى کمونيسم      
منصور حکمت در متن                          
اعتراض کارگرى و تامين                  
دخالتگرى و پراتيک کمونيسم         
در شرايط ملتهب سياسى و                  
ساختن حزبى براين اساس و              

 . براى اينکار است

 

ما به روشهاى خودخشنود کن           
چپ راديکال و تعريف و                       
اغراقهاى بيمورد نه عالقه                  
داريم و نه مايل هستيم در نقد               
وارونه اين ديدگاهها گردن کج          
کنيم و واقعيت و پتانسيل                        

. اجتماعى خود را انکار کنيم             
بطور ابژکتيو در يکسال گذشته       

 شايد بجز دوره اى که      ،حزب ما 
بحث اتحاد يا پيوستن به حزب           

 رشد     ،حکمتيست مطرح بود         
. مرتب کمى و کيفى داشته است       

بحث من ضرورتا اين نيست که       
توقف رشد تشکيالتى و ميزان          
فعاليت ما مشخصا به اين پروژه      

 بلکه مشخصا به       ،مربوط است  

 در سالگرد تشکيل حزب
 ...با هيئت دائر حزب 

حزب رهبر، سازمانده در زمان              
تشکيل فراکسيون اتحاد کمونيسم            
کارگری تدوين کرديم و اين پالتفرم      

تحقق اين  .  مبنای فعاليت حزب شد     
پالتفرم تصوير من از يک حزب            

تا آنجا که به             .  کمونيستی است    
برنامه و مواضع سياسی                               
برميگردد، حزب آن تصوير                     

معضل .  مطلوب را داراست              
. پراتيک و سازماندهی است                     

پيروزی طبقه کارگر مستلزم وجود      
يک حزب کمونيستی است که چنين      

اين .  پالتفرمی را متحقق کرده باشد     
هنوز تا حدود بسياری ضعف                    

در باال اشاره کردم که                .  ماست
دستاورد ها و پيشروی هايی در               

اما هنوز تا      .  اين زمينه داشته ايم       
بايد .  تصوير مطلوب فاصله داريم      

با تمام قوا بکوشيم حزب را به يک         
. حزب سازمانده و رهبر بدل کنيم          

بايد روابطمان با محافل کارگران           
سوسياليست وسيعا        –راديکال      

بايد بتوانيم بخش         .  گسترش يابد    
موثری از رهبران عملی پيشرو در      
جنبش های اجتماعی را به حزب             

ما داريم به اين سمت           .  جلب کنيم  
اما بايد اين پيشروی       .  پيش ميرويم  

سريع تر و با شتاب بيشتری انجام           
بايد نيروی حزب را گسترش     .  گيرد
امکانات وسيع تری برای           .  دهيم

حزب فراهم آوريم تا بتوانيم امکان        
دسترسی مان به جامعه را وسعت           

اين مولفات بسيار بهم مربوط     .  دهيم
رشد در يکی از اين عرصه ها        .  اند

پيشروی در عرصه های ديگر را          
 . نيز بدنبال خواهد داشت

 

يکی از نقاط ضعف حزب حزبيت         
 سال اخير حزبيت      6در اين    .  است

درون کمونيسم کارگری بسيار                
حاکم شدن    .  ضربه خورده است       

۵١شماره   
دوره اول     .  فاکتى اشاره دارم         

تشکيل حزب به ميزان زيادى                
انرژى ما به ساختن ارگانها و                 
اندامهاى حزبى و توضيح جدائى         

هرچند نوع انتقادات ما          .  گذشت
همواره نيرو جذب ميکرد و                    
روش کار ما با پاسخ مثبت و                    

ما موفق    .  استقبال روبرو ميشد       
شديم حزب را بسازيم و سرپا                  

خوشبختانه آرزوهائى    .  نگهداريم
که از هر سو براى نابودى و                    
بدون آينده بودن ما ميشد متحقق            

 حزب به يک           ،برعکس.  نشدند
خانه تکانى مستمر از بقاياى سنت      
چپ راديکال و غير کارگرى و             
پوپوليستى بويژه در قلمرو سبک        

تالش .  کار و سازماندهى دست زد    
کرديم برپايه ديدگاههاى کمونيسم       
کارگرى و پاسخ به سواالت                     

هرجا و به    .  واقعى روز کار کنيم     
هر درجه اى اين خط را درست             
پياده کرديم با واکنش مثبت جامعه       

ما .  و جنبش کارگرى روبرو شديم    
تالش زيادى کرديم که در درون          
خود حزب اذهان را از مسائل                
حاشيه اى تر دور کنيم و                             
نيرويمان را دراساس به امر                   
سازمان و رهبرى اختصاص                

هر تالشمان را بارها گز            .  دهيم
کرديم که به سکتاريسم و منافع              

سالح نقد  .  محدود و حقير درنغلتيم   
را بدست گرفتيم و به جان جامعه          

امرى که مدتها بود در             .  افتاديم
ميان کمونيست کارگريها بى رمق      

تالش کرديم نيرويمان را    . شده بود 
روى داخل کشور و جنبشهاى                
اجتماعى و مشخصا جنبش                       

در بحثهاى  .  کارگرى متمرکز کنيم  
اساسى و سواالت واقعى شرکت          
کنيم و پاسخ کمونيستى خود را               

تالش کرديم به معضالت        .  بدهيم
پراتيکى فعال کارگرى جواب               
دهيم و در مومنتوم مبارزه کارگر       
با سرمايه بصورت زنده درگير            

همواره تالش کرديم که از       .  شويم
 غير           ،روشهاى سکتاريستى          

مسئوالنه در قبال جنبش کارگرى       
و امنيت فعالين و همينطور در               
قبال کليت جنبش کمونيسم                         
کارگرى پرهيز کنيم و اين روشها       

تالش .  را سياسى و عملى نقد کنيم      
کرديم بينش و نگرش اجتماعى تر      
و طبقاتى تر و موثرتر را بر                    

من .  فعاليت و کارمان ناظر کنيم        
به شدت به اين سياست خوشبين ام       
و نتايج تاکنونى و اعتبار و مکانى       

که حزب                 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دراين مسير يافته است دريچه اى        
به آن تصويرهاى بزرگ است که       
ميتواند و بايد جامعه را زير و رو        

ما تالش کرديم تصور                 .  کند
کالسيک تر کمونيسم کارگرى و         
دخالتگرى انقالبى و کمونيستى را     
تا آنجا که در مقدوراتمان بود احيا       

هيچکدام از اين سياستها بى       .  کنيم
پاسخ نماندند و پيشرويهاى معين         
و مادى و قابل تعريف در هر                  

همينطور به خط   .  قلمرو داشته ايم  
کردن فعالين و کادرهاى حزب             
دراين راستا و نقد مرتب روشهاى      

 روشهاى       ،آکسيونيستى صرف      
 و   ،غير مسئوالنه و آوانتوريستى      

بدست دادن اشکالى که ادامه                   
کارى و درجه اى از پيشروى را          
تضمين کند يک مشغله هميشگى         
خود ما در ارگانهاى رهبرى و              
 . کميته سازمانده حزب بوده است

 

از نظر سياسى حزبى بوديم                     
حزبى بوديم  .  روشن بين و انتقادى   

که مسئوالنه و محترمانه نقد                    
کرديم و با سنتهاى مخرب و غير         

ادبيات و        .  سياسى درافتاديم       
فرهنگ سياسى که ايندوره ما به          
جامعه برديم تشابه بسيارى به                
سنت هاى دوره منصور حکمت          

در قلمرو تشکيالتى تالش        .  دارد
کرديم منعطف باشيم و آزمون و           
خطا را بدرجه اى در کارمان                 

هدف ما و خط ما           .  ملحوظ کنيم  
اينکه چه    .  روشن بود و هست          

قالب معينى در هر دوره به خود           
ميگيريم تماما به نيازهاى جنبش          
ما و الزامات مبارزه کمونيستى ما      

همينطور بايد اذعان       .  برميگردد
کرد که هنوز ضعف و کمبود                  

هنوز نيروى کادرى و    . زياد داريم 
بدنه حزب ما تماما درگير اين                 

اگر کل اين        .  تالش نشده است       
نيرو بکار بيافتد با خط و سبک              
کار روشنى که داريم ميتوانيم                

ما .  کارهاى بزرگى صورت دهيم    
هنوز نياز داريم که ارکان تحزب        
کمونيستى کارگرى و حزب                   
سياسى مارکسيستى کارگرى را          
به نرم مناسبات حزبى و مناسبات       

ما يک  .  حزب با جامعه تبديل کنيم    
دوره انتقالى و ساختن حزب را             

کار ما بزرگ است     .  دعوت کنم 
و دورانساز و نيازمند فکر                   
کردن و عمل کردن در همين              

 . مقياس است

 

 از پالتفرم         :يک دنياى بهتر       
فراکسيون اتحاد کمونيسم                     
کارگرى تا امروز چه مسيرى           
طى شده است؟ چه موانعى                   
موجوداند؟ حلقه هاى اساسى              

 پيشروى کدامند؟

 

حزب اتحاد       :  على جوادى      
کمونيسم کارگری راه طوالنی         

راه سختی   .  ای را پيموده است      
فراکسيون اتحاد  .  را پيموده است  

کمونيسم کارگری در يک                    
شرايط عادی، مساعد و                          

. متعارف سياسی شکل نگرفت       
. اوضاع بر وفق مراد نبود                  

برعکس ما از ابتدای آغاز                   
کارمان با تقابل سرسختانه و              
غير کمونيستی رهبری کنونی          
حزب کمونيست کارگری مواجه    

اين تقابل گوشه ای از            .  بوديم
جدال دو خط مشی در اين حزب       
بر سر سرنوشت کمونيسم                    

تقابلی که ما با آن      .  کارگری بود 
مواجه بوديم در تاريخ                             
کشمکشهای تاکنونی کمونيسم          

يک جو   .  کارگری بيسابقه بود     
عظيم شانتاژ، تخريب چهره               
سياسی، اتهام زنی، تحريف                
نقطه نظرات عليه حرکت ما               

و بر سر چه؟ برای       .  بکار افتاد 
اينکه گفته بوديم حزب                            
کمونيست کارگری بايد به حزب     

. سياسی کارگران تبديل شود             
برای اينکه گفته بوديم حزب               
کمونيست کارگری بايد                          
همانطور که منصور حکمت در     

 گفته بود، بايد از                 ١۴پلنوم     
حزب مبلغ و مروج به حزب              

. رهبر تبديل شود        –سازمانده    
کادرهای حزب را عليه حرکت        

سايت .  سياسی ما بسيج کردند        
سوپر وزين جدل آنالين را                   

هر تهمت و         .  اختراع کردند    
گويا .  افترائی مجاز قلمداد شد        

هر روزه   .  هيچ محدوديتی نبود    
اعالم کردند که چرا نمی رويد؟        

ما را دشمن        !  بيرونشان کنيد   
ليدر .  طبقاتی خود اعالم کردند      

اين حزب ما را نماينده                             
رئيس .  بورژوازی بزرگ خواند  

 در سالگرد تشکيل حزب
 ...با هيئت دائر حزب 

پشت سر گذاشتيم و امروز بايد در          
ما .  ارتفاع باالترى قرار بگيريم          

هنوز از تصوير استراتژيک و                
مطلوب خود فاصله زياد داريم و             
بايد با سرعت و دقت و روشن بينى        

کمتر حزب  .  اين فاصله را پر کنيم      
سياسى در فاصله يکسال و با دست        
خالى و صرفا با اتکا به انقالبيگرى     
کمونيستى کادرهايش توانسته است      

اما .  سنگرهائى پايدار را فتح کند          
همزمان بايد بشدت مواظب بود که        

ندهيم و به روتين کارى                  "  لم"
چپ و راست نزنيم و              .  درنغلتيم

. مسيرمان را درست ادامه دهيم              
هسته تالش و پيشروى و سرزنده            

پراتيکى   –بودن ما نگرش انتقادى       
. حزب در جامعيت آن بوده است             

اين جوهره کمونيسم مارکس و                 
منصور حکمت را نبايد يک لحظه         
و حتى يک لحظه حزب فراموش            
کند تا بتواند پيشروى مستمر را                

 . تضمين کند

 

تصوير مطلوب ما حزبى است در         
متن اعتراض کارگرى و در قلب            
جامعه با پرچم کوبنده کمونيستى             
کارگرى عليه سرمايه و حکومت           

 نيروئى غيرقابل حذف و       ،حافظ آن 
غير قابل دور زدن در هر                             

 ، نيروئى کارگرى                     ،شرايطى
 بشدت    ، دخالتگر   ،انترناسيوناليست

 راديکال و افراطى اما            ،انسانگرا
نيروئى خالف  .  زمينى و قابل اتکا     

جريان و انقالبى و مارکسيست که          
شبح کمونيسم را بطور واقعى                   
برسر بورژوازى به پرواز                         

ما هنوز در شکل جنينى          .  درآورد
اما .  اين تصوير کار ميکنيم                   

تصويرمان از همين ابتدا اشانتيونى      
اينجا .  ازاين تصوير بزرگ است        

مايلم کادرها و فعالين حزب در                 
ايران و خارج را به ايفاى نقش                  
گسترده تر دراين نقشه عمومى                 

۵١شماره   
دفتر سياسی و اعضای مشاور              
کميته مرکزی اين حزب برايمان         

! آرزوی شغل شرافتمندانه کردند       
يک ماشين عظيم تبليغاتی را به             
جای پيشبرد مصالح عمومی                   
کمونيسم کارگری بخشا در تقابل         

من قصد   .  با ما به کار انداختند           
اما .  تکرار اين تاريخ تلخ را ندارم     

اين شرايط کار و ويژگی های                
ما در چنين   .  دوران آغازين ما بود   

عليرغم .  شديم"  متولد"شرايطی    
تبليغات مسموم روزانه توانستيم          

. به خودمان شکل و سازمان دهيم       
توانستيم مسير حرکتمان را تعيين       

اسير تالشهايی نشديم که            .  کنيم
نقد اصولی  .  هدفش نابودی ما بود    

راهمان را قدم به      .  مان را کرديم   
 . قدم ساختيم و هموار کرديم

 

چه مسيری طی شده است؟ ما به           
يک حزب جديد در جنبش                         

ما .  کمونيسم کارگری شکل داديم      
در تبديل حزب کمونيست                          
کارگری به حزب سازمانده و                 

مقاومت سنت  .  رهبر ناموفق بوديم  
چپ راديکال و پوپوليستی قوی            
تر از آن بود که ما بتوانيم سنت               
کمونيستی منصور حکمت را در         
راس اين حزب زنده نگهداريم و           

ناچارا مجبور  .  آن را به جلو ببريم    
شديم راهمان را در حزب ديگری       

در اين    .  دنبال و پيگيری کنيم           
مسير بايد آنچه را که در پروسه            
تحميل جدايی بر ما از حزب                    
کمونيست کارگری تخريب شده           

. بود، دو باره بازسازی ميکرديم         
بايد تمدن باالی سياسی، روشن             
بينی و جهت سياسی ای که بعد از        
مرگ منصور حکمت در حزب           
گم شده بود، دوباره احياء                           

تالش فکری و سياسی        .  ميکرديم
احزاب جدی سياسی    .  عظيمی بود 

بدون پايه و مکان اجتماعی                      
طبقاتی، بدون تعيين جايگاه                     
سياسی و داده شده و منحصر به            
فرد نميتوانند مکانی در تحوالت          

. سياسی جامعه داشته باشند                     
نميتوانند بالنده  .  نميتوانند رشد کنند  

حزب ما خوشبختانه اين          .  باشند
جايگاه را تعيين و اين مسير و                 

. سياست را تعريف کرده است              
امروز به گواه دوست و دشمن ما         
جايگاه ويژه ای برای خود ايجاد           

 . کرده ايم

 
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. موانع زيادی در کار ما موجودند      
عمده ترين آن محدوديت امکانات       

دسترسی ما به جامعه    .  مادی است 
ما بايد      .  کماکان محدود است          

بتوانيم دسترسی بيشتری به جامعه 
يک دسترسی هر       .  داشته باشيم   

ما اليه   .  روزه در ابعاد ميليونی       
اما .  کادری قوی ای داريم                  

مشکالت زندگی مانعی در به                 
حرکت در آمدن تمام پتانسيل و              

بعالوه .  توان انسانی حزب ماست     
ما بايد به سرعت نيروهای انسانی      
را که به طرف ما آمده اند را                    

ما در اين مدت           .  سازمان دهيم   
توانسته ايم ارتباطات بسياری در        
صفوف طبقه کارگر بدست                      
بياوريم، اما نتوانسته ايم پروژه            
کارگری مطلوب خودمان را راه         

بعالوه حزبيت ما       .  اندازی کنيم   
کال حزبيت         .  ضعيف است        

کمونيسم کارگری تحت تاثير                 
سنت سياسی چپ راديکال                       

از .  ضربات زيادی خورده است       
اين رو کارزيادی در احيای                    
حزبيت کمونيسم کارگری در                

 . مقابل خود داريم

 

در اين دوره از نظر من بايد دو              
: يک.  مساله را تضمين کرد               

ساختن اندامها و ستون فقرات و            
تقويت اليه کادری مارکسيست             

راه اندازی پروژه             -٢حزب،       
کارگری در جامعه که بتواند                   
بسيج کننده کارگران راديکال و            
سوسياليست در ابعاد گسترده و             

بقيه مشکالت را     .  اجتماعی باشد  
ميتوان در پرتو و در اثر اين دو             

 . محور اصلی برطرف کرد

 

 سبک کار حزب    :يک دنياى بهتر  
بايد چه تغييراتى بکند؟ تا چه                   
درجه هنوز بقاياى سبک کار                 
سوسياليسم خرده بورژوائى و               
چپ غير کارگرى در ميان ما                 
عمل ميکند؟ يک سازمان                          
کمونيستى کارگرى بطور طبيعى      

 چگونه کار و فعاليت ميکند؟ 

 

بنظر من جهت          :  آذر ماجدى     

از يک نقطه عزيمت کامال                  
متفاوت و بحث حول آنها به                 
اصالح سبک کار حزب کمک         

تدوين جزوه       .  بسياری کرد      
" وظايف دانشجويان کمونيست   "

يکی از اقداماتی بود که از مدت       
ها قبل در مقابل جنبش کمونيسم       

اين کار   .  کارگری قرار داشت     
 .نيز انجام گرفت

 

بايد بگويم که ما هنوز از محو            
و ريشه کن کردن سنت های                

بايد .  طبقات ديگر فاصله داريم      
هنوز در اين جهت فعاليت                    

. مستمر و پيگيری داشته باشيم         
مساله از دست ندادن تمرکز و           

اما الزم به تاکيد است     .  افق است 
که مهمترين وظيفه پيشاروی             
حزب و رهبری در مرحله                   

. کنونی تحکيم حزبيت است               
بدون يک حزب محکم سياسی          
که يک ارگانيسم بهم پيوسته با           
يک افق مشترک و همبستگی و        
رفاقت و ديسيپلين است،                        
هيچيک از پروژه های حزب            

بيک معنا    .  عملی نخواهد شد       
ساختن اين حزب سياسی مدرن        
و مستحکم با تمام فونکسيون              
های ضروری قدم اولی است             

رهبری .  که بايد برداشته شود        
حزب بر اين مساله خم شده                  
است و آن را به مهمترين وظيفه       

 . خود تبديل کرده است

 

ما توانسته ايم به ميزان نسبت             
بااليی تمرکز حزب را به جنبش      

تالش .  کارگری متوجه کنيم          
برای برقراری ارتباط با                       
رهبران عملی و کارگران                    

سوسياليست به نقطه      –راديکال  
. اصلی توجه ما بدل شده است           

اما مبرميت های مبارزه وسيع          
جنبش سرنگونی و کمبود                     
نيروی الزم بعضا تاثيرات منفی     

حرکت از   .  بر اين روند دارد        
ارتباط گيری به سازماندهی               
نقطه مهم ديگری است که در             
عين حالی که متوجه آن هستيم،        
تحقق آن کار بيشتری را طلب            

محيط اصلی و طبيعی         .  ميکند
فعاليت يک حزب کمونيستی              

اين يکی از     .  طبقه کارگر است    
نقاط ضعف بخش تحزب يافته           
کمونيسم کارگری بوده است که       
ما بطور جدی در پی رفع آن               

 در سالگرد تشکيل حزب
 ...با هيئت دائر حزب 

گيری حزب روی خط کمونيسم               
معضل اکنون جا       .  کارگری است   

انداختن اين جهت گيری درون                 
حزب با نقد عميق           .  حزب است   

سبک کار حککا پالتفرم سبک کار       
سبک کار    .  خود را تدوين کرد           

حککا يک سبک کار پوپوليستی و         
تمرکز فعاليت بر   .  ضدرژيمی است 

آژيتاسيون صرف و توخالی، تبديل       
شدن به حزب خبرنگار بجای                    
حزب سازمانده نکاتی بود که مورد      

کادرهايی که از   .  نقد ما قرار داشت   
حککا به حزب پيوستند هر يک با           
نقد از سبک کار اين حزب از آن              

لذا نقد آن سبک کار     .  جدا شده بودند  
پوپوليستی و لزوم انجام کار جدی          
در جهت سازماندهی نکته مشترک       

حزبی کليه     –جهت گيری سياسی       
اما يافتن يک    .  کادرهای حزب بود   

تصوير واحد از اينکه اثباتا اين                 
سبک کار بايد چه ويژگی هايی                 
داشته باشد و در هر مقطع تمرکز            
حزب بايد در چه عرصه هايی                  
باشد، اينها نکاتی است که بايد                   

بويژه اينکه  .  درون حزب جا بيافتد     
بخش مهمی از انرژی حزب در               
يک سال اول صرف خنثی کردن            
سنگ اندازی ها و ستيزه جويی                
های حککا و بعضا حزب                             

اکنون مدتی است      .  حکمتيست شد  
که ما کامال به فعاليت سازماندهی           
متمرکز شده ايم و بسيار سريع                  

 . بازده آن را نيز مشاهده کرده ايم

 

. سنت ها بسيار جان سخت اند                   
نميتوان يک روزه آنها را تغيير داد        

صرفا اراده کردن       .  و محو کرد      
يک تالش روزمره و      .  کافی نيست 

پيگير برای جايگزين کردن سنت           
های بازدارنده با سنت های نوين             

ما به اين کار مشغول         .  الزم است  
چند ماه پس از تشکيل             .  شده ايم   

حزب ما به بازبينی سبک کار                   
حزب و رجوع دوباره به مباحث             
سبک کار منصور حکمت مشغول        

برای همه ما اين مباحث               .  شديم
بحث منصور  .  بسيار چشم گشا بود    

حکمت در نقد سبک کار پوپوليستی    
ک بطور نمونه     .م.در کنگره اول ا      

. سرنخ های بسيار مهمی بدست داد       
مطالعه مجدد اين مباحث، اين بار           

۵١شماره   
 .هستيم

 

دنباله روی نکردن از وقايع و                
تالش برای تاثير گذاری بر روند         
اوضاع، تالش برای جلب                        
رهبران عملی جنبش های                         
اجتماعی و تاثير گذاری و                         
رهبری مبارزات و اين جنبش ها         
از طريق اين رهبران يک بخش           

. مهم سبک کار کمونيستی است           
در اين عرصه ما هنوز ضعيف            

بايد نقاط ضعف خود را هر           .  ايم
 .چه سريعتر برطرف کنيم

 

 حلقه هاى           :يک دنياى بهتر           
سازمانى و پراتيکى کنکرت تر            
باتوجه به شرايط امروز ايران              

 ،کدامند؟ مثال در جنبش سرنگونى    
 عليه فالکت     ،در جنبش کارگرى    

 براى آزاديهاى سياسى و     ،همگانى
برابرى زن و مرد؟ تمايزات                   
اساسى کمونيسم کارگرى دراين          
قلمروها با چپ غير کارگرى                 

 کدامند؟  

 

چتر عمومى     :  سياوش دانشور    
اين قلمروها بدوا داشتن حزبى               
است که اشتها و توان و خط اين             

حزبى که       .  کارها را دارد             
آکسيونيست نيست و در مناسبتها         

حزبى که      .  معنى پيدا نميکند          
ديناميزم حرکت جامعه و                           
جنبشهاى اجتماعى را ميشناسد و        
به مکانيزمهاى اجتماعى و داده            

حزبى که هنرش   .  شده دست ميبرد  
اين است که حزب زمانه خود                 
باشد و با نستالژى و خودفريبى              

حزبى که يک لحظه     .  بيگانه است 
نگرش انتقادى و ريويوى خود و          
جامعه و جنبش طبقاتى اش و                  

. سياستهايش را کنار نميگذارد             
حزبى براى پراتيک کمونيستى و       
بدور از هر رگه پنهان و آشکار            
سنتهاى غير کارگرى و                              
پوپوليستى و راديکاليزم صورى        

در باره جنبش       .  و غير طبقاتى      
سرنگونى ما بحثهاى تفصيلى                

ارکان نقد ما به ديگر         .  داشته ايم  
ديگاهها و همينطور نگرش اثباتى      

اين جنبش هنوز     .  ما روشن است    
در يک مصاف وسيع با جمهورى       

شکل و نوع   .  اسالمى درگير است  
. اعتراض کيفيتا تغيير کرده است       

جدال چپ و          
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راست در اين جنبش مرتبا و با               
افت و خيز در سياست ايران و               

اين .  منطقه خود را بروز ميدهد         
جريانى خطى نيست که مرتبا                
رشد ميکند يا مرتبا تضعيف                    

يک جنبش زنده است که        .  ميشود
حرکتش را به تناسب قوا و                        
فرصتها و در موارد زيادى به               
حرکت سلبى عليه رژيم و                         
همينطور تحرک مشخص                        
جنبشهاى متعين اجتماعى گره زده   

سياست روشن ما دو سطح       .  است
 کوبيدن   ،ميتواند داشته باشد؛ اول      

مرتب هر نقطه سازش توسط کل         
کمپ راست اعم از جمهورى                 
اسالمى تا اپوزيسيون مجاز و                

 ،دوم.  اپوزيسيون راست رژيم         
تعين دادن به نخواستن مردم با نقد       

اين دو سطح عمومى       .  کمونيستى
تر بايد مشخص تر در هر مورد            

اما اساس حلقه   .  تبئين و اجرا شود   
باالترى از پراتيک دراين جنبش         
بدست دادن اشکال سازماندهى و        
رهبرى اعتراضات در شکلى               
کيفى تر و اجتناب از دنباله روى          

ناتوانى .  از اوضاع است                  
جمهورى اسالمى در تقابل با                  

 عليرغم  ،اعتراضات وسيع جامعه  
سرکوب مستمر و تمهيدات                      

 خود را در پذيرش درجه       ،مختلف
اى از اعتراض بعنوان داده و                 

ماهيت .  هضم آن نشان داده است       
" نافرمانى مدنى  "اعتراضات نه      

است و نه توجه به وعده هاى پوچ    
يک نوع نفرت و             .  باالئى ها    

. روحيه انفجارى موجود است             
شناخت دقيق اوضاع ميتواند حلقه      
پراتيکى و سازمانى دقيق تر را            

من فکر ميکنم       .  هم بدست دهد      
سياست اعمال کنترل دو فاکتو و          
پيشروى در متن چنين تحرکاتى           
تناسب قوا را در يک مقياس                    

البته .  گسترده تر دگرگون ميکند       
وضعيت سياسى باالئى ها و                    
رويداهاى معينى نيز تاثيرات                

اما عليرغم     .  تعيين کننده دارند       
 اين عملى است که             ،اين فرض   

خطوط نوعى از سازماندهى و             
اعتراض و شعارهاى سلبى را              
بدست داد که قدرت را براى                    
زمان اعتراض به شکلى کيفى تر        

 حزب        ،سوسياليسم کدامست       
کمونيستى و بخش راديکال                 
جامعه چه بايد کردش کدام                   

 چه اشکالى از سازمان و        ،است
رهبرى را بايد در شکل علنى و        

 شعارها  ،همين امروز بدست داد   
برويد "و تاکتيکها کدامند؟                   
پاسخ "  انبارها را مصادره کنيد      

حتما .   پاسخ ندادن است       ،نيست
روزى نه فقط بايد انبارها را               
مصادره کرد بلکه بايد سرمايه         
و ابزار توليد و اماکن و پادگانها       
و ارکانهاى قدرت را گرفت و            

سوال اين  .  مصادره انقالبى کرد  
است که دراين تناسب قواى                 
امروز و تا رسيدن به آن روز             
چه بايد کرد؟ به نظر من بايد               
جنبشى وسيع و خودآگاه عليه             
فقر و فالکت و گرسنگى و بى            

زمينه .  تامينى سازمان داد             
اجتماعى اين جنبش وسيع و                

ما بايد اشکال        .  گسترده است   
حرکت و سازمان حرکت علنى        
آن را بدست دهيم و عمال دست          

يک تضمين     .  بکار آن شويم        
اينکه سرنگونى با پرچم چپ و         

 يک      ،کارگر صورت بگيرد          
تضمين اينکه اعتراض مردم و        
پتانسيل اعتراضى موجود در            

 يک  ،شورشهاى کور هرز نرود   
تضمين اساسى که راست نتواند       
طرحهاى شوم و ضد کارگرى          
و ارتجاعى خود را بعنوان نقطه      
سازش به طبقه کارگر و                        
اکثريت مردم محروم تحميل              

 اينست که جنبش عليه                   ،کند
. فالکت عمومى را سازمان داد        

آزادى و برابرى و رفاه و                      
معيشت و منزلت و زندگى                   
انسانى چتر عمومى اين جنبش         
است و عليه فقر و گرسنگى و            
بيکارى و بيمارى بروز                        

ما دراين   .  اعتراض مشروع آن   
زمينه صحبت کرديم و در                    
قلمروهاى مختلفى آن را تدقيق          

اما هنوز ضرورى است     .  کرديم
که اشکال سازمانى مقدور و               

. توده اى آن را بدست دهيم                   
مسئله فقر امروز ويژه ايران              
نيست اما در ايران ميتواند به              
جنبشى زير و رو کننده تبديل              

 . شود

 

در جنبش کارگرى امروز ما              
نيازمند اين هستيم که سنت                   
شورائى و عمل مستقيم کارگرى     

 در سالگرد تشکيل حزب
 ...با هيئت دائر حزب 

. در دست مردم قرار دهد                              
کارگرانى که کارخانه را اشغال              
ميکنند و يا مانع عبور و مرور و              
بارگيرى ميشوند و با اعتراض                
شان خيابان را مسدود ميکنند و                 
عمال يک بخش شهر را براى مدتى       

 و يا    ،از کنترل رژيم خارج ميکنند      
جوانانى که به بهانه اذيت و آزار              
رژيم و يا مزاحمت براى زنان يک        
منطقه را بهم ميريزند و قانون                   

 و    ،رژيم را عمال ملغى ميکنند               
غيره ميتواند از صورت بى نقشه و       

به خط    "  خودبخودى و واکنشى      "
مبارزاتى و مشى فعالين اين                        

 . تحرکات تبديل شود

 

آنچه امروز در جامعه ايران در               
خانه بيشتر مردم را ميکوبد غم نان        

خود .  است"  فقر شديد "و گرانى و      
رژيم کميسيون تعيين کرده است که       
شاخص فقر را در استانها تعيين               

اين البته براى آوردن پول             .  کنند
 ،نفت سر سفره مردم محروم نيست      

تالشى براى تامين نيروى سرکوب       
کافى براى مقابله با احتماالت                    

. سياسى ناشى ازاين اوضاع است         
اعتراضات در جامعه دارد به شکل      
ويژه اى به سمتى سير ميکند که                
نيروى سازمانده چپ و اقدامات               

اگر ايران   .  انقالبى را طلب ميکند      
قرار نيست تصوير مصر و چاد را        
بگيرد و شورش کور تصوير                    

 ،انعکاس فالکت عمومى باشد                  
آنوقت وظيفه مبرم کمونيسم ايجاد          
سازمان و رهبرى و تامين آمادگى         
براى هدايت اين اعتراضات به کل        

جنبش عليه فقر   .  وضع موجود است  
و فالکت به نظر من از مهمترين              
جنبشها و قويترين جنبش هاى                   
يکصد سال اخير ايران خواهد بود          
و حزب کمونيستى کارگرى بايد              
برنامه دقيقى براى اين کار داشته            

اينکه پاسخ فقر سوسياليسم          .  باشد
. است درد امروز ما را دوا نميکند         

 پاسخ فقر و فالکت و ندارى و           ،بله
حتى پاسخ رهائى مردم در پيشرفته       
ترين و مرفه ترين کشورهاى                    
سرمايه دارى فقط و فقط                                

اما سوال اينست     .  سوسياليسم است  
 ،که اين مسير چگونه طى ميشود            

ملزومات رساندن اين مسير به                 

۵١شماره   
تمرکز .  را گسترش و تثبيت کنيم        

ما روى سازماندهى طيف                        
راديکال کارگرى و باال بردن                
توان عملى دخالتگرى اين گرايش      

همزمان تالش جدى ما              .  است
اينست که با اعتراضات کارگرى        
چفت شويم و منافع کل طبقه را               
در سطوح مختلف آن دراين                     

کار دراين  .  اعتراضات تامين کنيم  
قلمرو براى ما هويتى و تعطيل              

سنت .  ناپذير و چند وجهى است         
 کمک به          ، نوع سازمان         ،کار

 ،پيشبرد هر اعتراض معين                    
برجسته کردن مکان مهم سياسى         
اين اعتراضات در صحنه سياست      

 نقد مرتب راه و روشهاى          ،ايران
غير کارگرى و سياستهائى که               

 ،کارگر را به چاه مى اندازد                    
برخورد مسئوالنه به موقعيت                

 مرزبندى اکيد با      ،فعالين کارگرى 
 کمک به ايجاد       ،تبليغات فرقه اى    

انواع تشکل در محيط کار و                    
 بخط کردن      ،زيست طبقه کارگر     

کل حزب و فعالين آن روى                       
پراتيک کمونيستى در جنبش                  

 و دهها مورد ديگر از               ،طبقاتى
اقالم کار مشخص ما در اين                     

واقعيت اينست که       .  قلمرو است   
جنبش کارگرى نوک تيز مبارزه         
با فالکت عمومى است و اقدامات         
و سياست هاى حزب در جنبش              
کارگرى و عليه فقر و فالکت در          
يک تصوير استراتژيک تر ادغام       

با اينحال آنجا که                      .  ميشود
تفاوتهائى وجود دارد بر نوع کار        

. و سازمان کار تاثير ميگذارد               
مسئله اساسى اينست وقتى جنبش        
کارگرى رخ نشان ميدهد کل                   
اردوى آزادى و برابرى جهت               
ميگيرد و نقطه اتکاى قدرتمند                
اجتماعى و استراتژيک پيدا                    

کار ما بعنوان کمونيست         .  ميکند
کارگرى و فعال اين جنبش اينست       
که از موضع اين جنبش معين به           
سواالت جامعه پاسخ دهيم و                    
درعين حال در هر جنبش واقعى          
در جامعه سياست و سازمان                   
متناسب با آن را تعريف و بدست          

 . دهيم

 

تمايزات اساسى کمونيسم کارگرى    
دراين قلمروها با چپ غير                        
کارگرى تاکتيکى و استراتژيکى         

اساس مسئله اينست که                  .  اند
کمونيستها منفعتى جدا از منفعت          

جنبش طبقه           
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کار ما بعنوان يک     .  کارگر ندارند 
حزب کارگرى و بخشى الينفک          
از جنبش کارگرى اينست که                  
منافع و اهداف سوسياليستى اين           
جنبش واقعا موجود را قطبنماى           

منافع کل    .  کار خود قرار دهيم         
طبقه را در هر مبارزه قسمتى در        
نظر داشته باشيم و اين افق را                 
هرچه وسيعتر به افق جنبش                    

بدون يک    .  کارگرى تبديل کنيم      
ذره تخفيف هر تالش و سنت فرقه    
اى و غير کارگرى را که دنبال              
منافع محدود و موقتى هستند و يا          
ديدگاههائى که کارگر را دنبال              
نخود سياه ميفرستد از صفوف               
طبقه و مبارزه آن نقد و منزوى              

سنت پراتيکى خود را با             .  کنيم
مکانيزمهاى طبيعى و موجود و           
اجتماعى جنبش کارگرى مرتبا            

کمونيسم بايد  .  تدقيق و تطبيق دهيم   
مانند اکسيژن در اعتراض                       
کارگرى موجود باشد و                              
عملکردش با منافع عمومى                     

نه دنباله رو    .  کارگر منطبق باشد   
سياستهاى محافظه کار و                           
امکانگرا و قانوگرا شود و نه                  
انقالبيگرى کمونيستى را با                     
آوانتوريسم و هيجانات                                
سوسياليست خرده بورژوا يکى           

اين مبارزه اى است        .  فرض کند  
علنى و اجتماعى و مکانيزمهاى          

سازمان کمونيستى   .  خود را دارد    
البته کامال مخفى است و يا تعلق            
فعال کارگرى به سازمان                          

. کمونيستى کامال مخفى است                
بويژه رابطه با رهبران کارگرى         
و ديگر جنبشهاى اجتماعى که               

 رابطه  ،بطور علنى فعاليت ميکنند   
اى است دقيق و حساب شده که               
تمام تبعات حمله پليسى که                        
همواره خطر آن وجود دارد را از       

جوانب سبک   .  نظر دور نميدارد    
کارى و نوع فعاليت متنوع و                  

در يک کالم فعاليت       .  گسترده اند  
حزب کمونيستى در ميان طبقه              
بايد ماحصل آن وجود يک جنبش        
کارگرى قدرتمند تر و متحد تر و         
سوسياليست تر و با حرمت تر و           

امرى که چپ         .  ايمن تر باشد        
راديکال هيچوقت نه توانست و نه       
ميتواند آن را درک کند تا چه                   

حل مسائل   .  و نظری غلبه کرد      
و معضالت درونی جنبش                   
کمونيسم کارگری يک رکن اين       

مساله ديگر        .  تالش است       
پيشروی اين کمونيسم در سطح        

ما دو چهارچوب     .  جامعه است  
" حزب و قدرت سياسی   "سياسی  

را بايد    "  حزب و جامعه       "و    
بتوانيم در مقابل خودمان قرار          
دهيم و استنتاجات سياسی                     
وعملی روزمره ناشی از آن را         

من بحث تفصيلی در    .  ارائه دهيم 
اين زمينه را به فرصتهای                    

 .ديگری موکول ميکنم

 

بنظرم مشخصات اصلی                       
مساله .  کمونيسم ما روشن است     

ما جلوگيری از خدشه دار شدن        
 . اين مشخصات است

 

 پروژه اتحاد      :يک دنياى بهتر     
کمونيسم کارگرى چه مکانى در      
استراتژى و اهداف عمومى                
حزب دارد؟ تجديد نظرها دراين     

 پروژه کدامند؟   

 

اين پروژه مکان      :  آذر ماجدى  
مهمی در استراتژی حزب                   

از بدو تشکيل        .  اشغال ميکند   
حزب ما بر دو پالتفرم خود،               
ساختن حزب رهبر، حزب                  
سازمانده و اتحاد صفوف                      
کمونيسم کارگری متمرکز                  

هر دو پروژه را در کنار        .  شديم
فعاليت يک   .  هم به پيش برديم       

. ساله ما بر اين امر گواه دارد            
ابتدا تالش مستمر ما برای خنثی      
کردن سم پاشی های رهبری              
حککا چه نسبت به حزب و چه          
نسبت به حزب حکمتيست، سينه     
سپر کردن در مقابل اتهامات و         
ستيزه گری های آنها يک                      
آزمايش مهم برای تعهد ما به              

بويژه پيش از      .  اين پروژه بود    
کنگره دوم حزب حکمتيست،            
رهبری حککا حمالت بسيار             
زننده ای را عليه حزب                           
حکمتيست سازمان داد که با               

اين .  ضد حمله ما روبرو شد            
برخورد روشی کامال متضاد با       
روش های سکتاريستی و نفرت       
پراکنی های دو حزب در چند             

تالش برای     .  سال اخير بود         
سازمان دادن آکسيون های                  

 در سالگرد تشکيل حزب
 ...با هيئت دائر حزب 

 . رسد آن را پراتيک کند

 

 مصافهاى اساسى    :يک دنياى بهتر   
فکرى و سياسى پيشاروى حزب             
کدامند؟ کمونيسم امروز بايد چه               

 مشخصاتى را داشته باشد؟ 

 

کمونيسم کارگری     :  على جوادى    
بايد بر معضالت متعدد فکری و              

جنبش ما تحت      .  سياسی غلبه کند     
تاثير انواع گرايشات راست و                   
پوپوليستی و چپ سنتی قرار گرفته       

گرايشی در اين جنبش تحت        .  است
منشور "نام حکمتيسم مدافع                        

و انقالب دو مرحله ای      "  سرنگونی
گرايش ديگری عمال راست       .  است

روی و همسويی با اردوی                           
تروريسم دولتی در جنگ را به                 
بهانه پيشروی جنبش سرنگونی               

کال گرايشات         .  توجيه ميکند        
پوپوليستی و راست و چپ سنتی             
جنبش ما را تحت فشار خود قرار            

پاسخ سياسی و کنار           .  داده است   
زدن اين گرايشات از مصافهای               
عمده جنبش کمونيسم کارگری در          

جنبش ما بايد   .  شرايط کنونی هستند  
راه خود را برای تداوم سياستهای           

. کمونيستی منصور حکمت پيدا کند     
بنظر من به نوعی اوضاع ما، البته        
در مقياس کوچکتر، مشابه اوضاع       

. پس از سقوط بلوک شرق است               
ضربه سنگينی جنبش ما خورده              

گرايشات مختلف از هر سو        .  است
. اين جنبش را به سمت خود ميکشد       

ما بايد بتوانيم دريچه و پلی ميان               
گذشته پرافتخار کمونيسم کارگری        

نبايد اجازه دهيم     .  و آينده آن باشيم      
اين جنبشهای اجتماعی آوار خود            

. را بر سر کمونيسم ما خراب کنند          
يک مصاف پيشاروی ما غالب                 
کردن شاخص ها و نگرش                           
کمونيستی در اين زمينه و نقد همه          

 . جانبه چنين گرايشاتی است

 

يک مصاف ديگر پايه ريزی آن              
کمونيسم کارگری است که توانسته       
باشد به حزبيت مطلوب خود در               

بدين .  ابعاد اجتماعی شکل دهد            
منظور بايد بر مسائل متعدد سياسی       

۵١شماره   
مشترک، حمايت از فعاليت                     
درست و اصولی هر يکی از اين          
دو حزب کامال ديوار آهنين                      
سکتاريسم، خصومت و نفرت را        

اين برخورد مسئوالنه    .  ذوب کرد 
ضد سکتاريستی و کمونيستی ما          
تاثير بسيار مثبتی بر صفوف                  
جنبش، بر کادرهای اين جنبش چه      

بر .  متشکل و چه منفرد گذاشت          
دلسردی ها و بی اعتمادی ها                   

 . چيره شد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
بعنوان يک حزب کمونيستی                  
مسئول که صرفا به منافع جنبش           
می انديشد و عاری از هر شائبه            

. سکتاريستی است شناخته شد               
تالش ما برای نزديکی به حزب            
حکمتيست، عليرغم برخوردهای       
بعضا نادرست آنها و سپس پاسخ          
سکتاريستی و غيرکمونيستی                 
رهبری اين حزب موقعيت حزب        
را از اين زاويه حتی مستحکم تر          

تصورات عاميانه اين بود،        .  کرد
يا تالش ميشد اين تصور القاء                 
شود که حزب اتحاد کمونيسم                  
کارگری با اين تالش به اعتبار              

اين تعبير   .  خود آسيب زده است       
در عمل نادرستی خود را به                    

ما از کل اين پروسه     .  اثبات رساند 
سربلند بيرون آمديم و تعهد بی                
چون و چرای خود را به امر و               
منافع جنبش کمونيسم کارگری به        

اين اقدامات ما        .  اثبات رسانديم   
ضربات محکمی به سکتاريسم             
حاکم در صفوف کمونيسم                         
کارگری که بعد از انشعاب شکل         

 . گرفته بود، وارد آورد

 

ما تاکنون توانسته ايم دستاورد               
های چشمگيری در اين جهت                 

بسياری از اهداف      .  بدست آوريم  
خود را با احساس مسئوليت،                   
هشياری، صبر و متانت و                        
سياست های درست و کمونيستی         

بنظر من اين       .  متحقق کرده ايم      
پروژه کماکان در دستور ما قرار         

اما ملزومات آن       .  خواهد داشت   
. قطعا تغييرات اساسی خواهد کرد     

چگونگی پيشبرد اين پروژه بايد           
در دستور بحث پلنوم آتی حزب            

رهبری حزب قطعا      .  قرار گيرد  
در اين مورد تصميمات الزم را            

 .اتخاذ خواهد کرد

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 فالکت اقتصادى   :يک دنياى بهتر  
جامعه را در چنگال خود                           

حزب چه پاسخ روشن و     .  ميفشارد
فورى براى اين مسئله حياتى                  

 دارد؟ 
 

ايجاد سازمان    :  سياوش دانشور   
بدست دادن  .  برعليه فقر و فالکت    

طرح براى سازماندهى هر بخش        
جامعه از موضع مطالبات رفاهى       

. آن جنبش و اعتراض عليه فقر            
متحد کردن اين نيروهاى                           
اجتماعى حول راه حل اجتماعى          

باالتر نکاتى را         .  طبقه کارگر    
دراين زمينه اشاره کردم و از                 

تنها چند    .  تکرار اجتناب ميکنم       
. مورد مشخص را اشاره ميکنم           

ببينيد مثال امروز بيکارى معضلى    
است غير قابل مهار و راستش               
هيچ چشم اندازى براى ميليونها            

تبعات .  بيکار وجود ندارد                
اجتماعى بيکارى مانند اعتياد و           
فحشا و بيماريهاى مختلف و                    
جنايت و غيره بايد برهمگان                   

سوال ما و کارگران     .  روشن باشد 
کمونيست و سوسياليست  اينست         
که اين ارتش بيکارى که امروز           
به وسيله اى براى کار بيشتر و              

تنگاتنگ با بخش شاغل طبقه             
اما .  ميتواند صورت بگيرد           

سوال اينست که وقتى طبقه                  
براى امنيت شغلى و حقوق                  
معوقه خود در خيابان باتوم                 
ميخورد و به طرفش شليک                 
ميکنند چگونه ميتواند در                      
مبارزه اى موثر از بخش بيکار        
شده طبقه اش دفاع کند؟ يا سوال       

 ،اينست که بى تامينى اجتماعى        
 ، آموزش ، مسکن ،فقدان بهداشت 

درمان و غيره را بايد در                        
ابعادى که موجود است چگونه         

 پاسخ داد؟ 
 

يک پاسخ استراتژيک اينست که     
جمهورى فقر و فالکت سرمايه         
را بايد بزير کشيد و نظامى                  
مبنى بر آزادى و برابرى و رفاه       

اين با توجه به ثروت           .  ساخت
اما .  جامعه مقدور و عملى است     

سوال مهمتر اينست که بسيج              
گرسنگان و بيکاران و بيماران        
و بازنشستگان و پرستاران و             
بى مسکنان و غيره براى                      
سرنگونى و سوسياليسم بايد از         

اين مسير به        .  مسيرى بگذرد   
نظر ما ايجاد سازمان و                          
سازماندهى تحرک و اعتراض        
عليه فقر در قلمروهاى مشخص      

 ، بيکاران    ،بازنشستگان.  است
 و  ، معلمان ، کارگران ،پرستاران

بيشتر مستخدمين دولتى عموما        
با اين مسئله بدرجات مختلف              
روبرو هستند و مرتب اعتراض      

 در سالگرد تشکيل حزب
 ...با هيئت دائر حزب 

مزد کمتر و لذا فقر گسترده تر در            
دست بورژوازى و رژيم مرتجع            
اسالمى تبديل شده است را بايد                  
چگونه بدهيم؟ واضح است سرمايه       
دارى نميتواند پاسخ بيکارى را                

بيکارى امرى ساختارى و          .  بدهد
اما .  رو به رشد در کل جهان است         

در ايران و کشورهائى مانند ايران         
که سيستم رفاه اجتماعى و خدمات          

که آنهم از جيب طبقه             –عمومى   
کارگر و بخش شاغل آن تامين                   

روى .  وجود خارجى ندارد     -ميشود
کاغذ نکاتى را نوشته اند اما در                 

يک وجه     .  واقعيت وجود ندارد        
مقابله با فالکت مقابله با بيکارى              

بيکاران البته خوب است             .  است
متحد شوند اما چون فاقد اهرم                    
اقتصادى اعمال فشاراند کارى                 

سازمانهاى .  نميتوانند صورت دهند   
مختلف بيکاران در اروپا و                         
آمريکاى شمالى که رابطه مستقيم و      
روشنى با بخش شاغل و متشکل              

 عمدتا به وسيله اى در      ،طبقه ندارند 
دست کليسا و نهادهاى خيريه                     
بورژوازى تبديل شدند که                            

. هرازچندگاه به آنها صدقه ميدهند         
در ايران اسالم زده به طريق اولى         

در نتيجه    .  وضع وخيم تر است          
بيکارى معضل طبقه کارگر است          
و مبارزه با آن تنها در يک رابطه            

۵١شماره   
اين نيروها را بايد                   .  ميکنند

اشکال و شيوه هاى       .  سازمان داد  
مقدور و گسترده اعتراض را                 

مطالبه يا مطالبات      .  تعريف کرد  
معينى که بخشى از مطالبات                   
رفاهى را منعکس ميکند را به                
پرچم اعتراضات تبديل کرد و               
نخواستن اين وضعيت را قالبى             

بايد نمونه و   .  متشکل و هدفمند داد   
بايد .  الگوهاى معينى بدست داد         

طرح و پروژه داشت و براى                  
تسرى آن و قدرتمند کردن آن                  

موانع را برداشت و        .  تالش کرد  
جنبش عليه فقر را به جنبشى                   
براى آزادى و برابرى و رفاه                  

هر پيروزى در اين         .  تبديل کرد  
تالش راه را بسرعت هموار                   

هر تقابل جدى جمهورى         .  ميکند
اسالمى با خواست بديهى و                      
مشروع اکثريت مردم براى                    
برخوردارى از معيشت و حرمت       
تنها ضرورت سرنگونى اين نظام      
را در ابعاد وسيع تر برجسته                   

جامعه ايران عليرغم             .  ميکند
سرکوب و فالکتى که به آن تحميل     
شده متوقع است و دوز اعتراض          

جمهورى .  در آن باال است                 
اسالمى هم قادر نيست فقر و                    

اين .  سرکوب را تواما پيش ببرد         
جنبش راهش را ميتواند باز کند و        
عقب نشينى هاى وسيع به                          

. جمهورى اسالمى تحميل کند               
مقابله با فقر و گرانى و فالکت                
عمومى بسهم خود راه سرنگونى        
و استقرار جامعه اى آزاد و مرفه         

 . *را هموار ميکند

  ،گزارش

 !بحران ساختگی کمبود آب و تهديد زندگی شاليکاران زحمتکش شمال
 

 کامران پايدار
 در اين روزها که فصل کشت و کار          ،عليرغم بارش برف و بارندگيهای زياد در زمستان گذشته و اوايل بهار امسال در مناطق شمالی و استان گيالن                     

 عوامل حکومت اسالمی در برخی مناطق استان گيالن با توسل به انواع ترفند و                 ،و نشا برنج و فصل زندگی برای شالی کاران زحمتکش شمال است            
برخالف سالهای گذشته آب مورد نياز کشاورزی       .  بهانه های واهی آب را و بعبارتی زندگی را به روی به روی شاليکاران محروم و ستمديده بسته اند               

مسئولين حکومتی در بسياری از روستاهای توابع شهرهای الهيجان، آستانه و کياشهر و از               .  شالی کاران را با تاخير زمانی در اختيارشان گذاشته اند          
 بطور علنی به کشاورزان اعالم کرده اند که امسال از کشت محصول                  ،جمله روستای دهشال که ارتفاع زمينهايشان نسبت به سطح آب باالتر است                

و برسر کانالهايی که آب را به شاليزارها می رساند عوامل مسلح بسيجی و نيروی انتظامی را مستقر کرده اند تا مانع استفاده                          !!  برنج خود داری کنند   
اين يعنی طوفان در زندگی شاليکاران، اين يعنی ساقط کردن شاليکار و خانواده محروم و زحمتکشش از همه چيز،                    !!  کشاورزان از آب زراعی شوند    

بسياری از اين کشاورزان و خانواده هايشان زمستان را با قرض و بدهکاری به سر برده اند به اميد                           !  از زندگی، از غذا و خوراک تا نفس کشيدن           
اين تعرض به زندگی کشاورزان در شرايطی صورت می گيرد که هرساله سود سرشار محصول برنج با انواع ترفند                     !  محصولی که االن بايد بکارند    

و کاله برداری به جيب مشتی سرمايه دار مفت خور و عوامل حکومتی سرازير ميشود و نصيب شالی کار و خانواده اش چيزی جز محروميت و                                     
 .گرسنگی و بيماری از نوع درد زانو و کمر و مفاصل و روماتيسم  نيست

30/2/87 



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بنا به گزارشى که به حزب رسيده       
 کارگران برق عسلويه در          ،است

 بعد از روز جهانى    ۵ و ۴فازهاى  
 با خواست کاهش ساعات       ،کارگر

کار و افزايش دستمزد وارد                     
اين اعتصاب      .  اعتصاب شدند     

نهايتا .   روز طول کشيد       ۴بمدت   
کارگران موفق شدند که ساعت             

 ساعت در     ٢۴٠کار خود را از         
 ساعت تقليل دهند و        ٢٠٠ماه به    

 درصد افزايش حقوق دريافت      ٣٠
کنند و به اعتصاب خود پايان                  

 .دهند

 

 روز    ،همينطور در هفته جارى         
 کارگران  ، ارديبهشت ٢۶پنجشنبه  

 ٣ و      ٢قسمت مکانيک فازهاى         
 ١باتفاق کارگران مکانيک فاز             

براى دريافت حقوق معوقه و                  
باقيمانده عيدى و پاداش و                          

 دست از کار کشيدند و از       ،سنوات
ادامه تعميرات کلى در کارخانه            

اين اعتصاب که       .  امتناع کردند   
يکروز طول کشيد با وساطت                
ناظرين و سلب اختيار از پرداخت   
حقوق کارگران توسط پيمانکار           

يعنى حاال حقوق         .  خاتمه يافت    
کارگران مکانيک را مستقيما                

 . کارفرما پرداخت ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               

قطع انگشت يک کارگر                         
 ساختمان 

بنا به همين گزارش در                            
 يک کارگر خدماتى در     ،عسلويه

اثر برداشتن بار سنگين يک بند        
. انگشت خود را از دست داد              

اين کارگر براى پيوند انگشت           
به شيراز منتقل شد اما متاسفانه        
پزشکان کارى نميتوانند بکنند و      
اين کارگر دچار نقص عضو             

الزم به ذکر است که قطع          .  شد
انگشت در اثر فشار بيش از حد        

چون .  کار صورت گرفته است      
بلند کردن وسائل سنگين طبق           

بايد توسط ماشين و            "  قانون"
. وسائل مکانيزه صورت گيرد         

به همين دليل کارفرما بهانه                 
آورده که اين اقدام بدون                          
هماهنگى با ما توسط خود                     
کارگران صورت گرفته است و      
به اين ترتيب زمينه شانه خالى          
کردن از مسئوليت را فراهم                

 !آورده است

 

يک اسم رمز         "  سوانح کار    "
است که با واقعيات جهنم محيط        

عمده .  کار خوانائى ندارد              
اتفاقات محيط کار يا در اثر                  
کمبود يا فقدان سيستم ايمنى کار        

 و يا دراثر فشار          ،پيش مى آيد    
کار باال که قدرت تمرکز را                 
پائين مى آورد و امکان وقوع             

 بوقوع    ،حوادث را باال ميبرد          
کاهش فشار کار و          .  ميپيوندند

باال بردن سيستم ايمنى محيط             
سوانح "کار بدرجات باالئى               

 اعتصاب کارگران عسلويه
 ٪ افزايش دستمزد گرفتند٣٠کارگران برق 

پيروزى کارگران برق جهت                    
کاهش ساعات کار و افزايش                      

اين .  دستمزد را تبريک ميگويد           
پيروزى حاصل موقعيت مهم                    
کارگران فنى در اين منطقه صنعتى      
و مديون اتحاد و يکدلى کارگران            

حزب بر تقويت          .  برقکار است    
اتحاد کارگران تاکيد ميکند و توجه        
فعالين و رهبران کارگران را به              
امر ايجاد و استحکام اتحاد                           

 . کارگران جلب ميکند

 

متحد ظاهر شدن کارگران مکانيک      
در سه فاز و عقب راندن مانور                 
پيمانکار و موظف کردن کارفرما          

 يک    ،به پرداخت مستقيم حقوقها          
پيروزى براى کارگران در کالف          

شرکتهاى   -کارفرما  -چند سر دولت  
پيمانى است که تاکنون تنها                          
کالهبردارى و کاهش دستمزد و              
شرايط بدتر کار ماحصل آن براى          

مثل هميشه در   .  کارگران بوده است  
مقابل اشکال متفرق و ناتوان کردن       

 سياست    ،کارگران توسط کارفرما      
اتحاد کارگران و متحد ظاهر شدن         

ما پيروزى اين       .  آنها پاسخ است      
. کارگران را تبريک ميگوئيم                   

ماحصل اين پيروزى خوشبينى و           
باور بيشتر به قدرت يکپارچه                   

 . کارگران است

*** 

۵١شماره   
اما اين    .  را کاهش ميدهد      "  کار

اقدام براى کارفرمايان مقرون               
لذا هدف تامين        .  بصرفه نيست   

سود بيشتر باعث ميشود که محيط       
کار عمال به يک قصابخانه تبديل         
شود و اسم قانونى اين توحش                  

گذاشته شده که          "  سوانح کار    "
عمدتا کارفرما در تبانى با اداره            
کار و نهادهائى مانند تامين                       

 خود کارگر را      ،اجتماعى و غيره   
نهايتا کارگر  .  مقصر قلمداد ميکند   

 بدون  ، بدون بيمه   ،با نقض عضو   
آينده از محل کار نيز اخراج                    

اين وضعيتى است که             .  ميشود
هزاران کارگر در ايران با آن                

 .روبرو شدند

 

در سطح دنيا هر ساله به اندازه              
يک جنگ وسيع کارگران در                 

يا جان  .  محيط کار قربانى ميدهند     
خود را از دست ميدهند و يا براى         

. هميشه دچار نقص عضو ميشوند     
اين گوشه اى از جنگ روزمره             

. سرمايه عليه طبقه کارگر است           
خواست استاندارد کردن سيستم            

 موظف کردن      ،ايمنى محيط کار     
 و تالش       ،کارفرما به تامين آن          

براى کاهش فشار کار و زمان               
کار عواملى هستند که بدرجاتى            
تضمين ميکنند سالمت جسمى               
کارگران در محيط کار کمتر به            

 .مخاطره بيافتد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠٠٨ مه ١٨ – ٨٧ ارديبهشت ٢٩   

   ،گزارش

 فروش مراتع شهرستان سبزوار
 

 دادا کمون
ديروز از يکی از منابع آگاه اداره منابع طبيعی شهرستان سبزوار مطلع شديم که سه هزار هکتار از مراتع        . با سالم و درود فراوان به رفقای عزيز 

هزينه اين طرح نيز از حساب    . اين شهرستان که متعلق به دامداران اين شهرستان بود به چند تن از جوانان لبنان جهت کشت زيتون واگذار شده است       
وقتی شهردار و رئيس اداره منابع طبيعی و دامداران اين       . ذخاير ارزی دولت طی يک وام به مبلغ يکصدو هشتاد ميليون دالر پرداخت شده است       

اين .  دستوری از دولت به فرمانداری اين شهر رسيد که هيچگونه ممانعتی از اين پروژه بعمل نيايد       ،شهرستان از کار آقايان جلوگيری بعمل آوردند    
امر باعث اين شده است که بيشتر دامداران بدليل نداشتن مراتع دام های خود را فروخته زيرا با خشکسالی که وجود دارد و با عدم وجود مرتع   

  .                                       نگهداری اين دامها مقرون به صرفه نبوده و باعث بيکاری خيل عظيمی از جوانان روستائی اين شهرستان شده است       

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



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 وقتی محمود احمدی     83 خرداد   3
نژاد عزم کاخ سعد آباد را کرد               
جامعه دانشگاهی صدای پای                 
فاشيسم را در پشت درهای خود            

اما حال با گذشت        .  احساس کرد  
 سال جامعه               4نزديک به               

دانشگاهی فشار چکمه های                    
ميليتاريسم را بر پيکره خود                    

دراين مدت     .  احساس می کند         
تعطيلی تشکل های مخالف و                  

 ،سرکوب تجمعات دانشجويی              
 ،دستگيری و شکنجه فعالين                   

محروميت از تحصيل و ستاره              
دار کردن دانشجويان و وصله               
های عمل غيراخالقی که توسط           
احمدی نژاد و هم فکرانش                        

 . صورت گرفته بود

 

در دانشگاه يزد يا بهتر بگويم                 
 ميبدی و هم فکرانش       ،پادگان يزد 

تالش های بسيار زيادی را برای         
اثبات لياقتشان به دولت نهم در              

. بدو ورود خويش انجام داده اند           
دراولين گام برای خوش آمد                    
گويی به قشر مخالف دانشگاه                 
انجمن دانشجويان جمهوری خواه      
را به طور رسمی منحل کرد و              
فعالين آن را مورد تهديد و ارعاب    

در گام بعدی بارها با          .  قرار داد  
تغيير کاربری ها و ساختمان های       
دانشگاه موجبات سردر گمی                  
دانشجويان و مسئوالن را فراهم           

متاسفانه کوته فکری     .  کرده است  
و دگماتيسم رئيس دانشگاه اجازه         
اعالم نظر را برهمه گان بسته               

به دنبال عزل و نصب های         .  بود
غير کارشناسانه و عدم توجه به            
مسائل بهداشتی در سلف سرويس       

 تعداد زيادی از              ،دانشگاه يزد    
دانشجويان دختر دچار مسموميت      
غذايی شدند و دانشگاه در آستانه          

روز دانشجو به مدت يک هفته               
تعطيل شد و تا به حال هيچ يک              
از مسئوالن دانشگاه يزد مسئوليت     
اين فاجعه را بر عهده نگرفته                 
است و در ازای آن نشرياتی از             
جمله بيان آزاد که شجاعانه حقايق      
را بيان کرد برخورد جدی شد و            
تجمعاتی هم که دراين رابطه                  
برگزار شده بود وحشيانه                          

 .سرکوب شد

 

کنترل ورود و خروج دانشجويان و                 
کنترل تماس های آنها به وقيحانه ترين          

حال در آستانه   .  مرحله خود رسيده است   
تدفين نمايشی شهدای گمنام و پادگانی            
کردن هرچه بيشتر دانشگاه و سرکوب         
هر چه بيشتر دانشجويان مخالف به                 

 موج جديدی   ،خصوص دانشجويان چپ  
از سرکوب ها در دانشگاه شروع شده           

 .است

 

ابتدا مدير مسئول نشريه پرومته فرخ             
 خود   2باستانی قبل از انتشار شماره             

احضار می شود و نشريه اش مورد                 
خواندن قرار می گيرد و بعد از آن با                
سرسختی هايی که او از خود نشان می          

 در همان   ،دهد و نشريه را چاپ می کند      
شب فردی ناشناس با منزل ايشان تماس       
می گيرد و پدر و مادر او را مورد                     
ارعاب قرار می دهند که اين عمل                    
نشانگر تهاجمی وحشيانه به نشريات             

به دنبال اين روی داد       .  دانشجويی است 
در روز بعد به دنبال ضرب و شتم                    
قرار دادن توزيع کنندگان نشريه انديشه       
سبز و هيئت تحريريه آن و تماس با                  
خانواده مدير مسئول آن و تهديد کردن           

 در روز بعد شاهد احضار مدير              ،آنها
مسئول نشريه قاصدک به حراست                   
دانشگاه و تهديد به اخراج که خود                     
نمودی از نظام مرد ساالری و زن                    

و همين رويداد    .  ستيزی اين نظام است     
امروز برای نشريه مهر و مهتاب هم              

 .اتفاق افتاده است

 

دراين جا بايد بگوييم که کتک خوردن،         
محروم گشتن از تحصيل، محبوس                  
گشتن در پادگان دينی و نظامی، آسيب          
ديدن جسمی و روحی و ديگر هزينه               

 برای جامعه دانشجويی آزادی خواه       ،ها
و برابری طلب ديگر تکراری گشته               

اين اقدامات غير معقوالنه و صد        .  است
در صد فاشيستی و قلدرمابانه توسط               
اين گرگ صفتان و جيره خوران مستبد        
هيچ گاه نمی تواند در عزم راسخ                       

. دانشجويان خدشه ای وارد کند                          
مسئوالن ميليتاريسم دولت نهم بايد                   
بدانند که کاسه صبر دانشجويان لبريز           
شده و اين قشر در باز پس گيری حقوق         
حقه خود و حرکت های آزادی خواهانه        
و برابری طلبانه ی خود تيشه بر ريشه          
اين علفهای هرز می زند و دودمانشان          

 .را بر باد می دهد

 

 ! زنده باد آزادی و زنده باد برابری

 گزارشى از دانشگاه يزد

ميبدی که با خود شيرينی های خود        
و هم چنين تملق گويی های خود               
حکم قصبی رياست خود را تصديق      

 به ياد روزهای جنگ      ،شده می ديد  
که بسياری از کوموله ايها را کشته        

 پا را فراتر گذاشته و با                          ،بود
پشتوانه نيروهای امنيتی و پادگانی        
و بسيج دست به اقداماتی چون                   

 ، مسئوالن   ،احضار و تهديد مدير         
 تماس با     ،اخراج از خواب گاه ها         

خانواده های فعالين و زدن تهمت            
های اخالقی به آنها کرده و در                   
آزار و اعمال فشار بر دانشجويان          
ازهيچ عملی فرو گزار نکرده                   

عداوت و کينه توزی ميبدی        .  است
با منتقدين خود که عموما بچه های         
چپ هستند کار را به جايی رسانده          
بود که خود شخصا اختيار کميته              
انضباطی را به عهده گرفته و بدون       
هيچ  دليلی حکم تعليق و اخراج                 
ازدانشگاه را برای دانشجويان                 

ميبدی که مانند       .  صادر می کرد      
فرمانده خود احمدی نژاد خود را             
قيم و وکيل دانشجويان می داند و به    
گفته خود نقش پدری را بازی می            

 با تماس با خانواده های                        ،کند
دانشجويان دختر و زدن افترا و                

 به بهانه     ،پرونده سازی برای آنها      
های مختلف جوی کامال ناراحت            
کننده و پر از رعب را برای                        
دانشجويان دختر فراهم کرده که در      
اين رابطه چندتن از دانشجويان               
دختر به خاطر جو سنتی حاکم بر            
خانواده هايشان دست به خود کشی        
زده بودند که خوشبختانه با اقدامات       
موثر از طرف دوستان از اين                    

 .فاجعه جلوگيری شد

 

نشريه زمستان به دليل چاپ مطلبی       
توقيف دائم گشت و مدير مسئول آن       
بعد از يک سال با حکم کميته                      

مدير .  انضباطی مواجه گشت             
مسئول نشريه بيان آزاد سيد رحيم           
حسينی که واقعا يکی از فعاالن                 
دانشگاه يزد بود طی رسوا کردن            
مسئوالن بر سر مسموميت و هم              
چنين چاپ يک نشريه کامال چپی و       
مخالف به دو ترم تعليق و ممنوع             
الورود شدن به دانشگاه و هيئت                
تحريريه آن به اخراج از خواب گاه        

در مورد خوابگاه    .  ها محکوم شدند   
دختران شايان ذکر است که با                    

۵١شماره   
آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

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

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

mahahmadi@yahoo.com 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

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 

کارگر 
 ،زندانى
زندانى 

سياسى آزاد 
!بايد گردد  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 تغيير سايت         :يک دنيای بهتر        
حزب حکمتيست همراه با اعالم          
مواضع جديدی در قبال جنبش               
سرنگونی، گرايشات رنگارنگ         
غير کمونيستی، مساله جايگاه و           
مکان ليدر حزبی و مساله                          
ليدرشيپ و عکس منصور                       

يکی از  .  حکمت همراه بوده است    
اين مسائل مقوله جديدی به نام                

" جنبش دمکراتيک سرنگونی          "
اين مقوله جديدی در جنبش      .  است

تفاوت .  کمونيسم کارگری است       
با آنچه که منصور       "  جنبش"اين   

جنبش توده   "حکمت تحت عنوان      
نام "  ای برای سرنگونی رژيم           

ميبرد چيست؟ آيا اين نقدی عميق         
تر به پوپوليسم است؟ اين بحث              

جنبش "چه تفاوتی با بحث                        
جنبش "و يا      "  سرنگونی انقالبی  

حزب "  سرنگونی سوسياليستی     
کمونيست کارگری دارد؟                         
استنتاجات سياسی و عملی و                  
پراتيکی ناشی از اين بحث از                 
نقطه نظر شما کدام است؟                         
مخاطرات احتمالی ناشی از چنين      

 نگرشی کدامند؟ 

 

 حزب حکمتيست و      :علی جوادی 
يا بهتر بگويم کورش مدرسی                 
تاکنون بحث اثباتی و روشنی در          

اين .  اين مورد ارائه نکرده اند            
بحث به يکباره در ادبيات رسمی         
اين حزب سر در آورده است،                
بدون هيچگونه ارزيابی و يا نقدی       
پيرامون چرايی تغيير نگرش اين       

. حزب در زمينه جنبش سرنگونی     
به لحاظ سياسی مسلما هر حزبی          
در اتخاذ مواضع سياسی جديد               

مساله اما بر سر            .  مخير است   
شفافيت سياسی و روشنی پروسه        
چنين تحولی و بيان علل و مبانی           

 . تغيير مواضع است

 

مواضع اعالم شده کورش                        
مدرسی در اين زمينه تاکنون                  

. نوسانات متعددی داشته است              
ايشان زمانی پايان جنبش                          
سرنگونی و شکست اين جنبش را      

اين بحث از زوايای       .  اعالم کرد  
مختلف مورد بررسی و نقد قرار         

مبنای اين نگرش نبايد به نگرش     
حميد تقوايی در قبال اين جنبش         

جنبش انقالبی   "رسيد که آن را        
جنبش "می نامد؟ آيا    "  سرنگونی

روايت "  دمکراتيک سرنگونی   
جنبش انقالبی       "ديگری از             

 نيست؟ " سرنگونی

چرا اين جنبش را نبايد                   -٢
خوشخياالنه مانند حميد تقوايی         

" جنبش سوسياليستی سرنگونی  "
ناميد؟ "  انقالب کارگری  "و يا      

چه عامل و يا مجموعه از                     
عواملی چنين تغييری را در فاز       

محدود نگهداشته    "  دمکراتيک"
است؟ حميد تقوايی در پلنوم                
اخير اين حزب اعالم کرده است  
که کمونيسم کارگری تنها                     
نيروی موجود در جنبش                       
سرنگونی است و سرانجام اين         
جنبش، محتوم بودن پيروزی             
کمونيسم کارگری در پس                     

از (؟   !تحوالت اين جنبش است      
کوزه همان برون تراود که در           
اوست، ضرب المثلی است که          
در بيان و توصيف اين نگرش           

به عبارت     .  بکار برده است        
جنبش "  کوزه"ديگر از                 

سرنگونی فقط آن چيزی برون         
و اگر مانند   .  تراود که در اوست   

ايشان بپذيريم که در اين جنبش          
هيچ نيروی مدعی ديگری                   
وجود ندارد، نتيجتا و منطقا بايد       
محتوم بودن پيروزی کمونيسم         
در پس تحوالت حاضر را نيز           

بی جهت     .  از ايشان بپذيريم         
نيست که رهبری جديد حککا             
هر حرکت و تحولی را گامی              

" سرنگونی انقالبی   "در جهت       
. رژيم اسالمی قلمداد ميکند                

تحريم اقتصادی باعث گسترش        
حتی !  مبارزات مردم ميشود؟       

جنگ و بمباران جامعه نيز                  
" فرصتهای مثبت  "باعث ايجاد     

 ) ؟!ميشود

کدام نيروهای سياسی به اين        -٣
" دمکراتيک"جنبش خصلت            

بخشيده اند؟ مسلما نيروهای                
جنبش ناسيوناليسم پرو غربی و       

اسالمی   –يا جنبش ملی                    
اين ها   .  نميتوانند مد نظر باشند      

. جنبشهای ارتجاعی هستند                
نتيجتا منطقا بايد به جنبش                     
کمونيسم کارگری و مشخصا و        

" حزب حکمتيست "البد تنها به      
. در اين چهارچوب اشاره کرد         

اگر چنين است چرا اين حزب            

 پيرامون تحوالت اخير در حزب حکمتيست
 با هيئت دائر حزب 

جنبش سرنگونی     "شعار     .  گرفت
" مرد، زنده باد جنبش سرنگونی            

شعاری بود که فشرده اين تغيير را         
البته برخی از رفقای       .  بيان ميکرد  

رهبری اين حزب در صدد توجيه           
اعالم کردند    .  اين موضع برآمدند      

که منظور ايشان شکست جنبش               
سرنگونی نبوده بلکه شکست افق           
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب در             

! جنبش سرنگونی بوده است؟                   
سياستی که به فرض درستی بايد به       

چند ماه پس    .  فال نيک گرفته ميشد     
از آن مباحث، ايشان اکنون از                   

" جنبش دمکراتيک سرنگونی              "
صحبت ميکند و اين سياست در                
بيانيه رسمی سايت جديد اين حزب        

اين تغيير موضع    .  اعالم شده است   
پيش از آنکه پويايی نگرش و تغيير        
واقعيات مادی را نشان دهد، نشان          
اختياری و سطحی بودن نگرش در       
بررسی جنبش های اجتماعی و                
جنبش سرنگونی بطور اخص                  

جنبش های اجتماعی يک           .  است
. شبه تغيير و تحول پيدا نميکنند                

يک شبه شکست نميخورد، يک               
شبه تغيير ماهيت و هويت جديدی           

 .از خود بدست نميدهند

 

شايد در پاسخ گفته شود که با                       
آنچه که  (شکست جنبش سرنگونی      

و )  کورش مدرسی گفته است               
شکست افق راست پرو غربی در           

آنچه که رحمان     (جنبش سرنگونی     
) حسين زاده تعبير کرده است                    

اکنون ما با جنبش جديدی مواجه              
هستيم، جنبش دمکراتيک                            

چنين تبيينی هنوز             .  سرنگونی
نميتواند اين هويت بخشی                              

اختياری را توجيه        "  دمکراتيک"
اگر حتی اين تغيير و تحول و          .  کند

اين شيوه ارزيابی و نگرش را                   
بپذيريم، ايشان کماکان بايد به                     

 : چندين سئوال اساسی پاسخ دهند

 

چه تغيير سياسی کيفی در                   -١
جنبش سرنگونی منجر به تغيير               

جنبش "خصلت جنبش سرنگونی به     
شده است؟   "  دمکراتيک سرنگونی  

اگر شکست افق راست منجر به               
چنين تغييری شده است، چرا بر               

۵١شماره   

قادر نيست خصلت                                         
به اين جنبش            "  سوسياليستی"

ببخشد؟ آيا اين جنبش                                     
است چرا که حزب     "  دمکراتيک"

حکمتيست و يا کورش مدرسی             
محدوده تحوالت حاضر را نهايتا        

قلمداد "  دمکراتيک"تحولی          
" دمکراتيک"ميکنند، فاز                        

 !تحوالت

 

طرح اين مقوله در ادبيات حزب          
حکمتيست بازتاب نگرش دو                 
مرحله ای اين حزب به تحوالت            

بدون نوعی  .  سياسی حاضر است   
انقالب "وجود پديده ای بنام                     

نميتوانند تحوالت       "  دمکراتيک
. سياسی حاضر را توضيح دهند          

جنبش "در اين چهارچوب                        
بيان "  دمکراتيک سرنگونی         

" انقالب دمکراتيک       "خجالتی        
اين نگرش چپ سنتی و در       .  است

به "  دو تاکتيکی   "بهترين حالت       
در اين نگرش   .  مقوله انقالب است  

چپ سنتی، هر تحول سياسی                  
. است"  انقالب"گسترده ای نوعی     

نيست، "  سوسياليستی"اگر انقالب   
پس منطقا بايد انقالب دمکراتيک        

اين نگرش نقدی به                     .  باشد
روايت ديگری    .  پوپوليسم نيست   

ادامه .  از نگرش پوپوليستی است     
 ۵٧نگرش چپ سنتی در سالهای         

به مقوله انقالب و تحوالت سياسی      
اين تصوير روندهای پيچيده  .  است

دمکراتيک .  سياسی را ساده ميکند   
نوعی يک جانبه     .  و سوسياليستی  

نگری و جبرگرايی را در تحليل           
خود وارد ميکند که کامال با                      
سيستم تحليلی کمونيسم کارگری          

. منصور حکمت بيگانه است                 
اجازه دهيد نگرش خودمان به اين       

: مساله را اينگونه بيان کنم                       
ميگويند عصر ما عصر انقالبات        

من دوست دارم       .  کارگری است   
اضافه کنم، حتی اگر هم نبود، ما          
برای انقالب کارگری و فقط برای      

. انقالب کارگری تالش ميکرديم         
اين نگرش             

١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما مسلما  .  کمونيسم پراتيک ماست  
نسبت به هر تحول سياسی،                      
سياست و تاکتيک خودمان را                

اما از اين تحوالت مرحله        .  داريم
انقالب استخراج کردند، منشور          
سرنگونی برای تدوين کردن، کار     

 . کار پوپوليستها است. ما نيست

 

ميپرسيد تفاوت اين نگرش با                  
نگرش منصور حکمت چيست؟          
بايد گفت اين نگرش ربط چندانی         
به سيستم کمونيستی منصور                  

يک رکن تالش        .  حکمت ندارد   
نظری منصور حکمت نقد چنين          

منصور .  نقطه نظراتی بود              
حکمت نه تنها باوری به اين                    
مرحله بنديها و تقسيم بنديها                      

بلکه در نقد اين نگرش           .  نداشت
مطالب روشنی و تحليلی بسياری        

کمونيسم کارگری منصور      .  دارد
حکمت بدنبال تحقق انقالب                     

تالش او برای        .  کارگری است   
سازماندهی و رهبری و پيروزی        

. يک انقالب عظيم کارگری است       
او فعال و سازمانده و رهبر تالش        
برای تحقق يک انقالب کارگری         

به پديده های سياسی زنده و         .  بود
با .  غير قالبی برخورد ميکرد            

مشاهده جنبش سرنگونی و شروع     
عملی حرکت توده های مردم                 
برای سرنگونی رژيم اسالمی به        

و "  دمکراتيک"يکباره به تحليل       
در نقد   .  نرسيد"  سوسياليستی"يا   

تزهای حميد تقوايی که اکنون بايد       
در مورد تزهای حزب حکمتيست      

 :گفت، ميگويد

    

من با اين تبيين به اين دليل                      "
موافق نيستم که اوضاع آتى ايران       
را بشدت ساده ميکند و يک                      
تصوير ايده آل از روندهای آتى            
را بجای کل احتماالت واقعى                 
مينشاند و الجرم نوعى يکجانبه            
نگری و انعطاف ناپذيری و حتى         
ساده انديشى در روش برخورد            

بگذاريد .  حزب ايجاد ميکند             
 .توضيح بدهم

در .  تصوير مطلب حميد اينست        
انقالب .  ايران حتما انقالب ميشود    

مجموعه توسط منصور حکمت      
 . به نقد کشيده شده است

 

اما مهمترين مساله استنتاجات           
چه .  ناشی از اين نگرش است         

اين نگرش کورش مدرسی و             
چه نگرش قديمی تر حميد                     
تقوايی، به استنتاجات معينی در       
قبال ساير نيروهای اپوزيسيون       
ميرسد که عمال منجر به خلع              
سالح کردن چپ جامعه و                     
کمونيسم کارگری در قبال                    
راست و اپوزيسيون راست                 

مساله اين نيست که             .  ميشود
راست دست باال را دارد يا                   
چپ؟ مساله اين نيست که راست      
پرو غرب شکست خورده است       
يا نه؟ مساله اين است که در                 
جدال نهايی بر سر سرنوشت             
جامعه عليرغم شکست ها و                
پيروزی های کنونی هر کدام از       
اين نيروها، هر دو، هم چپ و            
هم راست، با تمام قدرت در                 
جدال نهايی حضور خواهند                

هيچ ميزان و يا تعداد             .  داشت
شکست راست و يا شکست                  
چپ، اين نيروها را از دور                  
نهايی مسابقه و جدال بر سر                
سرنوشت جامعه مرخص                    

با "هيچ نيرويی       .  نخواهد کرد   
شکست را نخواهد               "  وقار

پذيرفت و ميدان را برای رقيب         
اين اتفاقات  .  خالی نخواهند کرد   

تنها ميتواند در برخی فيلمهای           
رمانتيک هاليوودی صورت             

ما اگر صد بار هم                 .  پذيريد
شکست بخوريم، باز از زمين           
بر خواهيم خواست، باز تالش           
خواهيم کرد، باز اهداف قديم و          
کارگری خود را با تالش و                  

. تجربه جديد دنبال خواهيم کرد       
. بورژوازی هم همينطور است       
. در انقالب اکتبر شکست خورد      

در جنگ امپرياليستی عليه                  
اما .  انقالب اکتبر شکست خورد    

نه صحنه جدال را خالی کرد و          
اين .  نه از تالش دست کشيد             

تصورات و تبئينات ربط چندانی     
به تحوالت پيچيده سياسی جامعه     
ای طبقاتی در قرن بيست و يکم        

اين تصور ساده انگارانه     .  ندارد
. را حميد تقوايی فورموله کرد          

امروز بنظر کورش مدرسی هم      
به نوعی به اين نگرش رسيده            

اين بحثی است که ما               .  است
نقطه .  مدتهاست مطرح کرده ايم    

 پيرامون تحوالت اخير در 
 ...حزب حکمتيست 

جمهوری اسالمى را سرنگون                 
طبقه کارگر، با حمايت              .  ميکند

اکثريت عظيم مردم جمهوری                   
اين .  سوسياليستى را برپا ميکند           

تصوير غلط نيست، چون بهرحال         
اما .  يکى از حاالت ممکن هست           

درست نيست، چون حاالت ممکن          
نوشته، و   .  ديگری را منتفى ميکند     

سوال کننده، چند فرض ديگر هم             
 . دارند که جای سوال دارد

اينکه انقالبى در ايران شروع شده         
و در شرف وقوع است، اينکه                   
حزب کمونيست کارگری با اتخاذ          
اين شعار انقالب را محتوم اعالم             

اينکه از اين پس              .  کرده است    
ميتوان نيروها را به اردوی انقالب       

اينکه اين  .  و ضد انقالب تقسيم کرد     
. انقالب يک انقالب همگانى است         

اينکه منظور از انقالب، انقالب               
عليه رژيم اسالمى است و با                       
سرنگونى رژيم انقالب هم پيروز           

اين مفروضات همه بنظر        .  ميشود
 .من جای سوال دارد

بنظر من سرنگونى و انقالب به        -١
سرنگونى .  يکديگر گره نخورده اند    

بدون انقالب هم ممکن و محتمل               
سرنگونى ميتواند حاصل          .  است

يک روند نظامى، بحران و هرج و        
مرج، پروسه نافرمانى سيويل و              
فعل و انفعاالت انتخاباتى و غيره             

ميتواند حاصل پيروزی      .  هم باشد  
نيروهايى بجز يا عالوه بر                           

 . نيروهای انقالبى هم باشد

بنظر من به احتمال قوی سرنگونى       
نه نتيجه انقالب در ايران، بلکه                
يکى از لحظات شروع انقالب در           

بنظر من انقالب    .  ايران خواهد بود   
ايران با سقوط جمهوری اسالمى            
تازه آغاز ميشود و نبردهای                        

. طبقاتى جدی تر بعد از آن است              
بنظر من در سرنگونى خيلى ها               
شرکت خواهند کرد، اما در                         

اکثريت عظيم    "انقالب، کارگران       
را با خود نخواهند                       "  مردم
 ) منصور حکمت" (.داشت

نگرش کنونی کورش مدرسی تشابه    
بسياری با نگرش حميد تقوايی                  

در بعضی جهات وارونه آن        .  دارد
روی ديگر همان نگرش و          .  است

همان نگرشی که در اين      .  متد است 

۵١شماره   
نظرات حميد تقوايی و کورش               
مدرسی عليرغم تفاوتهای سياسی       
شان در نگرش به مقوله انقالب             
در يک چهار چوب سياسی واحد         

 . قرار دارند

 

 در همين راستا      :يک دنيای بهتر   
نگرشی در قبال جنبشهای                         

اين .  اجتماعی مطرح شده است         
نگرش اينگونه فورموله شده است      

کافی است پرچم کمونيستی         "که   
کافی ...  طبقه کارگر را برداشت       

اين مبانی  "!  است سوسياليست بود  
ظاهرا به عنوان يک نگرش                    
جديد، يک ابداع و يا کشف جديد،         

رنگين کمان  "تحت لوای مقابله با      
کردن جنبش کمونيستی طبقه                  

آيا با    .  مطرح شده اند       "  کارگر
جديدی مواجه      "  تفاوتهای ما     "

هستيم؟ اين نگرش دارای چه                  
محدوديتهايی است؟ چه تفاوتهايی      

 دارد؟ " تفاوتهای ما"با 

 

 اجازه دهيد بمنظور     :علی جوادی 
روشن شدن جوهر بحث، نکته ام         

. را به شکل قطبی ای مطرح کنم          
کافی نيست،       "به نظر من                     

الزم است و       ".  سوسياليست بود   
اما کافی    .  بايد سوسياليست بود       

هيچ نيرويی نميتواند              .  نيست
ادعای کمونيست بودن و يا                       
سوسياليست بودن داشته باشد،              
بدون اينکه پرچمدار سوسياليسم          

بدون اينکه پرچم کمونيستی     .  باشد
طبقه کارگر را در دست داشته               

برای تبديل  .  اما کافی نيست   .  باشد
شدن به رهبر اعتراضات                          
اجتماعی بايد برای هرکدام از اين       

. جنبشها برنامه روشن داشت                
رهبر .  مطالبه اصولی داشت            

در قبالشان  .  داشت، سازمان داشت  
تاکتيک و روش سياسی معين                 

برای رفع اين مصائب و         .  داشت
معضالت به برنامه و سياست و           

کافی .  پراتيک روشن نياز است        
نيست که ما سوسياليست باشيم،            
بايد عالوه بر سوسياليست بودن،         
دارای پراتيک وسياست روشنی         
در قبال مجموعه تحوالت و                     

 . معضالت سياسی جامعه بود

 

ببينيد، تضادهای موجود در                    
جامعه در هر زمان به صورت             

مجموعه ای از   
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشمکشها بر سر مسائل متعددی          
سياسی، حقوقی، فکری، هنری،         
ادبی و ايدئولوژيک بروز پيدا               

جامعه بر سر اين مسائل          .  ميکند
اين جدال   .  به جدال کشيده ميشود     

. به سطح سياسی کشيده ميشود              
جنبشهای اجتماعی پاسخ خود را         

مثال در    .  به اين مسائل ميدهند          
مورد مساله زن در جامعه، مساله       
مذهب، مساله ملی، و بسياری               
مسائل ديگر بايد پاسخ راديکال و        
عميق و انسانی و کمونيستی خود        

بايد پرچمدار عميق        .  را داشت   
ترين و راديکال ترين سياست و           
پراتيک در قبال اين معضالت              

جنبش آزادی زن مثال                 .  بود
ما راه حل جنبش        .  روشنی است  

خودمان را در قبال بی حقوقی،             
. فرودستی و ستم بر زن داريم               

پاسخ ستم بر زن، تالش برای                 
حاکم کردن راديکال ترين و                    
قاطعترين سياست در رابطه                   
نابودی بی حقوقی و ستم بر زن             
نميتواند فقط با برافراشتن پرچم            
کمونيستی طبقه کارگر و يا                      

. سوسياليست بودن پاسخ بگيرد           
بايد راه حل سياسی و مطالبات و          
پراتيک و تاکتيک روشن                          

با اين نگرش      .  کمونيستی داشت  
آيا در  :  کورش مدرسی بايد پرسيد   

دست داشتن پرچم کمونيست                   
کارگری قبل از ارائه طرح                     
سازمان آزادی زن در جنبش                  

 کمونيسم کارگری کافی نبود؟ 

 

دخالت فعال و کمونيستی در                   
اعتراضات اجتماعی، جدال بر            
سر مسائل اجتماعی يک جزء               

حزب و  "ثابت چهارچوب سياسی     
حزب .  در جنبش ما است    "  جامعه

و جنبشی که ميخواهد جامعه را            
دگرگون کند نيرويی در خود                  

نيرويی برای رهبری            .  نيست
. تحول سياسی در جامعه است              

طبقه کارگر و کمونيسم جنبشی             
برای آزادی خود نيست، عالوه            
بر اين جنبشی برای آزادی و                  
رهايی جامعه و انسان از تمامی           
مناسبات ضد انسانی و                                

 . استثمارگرانه موجود است

اتحاديه کارگری ميتواند      .  است
. راست باشد، ميتواند چپ باشد        

يک "اما تا زمانی که حتی برای  
بهتر شدن شرايط زندگی     "  نخود

و زيست طبقه کارگر مبارزه             
ميکند، دارای ارزش و جايگاه          
ويژه ای در اعتراض و مبارزه        

ما از هر تالش         .  کارگر است  
کارگر برای سنگر بندی در                
مبارزه عليه سرمايه و طبقه                

هيچکس .  "حاکم دفاع ميکنيم        
حق ندارد هيچ دو خشتی را که          
کارگران از نظر سازمانی در           
مبارزه جاری و عمدتا دفاعی            
شان روی هم گذاشته اند را با              
اين نوع استدالالت که اين يکی         
دمکراتيک نيست و يا به اندازه         
کافی چپ و راديکال نيست و             

برخورد به      .  غيره بر چيند          
اتحاديه ها نميتواند از نوع                    
برخورد به نهادهای دولتی و يا         

منصور حکمت،  ."  (مذهبی باشد 
 )١٩٩٢مبانی و چشم اندازها 

 

از طرف ديگر مقايسه تالش              
اتحاديه های کارگری با اتحاديه       
کارفرمايی آنهم در جامعه ای            
مانند ايران يک نگرش عميقا             
غير طبقاتی و غير کارگری               

گويا دو موجوديت يکسان    .  است
. مورد مقايسه قرار گرفته اند            

گويا ما جانبدار نيستيم؟ گويا               
اتحاديه يک تشکل و ظرف                 
اعتراض در صفوف طبقه ما             

در اينجا مساله اين نيست     .  نيست
که ما منتقد افق و سياست                       

مساله اين   .  سنديکاليستی هستيم  
نيست که ما محدوديتهای نگرش     
و چشم انداز حاکم بر جنبش                 
سنديکاليستی را عميقا نقد                     

مساله اين است که               .  ميکنيم
عليرغم اين نقد پيگير و همه                
جانبه کمونيسم کارگری به                  
سنديکاليسم، نقدمان به اتحاديه          
کارگری از جنس نقد به                          
نهادهای دولتی و يا مذهبی                   

نقدی به نفس موجوديت       .  نيست
و تالش اتحاديه و تشکل                         

نقدمان بر      .  کارگری نداريم     
سياست حاکم بر اين تشکل و               
افقی است که بر اين جنبش                   

انتظار اينکه اتحاديه   .  حاکم است 
" سنت سنديکاليسم "کارگری در   

چيز ديگری بجز ظرفی برای           
فروش بهتر نيروی کار باشد،           

اما تا   .  انتظار غير واقعی است      

 پيرامون تحوالت اخير در 
 ...حزب حکمتيست 

 

يک نتيجه چنين نگرشی، عقب                 
نشينی و خالی کردن صحنه در اين        
جدالهای اجتماعی در جامعه برای        

تصور .  کمونيسم کارگری است         
نادرستی است اگر چنين استنباط             
شود که اين نگرش اکنون بر مساله        

در تقابل با   "  حزب و طبقه کارگر    "
چنين .  تاکيد دارد "  حزب و جامعه  "

اين ظاهری  .  برداشتی واقعی نيست  
است که مباحث کنونی اين رفقا به          

اگر چنين بود نقد     .  خود گرفته است  
ما هم به عقب کشيدن از عرصه               
تقابالت اجتماعی و پس رفتن                     

متاسفانه حزب        .  محدود ميشد       
حکمتيست کارنامه قابل ارائه ای            
در قبال تحرک و حضور در جنبش       
کارگری از خود تاکنون ارائه نداده       

اما اين يک نگرش شناخته          .  است
شده فعاليت سياسی چپ سنتی است       
که در پوشش امروزی تری مطرح       

اين نگرش بيان              .  شده است      
بيشتر بيان   .  نيست"  تفاوتهای ما  "
با نگرش چپ سنتی     "  تشابهات ما "

 . است

 

 نگرش به             :يک دنيای بهتر             
گرايشات سنديکاليستی و                              
اکونوميستی يک محور ديگر اين           

از يک طرف گفته      .  تغييرات است 
اتحاديه کارگری در   :  "شده است که  

اين سنت اتحاديه فروشندگان                     
چيزی شبيه     نيروی کار است،              

اتحاديه نخود فروش ها و يا                       
 که   اتحاديه دکان داران در بازار           

سعی دارند کااليشان را با شرايط            
و از طرف ديگر    ."  بهتری بفروشند 

" تقليل گرايی "نقد به سنديکاليسم به     
" دنباله روی از بورژوازی            "و     

ارزيابی شما   .  تنزل داده شده است      
از اين نگرش چيست؟ تفاوتهای اين      
نگرش با نقد سنديکاليسم بمثابه يک      
جنبش اجتماعی در خود بورژوايی       

 چيست؟ 

 

 مقايسه اتحاديه              :علی جوادی       
کارگری با اتحاديه دکانداران و                
تشکالت بورژوايی يک نگرش              
غير کارگری و غير کمونيستی                

۵١شماره   
زمانيکه همين اتحاديه ها تالش             
ميکنند، نيروی کار کارگر را با            
شرايط بهتری بفروشند، ما در               
عين نقد افق حاکم بر آن، در عين          
نشان دادن ضرورت نابودی                  
مناسباتی که انسان را ناچار به               
فروش نيروی کارش ميکند، از            
نفس موجوديت اين حرکت کارگر      

يکسان قرار دادن       .  دفاع ميکنيم   
مبارزه برای باال بردن قيمت                  
فروش نيروی کار با قيمت فروش       
کاالهای ديگر در جامعه يک                  
نگرش عميقا غير کارگری و                 

اين انتقاد ظاهرا    .  کمونيستی است 
راديکال از جنس انتقاد چپ سنتی       

. به اتحاديه و تشکل کارگری است     
در واقع نه راديکال است، نه                   

 !کارگری

 

بعالوه اين نقد همانطور که اشاره        
کردم، يک نقد راديکال به جنبش          

جوهر اين  .  سنديکاليستی هم نيست  
" دنباله روی "نقد به سنديکاليسم،      

. از افق و سياست بورژوايی است      
" دنباله روی  "در اين چهارچوب       

افق، چشم انداز،    .  اساس نقد است   
کليت سياست و نگرش اين جنبش        

در اين نگرش      .  مورد نقد نيست     
سنديکاليسم به عنوان يک جنبش          
بورژوايی و سنديکا و اتحاديه                
بمثابه يک تشکل و آلترناتيو                    

در .  بورژوايی مورد نقد نيست          
اين نقد تفاوت پايه ای نگرش و               
پراتيک دو جنبش متمايز در                   
صفوف طبقه کارگر مورد نقد                

دنباله "و      "  ناپيگيری.  "نيست
 . حداکثر مورد نقد است" روی

 

ما منتقد پايه ای سنديکاليسم بمثابه       
جنبش .  يک جنبش اجتماعی هستيم  

کمونيسم کارگری جنبشی متکی          
بر حرکت شورايی طبقه کارگر و       

جنبش .  عمل مستقيم کارگری است   
اتحاديه ای در حال حاضر در                
سطح جهانی دچار تفرقه و بی                

اين موقعيت بيش از     .  آيندگی است 
هر چيز نياز به يک آلترناتيو                   
کمونيسم کارگری در قبال                        
سازمانيابی و تشکل توده ای طبقه       

در اين  .  کارگر را برجسته ميکند     
زمينه فضا و زمينه برای يک کار    
عميق و همه جانبه کمونيستی                 

نياز به تحرک            .  خالی است     
کمونيستی به شدت محسوس                   

جنبش .  است
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شورايی آلترناتيو جنبش ما در               
. قبال تشکل توده ای کارگر است        

مساله تشکل توده ای کارگری               
يک امر جدی و حياتی جنبش و             

امروز اتحاديه ها به    .  حزب ماست 
صورت گذشته ظرف اعتراض           
طبقه کارگر در سطح جهان                     

کمونيسم کارگری بايد          .  نيستند
آلترناتيو تشکيالتی خود را به                
طور جدی و همه جانبه ای                       
مطرح و دست به کار ساختن آن           

اما نقد کورش مدرسی نه           .  شود
کارگری است و نه راديکال و                

 ! عميق
 

 موقعيت،        :يک دنيای بهتر               
اختيارات و مکان ليدر حزبی در         
جنبش کمونيسم کارگری بعد از            

 و تالش منصور حکمت      ١۴پلنوم  
رهبری "برای جايگزين کردن            

در اين سنت يک                    "  جمعی
. پروبلماتيک واقعی بوده است             

برخی از رفقايی که امروز در               
رهبری حزب حکمتيست قرار             
دارند زمانی خود بر ضرورت             

در "  ليدر"غير قابل ترديد وجود        
حزب کمونيستی کارگری تاکيد           

اما امروز حزب                   .  داشتند
حکمتيست در حال گذار به                       

اين تغيير  .  است"  رهبری جمعی "
و تحوالت در شرايطی صورت           
گرفته است که کورش مدرسی              
اعالم کرده است که در کنگره               
آتی اين حزب کانديدای پست ليدر       

چه .  و يا رئيس دفتر سياسی نيست     
ارزيابی ای از اين تغيير و                        

اعالم کرده است که ديگر قصد         
کانديد ليدر و رئيس دفتر سياسی      

من از داليل        .  شدن را ندارد       
خاص چنين تغييری خبری                 
بيشتر از آنچه که گفته شده                    

قضاوت خاصی    .  است، ندارم   
اينکه چقدر اين مساله     .  هم ندارم 

واقعی است، چقدر تصميمی              
لحظه ای و ناشی از داليل                     
زودگذر است، بر من روشن              

مساله چندان مهمی هم         .  نيست
مساله مهمتر نه ترکيب و     .  نيست

موقعيت و مکان سازمانی                    
افراد، بلکه خط سياسی و                      
سياستها و تاکتيکهای حاکم بر           

 .اين حزب است
 

 کنار گذاشتن      :يک دنيای بهتر     
عکس منصور حکمت از سايت      
حزب حکمتيست همراه با نقد به       
سنتی است که حزب سياسی را         
به حزبی ايدئولوژيک تبديل               
ميکند و اين در حالی است که             
نام منصور حکمت در پسوند نام   

آيا اين    .  اين حزب قرار دارد         
نقدی به خود است يا به                            
ديگران؟ اين در حالی است که          
در سايت رسمی حزب                            
حکمتيست تاکنون فقط عکس            
منصور حکمت و کورش                     

آيا ادامه   .  مدرسی قرار داشتند     
اين منطق نبايد به برداشتن نام           

از اين     "  حکمتيست"منصور     
حزب منجر شود؟ چه ارزيابی         
 از اين تغيير و تحوالت داريد؟

 

 اين هم شيوه ای          :علی جوادی  
البته بايد گفت نه چندان          !  است

! اصولی و نه چندان کمونيستی       
اگر اين رفقا در اين نقد خود                 

 پيرامون تحوالت اخير در 
 ...حزب حکمتيست 

 تحوالت داريد؟ حق با که بود؟ 
 

 رفقا آذر ماجدی و            :علی جوادی  
سياوش دانشور در اين زمينه ها              

من .  مفصل صحبت کرده اند                
اگر :  مختصرا چند نکته ای ميگويم     

حتی توصيه های منصور حکمت          
در مورد ضعف طرح ليدرشيپ در      
غياب يک ليدر متحد کننده نبود،              
تجربيات چند سال اخير پس از                  
مرگ منصور حکمت و جدال و               
کشمکش در صفوف حزب                          
کمونيست کارگری و همچنين خود        
حزب حکمتيست نشان دهنده اين             
واقعيت است که طرح رهبری                  
جمعی شکل و آرايش مناسب تری         
برای جنبش و تحزب کمونيستی              

بعالوه تجربه       .  کارگری است      
يکساله حزب اتحاد کمونيسم                      
کارگری در زمينه تکيه بر رهبری       
جمعی، صحت آخرين نقطه نظرات     
منصور حکمت در مورد آرايش             
رهبری در تحزب کمونيسم                         

. کارگری را به نمايش ميگذارد               
جای خوشحالی است که اکنون                 
رهبری حزب حکمتيست به اين               

اميدوارم .  نقطه نظرات رسيده است   
که بتوانند پراتيک حزبی شان را             
بدون تکانها و تنشهای شديد بر اين         

توضيح .  آرايش جديد منتقل کنند          
تناقضات مواضع ايشان در قبال              
اين مساله را بايد به عهده خود اين           

اما يک مساله روشن      .  رفقا گذاشت 
 !است، حق با منصور حکمت بود

من هم خوانده ام که کورش مدرسی       

۵١شماره   
پيگير باشند، شايد به صرافت اين        

را نيز  "  حکمتيست"بيفتند که نام      
پيش .  از حزب خود حذف کنند           

در .  بينی آينده کار مشکلی است         
دوره ای در اين حزب تالشی بود         

را از  "  کمونيست کارگری "که نام   
نام اين حزب بردارند، شايد در              
دوره ديگری هم شاهد تالش برای      
برداشتن نام حکمتيست از اين                

اما آنچه اين تغيير و      !  حزب باشيم 
تحوالت را ايجاب ميکند، منفعت         

. خاص سياسی و زمينی است                
زمانی اين رفقا نياز داشتند که                
تمايز خود را با خط حاکم بر                    

از اين  .  رهبری حککا مطرح کنند   
رو پسوند حکمتيست را بر اسم              

اکنون به   .  حزب خود قرار دادند      
نظر ميرسد تاکيد چندانی بر                     

بعضا .  بودن ندارند  "  حکمتيست"
عبور از منصور            "در حال            

برداشتن عکس    .  هستند"  حکمت
منصور حکمت در عين حال                  
نشان کمرنگ شدن جايگاه                       
کمونيسم منصور حکمت در اين          

 . حزب است
 

بايد پرسيد اگر کورش مدرسی              
همچنان در نظر داشت که کانديد          
ليدر حزب باشد، آيا پيشنهاد کنار         
گذاشتن عکس خود و عکس                    
منصور حکمت را ارائه ميکرد؟         
آيا کورش مدرسی و برخی رفقای      
رهبری اين حزب به نقد تالشهائی      

" ايميج"رسيده اند که بر مبنای              
سازی تالش ميکردند خالء                     

رهبری در جامعه را پر کنند؟                 
برای بحث مفصل تر در اين                 (

زمينه و تاريخچه اين تحوالت به          
مباحث آذر ماجدی و سياوش                  
دانشور در اين ميزگرد رجوع               

 .)*کنيد

 زنان در کردستان عراق

 على طاهرى

 زن در    533 ميالدی    2007در سال    .   درصدی خودکشی زنان در شمال عراق خبر داد            22گزارش سازمان حقوق بشر کردستان عراق از افزايش             
 ،بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر کردستان عراق       .   نفر بود  289 ميالدی   2008کردستان عراق خود کشی کرده اند در حالی که اين آمار در سال              

علت خودکشی زنان در کردستان عراق را خشونت خانگی و ياس و                .   سال است  18 تا   13سن زنانی که در کردستان عراق خودکشی کرده اند بين              
سازمان حقوق بشر کردستان عراق در حال تهيه طرحی با مشارکت نهاد های مدنی خارجی برای دفاع از                          .  نااميدی نسبت به آينده اعالم شده است        

 .حقوق زنان کرد در عراق و جلوگيری از روند فزاينده خود کشی زنان در کردستان عراق است

  استاد دانشگاه در عراق232کشته شدن 

 هزار  3 استاد دانشگاه در عراق کشته شدند و بيش از             232 تا کنون    2003رييس کميته بين المللی همبستگی با اساتيد عراقی گفت از ماه آوريل سال                
 استاد  232 به کشته شدن     ،براساس آمارهای اين کميته خشونت های عراق نيز که به دانشگاه ها کشيده شده              .  نفر از آنان به خارج از کشور گريخته اند        

 گروه علمی را تعطيل کند و بر روند           152اين خشونت ها وزارت آموزش عراق  را واداشته             .   نفر از آنان انجاميده است      56دانشگاه و نا پديد شدن       
 درصدی دانشجويان به    75اين امر همچنين با افزايش غيبت        .  آموزش در همه دانشگاه های عراق به جز منطقه کردستان تاثيری گسترده داشته است                

 .* انجاميده است2006ويژه پس از بمب گذاری در دانشگاه مستنصريه در تابستان سال 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 هزار کارگر کوره            7اعتصاب    
 پزخانه

 7اعتصاب دو روزه بيش از                   
هزار کارگر شاغل در کوره                   

 ،پزخانه های خاتون آباد پاکدشت       
ورامين و قرچک با افزايش قيمت      

اين .خشت خام آجر پايان يافت              
اعتصاب گسترده کارگران در              

 هزار و      7اعتراض به قرارداد         
 تومانی خشت خام آجر بود          500

که توسط اتحاديه انجمن صنفی             
کوره پزخانه های استان تهران            

اين اعتصاب با      .  تعيين شده بود     
دست از کار کشيدن هزاران                   

اين اعتصاب با    .  کارگر دنبال شد   
 7افزايش قيمت خشت خام از                 

 هزار   9 تومان به       500هزار و     
 .تومان پايان يافت

 

 شرکت فرينکو

کارگران شرکت فرينکو در                    
پتروشيمی اوره و آمونياک                      
کرمانشاه در اعتراض به طرح            
اخراج سرپرست کارگاه و جمع           

 ،ديگری از کارگران اين شرکت        
. دست به اعتصاب زدند                            

سرپرست کارگاه فرينکو که مدتی     
نيز در عسلويه نماينده کارگران           
بوده است بطور مداوم از حقوق           
کارگران دفاع کرده است و همين        
امر باعث گرديده تا با اتهام                      
دريافت رشوه از کارگران از                

 .طرف مديريت مواجه شود

 

 آرتا ماشين

کارگران آرتا ماشين اردبيل                    
. جلوی استان داری تجمع کردند         

در اين تجمع اعتراض آميز که              
 کارگر اين کارخانه     102بيش از    

حضور داشتند نسبت به عدم                   
 ماه حقوق و مزايای           4پرداخت   

کارگران و نيز عدم پاسخ گويی            
مسئوالن نسبت به رفع مشکالت          

کارگران .  کارگران اعتراض شد    
ضمن مطالبه حقوق معوقه خود           
خواستار برکناری مدير کارخانه        

 .شدند

 

حکم بازگشت به کار کارگران           
  اخراجی مازيران

از سوی هيات حل اختالف                  
 حکم بازگشت   ،اداره کار نوشهر  

 کارگر اخراجی          37به کار          
 کارگر اخراجی     37.  صادر شد 

شرکت مازيران چند ماه قبل               
بدون دليل از واحد اخراج شدند        
که آنان نيز در مهلت قانونی به          
اداره کار نوشهر شکواييه ای            
را تسليم کردند که مراحل آن              

. طبق روال قانون کار انجام شد       
تعدادی از کارگران اين واحد به       
علت اذيت و فشار کارفرما  تن          
به بازخريد اجباری دادند و هم          
چنان فشار کارفرما بر ساير               

 .کارگران حکم فرماست

 

 40کارگران قوه پارس با کمک      
 ماه حقوق می    2ميليون تومانی   

 گيرند

کارگران قوه پارس از اين که             
تجمع و اعتراض های شان تا             

 اظهار  ،حدودی نتيجه داده است    
پس از  :  اميدواری کرده و گفتند    

برگزاری کميسيون کارگری            
 ميليون    40 قرار شده            ،استان

 ماه     2تومان برای پرداخت              
. حقوق کارگران پرداخت شود        

 نفر  72کارگران قوه پارس که        
مسئوالن استان به    :  هستند گفتند 

مديريت قوه پارس هشدار داده          
اند که يا واحد را راه اندازی                
کند يا هر چه سريعتر نسبت به           

اين .  واگذاری آن اقدام کند               
کارگران از رای زنی برای                
جذب سرمايه گذار جديد در قوه        
پارس خبر داده و گفتند هر چه           
سريعتر اميدواريم اين راه                    

 .اندازی صورت گيرد
 

 عسلويه

يک مورد ديگر دو اعتصاب در      
شش ماه گذشته در فازهاى                   
عسلويه است که هرکدام به                  

٪ افزايش دستمزد و     ٣٠٪ و   ۴٠
بهتر شدن شرايط کار و کاهش          
ساعات کار منجر شده که اخبار       
آن در همين نشريه درج شده و           
من از تکرار مشروح آن                       

 . اجتناب ميکنم
 

انچه که بديهی است يک بخش           
از مبارزه روزمره و گسترده            

 اخبار کارگری
 

 على طاهرى

 کارگران فوالد گوزين

 کارگر    20مطالبات معوقه حدود         
باقی مانده اين شرکت که تا پيش از         

 ، اسفند     ، بهمن     ،اين حقوق دی          
 و  85 پاداش و حق بن سال         ،عيدی

 را دريافت نکرده             86بن سال         
 هم     87 حقوق فروردين              ،بودند

اين کارخانه با      .  اضافه شده است     
داشتن قابليت توليد قطعات فلزی             
برای خودروهای سواری از ابتدای     

 20 تعطيل شده و تنها                85سال    
کارگر آن که قرار داد دائم دارند               

 .باقی مانده اند

 

 نساجی درخشان يزد

کارگران شرکت ريسندگی و                     
 ماه      12بافندگی درخشان يزد                

 85 مزايا به عالوه بن سال          ،حقوق
.  را از کارفرما نگرفته اند            86و   

 کارگر رسمی در اين واحد ها       125
 سال  27 تا    15کار می کنند که از        

 70اين کارخانه     .  سابقه کار دارند    
سال است تاسيس شده است و اولين        
کارخانه در استان يزد به شمار می        
رود اما اکنون مديران داخلی                     
ريسندگی و بافندگی در خشان يزد          

 .در صدد انحالل کارخانه هستند

*** 

 

پايان اعتصاب و تحصن و موفقيت       
 در دريافت دستمزد های کارگران

 

 کشت وصنعت کارون شوشتر

يک ماه از حقوق معوقه هزاران              
کارگر کشت و صنعت کارون                   

کارگران اين شرکت     .  پرداخت شد  
هم اکنون بر سر کار خود حاضر            
شده و خط توليد کارخانه از سر                

طی دو هفته         .  گرفته شده است        
 هزار کارگر        8گذشته بيش از            

کشت و صنعت کارون در                            
اعتراض به دريافت نکردن حقوق        
معوقه خود در داخل کارخانه دست       

. به اعتصاب و تحصن زده بودند            
قرار است تا چند روز آينده حقوق           
معوقه کارگران به طور کامل                   

 .پرداخت شود

۵١شماره   
کارگران تالش برای احقاق حقوق     
معوقه از سويی و آماده کردن و            
زنده نگه داشتن خط توليد                          
کارخانه از طرفی برای تضمين          

. شغلی و مستمری ناچيزشان است    
تصويری که امروز بعضا                        
بورژوازی و حتی احزاب                        
اپوزيسيون از مبارزه و اعتراض       
کارگری می دهند بيشتر شبيه                 
مرثيه ای برای شکست و آگاهانه         
و نا اگاهانه مرعوب کردن کل               

حتی در  .  طبقه برای مبارزه است    
قسمت اعظم طبقه کارگر در                   
ايران تا آنجا که کارد به استخوان         
نرسيده باشد خبری از اعتراض           
نيست چون مقدمتا آن را بی فايده          

اين جا سه . يا بی اثر تلقی می کنند
نمونه مشخص کارخانه های                  
مازيران و قوه پارس و کشت و              
صنعت کارون شوشتر نشان می          
دهد که اتفاقا اين ورق را می                    

يا مثال ديگری که    .  توان برگرداند 
می توان اختيار کرد تبليغ                          
اپوزيسيون برای به ميدان آوردن        
کارگران نفت به صحنه مبارزه            

 امری که همين             ،طبقاتی است    
امروز دور از چشم ها اتفاق می           
افتد و اتفاقا دستمزد های باالی               
کارگران نفت حاکی از وجود اين        
سنت قوی اعتراضی کارگری در       

تا .  دل خود کارگران نفت است           
آنجا که رژيم هيچ گاه موفق نشده          
ذره ای از حقوق اين کارگران را         

 .ضايع کند
 

اتفاقا بر عکس اين تصوير                        
کمونيسم کارگری بايد آينه تمام             
نمای اين تصوير در دل جامعه              
باشد که مبارزه کارگری اثرگذار        
است و هر جا که اعتراضی بوده          
سرمايه دارها دست پاچه برای              
دامنه دار نشدن اعتراض قضيه            

جايی که  .  را حل و فصل کرده اند      
 ميليون تومان            40يک شبه            

سرمايه گذار وام بگيرد تا حقوق           
کارگر را پرداخت کند ريشه در            
همين اثر بخش بودن مبارزه                   
کارگری حتی در دل نظام                         

. جمهوری اسالمی است                           
سازماندهى کارگران به مبارزه           
برای احقاق حقوق با نشان دادن            
مثالهای موفق و روشهاى کارساز      
و غير فرقه اى يک امر تعطيل              
ناپذير و خستگی ناپذير تمام                     
فعالين جنبش سوسياليستى طبقه           

 . *کارگر است



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

 تبريک سالروز حزب

اولين سالگرد  .  سالم خسته نباشيد   
تشکيل حزب به شما و همه فعالين       

اين حزب    .  کارگرى پيروز باد       
اميدوارم و هستم که قدمهائى                  
بسوى يک جامعه سوسياليستى             

با تشکر فرهاد هستم از              .  باشد
 . مهاباد

 

  ،فرهاد عزيز

يک حزب     .  با تشکر از شما             
کمونيستى کارگرى اگر                             

 ، مشغله اش  ، فعاليتش ،موجوديتش
سياستهايش منطبق با اهداف                   
سوسياليستى طبقه کارگر نباشد            

. شايسته نام کمونيست نيست                  
مهمتر اينکه چنين حزبى بايد                  
ظرف اعتراض کارگرى و                     

حزب اتحاد   .  پيشروان طبقه باشد    
کمونيسم کارگرى براى اين هدف       
بنيان گذاشته شد و بجز فعاليت               
دراين مسير و تالش براى تسهيل        
اين راه قطب نمائى در مقابل ما             

ما در اميد شما شريک             .  نيست
هستيم و در سالروز حزب شما و         
کارگران کمونيست و سوسياليست    
و آزاديخواهان و برابرى طلبان           
را به پيوستن به صفوف حزب               

سالروز تشکيل     .  دعوت ميکنيم    
حزب را متقابال به شما و فعالين            
کارگرى و کمونيستها تبريک                

 .موفق و پيروز باشيد. ميگوئيم

 

 تبريک 

يک ساله شدن   .  سالم سياوش جان  
حزب را به شما و آقای جوادی و          

با اميد  .  ديگر رفقا تبريک ميگويم    
 دادا کمون. به پيروزی

 

  ،دادا کمون عزيز

متقابال سالروز تشکيل حزب را           
به همه اعضا و کادرها و فعالين           

پيروزى .  حزب تبريک ميگوئيم      
براى ما امرى است پراتيک و               
آينده ما در گرو اين است که چه             

در يکسال  .  نقشى ايفا خواهيم کرد    

مسائل فکرى و نظرى و                        
آموزشى در همين روند دنبال            

موفق و پيروز          .  خواهد شد    
 . باشيد

 

 رفيق سياوش دانشور

سالگرد تشکيل حزب اتحاد                 
کمونيسم کارگری بهانه ای شد          

ی اتا نقبی به گذشته بزنيم بر               
! معماری پلی مستحکم به آينده         

سال گذشته به نظرم در يک                 
کالم سال بازگشت مارکس به            

! جنبش کمونيسم کارگری بود          
سال رجوع به سنت های                       

شايد برای  !  اومانيستی مارکسی 
عده ای اين تلقی عجيب باشد اما       
جای مارکسيسم در حزب                     
کمونيست کارگری بيش از حد         

تشکيل حزب اتحاد      !  خالی بود  
کمونيسم کارگری مساوی بود با      
زدن برداشت های ولونتاريستی     
و حتی بعضا غير کارگرى که           
احزاب کمونيسم کارگری و                
ديگر سازمان های چپ ارائه            

نشريه يک دنيای         !  می دادند    
بهتر ستون تئوريک مارکسيسم       

اگر تاريخ پنجاه     !  در ايران شد    
ساله چپ در ايران را نگاه                    

 مارکسيستی ترين حزب           ،کنيم
اين پنجاه سال اخير حزب اتحاد        

و !  کمونيسم کارگری بوده است     
اين در امتداد سنتی بود که تو              

در نشريه     )  سياوش دانشور    (
فراکسيون بنا نهادی و امروز            
سر مشق کمونيست های                        
کارگری از تهران تا گوتنبرگ         

 !و آمستردام شد

 

در رابطه با جهت گيری های             
سياسی بدون تاثير ما اتفاقات              

! مسير ديگری پيش گرفته بودند     
از سازماندهی جانانه                               
دانشجويان در دانشگاه تهران و       
بر طرف کردن موانع و                         
مشکالت و نشان دادن راه                    
روشن برای عبور از موانع تا           
آتش زدن جامعه برای آزادی             
رهبران کارگری دستگير شده          
همه و همه بدون وجود حزب             

 به همين   !اتحاد امکان پذير نبود    
کالم و به حکم زحمات بی دريغ       
و شبانه روزی تک تک ما                   
کادرها و اعضای حزب اتحاد           
فضايی باز شد تا دوباره                         
منصور حکمت مسئول جامعه         

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

گذشته اين حزب روى دوش طيفى         
از اعضا و کادرها و نزديکان به              
حزب در ايران و خارج فعاليتهاى          
مثبتى داشته است که در مواردى            
قابل مقايسه است با فعاليت احزاب         

مهمتر .  جا افتاده و بزرگ سياسى        
از حجم فعاليت و حضور در                      
صحنه اعتراض و مبارزه در                    
جنبش کارگرى و ديگر جنبشهاى           

 ما پرچمى را بلند                     ،اعتراضى
کرديم که فقدانش به چشم ميخورد؛        

. کمونيسم مارکسى منصور حکمت     
سياستهايمان مسئوالنه و قابل دفاع        
بودند و مجموعا در احيا و تحکيم            
سنت کمونيستى و کارگرى نقش              

راه درازى پيش رو           .  ايفا کرديم   
بايد .  داريم و کمبودهاى زياد                

 ، موانع را کوبيد   ،آستينها را باال زد   
. و راه پيروزى را هموار کرد                   

 . موفق و پيروز باشيد

 

 چگونه بايد وارد حزب شد

با درود فراوان خدمت جناب                      
من ياور هستم از         .  جوادی عزيز  

من کامال با قواعد کمونيسم       .  تهران
آشنا نيستم اما با بيخدايی وعقايد                

اول .  واقع بينانه اين حزب موافقم         
اين که شباهتهای زيادی بين راه               

  حلهای من

بعد .  با اين حزب وجود دارد                  
ميخواهم بدانم چگونه ميشود وارد         
حزب شما شد و اطالعات بنده                   

لطفا پاسخ    .  چگونه تکميل ميشود      
 .بدرود. دهيد

 

  ،ياور عزيز

خوشحاليم که به حزب سمپاتى                  
داريد و ديدگاههاى حزب را                       

. واقعبينانه ارزيابى ميکنيد                         
فرم .  عضويت در حزب ساده است      

تقاضاى عضويت را پر و ارسال            
سازمان داخل کشور حزب          .  کنيد

. مسئله را بررسى و تصويب ميکند      
پيشاپيش ورودتان را به حزب                   

اميدواريم همراه    .  تبريک ميگويم   
هم بتوانيم در جهت اهداف انسانى          
و سوسياليستى طبقه کارگر                         

. تالشهاى شايانى صورت دهيم               

۵١شماره   
تا آنجايی که ما از اخبار              !  شود

اطالع داريم نشريه يک دنيای               
بهتر و برنامه تلويزيونی يک                 
دنيای بهتر گل سر سبد کمونيسم           
در ايران شد و شور و شوق                      
دوباره برای تغيير به دل                            
کمونيست ها و کارگران در ايران       

 !تزريق کرد

 

در ابتدای تشکيل حزب اتحاد                 
کمونيسم کارگری هم و غم همه ما      
اين بود که بتوانيم حزبی بسازيم            
که به بستر اساسی کمونيسم                     

! کارگری در ايران بدل شود                  
امروز بعد از يک سال می توانيم         
بگوييم که حزبی داريم در ايران           
شناخته شده محبوب و با اعضای         

از همين جا در مناسبت         !  فراوان
سالگرد حزب تمام کادرهای                   
کمونيست کارگری را خطاب و            

 به اين       ،مخاطب قرار می دهم          
تحوالت سياسی    !  حزب بپيونديد   

در ايران به مراحل سرنوشت                
يکی از  .  سازی نزديک شده است    

همين روزهاست که سوت انقالب      
حزب اتحاد کمونيسم       !  زده شود   

کارگری با سنت اومانيستی                     
مارکسيستی اش تنها حزب قادر           
به برپايی يک جامعه انسانی در            

با تمام قوا زمينه ساز     !  ايران است 
گسترش اين حزب در اعماق                  
قلوب طبقه کارگر و انسانهای                

 !آزاديخواه شويد

زنده باد حزب اتحاد کمونيسم                 
 زنده باد منصور                       ،کارگری
 زنده باد مارکس و سنت          !حکمت
  على طاهرى!مارکسی

 

  ،على طاهرى عزيز

بعنوان يک حزب مارکسى و                  
کمونيستى کارگرى ما هنوز راه          

يک خطر  .  زيادى پيش رو داريم     
هميشگى براى ما اينست که در             
پيشروى تاکنونى لم دهيم و                       
وظايف اساسى و مقياس آن را               

ما بايد همواره         .  فراموش کنيم    
درجه پيشروى و پسروى را با               

ما نه   .  وظايف خطيرمان بسنجيم     
رقابت با بغل دستى ها داريم و نه          
قرار است شاخص کارمان را                

. ميزان فعاليت ديگران تعيين کند        
در مورد نشريه حزب ضمن                   
اظهار تشکر از حسن نظر شما             

اخبار متنوعى    
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

داريم که دستکم يکى از نشريات          
اگر غير ازاين      .  پرخواننده است  

راستش اين  .  باشد بايد تعجب کرد    
 ،تنها محصول کار من نيست                 

محصول تالش تمام رفقاى درگير      
در نشريه و مهمتر خط مشى و               

اين .  سياستى است که پيش گرفتيم     
بايد .  سياست موفق بوده است            

تالش کنيم يک مرحله ديگر                    
کيفيت کار را باال ببريم و درعين         
حال کارى کنيم که انتشار و                     
تکثير نشريه ساده باشد و خصلت        

 . سازمانده آن برجسته تر شود

 

مارکسيستی "در مورد اينکه ما            
" ترين حزب اين پنجاه سال اخير        

 به نظر من اين افتخار به             ،بوديم
حزب کمونيست کارگرى دوره            

. منصور حکمت تعلق دارد                     
ماکزيمم تالش حزب اتحاد                       
کمونيسم کارگری اينبوده که اين          
سنت را احيا کند و جوهر                           

پراتيکى کمونيسم             -انتقادى
مارکسى منصور حکمت را که            
خاک ميخورد مجددا در مرکز              

ما هنوز بايد      .  سياست قرار دهد     
بتوانيم کمونيسم کارگرى را                    
آنطور که شايسته اين نام و اهداف      
کارگرى و سوسياليستى آن است         

. در راس سياست ايران قرار دهيم     
به نظر من ما هنوز ضعف و                   

راههاى بيشترى را    .  مشکل داريم 
سنت حزبى و             .  بايد بکوبيم      

سازمانى و جنبشى مان را بايد               
. تيزتر و شفاف تر کنيم                               

دخالتگريمان را در اعتراضات           
 در  ،جارى کارگرى و در جامعه       

 و در    ،مصافهاى فکرى و سياسى    
پاسخ به سواالت کليدى جامعه               

 . بايد گسترده تر و تدقيق کنيم

 

يک نکته کوتاه هم در مورد ترم            
اومانيسم ".  اومانيستی مارکسی   "

يک مشخصه اساسى کمونيسم              
مارکس است که تفاوتى ماهوى با       

. اومانيسم بورژوائى دارد                       
کمونيسم کارگرى منصور حکمت    
روى اين وجه مارکسيسم نور                

. انداخت و به قلمرو سياست آورد       
 ، روشها  ، برنامه  ،اين در نگرش     

  

 ملت آگاه و آزاده ايران 

نهضت نجات ملي ايران بر اين        
باور است که گزينش باور و               
اعتقاد دينی و مذهبی حق آزاد            
تک تک افراد جامعه ايرانی               
بوده که از حقوق ذاتی و انسانی        
سر چشمه گرفته و در جمله                 
ابتدايی ترين مقوله های حقوق          
بشر قرار دارد و نمی توان با              
هيچ بهانه ای ايرانيان را از اين        
حق ذاتی محروم ساخت و فعال        
بودن در عرصه باور آيينی                 
جزو حقوق شهروندی                            
باورمندان هر آيينی در جامعه          
ای هست که زيست می کنند و            
نمی توان باورمندان آيين بهايی        
را از حقوق اجتماعی ، فرهنگی      
، اقتصادی و حتی سياسی در             

رژيم .  کشورمان محروم ساخت   
آخوندی فقط از دين و مذهب               
سلطه گری و قدرت هوا                         
پرستانه را بهره جسته و در                 
مسير انحرافی آيين اسالم را که        
باور اکثريت ما ايرانيان هست          
مورد سو استفاده قرار داده و              
آموزه های قرآنی چون احترام          
به حقوق ديگران من جمله                    
پيروان اديان ديگر و يا اينکه              
هر قومی را رسوالنی هست و          
يا در پذيرش آيينی اجبار نيست،      
مقفول گذاشته و نديد می گيرد و        
آنچه به مذاق شهوانی قدرت               
فساد آلودشان شيرين می نمايد           
را مورد بهره برداری سوء                 

    .قرار می دهند

 ملت شجاع و دلير ايران 

امروز بايد شجاعانه از حقوق           
انسانی هموطنانمان دفاع کنيم تا      
که فردا گواه ايرانی باشيم                     
عاری از باورهای وهمی و                
خشونت آلود پيروان جهل و                

زيبايی ايران به تنوع و       .  نادانی
تکثر رسوم و عادات و آيينهای         
مختلف اين سرزمين است و               
افتخار ما ايرانيان در کنار آمدن       
با فرهنگهای ديگر و تسامح ما          
با ديگران بوده متاسفانه تهاجم          
تازيان که منجر به اشغال                      

ايران شد همراه بود     سرزمين ما 
با هژمونی فرهنگی نامبارک که     
ستيزه جويی با ديگران و عدم            
تحمل انديشه و عقايد سايرين از       
جمله تحفه های ناميمون اين                
اشغالگران بوده که نمود عينی          

 ...نامه ها
 و يک   ،سازمان و روابط تشکيالتى   

مجموعه فعل و انفعال حزبى و                 
. سياسى تاثير جدى گذاشت                         

انسانگرائى يکى از ويژگيهاى                 
کمونيسم کارگرى منصور حکمت        
است که در اساس سنتى است                     

به اين معنى نکته مورد         .  مارکسى
اشاره تو يک محور جدال ما بود              

اما رگه اى وجود        .  ودرست است  
مارکسيسم "دارد که خود را                        

انسان باورى  "يا تئورى    "  اومانيسم
نام ميگذارد که متفکر    "  مارکسيستى

اصلى و متاخرتر آن رايا                               
 –روسى  "دونايفسکايا سوسياليست    

است که در اساس با            "  آمريکائى
برداشتى هگلى و به نظر من فلسفى       

 تئورى مبارزه طبقاتى      ،از مارکس 
را روى موضوعات و قلمروهائى         
مانند فمينيسم و جنبش آزادى                      
سياهان و در مواردى ناسيوناليسم          
ميليتانت کشورهاى جهان سوم بسط     

هرچند قبل از او بدرجاتى         .  ميدهد
کسان ديگرى اينکار را کرده بودند       
و عمدتا رگه اى بودند که با                          
بررسى آثار اوليه مارکس و تقسيم         

بعدها سر از    "  جوان و پير   "او به    
اين ديدگاه    .  ناکجاآبادها درآوردند   

عليرغم تفاوتهاى اساسى که با                  
کمونيسم روسى و چينى و                            
طرفداران سرمايه دارى دولتى               

 تفاوتهاى جدى و پايه اى با             ،دارد
کمونيسم مارکسى و کارگرى                    

موفق و     .  منصور حکمت دارد         
 . پيروز باشى

 

بازداشت و زندانی کردن اعضای      "
محفل آيين بهايی در ايران محکوم        

 است 

 ملت شريف ايران  

نهضت نجات ملي ايران در ارتباط       
با بازداشت هم ميهنان بهايی که                
شهروندانی مصلح در جامعه                     
ايرانی هستند ضمن اعالم موضع          
قاطع در محکوميت رفتار رژيم              
جنايت پيشه آخوندی خواستار                   
آزادی هرچه سريعتر پيروان آيين         
بهايی بوده و حمايت خود را از                 
فعاليتهای اعتقادی پيروان اين آيين        
ايرانی در کشورمان ايران اعالم            

  . می دارد

۵١شماره   
آن امروز در ظهور رژيم                          

ايرانيان .  آخوندی متجلی است         
برای نجات ايرانيت بايد همه از            
حقوق همديگر به معنای ايرانی و       

 . ايران يک پارچه دفاع کنند

 ،پاينده و جاويد ايرانى آزاد و آباد      
ارسالى "  نهضت نجات ملي ايران   

 از رسول عباسى

 

  ،آقاى عباسى

اطالعيه شما را منتشر کرديم تا            
 چند نکته را تصريح کنيم؛ 

 

 بازداشت و زندانى کردن              ،اول
هر فرد يا گروه از شهروندان                 
جامعه به دليل تعلقات فکرى و               
سياسى آنها از جانب ما محکوم             

همه دستگير شدگان بايد           .  است
ما خواهان جامعه   .  فورا آزاد شوند  

اى هستيم که حقوق شهروندان               
 ، جنسيتى     ، مذهبى     ،مبناى ملى     

 سنى و غيره            ، عقيدتى   ،تابعيت
و به طريق اولى           .  نداشته باشد   

دسته بندى کردن شهروندان                    
جامعه را براين اساس نادرست و        

تعرض به       .  ارتجاعى ميدانيم      
پيروان فرقه مذهبى بهائى و ديگر       
فرقه هاى مذهبى توسط اسالميون      

 همواره يک کانال    ،حاکم در ايران  
باجگيرى سياسى از نهادهاى                 
مالى و وسيله اى در خدمت                      
تروريسم اسالمى و ديپلماسى                

از نظر ما     .  منطقه اى بوده است      
کمونيستهاى کارگرى مقابله با اين     

 ،سياست ارتجاعى رژيم اسالمى        
از طريق مذهبى کردن مردم يا              
دفاع از يک مذهب و يا فرقه                    
مذهبى در مقابل مذهب حاکم                   

 بلکه مقابله با مذهب بطور       ،نيست
کلى و تالش براى آزادى جامعه           
 . از مذهب بعنوان يک خرافه است

 

نهضت نجات   " ما برخالف       ،دوم
بر اين باور نيستيم که     "  ملى ايران 

اختيار کردن مذهب يا تعلق به                
حقوق "يک گروه مذهبى جزو              

تعلق به    .  است"  ذاتی و انسانی      
است و نه     "  ذاتى"مذهب ابدا نه       

نشان آزادى عمل و آگاهى                         
 بلکه نتيجه جنبشهاى                 ،انسانى

سياسى و مذهبى در جامعه و در           
سطح پايه اى ترى نتيجه اعتراض      

وارونه به               
٢٠صفحه   



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وضعيتى است که انسان در آن              
. بيگانه و از خود بيخود شده است       

کمونيستها طرفدار آزادى مذهب        
يعنى بعنوان  .  و بى مذهبى هستند     

 هر فرد بالغ و به سن قانونى         ،حق
 ميتواند آزادانه مذهبى               ،رسيده

اختيار کند يا احيانا به يک فرقه             
همانطور که   .  مذهبى ملحق شود     

تعداد بسيار ديگرى به هيچ مذهبى      
تعلق ندارند و مبارزان پيشرو                

 . عليه خرافات مذهبى اند

 

 ، بازهم برخالف باور شما        ،سوم
اکثريت "ما شديدا مخالف انتساب       

به اسالم و اسالمى خواندن     "  مردم
از "  آزاد"جامعه و دادن تصوير        

اين .  اسالم و قرآن هستيم                    
خصوصيت اديان بطور کلى است     
که بنا به اشتراکشان در                               
چهارچوبهاى معينى به همديگر          
نان قرض ميدهند تا سهم خود را           
ازاين بازار مکاره دينى و مذهبى        

باور "اسالم نه فقط                .  بگيرند
نيست بلکه آنتى      "  اکثريت مردم  

اسالميسم يک جنبش قوى در                 
ايران است که دراساس خود ضد         

به اين اعتبار و از             .  دين است   
 ،منظر اين جنبش و نسل جديد               

بهائيت و ديگر مذاهب هم مشمول       
. همان خرافات اسالمى است                 

روشن است که جامعه عملکرد             
اسالم را ديده و هدفش را جارو             
کردن بنيادهاى اين دين قرار داده        
است اما مذهب بطور کلى هدف           

لذا ما   .  اين تعرض سياسى است       
کمونيستها در جنگ مذاهب در             

از يکى از آنها و يا          "  دفاع"مقام  
يکى بر ديگرى سخن        "  برترى"

نميگوئيم بلکه پرچم نقد و نفى                 
 . همه مذاهب را بلند ميکنيم

 

 ناسيوناليستها و مذهبى ها      ،چهارم
بنا به ماهيت ارتجاعى و انسان              
ستيزشان نميتوانند از حق انسانها       

شما .  بطور سرراست دفاع کنند        
ميخواهيد دستگيرى تعدادى از             
شهروندان منتسب به بهائى را               

 اما نميتوانيد                 ،محکوم کنيد        
همزمان از بروز احساسات                    
آريائى و فاشيستى عرب ستيز و           

کمونيست کارگری، درود بر            
در دو سه شمارۀ اخير              .  شما

نشريۀ پر محتوايتان مطالبی               
پيرامون نام خليج فارس و                    
مالکيت ايران بر جزاير سه                

پس از  .  چاپ کرده ايد  ...  گانه و   
خواندن اين مطالب، به عنوان           
يک ملی گرا و به نمايندگی از            
جمع کوچکی از مرزبانان اين          
آب و خاک، وظيفه خويش می           
دانم تا پاسخی پيرامون اين                   

 .موضوع برايتان ارسال کنم

 

پيش از هر چيز بايد اعالم کنم            
ناسيوناليسم عظمت          "واژۀ          

عنوانی است غلط و نمی      "  طلب
توان تمام فعالين ملی را، از هر        
حزب و دسته ای، به صرف               
عالقه به ميهن مطبوع اش                    

عظمت .  "عظمت طلب ناميد        
کسی  است که خواهان          "  طلب

گسترش مرزهای سياسی                     
. کشورش به هر طريق باشد              

تقاضا دارم مجددا بيانيه ها و              
سخنان سران احزاب و گروه             
های مختلف ملی مانند حزب              
مشروطۀ ايران، بنياد ايران ما،       
حزب پان ايرانيست، جبهۀ ملی        

را مورد مطالعه قرار           ...  و    
هيچ يک از اين نهاد ها            .  دهيد

هيچ گاه سخنی از گسترش                   
مرزهای ايران از طريق جنگ        
و خونريزی نکرده و يقينا                     

 عاجزانه تفاضا        .نخواهند کرد   
دارم زين پس از واژۀ                               

به جای واژۀ         "  ناسيوناليست"
" ناسيوناليست عظمت طلب           "

 .استفاده کنيد

 

ناسيوناليست بودن فاشيست                
خواهش می کنم       .  بودن نيست   

هيتلر را چون پيراهن عثمان              
اگر شما تمام ملی        .  جلوه ندهيد  

گرايان را مشابه هيتلر می                    
بينيد، به ما نيز حق دهيد تا شما          
را چون استالين، مائو و باقراف       

در .  به ديگران معرفی کنيم             
خصوص سياست جمهوری               
اسالمی  نيز با آوردن داليل و            
مدارک بسيار ثابت می کنم که           

 چند گاها در صدا و سيمای           هر
صرفا _  جمهوری اسالمی            

برای فروکش کردن خشم ملی           
نام خليج  _ گرايان ضد حکومتی  

فارس آورده می شود، ولی                  

 ...نامه ها
تان جلوگيرى کنيد و       "  تازى"ضد   

تماميت ارضى و              "يا پرچم              
اينها چه   !  را بلند نکنيد     "  ايرانيت

ربطى به محکوم کردن يک عمل            
سرکوبگرانه جمهورى اسالمى              

و "  مصلح"دارد؟ ميبينيد زيادى هم      
 ،اگر آب باشد    !  نيستيد"  صلح جو "

ناسيوناليسم و مذهب از هر نوعش         
شناگر خوبى است و دستکمى از             

 ! نفرت حاکمان اسالمى ندارد

  

 و باالخره اعمال تبعيض                ،پنجم
عليه شهروندان منتسب به بهائى و         

 جزئى از سرکوب     ،يهودى و غيره   
وسيعتر شهروندان در ايران است          
و بايد به اين اعتبار ديده شود و                  
مبارزه اى همه جانبه براى رفع               

قصابى .  ستم و تبعيض برپا کرد           
مردم براساس دين و مذهب و                     
قوميت و غيره و تعريف حقوق                 

 بيراهه اى است که همواره             ،آنان
" چپ"جريانات ارتجاعى و بعضا        

کمونيسم کارگرى از          .  رفته اند    
هويت انسانى و حقوق جهانشمول          
شروع ميکند و در مورد مشخص           
جامعه ايران و موضوع مورد                   

 سرنگونى جمهورى اسالمى      ،بحث
 ،و برپائى يک نظام سکوالر                     

 يک جامعه     ، آزاد و برابر      ،پيشرو
 که در آن حق و                    ،سوسياليستى

آزادى هيچ شهروندى با هيچ نخى          
به اين تعلقات احتمالى مذهبى و                
قومى گره نميخورد را هدف خود           

امروز بايد       .  قرار داده است            
جمهورى اسالمى را بخاطر اعمال       
سرکوب و کشتار شهروندان بزير         
کشيد و هر تالش سرکوبگرانه اش        

به همين اعتبار         .  را خنثى کرد        
دستگيرى و ارعاب و اذيت و آزار        
هر شهروندى را بايد قاطعانه                     

اما در يک پرسپکتيو     .  محکوم کرد 
در گرو   "  آزادى بهائيان   "،وسيعتر

و بازتوليد    "  آزادى بهائى کردن      "
 ،مذهب و دستگاه مذهبى نيست                

بلکه آزادى از بهائيت و مذهب                  
 . موفق باشيد. بطور کلى است

 

  آرى يا نه؟،خليج فارس

سروران عزيز در حزب اتحاد                 

۵١شماره   
سران حکومتی همواره نفرت و           
کينه خود را نسبت به هويت،                   
تاريخ و فرهنگ ايرانی نشان داده       

 :برای نمونه. اند

 

" خليج اسالمی "استفاده از نام    .  1 
در سالهای اوليه پس از انقالب              

 .57ننگين 

نشستن محمود احمدی نژاد به      .  2 
عنوان رئيس جمهور زير عنوان         

 ". خليج العربيۀ"

سخنان اخير خامنه ای                  .  3 
پيرامون تخت جمشيد در شهر               

صرفا برای آگاهی              .  (شيراز
خوانندگان بخشی از آن را در اين        

در هنگام    ):  "جا ذکر می کنم           
حضور در تخت جمشيد احساس          
خشم و نفرت به انسان دست می            

چرا که اين آثار متعلق به             .  دهد
"  ... پادشاهان جبار زمان است         

اين آثار تنها از نظر هنری                     "
 ...و " ارزشمند است

 

استفاده از نيروی ضد شورش     .  4 
برای متفرق ساختن تجمع کنندگان     
جلوی سفارت امارات متحده                  

 .عربی

آوردن گروهی خود فروش          .  5 
جلوی سفارت، ساعتی پس از                
پايان تجمع، و نماز گذاردن در              

 ... .مقابل نماينده شيخ امارات و

 

همچنين فراموش نکنيم خمينی در      
آغاز راه ملی گرايی را کفر                      

. دانست و ملی گرايان را کافر               
فرض .  يک بار ديگر بينديشيد           

کنيد مالک زمينی هستيد که در              
سند آن به طور مشخص متراژ و          

. موقعيت زمين شما ذکر شده است     
حال اگر همسايه شما ادعای                    
مالکيت بخشی از زمين شما را              
داشته باشد چه می کنيد؟ مسلما               
اسناد و مدارک مربوطه را آورده       
و حق مالکيت خود را به اثبات               

 قصد  اگر اين شخص   .  می رسانيد 
داشته باشد به زور در بخشی از            
زمين شما خانه ای برای خويش            
بسازد چه می کنيد؟ بی شک شما          
نيز ناچار می شويد با تمام توان             
شخص متجاوز را از زمين و                 

 . خانۀ خود بيرون کنيد

 
٢١صفحه   



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حال اين قضيه را در ابعادی                    
جزاير .  وسيع تر بررسی می کنيم     

سه گانه و محدودۀ آبی مشخص            
شده خليج فارس، در سند ايران به       
ثبت رسيده و در بايگانی سازمان        

نام خليج  .  ملل متحد موجود است     
پارس نيز در تمامی اسناد و                     
مدارک بدست آمده در طول                    

بوده و خود    "  خليج پارس "تاريخ  
اعراب نيز تا قبل از روی کار                
آمدن پان عربيستها، همواره از            

ناميدن اين   نام خليج پارس برای         
بخش از خاورميانه استفاده می             

امروز اگر اجازه دهيم نام      .  کردند
اصيل خليج پارس تحريف شود،         
فردا خيلی راحتر از آن چه که                
فکر می کنيد به جدا شدن سه                    
جزيرۀ هميشه ايرانی رضايت              

از دست دادن سه          .  خواهيم داد   
جزيره نيز به معنای از دست                  
دادن منابع نفت و گاز موجود در          

حال از شما می     .  اين منطقه است   
پرسم آيا بدون داشتن منابع زير             
زمينی گران قيمت می توان                     
حقوق کارگرانی را که شما تا اين        
حد به ايشان اهميت می دهيد                    

 34پرداخت کرد؟ نشريه شماره          
در پاسخ به     .  را به خاطر آوريد       

سوال من در خصوص حملۀ                   
کشور بيگانه برای تصاحب                    
جزاير ايران فرموديد که به هر             
طريق از حاکميت سوسياليستی           

آيا اين    .  خود دفاع خواهيد کرد         
بدان معنی نيست که شما نيز حفظ        
تماميت ارضی برايتان اهميت              

" حفظ تماميت ارضی          "دارد؟      
واژۀ زشتی نيست که شما تا اين            

 . حد از آن نفرت داريد

 

و در آخر از شما تقاضا دارم به             
پايبند به طور کامل    "  ايسمی"هيچ  
بياييم الاقل سر خودمان         .  نباشيد

بله انسان اهميت       .  کاله نگذاريم   
کارگر نيز انسانی است             .  دارد

شريف، زحمت کش و قابل                      
ولی آيا ملی فکر کردن به      .  احترام

معنای سلطنت طلب بودن است؟         
کمتر ايرانی ناسيوناليستی را می        
شناسم که به خاطر نژاد، خود را          
از سايرين برتر بداند و اگر                      
خالف اين قضيه نيز صادق باشد         

ناسيوناليسم را کمى افراطى               
پايه اساسى  .  کنيد فاشيسم ميشود   

معنى .  فاشيسم ناسيوناليسم است   
اين حکم اين نيست که هر                      
ناسيوناليستى فاشيست است اما        
وقتى ناسيوناليستها تبليغات                
فاشيستى ميکنند و عليه مردم             
عرب زبان و غير ايرانى با                 

و غيره    "  تازى"الفاظى مانند       
سخن ميگويند بايد مو بر بدن              

. آدم هوشيار راست شود                       
ناسيوناليسم ايرانى در اساس             
عظمت طلب است چه در قبال           

در ايران و    "  فارس"مردم غير    
اين ديگر     .  چه بيرون ايران        

شناسنامه و تاريخ اين جريان             
 . است

 

خاک "يا        "  ميهن مطبوع       "
. هم از آن داستانهاست      "  پرگهر

 اگر شما       ،خوب دوست عزيز      
دنيا را بگرديد ميبيند همه جا و           
هر جا به فراخور خود هم                     
مطبوع است و هم دوست                      

اين هم روشن است که       .  داشتنى
عالئق و تجربه من و شما                      
نوعى که در کشور معينى و                
شهر معينى بزرگ شديم و                   
خاطرات و رشته زندگيمان با            

 باعث تعلقات      ،آن عجين است     
روانى و داشتن خاطره و رابطه       

. با انسانهاى معينى ميشود                   
دوست داشتن يک کشور يا يک        
منطقه با ناسيوناليسم يکى                     

مثال من زندگى در يک        .  نيست
کشور خاص را به بيشتر نقاط           
دنيا ترجيح ميدهم و يا نميخواهم       
تمام عمرم را در يک کشور و            

همه .  يا يک شهر زندگى کنم           
ميخواهند دنيا و زيبائيها و                    

اين .  مردمانش را تجربه کنند         
در مورد  .  پديده اى انسانى است    

هم "  ميهن مطبوع   "عالقه به        
منتها ناسيوناليسم    .  همين است   

هنرش اينست که از عالقه شما         
به شمال ايران يا کوههاى فالن         
جا يا ذائقه غذائى و عالقه تان             
مثال به غرمه سبزى ايدئولوژى       

. و فرهنگ و ارزش درست کند       
کسى مانع اين نيست که مردم             
محل زندگى شان را دوست                 
داشته باشند و به آن برسند تا                
محيط بهترى براى زيستن                   

معضل اينست که     .  انسانها باشد  
 و توسط               ،در اين وسط              

 خود انسان مورد          ،ناسيوناليسم

 ...نامه ها
 شخص را نمادی از         نمی توان آن    

ناسيوناليست های جهان در نظر             
بياييد دست در دست هم، با        .  گرفت

ادغام بخش های قابل قبول و                       
منطقی باورهايمان، راهکاری                
جديد برای ايرانی بهتر، دنيايی                

. بهتر در فردايی بهتر تعريف کنيم        
شرمنده اگر     .  به اميد آن روز             

. موفق و پيروز باشيد     .  طوالنی شد 
 ايران بان. پاينده ايران. بدرود

 

  ،ايران بان عزيز

اين جنبه که شما با سلطنت و                       
عظمت طلبى مخالفيد درخود                     

اما اين تمام             .  پيشرفتى است      
مسئله برسر خود     .  موضوع نيست  

اوال عظمت      .  ناسيوناليسم است     
طلبى ايرانى يا ناسيوناليسم عظمت       
طلب تنها در کشورگشائى خود را          

هرچند همه          .  تبئين نميکند         
ناسيوناليستهاى منطقه و دنيا در               
دوره هاى مختلف به فراخور                     
موقعيت و توانشان لشکر کشى                 
کرده اند يا اين ديدگاه را باد زده                 

درهمين تظاهراتها و تبليغات        .  اند
پيرامون آن شعارهاى الغا                            
قرادادهاى گلستان و ترکمانچاى و         
تهيه نقشه قديم ايران که کدام قسمت       
و چه تاريخى از ايران قديم جدا                 

عده اى هستند که تا      .  شده طرح شد  
ارمنستان امروز را متعلق به ايران       

اينها در متن اين تبليغات           .  ميدانند
جملگى جان گرفتند و در شرايط              
خاصى که امکان داشته باشند                    

ثانيا .  ظرفيت هر اقدامى را دارند         
عظمت طلبى که ديروز و امروز            

چو ايران نباشد    "خود را در شعار       
اى "و سرود فاشيستى    "  تن من مباد  

 شناسنامه     ،معرفى ميکند    "  ايران
همه ناسيوناليستها و وارياسيونهاى      

هر کسى عليه ستمى    .  مختلف آنست 
حرف زده يا به ستمى اعتراض                

ميکوبيم و       "کرده همواره با                   
ضد "و  "  عوامل بيگانه "و  "  ميزنيم
و غيره   "  تجزيه طلب  "و   "  ايرانى

اين داستان از      .  معرفى شده است     
دوره شاه تا همين جمهورى                         
اسالمى تا اپوزيسيون ناسيوناليست      

ثالثا .  وجود داشته و ادامه دارد              
 ،فاشيسم پديده غريبى نيست                       

۵١شماره   
بحث به حاشيه ميرود و کوه و تپه         
و رود و صحرا و دشت و آب به            
هويت و مبناى جنگ و تخاصم و         
فخر فروشى و عرق ملى تبديل              

و اين تنها ويژه                        .  ميشود
. ناسيوناليسم ايرانى نيست                       

ناسيوناليسم کرد و عرب و غيره          
موضوع خود     .  هم همين است        

ناسيوناليسم است که از يک داده           
تاريخى و دورانى هويت ابدى               

وگرنه تاريخ ايران به           .  ميسازد
 –معنى دوران مدرن و دولت                 

همينطور .  ملت که روشن است         
احزابى که شما نام برديد و يا هم            
کيشان آنها امروز در مصدر                   

اما اتفاقا ادبيات        .  قدرت نيستند   
اينها در دوره هاى مختلف مملو            
ازاين تعصبات کور ناسيوناليستى      
است و در همين جريان دعوا                  
برسر نام خليج و يا خطر جنگ             

. کنار جمهورى اسالمى ايستادند        
درست است که مشروطه خواهان      
و پان ايرانيست ها طرفدار رژيم         
اسالمى نشدند اما تبليغات رژيم را     
قاپيدند تا بتوانند تبليغات                              
ناسيوناليستى و در مواردى                     
فاشيستى خود را به جامعه تزريق       

 . رژيم هم استقبال کرد. کنند

 

موضوع مهمتر ماهيت سياسى             
بحثى برسر تغيير   .  اين دعوا است  

نام خليج به معنى واقعى اش                     
نام خليج به قول شما      .  وجود ندارد 

در اسنادى آمده است و هر زمان          
جدال ناسيوناليستهاى منطقه باال          
گرفته و يا براى ايجاد باالنس                  
قدرت در منطقه قرار بوده تالشى       

 اين نوع دريچه ها      ،صورت گيرد 
هر گونه ثبات سياسى       .  باز شدند  

در منطقه اين مسائل را هم حاشيه        
وانگهى همانطور که      .  اى ميکند  

قبلتر اشاره کردم ايجاد تغييرات           
ژئوپولتيک با تبليغات و اقدام                  

 جنگ و         ،گوگل عملى نميشود        
. لشکرکشى و آدمکشى نياز دارد        

چنين امرى در منطقه در دستور          
در نتيجه مسئله در حد              .  نيست

مانورهاى سياسى و اعمال فشار         
به رژيم اسالمى و تالش براى               
تقويت ناسيوناليسم عرب طرفدار       
آمريکا در تقابل با اسالم سياسى           

 و منحرف کردن                 ،از يکسو     
اعتراض آزاديخواهانه و برابرى       
طلبانه و سوسياليستى جنبشهاى           
اجتماعى در خود ايران و تزريق         

سم ملى گرائى    
٢٢صفحه   



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به پيکر جامعه از سوى ديگر                 
. اهداف اساسى اين جدال اند                   

دراين ماجرا هم جمهورى                        
اسالمى و هم طرف مقابلش در             
منطقه و هم ناسيوناليستهاى                     

رژيم اسالمى  .  ايرانى سود ميبرند   
سود ميبرد و جناب رفسنجانى و           

خليج هميشه  "ديگران پشت پرچم     
" روز خليج فارس       "و    "  فارس

ميروند تا جوانانى مانند شما را             
زير پرچم خود ببرند و از فکر               
سرنگونى اين نظام منحوس به              

. متحد تاکتيکى رژيم تبديل کنند            
امثال شما شايد فکر کند که براى          
ايران و دفاع از سه جزيره جلو             
سفارت امارات برويم و آرم پان           

اما .  ايرانيست ها را بلند کنيم               
همان خود     "متوجه نيست که              

هم همان  "  فروش هاى نماز گذار     
. سياست را آگاهانه دنبال ميکنند         

تفاوتشان دراين روز معين در               
 همه يک حرف          ،سياست نيست   

 تفاوتشان در آرمها و نماز      ،ميزنند
اينجا از  .  خواندن و نخواندن است    

رژيم تا پان ايرانيست ها و                        
بسيجى و تحکيمى و به قول شما           

زير يک پرچم       "  خود فروشها   "
به قول آقاى            .  متحد ميشوند      

داريوش همايون وقتى بحث ايران     
است مردم و حکومت متحد                     

و بنابراين چه بهتر               !  ميشوند
! باشد"  بحث ايران      "هميشه       

جمهورى اسالمى هم خيالش تخت     
خليج .  است که اتفاقى نيافتاده است    

هموطنان "شما را در مقابل بقيه      
زير پرچم جنگ قالبى نام       "  تان

اين .  خليج و سه جزيره ميبرند        
ربطى به تبليغات قديم و موردى      

 معنى   ،جمهورى اسالمى ندارد    
 .  مشخص سياسى دارد

 

  " 57انقالب ننگين     "در مورد     
 اينجا جواب       ،که اشاره کرديد      

انقالبى که نظام   .  مفصلى نميدهم 
 -سلطنتى و مناسبات شاه                       

 انقالبى   ،رعيتى را بزير کشيد       
اين انقالب را   .  آزاديخواهانه بود 

با سرکوب خونين شکست دادند       
 جمهورى  ،و حاميان ديروز شاه    

اسالمى همين متحدين تاکتيکى         
امروز ناسيوناليستها را سرکار       

اما اينجا هم شما به               .  آوردند
سياق سلطنت طلبان و عظمت           
طلبها تاريخ را قلب ميکنيد و به         
زبان و ادبيات آنها از انقالب              

پاسخ اين را ما      .   ياد ميکنيد   ۵٧
مثل اينست که      .  بارها داده ايم     

امروز به اعتصاب کارگران             
نيشکر هفت تپه يا مبارزه زنان         
براى برابرى و يا تالش جامعه         

 صفت     ،براى آزادى و رفاه             
اين نشان  !  اطالق کنيد "  ننگين"

عدم دقت شما در انتخاب واژه           
 اولويت سياسى              ،ها نيست      

ناسيوناليسم تان است که با                    
سلطنت و عظمت طلبى مرزى         

اين ديگر تقصير ما               .  ندارد
 .   نيست

 

بحث دفاع از منافع ايران و                  
بحث .  مردم ابدا در ميان نيست       

 ...نامه ها
سرجايش است و اسمش هم در                  

سه جزيره هم در  . اسناد معلوم است 
اختيار ايران است و تاريخش                     

. امارات هم لشکر نکشيده        .  معلوم
اينهمه جار و جنجال پس برسر                 
چيست؟ پاسخ بروشنى اينست که            
رژيم اسالمى ميخواهد اعتصاب            
امثال کارگران هفت تپه و موج رو        
به گسترش جنبش کارگرى و نداى         
آزاديخواهى و برابرى طلبى و                 
پرچم اول مه و نخواستن اين                       

. حکومت را موقتا حاشيه اى کند            
چه چيزى بهتر از تبليغات                            
ناسيوناليستى به بهانه نام خليج و             
داستان سه جزيره؟ آيا جمهورى              
اسالمى ناسيوناليست شده است؟             

رژيم .  پاسخ من اينست که خير              
اسالمى ميداند که اسالم قدرت                  

. دستکم در ايران ندارد   .  بسيج ندارد 
در نتيجه استفاده از ناسيوناليسم               
براى توجيه جناياتش در منطقه و            
خفه کردن صداى اعتراض مردم           

رژيم اسالمى         .  کاربرد دارد        
مدتهاست روى بسيج ناسيوناليستى       
کار ميکند و اين را در دوره دو                 
خرداد تا پرونده هسته اى تا داستان        

. نام خليج و غيره ميتوان ديد                       
خشم ملى  "راستش اين واکنشى به        
 ،نيست"  گرايان ضد حکومتى            

 تالشى براى جذب ملى           ،برعکس
گرايان حاشيه حکومت به ارتش بى      

بايد .  جيره و مواجب خود است             
معنى سياسى اين اقدام رژيم                        

دارند امثال  .  اسالمى را متوجه بود    

۵١شماره   
سياست .  برسر سياست است            

ناسيوناليستى در اين واقعه از سر       
استيصال و بى افقى خود را متحد        
رژيم اسالمى ديد و در کنار                     
تبليغات رژيم اسالمى قرار                      

برنده اين ماجرا نه                  .  گرفت
امارات بود و نه پان ايرانيستها و          

برنده جمهورى       .  ناسيوناليستها
اسالمى بود و بازنده مردمى که            
ميخواهند اين نظام ننگين را بزير        

همان اقدامى که مشابه آن       .  بکشند
. ميدانيد"  ننگين"را شما                    

ناسيوناليستها اگر ميدان داشته               
باشند تنها ميتوانند نقش طرفداران      
رژيم را در دوره دو خرداد بازى         
کنند و بعد از مدتى مجددا از دور          

سياست ناسيوناليستها  .  خارج شوند 
عليه مبارزه آزاديخواهانه مردم و      
به نفع رژيم و ارتجاع منطقه اى            

چون به همان اندازه به                  .  بود
تقويت ناسيوناليسم عرب و نفرت        

اگر واقعا ميخواهيد   .  ملى دامن زد  
براى جامعه اى آزاد و دنيائى                 

 همانطور که قبال    ،بهتر تالش کنيد  
 بيش  ،در همين ستون اشاره کردم      

 ،از پيش و بدنبال اين رويدادها              
الزم است با ناسيوناليسم تصفيه            

عالقه به محل زندگى    .  حساب کنيد 
و "  ميهن مطبوع "و به قول شما        

مفيد بودن براى همنوع به                         
ميشود .  ناسيوناليسم نياز ندارد         

 ميشود آزاد         ،انسانى فکر کرد        
 سکوالر و پيشرو             ،انديش بود    

 و کشور     ، برابرى طلب بود      ،بود
محل زندگى تان را هم به محيطى        
دلپذير براى زندگى همنوعانتان           

 . تبديل کنيد
 

 .*  موفق و پيروز باشيد

 در تهران " چترى براى فراموش شدگان کوچک"نمايشگاه 
 

 کانون دفاع از حقوق کودکان و زنان نمايشگاهى برپا کرده است که بنا به اطالعيه                      ،دراين هفته در تهران    
  چنين مينويسد؛ ،يک شرکت کننده که ازاين نمايشگاه ديدن کرده بود. آنها تا سوم خرداد ادامه دارد

 
چترى براى فراموش شدگان      " همراه يکى از دوستان براى ديدن نمايشگاه               ، ارديبهشت ٢٩روز يکشنبه    "

اعضاى کانون دفاع از حقوق کودکان و زنان با            .  استقبال خوبى شده بود    .  به محل نمايشگاه رفتيم    "  کوچک
 اما توانسته بودند نمايشگاه را به شکل قابل قبولى                 ،اينکه معلوم بود از امکانات زيادى برخوردار نبودند            

 سالن نقاشى   ،اين نمايشگاه عالوه بر عکس از قسمتهاى ديگرى مانند؛ سالن نمايش تئاتر کودک                .  اداره کنند 
 ." و همچنين ميز کتاب مخصوص کودکان و زنان تشکيل شده بود،کودکان

 
 عمال به يک بليط بخت آزمائى تبديل شده و تابعى از موقعيت               ،در جامعه اى که کودک انسان محسوب نميشود و لذت بردن از دوران شيرين کودکى                 

يک جامعه  .   دفاع انسانهاى شريف از حقوق کودکان و جلب توجه جامعه به موقعيت اين شهروندان بيدفاع قابل ستايش است                        ،اقتصادى خانواده است  
يا سالم و انسانى على القاعده منفعت کودک را در صدر قرار ميدهد و جنبش دفاع از حقوق کودکان امروز دارد اين چهره لگد مال شده جامعه را اح                                  

 .  *دست برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در اين نمايشگاه درد نکند. ميکند



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 هرجايی که جنگ نفير زشت و کريه              ،هميشه و همه جا     
 انسان ها برای زنده ماندن و به اميد            ،خود را سر می دهد     

ادامه زندگی به هر دری می کوبند و دست به هر کاری                    
 هرچند تهی از       ،ادامه زندگی هر چند دردناک        .  می زنند  

را جستجو   "  زندگی" ولی با زنده ماندن           ،"زندگی"روح   
 چاد و عراقی نمونه       ،فراريان و پناهندگان دارفور    .  ميکنند

 .  هستند" زندگی"هايی از اين جويندگان 

 

از زمان اشغال نظامی عراق توسط ارتش آمريکا و                           
 ميليون    1  ،انگليس و سپس ساير کشور های اروپايی                  

 کشتار و عدم امنيت جانی        ، ترور ،عراقی به خاطر جنگ    
عراق را به قصد سوريه و اردن ترک کرده اند و در اين                  

هر روز بر تعداد افرادی که           .  دو کشور پناهنده شده اند        
تحقيقاتی که در     .عراق را ترک می کنند افزوده می شود           

زمينه شرايط زيستی پناهندگان عراقی در دو کشور                          
سوريه و اردن به عمل آمده بازگو کننده وضعيت                                 

 ميليون انسانی است که مجبور شده اند         1وحشتناک زندگی   
 درصد   70طبق اين تحقيقات       .  کشور خود را ترک کنند        

پناهندگان در سوريه و اردن به آب اشاميدنی دسترسی                     
. فرزندان آنها از تحصيل و مدرسه محروم هستند            .  ندارند

کودکان برای ادامه زندگی خود و خانواده مجبور به کار                
تعداد زيادی از زنان برای سير           .  در هر شرايطی هستند      

 .کردن شکم فرزندان خود مجبور به تن فروشی هستند

 

مهاجرت های اجباری که پيامد تمامی جنگ هاست را هم              
 900 ميليون و        1طبق آمار حدود        .  بايد در نظر گرفت       

و "  سنی"و  "  شيعه"هزار عراقی به دليل جنگ داخلی بين         
ترورهای روزانه مجبور به ترک محل خود شده و اجبارا             

اين تعداد تقريبا هميشه    .  به محل ديگری مهاجرت کرده اند      
از ابتدايی ترين امکانات پزشکی و بهداشتی برخوردار                 

 . نيستند

 

.  ميليون عراقی احتياج شديد به کمک های غذايی دارند           4 
 درصد  70.     درصد نيروی کار فعال عراقی بی کارند         50

 درصد از حداقل     8.  مردم به آب شاميدنی دسترسی ندارند       
 درصد کودکان از سو           23.  امکانات بهداشتی محرومند     
 .تغذيه مزمن رنج می برند

 

 سال جنگ و          4اين آمار اولين اطالعاتی است که پس از         
ار      .   اشغال نظامی عراق منتشر می شود      ولی هرگز هيچ آم

ان                     ودک ورد مرگ ک ی در م ا اطالعات ان و      ،دقيق و ي  زن
ان          10مردان عراقی در طول       سال تحريم اقتصادی سازم

ه            ( ملل در عراق        ل آذوق اب ق فت در م شر نشد       )   ن ت ن در .   م
ه             عرص اين ده سال بيش از پانصد هزار کودک عراقی ب

ی جان           ،علت عدم دسترسی به دارو     داشت  مواد و وسايل به
  .خود را از دست دادند و بسياری در اثر گرسنگی مردند

*** 

 گزارش کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل

 در مورد شرايط زندگی پناهندگان عراقی و مردم عراق

 على طاهرى

 اجتماع مجدد معلمين بازنشسته سنندج

 "! ما را تنها نگذاريد "،"!زندگى انسانى حق مسلم ماست"

 "!پاداش پايان خدمت خود را بصورت نقدى ميخواهيم"
 

 نفر از معلمان       ١٠٠ حدود     ، دقيقه  ٣٠ و     ٩ ارديبهشت از ساعت         ٢٩امروز يکشنبه     
بازنشسته و شاغل سنندج تحصن و اجتماعى را در مقابل آموزش و پرورش برگزار                     

اعالم شده دراين تجمع        "  منحل"تعدادى از اعضاى انجمن صنفى معلمان که                  .  شد
معلمان بازنشسته  .  ترکيب زنان بازنشسته فرهنگى دراين تجمع باال بود        .  حضور داشتند 

زندگى انسانى  "دراين تجمع پالکاردهائى داشتند که اين شعارها روى آنها ديده ميشد؛                  
پاداش پايان خدمت خود را بصورت          " و    ،"!ما را تنها نگذاريد       "،"!حق مسلم ماست   
 "! نقدى ميخواهيم

 

خانم پخشينه احمد نژاد و آقايان         .  مراسم با سخنرانى چندين نفر از معلمان ادامه يافت             
 در سخنرانى هايشان اعالم کردند که اکثر معلمان به               ،مطهرى نيا و على شرف خواه       

!  و پول ترخيص عزيزانمان را نداريم      ، بيمار در بيمارستان دارند ،بانکها بدهکار هستند 
معلمان .  خانم ديگرى حکم جلب شوهرش را آورده بود که به بانک بدهکاربود                                

نارضايتى و اعتراض خود را نسبت به پرداخت نکردن مطالباتشان و سياست                                    
 . سردواندن آموزش و پرورش اعالم ميکردند

 

سر دادند که    "  عدالت دولت احمدى نژاد دروغى بيش نيست        "معلمان شعارى مبنى بر      
بالفاصله رئيس و حراست سازمان آموزش و پرورش فورا سالکى را به ميان معلمان                  

سالکى با خواهش و تمنا  و التماس خود و عوامل                .  آوردند تا فضا بيشتر متشنج نشود       
اما ابتدا معلمان     .  حراست معلمان را به سالن اجتماعات برد تا در آنجا حرف بزنند                      

 باالخره با خواهش     ،مقاومت زيادى انجام دادند و حاضر به رفتن به داخل سالن نبودند              
 معلمان مشروط قبول کردند که داخل سالن           ،و تمنا و بوسيدن معلمان توسط حراستيها         

 ،بروند و اعالم کردند که اگر دوباره حرفهاى تکرارى و بى ارزش تحويلشان بدهند                      
در داخل سالن سالکى شروع کرد به       .  تجمع را به جلوى سازمان در خيابان خواهيم برد        

چاپلوسى و اينکه منهم با شما فرقى ندارم و آموزش و پرورش فعال پول ندارد که                               
و وعده داد که اين موضوع قرار است به صورت يک اليحه دو فوريتى برود                      !  بدهد

مجلس و تصويب شود که منبع ديگرى به تصميم مجلس براى پرداخت به شما معرفى                   
معلمان با شنيدن اين توضيحات و وعده هاى سرخرمن اعتراض کردند و سالن                   .  شود

همينطور معلمان يک نامه سرگشاده تهيه کرده بودند         .  را ترک کردند و به خيابان آمدند       
 .و به امضاى حاضرين رسيد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتراض برحق معلمان و خواست روشن آنها حمايت               
اتحاد .  ميکند و ديگر معلمان شهر سنندج را به حمايت از همکارانش دعوت ميکند                        

 . معلمان تنها ضامن تحقق مطالبات آنهاست

 

 

۵١شماره   
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 عکسهائى از نمايشگاه چترى براى فراموش شدگان کوچک
 برگرفته از سايت کانون 

۵١شماره   
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 ميوه جات               قيمت کنونی                 قيمت قبلی

 

                       بدون تغيير300هندوانه                            

                       بدون تغيير300کاهو                               

 1500                      1200کيوی                              

 1500                       1200پرتغال خارجی                  

 1200                        800ليمو شيرين                      

                        فصلی2000زردآلو                           

                       1250سيب معمولی                  

 450                        500خيار                             

  تومان باال و پايين50            400بادمجان                        

                 بدون تغيير1500)    بسته بندی(سير خارجی

  شب عيد1500                     1300موز                             

  تومان باال و پايين50                   250پياز                             

  تومان باال و پايين50                   300هويج                           

 1000                         700گوجه                           

  تومان باال و پايين50                  500سيب زمينی                   

                فصلی                                                         2000 تا 800گوجه سبز                    

 

 لبنيات وغيره               قيمت کنونی                  قيمت قبلی

 

 750                          900 گرمی              900ماست 

 400                          500 گرمی              500ماست 

 1700                         2000ماست دبه ای                   

 1050                            1150پنير                              

 350                              400خامه                              

 350                              450دوغ کيسه ای                   

 600                              850دوغ خانواده                    

 750                               900شيرپاکتی                       

 250                               300کره                              

 550                               700نوشابه خانواده                 

 900                             1200تن ماهی                        

 900                             1700 کيلويی                  1رب 

 8500                          10000 کيلويی              5روغن 

 3500                           4000 کيلويی              2روغن 

 )مواد غذايی(تاج حآخرين نرخ ماي 
             ميالدىمهران  ،گزارش

 6500                            7500 کيلويی                4غن ور

 1700                           2000 کيلويی               1روغن 

 1450                           1700 ليتری مايع          1روغن 

 2700                              400برنج هاشمی                   

 1500                           2500برنج پر محصول             

 2500                          3000برنج هندی                     

 1300                           1600عدس                            

 1300                            1500لپه                               

 10000                    13000و12000گردو                        

 4000                            4500چای دوغزال                 

 3500                           3800چای زرين                    

 7000                          3500زرشک                        

 1800                          2500لوبيا چيتی                     

 

 1800 شانه ای 60    دانه ای 2300  شانه ای85تا 80تخم مرغ    دانه ای

 

                            بدون تغيير330پودر لباسشويی                

 3200                          3600 کيلويی      4مايع ظرفشويی

 4200                          4900کيلويی        4مايع دستشويی

                           بدون تغيير230پودر رختشويی                 

 

 1600  بسته ای 270    دانه ای 1900   بسته ای 320صابون     دانه ای

 

 1000                            1200ماکارونی کيلويی              

 700                              800قند کله ای کيلويی              

 750                               850قند خورد شده                   

 500                              600شکر                              

 

 گوشت                                     

 

 7600                                8000گوشت گوساله                  

 7600                              8000گوشت گوسفند                  

 1850                               2400مرغ                              

 1750                                1980رون مرغ                       

 1600                               1800دل مرغ                         

 1000                                1300جگر                             

 1000                                1300سنگدون                         

  25/2/87                   

۵١شماره   



٢۶صفحه   يک دنياى بهتر   

 اعتراض و اعتصاب کارگران ايران برک رشت
 

 گزارشى از اعتصاب کارگران پشمبافى ايران برک رشت

اعتصاب کارگران کارخانه پشمبافى ايران برک رشت از چند هفته پيش به صورت وقفه انداختن در کار و تجمع کردن عده اى از کارگران در                                           
بن سه سال    .  علت اصلى اعتصاب کارگران ناديده گرفتن حقوق آنها بود            .  کارخانه شروع شد که با بحث و وعده وعيد مسئولين واحدها پايان يافت                   

 ، اسفند ، بهمن ،همينطور حقوق ماههاى دى     .  گذشته اين کارگران پرداخت نشده و همينطور عيدى و پاداش آنها به طور کامل پرداخت نشده است                            
به علت  .  دراين کارخانه عالوه بر نيروى استخدامى قديمى عده اى کارگر جديد نيز مشغول به کار گرديدند                .  فروردين و ارديبهشت پرداخت نشده است     

 هزار تومانى دريافت ميکنند که به صورت سه ماه يکبار              ۶۵نبود کار عده اى از جوانان تحصيل کرده به اين کارخانه جذب شدند که حداقل حقوق                       
اين .  عالوه براين هيچ پنجشنبه و جمعه و تعطيلى رسمى دراين کار نبود و کارگران بدون تشويق و يا گرفتن پاداشى کار ميکردند                              .  پرداخت ميشود 

اين در شرايطى   .   ماه قرارداد و بيمه منعقد ميکرد       ٣ يا   ٢ بعد از    ،کارخانه با هر کدام از نيروهاى جذب شده جديد که با رئيس و روسا نسبتى داشتند                   
يعنى بعد از سه ماه به      .   هزار تومانى هم بصورت پلکانى افزايش مى يافت        ۶۵حقوق هاى   .  بود که با ديگر کارگران بعد از يکسال قرارداد بسته ميشد           

بعد از يکسال که موعد قرارداد ميرسيد اينطور بود که بازهم حقوق قانونى             .   هزار تومان ميرسيد   ١۵٠ هزار و در سه ماه بعد به        ١٢٠ هزار و بعد  ٩۵
 . کارگر پرداخت نميشد

 

 ،اعتصاب اصلى از روز شنبه با دست از کار کشيدن کارگران شيفت صبح شروع شد که بعد از تجمع کنار کارگزينى و رسيدگى نکردن مسئولين                                   
بدنبال تماس کارگران با صدا و سيما که فايده اى نداشت و کسى براى انعکاس                      .  تجمع به جلو نگهبانى کشيده شد و بعد از آن تمام شب ادامه يافت                    

ما کارگران خواهان حقوق قانونى خود بدون درگيرى             .   پليس نيز دخالتى نکرد زيرا تجمع بدون کوچکترين برخوردى بود                 ،مسائل کارگران نيامد   
 . بوديم

  

آنها به شکايت ما کارگران رسيدگى نکردند و لبخند زنان          .   ارديبهشت نيز اين جريان ادامه داشت تا اينکه مامور اداره کار به آنجا آمد              ٢٢روز يکشنبه   
 زهرابى که حتى يکبار هم براى        ،بعد ازظهر عده اى از کارگران تصميم گرفتند به مقصد تهران حرکت کنند و آنجا مقابل دفتر رئيس کارخانه                     !  رفتند

در آنجا نيروى انتظامى با کارگران        .     هزار تومانى اطالع نداشت بروند       ۶۵سرکشى به کارخانه نيامده است و ظاهرا از جريان استخدام کارگران                 
 روز چهارشنبه   ،بعد از گذشت يک شبانه روز بدون هيچ گونه امکاناتى براى کارگران               .  سرخورده برخورد کرد و باتوم بدستان آنها را تهديد کردند            

اما دراين ميان عده اى از کارگران بدون قراداد هم به           .   ارديبهشت رئيس کارخانه اعالم کرد که در خرداد ماه با همه کارگران تسويه حساب ميکند           ٢۵
 . تهران رفته بودند و گويا مسئولين با گرفتن آمار و بيرون کشيدن ليست آنها ميخواهند بدون هيچ حقوقى آنها را اخراج کنند

 

 تا  کارگران نيمه شب چهارشنبه به رشت ميرسند و معلوم نيست چه سرانجامى انتظار آنان را ميکشد؟ الزم به ذکر است که کارخانه نيز از روز شنبه                           
کجاى دنيا کارگر اينطور استثمار ميشود با سختى کار در سه شيفت صبح و عصر و                    .  امروز چهارشنبه تعطيل بوده و هيچ گونه توليدى نداشته است           

 . شب؟ اينجا هيچ سازمانى حتى دولت از ما حمايت نميکند و با سپردن کارخانه جات به بخش خصوصى فشار بيشترى به طبقه کارگر مى آيد

 

 !کارگران ايران برک

در مقابل اخراج رفقايتان و تبعيض در حقوقها و ايجاد شکاف در ميان کارگران                  .  مجمع عمومى تان را تشکيل دهيد و نمايندگان خود را انتخاب کنيد              
. پرداخت سرموقع و يکجاى حقوقها و مزايا وظيفه کارفرماست و اعتراض کارگر به اين بيحقوقى تحميل شده از مشروع مشروع تر است                              .  بايستيد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از مبارزه و اعتصاب کارگران برک حمايت ميکند و کارگران اين شرکت را به اتحاد و مبارزه متشکل با کارفرما فرا                           
 .ميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ مه ١٢ – ٨٧ ارديبهشت ٢٣

۵١شماره   

! کمونيستها،کارگران  
اين حزبى براى سرنگونى سرمايه      !  به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد      

 بدون   ، بدون استثمار   ،دارى و حکومت مرتجع اسالمى و برپائى جهانى بدون فقر        
!                                      اين حزب شماست   .  بدون خرافه و ايدئولوژى است     ،طبقات  



٢٧صفحه   يک دنياى بهتر   

رى حزب چه                  : يک دنياى بهتر   وان عضو رهب ن ع  ب
ارزيابى سياسى از فعاليت يکسال گذشته حزب داريد؟        
ل                        دي ب ا و ت شروى حزب م ي از نظر شما ملزومات پ
کمونيسم به پرچم اعتراض جامعه کدامند؟ چه موانعى         

 را بايد از سر راه برداشت؟
 

سالی که گذشت پر از فراز و نشيب             :  مجيد پستنچی 
بود؛ به نظر من اينها رودروئی مستقيم بين کمونيسم              

ما بعد از      .  کارگری و آنچه در مقابلش هست بود                
 2007 می ماه سال             26تشکيل رسمی حزب در             

در کنفرانس اول     !  اهداف معلومی را عنوان کرديم         
حزب مسئله پروژه اتحاد کمونيسم کارگری اتفاقات              
پيش رو را بدرستی ديد و به نظر من اگر بقيه                               
جريانات درون اين جنبش که به کمونيسم کارگری                 

 18 بعد از     ،تعلق دارند اين آينده را بروشنی ما ميديد          
 و فرارسيدن آبان و آذر همين سال                           2007تير    

اعتراضات موجود به مراتب روشنتر و با ديد                            
بازتری عمل ميکرد و اين نيروی با نشاط ضربه های       
خورده را زودتر ترميم ميکرد و راه خود را زودتر               
از اينکه االن هست پيدا ميکرد و يا اصال ضربه ای                

اگر خوب به ادبيات باقيمانده در يک            .  متحمل نميشد 
سال گذشته گذری بياندازيم بيشتر ميتوانيم بفهميم                    
برعکس انتظار و ادعای شده بر عليه حزب ما؛ ما نه            
تنها برای ميانجيگری؛ پروژه ای را تعريف نکرده                
بوديم بلکه به نظر من فشارهای حزب ما توانست هر            
سه جبهه موجود در مبارزات يکسال گذشته را واضح      

از درون با     .  و روشن و صريح نقد کرده و بکوبد               
پوپوليسم موجود در جنبش به همان اندازه بروز اين              
روش بخوبی خط خود را روشن کرد و با دست ديگر            
اين روش يعنی سکتاريسم مبارزه ای هدفمند را                        
سازمان داد تا جائی که االن توانسته ايم اين روش را              
مورد تمسخر خود اعضای دارنده اين روشها قرار                

در جبهه دولتی هم تا آنجا که مستقيما به امر ما             !  دهيم
برميگشت ذره ای نگذاشتيم به کمونيسم کارگری اين            
انگها چسبانده شود و در يک کالم بروز حزب اتحاد              
کمونيسم کارگری توانست منصور حکمت و                             
مارکسيسم آنرا بخوبی نمايندگی کند و از دستاويز                   
قرار گرفتن سنتهائی که به ما تعلقی ندارد و برای                    
کوبيدن کمونيسم کارگری توسط خط بورژوازی                    

! مورد استفاده قرار ميگيرد بطور جدى مبارزه کند              
اگر حزب اتحاد کمونيسم کارگری نبود در سالى که               

 . گذشت کمونيسم کارگری نمايندگی نميشد
 

در مورد قسمت دوم سوال يعنی ملزومات پيشروی ما         
بايد بگويم همانطور که زمان ايجاد بحثهای فراکسيون        
اتحاد کمونيسم کارگری بحث ما بروی ايجاد حزب                

  االن هم         ،حزب سازمانده بنياد نهاده شد             -رهبر   
الزامی ترين بحث برای پيشبرد اعتراض جامعه و                 
تبديل آن به خواسته عموم معترضين به نظر من ايجاد          
حزب رهبر و سازمانده با افق روشن بحثهای موجود           

! منصور حکمت بروی بحث سلبی و اثباتی وی است          
اين بحث هنوز هم کاربرد خود را دارد و عميقا به                    

 در آستانه سالگرد حزب
 با اعضاى کميته مرکزى حزب

امر سازماندهی اين جنبش مربوط است و ما بايد اين قطب نما را               
در برنامه خود هميشه دم دست خود داشته و اين بحث را در هر                  

نميتوان .  حرکت سازماندهی رو به جلو مد نظر خود داشته باشيم            
امر خود را به امر اعتراض عمومی تبديل کرد مگر اعتبارا                         
واثباتا به سراغ تبديل نياز مردم برای ايجاد يک دنيای بهتررفت               
و همه آنرا خواست و همه آنچه ما در نظر داريم را اثباتا بيان                        

البته کامال واضح و روشن است که اين امر ميسر نميشود                !  کرد
مگر با فائق آمدن به مشکالت سازماندهی اين امر که حزب اتحاد            
کمونيسم کارگری تا درجات زيادی از آنرا در همين يکسال                          

گذشته پايه ريزی کرده و بر اساس همين امر توانسته اعتراضات مردمی را هدفمندتر و                           
 .متشکلتر به تعريف عموم رساند

 

و باالخره به نظر من بغير از موجوديت دشمن اصلی برای ايجاد يک جامعه آزاد و برابر                        
که بطور روزانه با همه اين جنبش در ستيز است و از هيچ تالشی برای سرکوب ما در هيچ                     

! جبهه ای دريغ ندارد بزرگترين مانع ما فائق نيامدن به يک تشکيالت منسجم و عمومی است               
من فکر ميکنم اگر متعلقين به جنبش کمونيسم کارگری همين دو سه سال گذشته را يکبار                           

من بر خالف    .  عميق مورد بررسی قرار دهند خواهد توانست اين ضعف را بخوبی ببينند                    
نظر خيليها که اين مشکالت را بخاطر عدم کادر مورد نياز آن ميبينند معتقدم عدم درک اين                     
امر مشکل جنبش ماست و بايد هر کمونيستى که خود را متعلق به اين جنبش ميداند مواضع                     
خود را روشن با در نظر گرفتن ادبيات اين جنبش و با دور بودن از سکتاريسم بيان کند و به                    

اين يک دعوت روشن برای پيروزی          .  پروژه اتحاد حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيوندد           
هيچ پروژه ای در حال حاضر نميتواند کمونيسم کارگری را در                   !  کمونيسم کارگری است   

مقابل صف عظيم برژوازی که در مقابل ماست به خط کند اال پروژه حزب اتحاد کمونيسم                       
من همه کمونيستها و        .  کارگری که منافع آن يکراست به منافع جنبش گره خورده است                       

آزاديخواهان و برابری طلبان را به بررسی اين پروژه دعوت ميکنم و از همه ميخواهم با                        
در نظر گرفتن ادبيات غنی يک سال گذشته که در واقع بازنگری و زنده کردن همان بحثهای     

 .  *     مورد نظر منصور حکمت است به اين پروژه بپيوندند

۵١شماره   

 مجمع عمومى
!ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران عليه سرمايه است  

 

جنبش  ! در مبارزات جارى به مجمع عمومى متکى شويد  ! کارگران
!          مجمع عمومى را به يک سنت قوى جنبش کارگرى تبديل کنيد          

!على کانطورى را آزاد کنيد  



٢٨صفحه   يک دنياى بهتر   

وضعيت فعلی و گام های           "اخيرا مطلبی تحت عنوان           
در "  ضروری، نکاتی در مورد جنبش دانشجويی و چپ          

و همچنين سايت اخبار روز      "  وبالگ تريبون مارکسيسم  "
درج شده است که ضمن تکرار اتهامات پليسی رژيم                      
مبنی بر تعلق تشکيالتی برخی از دانشجويان آزاديخواه و         

فاش "برابری طلب به حزب حکمتيست، به اطالعات                  
اين يک  .  در بازجويی و تحت شکنجه ارجاع ميدهد       "  شده

در اين زمينه به چند نکته بايد . اقدام بيسابقه و پليسی است
 :اشاره کرد

 
نويسنده مقاله فوق با آگاهی به اين واقعيت که رژيم                  -١

اسالمی تاکنون دهها هزار نفر را به اتهام ارتباط با                          
سازمان ها و احزاب کمونيستی و اپوزيسيون اعدام                        
کرده، اتهامات مشابه رژيم به برخی دانشجويان را                         

اين اقدام يک همراهی آشکار با دستگاه              .  تکرار ميکند  
 . امنيتی حکومت اسالمی است

 
شکنجه جسمی و روحی يک رکن هميشگی سياست             -٢ 

دستگاه جنايت جمهوری اسالمی در مقابله با فعالين                       
حکومت اسالمی بدون شکنجه    .  سياسی و کمونيستها است   

تکرار و  .  و ترور و اعدام و سنگسار قابل تعريف نيست           
تحت شکنجه نه تنها          "  اطالعات فاش شده      "اتکاء به       

اقدامی ضد انسانی بلکه مهر تاييد بر عملکرد دستگاه                    
 .  شکنجه و جنايت رژيم آدمکشان اسالمی است

 
عدم امضای مقاله نشان از آن است که نويسنده به                      -٣

ماهيت پليسی اقدام خود واقف و کوشيده است خود را در             
اما .  مقابل پی آمدهای سياسی اين اسکاندال محفوظ دارد           

خط سياسی حاکم بر اين نوشته، وبالگی که اين مطلب                   
برای اولين بار در آن درج شده است، رجوعات پايانی                 
مطلب به مقاالت ايرج آذرين، نشاندهنده همخوانی و                     
نزديکی سياسی اين مطلب با خط و ادبيات ايرج آذرين                 

 . است
 

 :از اينرو
حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين اقدام را بعنوان يک                  

اين حرکت عمال دستگاه          .  اقدام پليسی محکوم ميکند         
. شکنجه و جنايت رژيم اسالمی را مورد تائيد قرار ميدهد         

پرونده سازی پليسی و امنيتی           .  نقد سياسی مجاز است       
 . محکوم است

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری درج چنين اتهامات امنيتی           

حزب .  و پليسی را توسط سايت اخبار روز تقبيح ميکند              
از تمامی نيروهای آزاديخواه و کمونيست ميخواهد که                 
چنين شيوه ای را مستقل از هر مالحظه ای قويا محکوم               

 . کنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٨ مه ٢٠

 پرونده سازی پليسی عليه 

دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب محکوم 
 !است

 گزارشى از نساجى کردستان
بدنبال اعتراضات کارگران نساجى کردستان برسر پرداخت حقوقها و مسئله تعطيلى                       

به   -امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه         – کارفرما دو روز مرخصى تشويقى            ،کارخانه
 هزار تومان حقوق         ١۵٠کارگران داده است و اعالم کرده که روز دوشنبه آينده                             

 .فروردين ماه را ميدهد و سه روز بعدتر حقوق کامل فروردين را پرداخت خواهد کرد
 

کارفرما اعالم کرده که مواد اوليه          .  کارگران روز شنبه به سر کارهايشان برميگردند           
اينکه اين وعده    .  براى توليد روز شنبه به کارخانه ميرسد و توليد ازسر گرفته ميشود                    
ظاهرا از جانب   .  کارفرما واقعى است يا سياستى جديد براى سردواندن کارگران بايد ديد            

استاندارى يا حامى سابق اين کارخانه بنياد مستضعفان کمکهائى صورت گرفته است که                
 . هنوز دقيقا براى کارگران مشخص نيست

  

 هزار تومان است دريافت         ١۴٠ را که مبلغ آن           ٨۶کارگران هنوز بن کارگرى سال           
از ديگر مطالبات کارگران دريافت لباس کار است که بايد هر شش ماه يکدست                 .  نکردند

در صورتى که در يکسال و نيم گذشته کارگران                .  لباس نو کار به کارگران داده شود           
 نفر از      ۶٠.  مسئله ديگر مشکل شنوائى کارگران است              .  لباس کار دريافت نکردند        

کارفرما چندى پيش قول داده بود که          .  کارگران اين کارخانه مشکل شنوائى شديد دارند         
براى کارگرانى که براثر کار به اين مشکل دچار شدند گوشيهاى مخصوص تهيه کند اما                 

اين موضوع در دو سال گذشته باعث اذيت و           .  از انجام اين کار تاکنون سرباز زده است        
آزار اين بخش از کارگران شده اما کارفرما با امروز و فردا مسئله را به تعويق انداخته                     

 . است

 

يک بحث ديگر ما به تفاوت در طرح طبقه بندى مشاغل است که طبق راى هيئت                                   
. اختالف و هيئت تشخيص مى بايست پرداخت ميشد که اينهم هنوز پرداخت نشده است                    

 از کارگران شاغل امروز کارخانه تا              ،تعداد کارگرانى که مشمول اين طرح ميشدند             
الزم به ذکر است که اين        .   نفر هستند   ٣۵٠ مجموعا    ،کارگران اخراجى در سالهاى قبل      

 .*  تصويب شد اما هنوز پرداخت نشده است٨۵طرح در سال 

۵١شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 اعتراض کارگران تعميرات سازمان آب و فاضالب سنندج  
 کارگران قسمت اتفاقات سازمان آب و فاضالب سنندج که          ،بنا به گزارش رسيده به حزب   

 از ابتداى سال جديد تاکنون            ، نفر است و داراى قرارداد يکساله هستند               ٣٠تعدادشان   
به همين دليل طى روزهاى گذشته اين کارگران با                .  حقوق هايشان را دريافت نکردند       

انتخاب دو نماينده از ميان خودشان به نامهاى؛ حيدر دهقان و بابک مرادى به مديريت                      
اين سازمان هشدار دادند که اگر حقوق آنها فورا پرداخت نشود اعتصاب و تحصن                              

خوشبختانه اولتيماتوم و پيگيرى نمايندگان کارگران موثر واقع شد و روز                 .  خواهد کرد 
 ارديبهشت سازمان آب مجبور شد که فيشهاى حقوقى آنها را صادر کند و                    ٢۴سه شنبه    

 .  ارديبهشت به حساب آنها پول واريز خواهد شد٢۵اعالم کردند که تا روز چهارشنبه 
 

کار اين  .   هزار تومان است   ٢۴٢حقوق اين کارگران با احتساب کل مزايا و حقوق اوالد             
فشار کار اين کارگران      .  کارگران تعمير شکستگى لوله هاى آب و اتفاقات مشابه است               

برخى اوقات مجبورند بعد    .   بعدازظهر است  ۴ صبح تا    ٧باال است و ساعت کاريشان از        
 . و بعضا تا نيمه شب با همان حقوق کار کنند۴از ساعت 

 

 به ارگان   ، اعم از رسمى و غير رسمى و قراردادى        ،کارگران بايد در هر مرکز کارگرى     
هيچ نهاد سرمايه دارى از دولت تا اداره کار و تامين                      .  قدرت مستقيم خود تکيه کنند        
کارگر تنها وقتى که متحدانه نيرويش را بميدان مى آورد             .  اجتماعى طرف کارگر نيست    

 . *ميتواند حقوق اش را نقد کند و شرايط بهترى را تامين کند


