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 کمونيسم کارگرى 
 و جدال تروريستها

 
 در باره بسته شدن سفارت رژيم اسالمى در کانادا

 
بسته شدن سفارت رژيم اسالمى در کانادا با مباحث                       

هر کسى بنا به        .  مختلف و متضادى مواجه شده است            
منافع و استراتژى و سياستى که دنبال ميکند راجع به اين           

بسته شدن سفارت جمهورى            .  موضوع حرف ميزند       
اسالمى اخيرا در کانادا و قبلتر در انگلستان محصول چه          
شرايطى است و چه اهدافى را دنبال ميکند؟ يک موضع             
کمونيستى کارگرى و انقالبى در قبال اين واقعه و                           
سواالتى از اين دست چه تفاوتى با مواضع و سياستهاى              
جريانات متفرقه بورژوائى و ناسيوناليست ايران دارد؟             

 موضع و سياست حزب ما چيست؟ 
 

 زمينه هاى جدال کنونى
دولتهاى انگلستان و کانادا در کمپ ميليتاريسم و                              
تروريسم دولتى هستند که براى تحميل تناسب قواى                       

اينها .  جديدى به اسالم سياسى در خاورميانه تالش ميکنند       
از جمله حکومتهائى هستند که رژيم اسالمى را سر کار              

در مقابل جناياتش           ،از آن حمايت کردند             ،آورده اند   
و زير بغلش را گرفتند که توسط مردم                  ،سکوت کردند  

در عين حال اين حکومتها و هيئت       .  ايران سرنگون نشود  
حاکمه طبقه بورژوازى در اين کشورها منافع و                               

منافع و تضادهائى که با هر            .  تضادهاى خود را دارند      
تحريک و اقدام طرف مقابل براى دوره اى سير تند شدن            
و چه بسا قطع موقتى روابط  ديپلماتيک را بدنبال داشته               

اين دولتها براى بستن       "  حقوق بشرى  "توجيهات   .  است
سفارت رژيم اسالمى پشيزى                     

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

 ايران خودرو، مهر کام پارس
 ورشکستگی و بحران، تهديد کارگران به اخراج

 

طرح يک سوال در باره توافق حزب دمکرات و سازمان 
 زحمتکشان 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

بويژه زمانى که        .  ارزش ندارد   
اسم رمز دخالت        "  حقوق بشر   "

نظامى در اقصى نقاط جهان شده          
است و هر نيروى ارتجاعى                     
وابسته به اين کمپ تروريستى               

سينه "  حقوق بشر    "زير پرچم         
آنچه در انگلستان و کانادا        .  ميزند

اتفاق افتاده است ادامه سياست                
اعمال فشار به رژيم اسالمى در            

. ايران و موئتلفين منطقه اش است       
اين گوشه اى از جنگ تروريستى        
است که با ابزارها و اهرمهاى                

يادمان .  مختلف در جريان است         
باشد که قتل زهرا کاظمى عليرغم       
غرولندهاى ديپلماتيک فراموش           
شد و کانادا به پناهگاه ايمن                         
سرمايه داران و دزدها و خر                    
پولهاى رژيم اسالمى تبديل شده             

 . است
 

 مواضع اپوزيسيون بورژوائى 
در ميان نيروهاى کمپ راست                
ايران دو موضع کالسيک وجود           

جنبش ناسيوناليسم پرو     ،اول:  دارد
غرب و طيف متلونى که در                      
کنفرانسهاى آلترناتيو سازى                    

اگر از استثناها         .  شرکت دارند    
نيروهاى اين جنبش                    ،بگذريم

ارتجاعى عموما از اين نوع                     
اقدامات بى قيد و شرط دفاع                      

هورا کش آمريکا و                 .  ميکنند
ائتالف ناتو و پنتاگون هستند و هر       
اقدام اين کمپ عليه حکومت                    
اسالمى را زمينه اى براى تهاجم          
نظامى و پيشروى سياست جنگى         

اين نيروها طرفدار      .  تلقى ميکنند  
حمله به ايران و       ،تحريم اقتصادى 

اعمال فشار به جمهورى اسالمى         
 . هستند" حقوق بشر"زير پرچم 

 
نيروهاى جنبش ملى اسالمى       ،دوم

که اساسا در اين جدال جانب                     
جمهورى اسالمى را ميگيرند و            
چنين سياستهائى را عليه پروژه             

در ميان اين     .  سياسى خود ميبينند    

 

 کمونيسم کارگرى و جدال تروريستها
 

 ...در باره بسته شدن سفارت رژيم اسالمى در کانادا 

نيروها از جريانات صريح               
اللهجه طرفدار رژيم اسالمى تا      

را ميتوان   "  ضد امپرياليستها  "
مشاهده کرد که همواره در                 
جدال دو قطب تروريستى                  
جانب ارتجاع کوچک را                    

 . ميگيرند
 

طيفى از نيروهاى                       ،سوم
و "  ليبرال"منتسب به                   

" جمهوريخواه"و     "  سکوالر"
هم هستند که پائى در کنفرانسها      
و سياست آلترناتيو سازى                   
پنتاگونى و پائى در جمهورى          

اصالح "اسالمى و تالش براى      
اين .  آن دارند   "  مسالمت آميز   

طيف که تابلوى سياسى اش               
انتخابات "و      "  حقوق بشر     "

مواضع شان              ،است"  آزاد
. بيانگر اپورتونيسم آنهاست            

برخى که حتى مخالف حکومت     
اسالمى اند بستن سفارتخانه ها       
را به ضرر مردمى ميدانند که         
به ايران سفر ميکنند و                           
حکومت اسالمى را موظف به        

" نيازهاى کنسولى مردم  "تامين  
برخى از سر دست باال     .  ميدانند

پيدا کردن ناسيوناليستهاى دو          
آتشه و پنتاگونيست اعالم                    

برخى نيز گله    .  مخالفت ميکنند 
ميکنند که چرا زودتر مسئله             
حقوق بشر در مرکز سياست            
خارجى اين دولتها قرار نگرفته     

مواضع اين مجموعه          .  است
سيال و ناپايدار است و با هر             
تغييرى در سياست ايران و از         
جمله جلو آمدن جريان اصالح        
طلب حکومتى از يکسو و يا              
تشديد سياست جنگى از سوى          

 . ديگر بسرعت تغيير ميکند
 

 سياست کمونيستى کارگرى
برخورد حزب ما و جنبش                  
کمونيسم کارگرى از اساس              

اصول و پالتفرم   .  متفاوت است 

٢٧٢شماره   

سياسى ما در قبال اين سواالت ادامه       
اصول و سياست قديمى ما در قبال            
جمهورى اسالمى و در اينجا جدال          

ما از    .  دو قطب تروريستى است          
توجيهات و پروپاگاند جنگى دو                 

ما .  قطب ارتجاعى شروع نميکنيم        
برخالف نيروهاى متوهم و آرامش         
طلب که خواهان ادامه وضع موجود      

خواهان ادامه ديپلماسى                  ،هستند
ما در جنگ دو       .  تروريستها نيستيم  

ارتجاع جانب يکى را نميگيريم چرا       
که منافع و سياست کمونيستى                      

. کارگرى ما عليه هر دوى آنهاست         
ما وقتى يک مرتجع توى گوش                   
مرتجع ديگرى ميزند نقش سازمان         
ملل را ايفا نميکنيم و صلح نيروهاى        
ارتجاعى طبقه بورژوا را موعظه           

 . نميکنيم
 
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و        ،ما

که خود يک طرف جدال             ،انقالبى
در چنين شرايطى           ،سياسى هستيم   

تالش ميکنيم صحنه را به نفع جنبش       
ما در چنين          .  خود عوض کنيم         

اوضاعى ضمن ترسيم تفاوت اهداف     
سياسى و اجتماعى خود با اين                      

براى      ،نيروها و دول ارتجاعى             
تحقق پالتفرم ديرينه خود براى                  
منزوى کردن و جمع کردن بساط              
جمهورى اسالمى و شکست                         
سياستهاى ميليتاريستى و نظم نوينى       

 . تالش ميکنيم
 

ما همواره براى سرنگونى                            
جمهورى اسالمى مبارزه کرده ايم           
و براى بستن سفارتخانه هاى آن                
بعنوان مراکز جاسوسى و                              

ما همواره  .  تروريستى تالش ميکنيم   
عليه مماشات دول غربى با رژيم              
اسالمى بوده ايم و براى قطع کامل           
روابط سياسى و ديپلماتيک با اين              

ما .  رژيم جنايتکار مبارزه کرده ايم       
همواره خواهان انتشار اطالعات و        
اسناد اقدامات جاسوسى و                               
تروريستى رژيم اسالمى که اساسا          

از سفارتخانه هاى رژيم هدايت            
ما همواره عليه     .  ميشود بوده ايم    

فعال مايشائى نيروهاى اسالمى           
در کشورهاى اروپا و آمريکا و            
تهديد زنان و کودکان در محيط              
هاى اسالمى مبارزه کرده ايم و             
در مواردى افسار همين دولت               
کانادا را کشيديم که قانون شريعه         

. را در مهد دمکراسى رسمى نکند     
سياست رسمى ما اينبوده و هست         
که بساط جمهورى اسالمى را در        

 . خارج کشور جمع کنيم
 

آيا در شرايط کنونى که دولتهاى           
انگلستان و کانادا سفارت رژيم را       
بسته اند و ما نيز زمينه ها و                      
اهداف آنرا ميشناسيم و آنرا گوشه       
اى از جنگ تروريستها ميدانيم؛           

به    ،بايد در قبال آن سکوت کنيم           
و يا براى آن          ،آن اعتراض کنيم    

هورا بکشيم؟ سکوت يک موضع       
پاسيفيستى و اپورتونيستى است           

. که ميتواند به هرچه تفسير شود          
اعتراض مستقيم و تلويحى به                 
بستن سفارت رژيم با اين استدالل       
که اين اقدام در خدمت جنگ                    

طرفدارى از جمهورى                 ،است
اسالمى و پالتفرمى براى باز                 
کردن مجدد سفارتخانه رژيم                  

هورا کشيدن و تمجيد از            .  است
اقدام دولت کانادا و غير انتقادى            
بودن به آن همراهى با اهداف                 

. کمپ تروريسم دولتى است                   
 . هيچکدام اينها سياست ما نيست

 
به نظر ما بايد جنبشى وسيع و                 
انقالبى براى بستن سفارتخانه ها         
و مراکز رژيم اسالمى در خارج         

فراخوان ما     .  کشور راه بيافتد        
اينست که براى تصرف مراکز             

اين مراکز بايد    .  رژيم آماده شويم   
به محلى برای مبارزه                                  
آزاديخواهان برای سرنگونی                

ما بايد   .  رژيم اسالمی تبديل شود      
تمام اسناد اين سفارتخانه ها را               
علنی کنيم تا جامعه بداند که اين             
دولتهاى طرفدار حقوق بشر چه           
بند و بستهايی با رژيم اسالمی                

يک نمونه آن حمله به و       .  کرده اند 
اشغال سفارتخانه هاى رژيم در            
زمان خيزش توده اى در ايران              

٣صفحه توسط   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

در آن زمان توده ايها و       .  نيروهاى کمونيست و انقالبى بود    
اقدام مردم انقالبى را هوادارى از خامنه           ،طرفداران رژيم 

در شرايط حاضر نيز       .  اى و اعوان و انصارش ناميدند           
برخى ورشکسته سياسى و شبه توده ايست مدافعين                            
برچيدن بساط رژيم را به طرفدارى از ناتو و جنگ متهم                

 . ميکنند
 

کمونيستهاى کارگرى و نيروهاى انقالبى در هر شرايطى            
پالتفرم آزاديخواهانه و انقالبى خود را پيش ميبرند بدون               

ما از  .  اينکه سر سوزنى به اردوهاى ارتجاعى آوانس دهند       
ما تفرقه و   .  بستن سفارت رژيم اسالمى ناراحت نمى شويم       

تنش بين اردوى ارتجاع سرمايه دارى را به ائتالف و                       
ما از کوتاه شدن نسبى دست             .  اتحاد آنها ترجيح ميدهيم       

حکومت اسالمى در خارج و ناتوانى اش در تروريزه                      
کردن محيط زندگى مردم نه فقط هيچ ناراحتى و نگرانى                
نداريم بلکه از آن به نفع اهداف آزاديخواهانه خود که عليه             

ما اين    .  همه اين نيروهاى درگير است استفاده ميکنيم                  
دولتها را تحت فشار ميگذاريم تا اسناد و اطالعاتى که                      
ابعاد واقعى اقدامات تروريستى رژيم اسالمى را برمال                  

اسناد و اطالعاتى که توسط         .  علنى و منتشر کنند         ،ميکند
تلقى ميشود تا براى بند و           "  محرمانه"سازمانهاى امنيتى    

ما عليه سياست   .  بست هاى بعدى مورد استفاده قرار گيرد        
پهن کردن بساط رژيم اسالمى در خارج تحت عنوان                        

ما در اين        .  هستيم"  تامين نيازهاى کنسولى ايرانيان          "
اوضاع تعرض مان را به جنبش اسالم سياسى و پروژه                   
هاى اسالميزه کردن و گتويزه کردن محيطهاى مهاجرين             

ما در اين   .  و خانواده هاى منتسب به مسلمان تشديد ميکنيم         
اوضاع براى قطع دست درازى هر آخوند و نهاد مذهبى                
که حقوق کودکان و زنان را روزمره تهديد ميکنند مبارزه            

ما در اين اوضاع بر حقانيت              .  مان را گسترش ميدهيم       
سياست انقالبى کمونيست کارگريها براى تحمل نکردن                 

ما در اين   .  جمهورى اسالمى در خارج کشور تاکيد ميکنيم       
اوضاع براى مسدود شدن حسابهاى بانکى و ثروتها و                     
پولهاى مردم ايران که توسط اين جانيان اسالمى به غارت            
رفته و در بانکهاى دول اروپائى و آمريکائى تلمبار شده                 

 . اند تالش ميکنيم
 

سياست و موضع حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اينست که           
در جدال فراکسيونها و نيروهاى متفرقه اردوهاى ارتجاع            

پرچم آزاديخواهانه خود را برافرازد و براى              ،بورژوائى
آن نيرو جمع کند تا نتيجه اين دعوا به نفع يکطرف جدال                 

ما در اين جدال جانب هيچکدام از           .  تروريستى تمام نشود   
نيروها و دولتهاى تروريستى را نمى گيريم و براى بميدان           
آوردن بشريت آزاديخواه عليه تروريسم و ميليتاريسم تالش        

 . * ميکنيم

 

 کمونيسم کارگرى و جدال تروريستها
 

 ...در باره بسته شدن سفارت رژيم اسالمى در کانادا 

٢٧٢شماره   

 

 !مرگ بر سرمايه دارى
 !نابود باد حکومت فقر و فالکت

 

با خواست بيمه های بهداشتی و               .  با خواست ممنوعيت اخراج        
با خواست   .  پزشكی رايگان، مناسب و قابل دسترس برای همه                 

بايد ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و             ،مسكن مناسب برای همه    
بايد نويد بخش جدال برای رفاه و آسايش            .  گرسنگی و گرانی بود     

 . آل جامعه چشم به ما دوخته است. همگان بود
 

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز جزيی از مبارزه ما برای بقا و                       
. جزيی از مبارزه ما برای يك جامعه مرفه و آزاد است          .  زندگی است 

اين مبارزه را بايد تا به زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل طبقه ما و          
 . آل جامعه به پيش برد

 

 زنده باد مبارزه و همبستگی آارگران 
 !بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری
 !زنده باد اتحاد آارگران شاغل و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 !مرگ بر رژيم اسالمی سرمايه

 

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

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

.آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net  
www.m-hekmat.com 
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بار ديگر اسالميست ها، جنبش              
تروريسم اسالمی، بهانه ای برای        
ارعاب، آشوب و کشتار پيدا کرده        

يکبار تعدادی کارتون، اين       .  است
از يازده     .  بار فيلمی بی مايه             

جنگ تروريستها      ٢٠٠١سپتامبر   
ميليونها قربانی گرفته است؛                    
جوامعی را بکلی نابود کرده                    
است؛ حقوق پايه ای مدنی و                     
انسانی ای که دهه ها برای تحقق           
شان مبارزه شده بود را يک به                

اين دو قطب   .  ريشه کن کرده است   
تروريستی در پی هر جدال بهانه          
ای و توپخانه ای به قطب ديگر               
ميدهد تا دنيا را ضد انسانی تر،              

 وقخشن تر، خونين تر و بی حق            
اين دو قطب از همان ابتدا       .  تر کند 

يکديگر را تقويت کرده و تحکيم            
وقت آن رسيده است که      .  نموده اند 

بشريت آزاديخواه و متمدن به اين         
جدال و سير قهقهرايی که به دنيا            

 .تحميل کرده است، پايان دهد
 

چند سال پيش چند کاريکاتور                  
خالی از هر نوع خالقيت در                     
دانمارک بهانه ای شد برای                       
ريختن الت و لوت های اسالمی            
به خيابانها و تروريزه کردن                    

آتش زدن پرچم های                .  جامعه
دانمارک در خيابان های                             
خاورميانه و لت و پار کردن                    
تعدادی انسان زير دست و پا،                  
تالشی بود برای تحکيم قدرت                 
بالمنازع جنبش اسالمی و                         

اين جنبش      .  تروريسم اسالمی     
راهی بجز ارعاب و کشتار و                  
ترور کور برای حاکميت خود                

همانگونه که رژيم اسالمی      .  ندارد
بيش از سی سال است با اعمال               
ترور و کشتار در يک جامعه چند         
ده ميليونی به حيات خونين، فساد          
و لفت و ليس خود ادامه داده                      
است، جنبش اسالميستی در سطح       
بين المللی و بويژه در خاورميانه          

 

 از کاريکاتورهای محمد تا فيلم داستان محمد
 بهانه هايی برای تشديد جنگ تروريست ها

 

 آذر ماجدی

و شمال آفريقا با اتکاء به اين             
سالح، منطقه را رو به ويرانی       

بايد سالح ترور     .  کشانده است  
و ارعاب از دست اين جانيان           

 .بدر آورده شود
 

طی يازده سال اخير جنگ                 
تروريستها، جنگ ميان دو                
قطب تروريستی، تروريسم              
دولتی بسرکردگی آمريکا و              
تروريسم اسالمی دنيا را دهه           

به .  ها به عقب کشيده است              
، "جنگ عليه تروريسم     "بهانه   

در دموکراسی های غربی                 
بسياری از حقوق مدنی انسان         
های عادی از آنها سلب شده              

آزادی بيان و عقيده بيش       .  است
از پيش تحديد شده است؛ در              
روز روشن و بشکل علنی تلفن       
ها و ايميل های همه کنترل                 
ميشوند؛ ديگر همه گناهکارند،      
تا عکس آن ثابت شود و با اين          
توجيه زندگی مردم را تحت              

. کنترل کامل دولت درآورده اند    
در کشورهای اسالم زده که               
حقوق مدنی محلی از ارعاب           
نداشت، زندگی مردم هر روزه      
در خطر نابودی است؛ زنان از      
همان حقوق ناچيزشان نيز                 
محروم شده اند؛ حجاب سياه             
برسر زنان و کل جامعه کشيده        

اين حاصل جنگ                   .  اند
تروريست ها در دهه اخير                 

 .برای مردم بوده است
 

همانگونه که پروسه صلح ميان     
فلسطينی ها و اسرائيل توسط           
افراطيون راست در هر دو               
جبهه، عمال نابود شد؛ همتاهای     
اين دو گروه در سطح جهانی            
هر روز غائله ای برپا ميکنند          
و باين ترتيب آتش بيار معرکه         

و .  جنگ تروريست ها  ميشوند    
اين مردم عادی هستند که زير         

٢٧٢شماره   

دست و پای اين جانيان مرتجع له               
سه ماه پيش يک فيلم بسيار        .  ميشوند

سبک و عاری از هر نوع شم                       
معصوميت "هنری، تحت نام                      

در "  داستان زندگی محمد    -مسلمانان
هاليوود در يک سينمای تقريبا خالی       

نمايش اين فيلم   .  به نمايش گذاشته شد   
هيچ .  هيچ عکس العملی برنيانگيخت   

صحبتی از اين فيلم نبود تا اينکه                 
فعالين مسيحی افراطی دست راستی      
ضد مسلمان، از جمله موريس                    
سادک و تری جونز که در فلوريدا            
قرآن را به آتش کشيد، پا در ميانی             
کردند و تبليغات و هياهو براه                      
انداختند و بناگهان تعداد کسانی که            
تکه ای از فيلم را در يوتيوب تماشا           

 .کردند، به چندين ميليون رسيد
 

در سالگرد يازده سپتامبر، تروريسم      
اسالمی يک حرکت ارکستره و                  
سازمانيافته برای به آشوب کشيدن          
جامعه و ايجاد ترور و ارعاب براه          

ابتدا در قاهره و سپس در          .  انداخت
بن غاضی در ليبی به سفارت                       

تن از کارکنان     ۴آمريکا حمله شد و     
سفارت آمريکا در ليبی، شامل سفير       

. به شکل وحشيانه ای به قتل رسيدند       
پس از آن اين آشوب به افغانستان،            
اندونزی، ساحل غربی، فيليپين و             

تاکنون اسالميست ها   .  يمن کشيده شد  
کشور آشوب براه انداخته            ٢٠در   

اند؛ طی اين هفته تحرکات                              
اسالميستی، ده ها نفر جان خود را           

حسن نصراهللا،    .  از دست داده اند         
رئيس حزب اهللا، فراخوان يک هفته        
تظاهرات داده است و خود در                     
تجمعی در جنوب لبنان شرکت کرده      
و آمريکا را تهديد کرده که اگر اين           

نتايج بسيار   "فيلم به نمايش درآيد            
خطرناکی برای کل جهان در بر                

جانيان ديگر اسالمی   ."  خواهد داشت 
عليه تمام کارکنان و هنرپيشه های           

در نتيجه  .  فيلم فتوا صادر کرده اند       
اين تحرکات ارتجاعی، گوگل در             

کشورهای مصر، هندوستان،                
اندونزی، ليبی و مالزی راه                     

. دسترسی به فيلم را بسته است              
دولت های افغانستان و پاکستان            
نيز سايت يوتيوب را بلوک کرده         

 .اند
 

چنين فيلمی با اتکاء به جريانات            
-راست مسيحی و يهودی                         

اسرائيلی، با هدف سياسی روشن        
تشديد جنگ دو قطب تروريستی          

سپس .  ساخته و پخش ميشود              
جريانات اسالميستی از آن                       
دستمايه ای برای به آشوب کشيدن      
جامعه، ايجاد ترور و ارعاب با             
هدف تحکيم و تثبيت موقعيت خود      

اين يک سناريوی         .  می سازند    
شناخته شده و بارها آزمايش شده         

دو اپيزود مهم آن، غائله            .  است
کاريکاتورها و اکنون اين فيلم                

 .  است
 

 آزادی بی قيد و شرط بيان
مساله اساسی اينست که هدف از          
ساختن اين فيلم يا کشيدن و انتشار        
آن کاريکاتورها هرچه باشد،                 
صرفنظر از اينکه با هدف و                   
محتوای آنها موافق يا مخالف                 
باشيم، بايد بی قيد و شرط از                     
آزادی بيان و ابراز وجود دفاع              

يکی از اهداف اين جنگ            .  کرد
ارتجاعی، اتفاقا سلب آزای بيان،         
عقيده و آزادی های مدنی و                      

اگر پيش  .  سياسی در جامعه است     
از اين در صحت اين واقعيت                  
ترديدی وجود داشت، اکنون ديگر      
هر گونه ترديدی رخت بر بسته            

به دموکراسی های غربی        .  است
نگاه کنيد که چگونه تمام جوانب           
زندگی شهروندان را تحت کنترل       
گرفته اند؛ چگونه آزاديهای پايه           

۵صفحه   
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ای مدنی را لغو کرده اند؛ و همه با توجيه خطر تروريسم و جنگ با                   
موقعيت خطير کشورهای اسالم زده را در نظر بگيريد که            .  تروريسم

چگونه در نتيجه جنگ تروريست ها يکشب خواب آسوده نيز از                         
 .چشمانشان سلب شده است

 
آزادی بی قيد و شرط بيان و ابراز وجود يک حق پايه ای است و بايد                 

اکنون که دنيا در بحران عميق اقتصادی         .  با تمام قوا از آن دفاع کرد        
غرق شده و خطر فقر و گرسنگی مطلق حتی بر باالی سر کشورهای             
سرمايه داری بهره مند از سيستم رفاه به پرواز درآمده است، بيش از               

. هر زمان اهميت اين حق و حق تشکل و اعتراض را درک می کنيم                
هر انسانی بايد از حق بی قيد و شرط بيان و ابراز وجود برخوردار                   

بايد اعالم کنيم که هيچ بخشی از جامعه مجاز نيست که آنچه                    .  باشد
خود مقدسات می پندارد را از زير نقد، طنز و حتی تمسخر مبرا                          

برای جامعه بطور کلی، نزد حکومت و قانون هيچ مقدساتی چه           .  دارد
مقدسات .  مذهبی يا ناسيوناليستی، چه سياسی يا اجتماعی وجود ندارد          

امری خصوصی و فردی است؛ همانگونه که مذهب بايد امری                           
بايد بشريت آزاديخواه و متمدن به ميدان         .  خصوصی و شخصی باشد    

بيايد و اين دو قطب تروريستی را که دنيا را به وهله نابودی کشانده                   
تنها نتيجه و حاصل اين     .  اند، طرد کند و از اريکه قدرت به زير کشد          

جنگ ميليونها کشته و معلول و دهها ميليون بی خانمان و جوامع به                   
وقت آن رسيده است که به هر دو قطب                  .  گورستان بدل شده است      

اعالم جنگ دهيم و از انسانيت و بشريت، از آزادی و برابری و از                    
 * .آگاهی و دانش دفاع کنيم

٢٧١شماره   
 
 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان               
. اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود              

هر آارخانه و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و               
 .فاقه و نداری بدل شود

 

. از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست        
از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به دولت،             
از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از                               
مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا                     
نپرداختن وامهای مسكن، از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و                   
توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از                 
طريق تشكلهای شورايی و توده ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی              
آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را از                

بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و             .  بين برد 
 . نداری و مذلت ماست  به زير آشيد

 

زندگی مرفه، زندگی انسانی حق 
 !  مسلم ماست

 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه

 

 از کاريکاتورهای محمد تا فيلم داستان محمد
 ...بهانه هايی برای تشديد جنگ تروريست ها 

 

 

 زنده باد جنبش 
!مجمع عمومى کارگران  

زنده باد    
!شوراهاى کارگرى  

 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد

جنبش مجمع ! مستقيم و مستمر توده کارگران است
!عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

را ازکنترل کارگرى کتاب   

سايت حزب دريافت و    

!توزيع کنيد  
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يکی از محورهای اختالف ميان           
دو قطب ناسيوناليسم در جامعه،            
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی و      
ناسيوناليسم قومپرست، در سطح         

فلسفی، دعوايی    -نگرش اجتماعی   
ميان مفاهيم کاذب و دروغين                   

. است"  مليت"و          "  ملت"
ناسيوناليستهای عظمت طلب                  
ايرانی بر اين باور خرافی تاکيد             
دارند که مردم در ايران به يک               

ملت "واحد تعلق دارند،          "  ملت"
ناسيوناليستهای قوم پرست   ".  ايران

. بر خرافه ديگری تاکيد دارند                
. تقسيم ميکنند "  ملتها"جامعه را به    

خواهان حقوق و سهم و سيستم                
سياسی حکومتی متناظر بر اين             

 . تقسيم جامعه، فدراليسم، هستند

 

يکی ديگری را به ديکتاتوری و            
چکمه پوشی و سرکوب متهم                   

تماميت "ديگری نگران         .  ميکند
آماده چکمه پوشی    .  است"  ارضی

هر "و دست به اسلحه بردن برای         
برادران .  خاک است      "  وجب

قومپرست خود را به توطئه گری         
. متهم ميکند "  تجزيه ايران "برای  

اين جدال اکنون به يک مساله                  
گرهی در مناسبات دو بخش                     
ناسيوناليسم و همچنين مناسبات             
جنبش ناسيوناليسم عظمت طلب           
پرو غرب با نيروهای رنگارنگ         

اسالمی تبديل شده       –جنبش ملی     
نيروها و طيفهای گوناگون       .  است

اسالمی به اشکال     –جريانات ملی   
مختلف در کنار نيروهای                           

توجيهات .  قومپرست قرار دارند      
حق تعيين سرنوشت    . "متعدد است 

اصليترين "  خلقهای ايران            
اين .  فورمولبندی اين نيروها است     

جريانات در آخرين تالش خود               
نتوانستند به راه حلی دست پيدا               

لغت نامه ها را زير و                    .  کنند
اما .  کردند، لغت سازی کردند            

نتوانستند چسبی برای چسباندن             
اين دو بخش بر سر تقسيم بندی               
مردم به ملت يا مليت يا مفهوم                  
ديگری در اين چهار چوب مورد          

 

 دعوای ناسيوناليسم عظمت طلب و قوم پرست    
 دعوايی بر سر چگونگی  نابودی آينده جامعه

 

 على جوادى

توافق ناسيوناليسم دست پيدا             
تنش و جدال ميان اين دو        .  کنند

 .بخش اکنون باال گرفته است

 

اما اين جدالی محدود به حوزه         
فلسفه و بينشهای اجتماعی                 

دعوايی ميان دو بينش        .  نيست
خرافی و ضد انسانی اما بی               
ير در تحوالت سياسی                      تا
جامعه و زندگی انسانهای                   

. سياسی است   .  بيشمار نيست   
بر سر قدرت و        .  زمينی است  

مخرب و   .  زندگی مردم است     
در واقعيت        .  کشنده است       

دعوايی بر سر چگونگی                     
اين .  نابودی جامعه است              

دعوايی بر ضد انسانيت و                  
. هويت جهانشمول انسانی است    

از نقطه نظر مصالح يک                    
جامعه انسانی تعلق قومى و               
ملی و مذهبی نمی بايست جايی      
در نظام سياسی و حكومتی                

شاخه های   .  آشور داشته باشد    
ناسيوناليسم خواهان قرار دادن      
هويت ملی و يا قومی در نظام          

قرار دادن      .  حكومتی هستند     
هويت قومی در دولت به همان        
اندازه هويت ملی در نظام                   
سياسی جامعه آريه و ضد                 
هويت جهانشمول و آزاد                      

به بررسی زمينه    .  انسانی است 
ها و مبانی اين کشمکش بايد              

 . پرداخت

  

نقش مخرب ناسيوناليسم و             
 قومپرستی در تحوالت آتی

ايران دستخوش عظيم ترين              
. تحوالت اجتماعی است                     

سرنگونی و سقوط رژيم                     
راه فرار  .  اسالمی محتوم است   

و نجاتی برای رژيم اسالمی             
جدال و         .  متصور نيست        

آشمكش بر سر آينده ايران يك         
محور تعيين آننده آشمكش                

اين .  های سياسی جامعه است       
. جدال همه جانبه است                          

٢٧٢شماره   

اقتصادی و سياسی و اجتماعی                   
نه تنها نوع و محتوای                     .  است

اقتصادی و سياسی و مبانی فكری و        
عقيدتی نظام آتی بلكه شكل و                        
چهارچوب و ساختارهای آن                        
موضوع يك جدال عظيم طبقاتی و           

مساله ايدئولوژی و     .  اجتماعی است  
فلسفه حكومت عالوه بر مبانی                    
سياسی و ساختاری حكومت خود              
موضوع جدال ميان جريانات                      
مختلف مدعی قدرت سياسی در                 

 .فردای ايران است
 

يك محور تالش جريانات دست                  
راستی و محافظه آار قرار دادن                
هويت قومی و ملی در تعيين شالوده        
های فكری و فلسفی حكومت آتی در       
ايران پس از جمهوری اسالمی                  

قوميت و    ،مليت و ملی گرايی   .  است
قومی گرايی رگه های مختلفی از             
اين تالش برای شكل دادن به فلسفه           
و ايدئولوژی حكومت و نظام آتی در   

ابعاد و چگونی و تاثير     .  ايران هستند 
اين تالش جريانات ناسيوناليست و          
قومگرا را بايد و ميتوان با تالش                
جريانات اسالميستی در دوران شكل     
گيری حاآميت ضد انقالب اسالمی         

اگر در تحوالت            .  مقايسه آرد     
جريانات مرتجع                ۵٧سالهای        

اسالمی با هم دستی و آمك غرب               
توانستند اسالم و اسالميت را به                 
مبنايی برای شكل دهی حكومت                 
جايگزين رژيم استبداد سلطنتى قرار     
دهند و خواست مردم برای آزادی و        
برابری و رفاه را به خاك و خون               
بكشند و يك ديكتاتوری سياه مذهبی         
را بر مردم و جامعه تحميل آنند؛               
اين بار هم جريانات ناسيوناليست و         
قومگرا آودنانه بنام اصالت ملی               
گرايی و مليت و قومگرايی تالش             
ميكنند آه چنين آينده ای را برای                

 . مردم تدارك ببينند
 

آمتر ناظر منصفی است آه نداند              
انقالب "رژيم اسالمی محصول                

جريانی بود آه قادر شد         ،نبود"  ۵٧
با توجه به امكانات و پشتيبانی غرب 

و بر دوش شانه های جريان ملی          
مذهبی در ايران حاآميت را از       _  

زمانی آه ديگر        .  آن خود آند       
زوال و سقوط رژيم شاه برای                
همگان مسجل شده بود بورژازی        
غرب جريان اسالميستها را از              
لجنزار حاشيه سياست ضد                       
آمونيست و ضد آزاديخواهی به           

پر و بالی     .  جلوی صحنه آوردند    
بهشان دادند و در توافق و بند و              
بستی ارتجاعی اين جريانات قادر      
شدند با حمايت بخشهای وسيع                

مذهبی در راس       _  جنبش ملی       
و ديديم آه ضد            .  قدرت گيرند   

انقالب اسالمی چه سرنوشت                 
. سياهی را برای مردم تدارك ديد        

خمينی و جريان اسالمی محصول      
چرخش و عقبگرد سياسی و                    

. مذهبی مردم در ايران نبود                    
منشاء قدرتگيری و حاآم شدن               
جريان اسالمی نفوذ و قدرت                   
مذهب در جامعه و يا بيعالقگی و         

به .  تمدن گريزی مردم ايران نبود     
قول منصور حكمت جريان                     
اسالمی را همان جرياناتی به                 

آشاندند   ۵٧جلوی صحنه انقالب      
آه تا روز قبلش زير بغل رژيم               

همان آسانی  .  شاه را گرفته بودند     
آه ساواآش را تعليم داده بودند و          
نيازمند يك آمربند سبز در                        
آشمكشهای جنگ سرد و مقابله با       

 . شوروی و بلوك شرق بودند
 

جريانات ناسيوناليستی هم عموما       
بر متن چنين سناريوهايی از                   
تحوالت اجتماعی و سياسی                     

ماتريال مادی      .  فعاليت ميكنند     
خواست ايجاد  .  چنين تحولی هستند  

حكومتی بر مبنای هويتهای آاذب       
ملی و يا ترآيبی از هويت ملی و           
قومی تدارك يك چنين سرنوشت           
سياه ديگری برای مردمی است            
آه برای آزادی و برابری و رفاه          

. و جامعه انسانی تالش ميكنند               
ترجمه 

٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

زمينی و امروزی چنين تقالهايی         
سرانجام يك    .  آامال روشن است      

تحول ناسيوناليستی در دوران                
حاضر نميتواند بدون ايجاد                       
گورهای دسته جمعی و خلق                    

" پاآسازی قومی "فجايعی از جمله    
و توليد گسترده ترين آينه و نفرت        
قومی و قبيله ای و ملی و تفكرات          
نژاد پرستانه در جامعه همراه                 

 .نباشد

 

واقعيت اين است آه بر خالف                 
ناسيوناليسم قرن نوزده و اوائل              
شكل گيری دولتهای بورژوايی آه      

آشور سازی    –پروژه های دولت     
" اقوام"عموما بر مبنای ادغام                

ساآن در سرزمينهای مورد نظر          
آه امكان شكل گيری يك سازمان          
اقتصادی قوام يافته بورژايی را            

صورت ميگرفت؛    ،ممكن ميكردند 
در دوران حاضر پروسه های                

آشور سازی عمدتا با            –دولت    
تجزيه    ،تحرك گسترده قومگرايی    

قومی و ملی و ايجاد خصومت و            
آينه توزی قومی و ملی و نژادی           

موقعيت آشورهای  .  مترادف است 
تازه ايجاد شده بلوك سابق شرق و        
همچنين وضعيت عراق آنونی              

در اين  .  گواهی بر اين ادعا است       
دوران ناسيوناليسم و قوم گرايی و       
مذهب مبانی شالوده های فكری و        
ايدئولوژيك حكومتهای آنونی                
بورژوايی را تشكيل ميدهند و                 
مهمتر اين پروسه ها بخشی از                
واقعيت سياسی نظم نوين جهانی           

بطور مثال هويت ملی               .  است
آمريكايی در دوران شكل دادن               

آشور آمريكا در هيچ             –دولت    
دورانی متكی به تعلق زبانی و                
قومی و نژادی مشترك و واحدی           

برخالف ناسيوناليسم قومی      .  نبود
آه بر اشتراك زبان و قوميت تاآيد       

ناسيوناليسم ليبرالی    ،مفرطی دارد 
قرن نوزده متحد آننده و ادغام                
آننده اقوام مختلف ساآن سرزمين       

اما در دوران        .  مورد نظر بود       

 

دعوای ناسيوناليسم عظمت طلب و 
 قوم پرست

دعوايی بر سر چگونگی  نابودی آينده 
 ...جامعه 

حاضر آمتر پروسه                               
ناسيوناليستی آشور سازی را         
ميتوان مشاهده آرد آه به رو           
در رويی قومی و ملی و نژادی       

حتی .  خونين منتج نشده باشد         
زمانيكه اين پروسه ها به                     

شرايط     ،سرانجامی رسيده اند      
جديد مستلزم تضمين و ايجاد            
انواع نابرابری و تبعيض و               
ستم و خصومت در ميان آحاد          

ناسيوناليسم .  جامعه بوده است     
و قومگرايی در تحوالت                     
امروز همان نقش سياه و                      
واپسگرا و مخربی را ايفا                   
ميكند آه مذهب و اسالم در                

تالش .  ايفا آرد       ۵٧تحوالت    
برای حقنه آردن هويتهای                 
ارتجاعی ملی و قومی بر                    
مردمی آه ميخواهند آزاد و               

نميتواند نتيجه          ،برابر باشند    
 .  ديگری داشته باشد

 

جايگاه و چشم انداز                               
 ناسيوناليسم و قومگرايی

جايگاه و زمينه های تحرك                
ناسيوناليسم و قوم گرايی در             
جامعه و تحوالت سياسی آتی           
ايران چيست؟ برای پاسخ بايد         
به زمينه های شاخه های                     
مختلف ناسيوناليسم و تاريخچه      
و مناسبات جريانات                               

. ناسيوناليست پرداخت                        
ناسيوناليسم ايرانی دارای يك          
سابقه تاريخی و يك افق                        
ديرپاتر در تحوالت معاصر            

اما ناسيوناليسم     .  ايران است    
قومی فاقد چنين زمينه و                       

اگرچه .  تاريخچه سياسی است     
ناسيوناليسم علی العموم و                  
ناسيوناليسم ايرانی بطور                   
مشخص يك افق سياسی مطرح      
در تحوالت معاصر است و به         
درجاتی در جامعه و در ميان           
مردم دارای ريشه اجتماعی و         

 ،تحرك قابل مالحظه ای است        
اما ناسيوناليسم قومی از چنين         

٢٧٢شماره   
هويت .  جايگاهی برخوردار نيست      

قومی و قوميگری از ريشه و سابقه         
. ای در ميان مردم برخوردار نيست       

به سختی ميتوان آمتر بخشی از                 
جامعه را مشخص آرد آه خود را            
با تعلقات قوم پرستانه تعريف و بيان       

اما ناسيوناليسم ايرانی دارای         .  آند
آارنامه و تاريخچه ای است آه                  
تحوالت معينی را در تاريخ تحوالت      
آاپيتاليستی ايران به نام خود ثبت              

افق حاآم در تبديل ايران . آرده است
به يك آشور و يك دولت بر مبنای              
قوانين بورژوايی مالكيت و حقوق           

ايجاد يك جامعه         .  بورژوايی بود    
واحد با زير ساختها و مناسبات                   
مالكيتی سرمايه داری و تغيير آن از        
جامعه عقب مانده عشيرتی و                       
فئودالی به جامعه سرمايه داری                 

 . پرچم عمومی اين جنبش بود

 

اما اين تغيير و تحول بورژوازی بر       
خالف تحوالت پيش از آن در اروپا         
با يك انقالب بورژوايی و يا يك                   
تكان شديد اجتماعی از پايين همراه          

بلكه استبداد و ديكتاتوری              .  نبود
رضا خانی چاشنی اين تغيير و                    
تحول و مهندسی اجتماعی از باال              

استبداد سياسی و ديكتاتوری          .  بود
همواره رآن اساسی حاآميت                      

ناسيوناليستی در ايران         –بورژوا    
به لحاظ سياسی اين            .  بوده است   

شاخه از ناسيوناليسم به شدت                       
سرآوبگر و عظمت طلب بوده و در       
دورانهای متوالی در حاآميت                     
سلطنت پهلوی ساير بخشهای                      
ناسيوناليست را سرآوب آرده و               
توانسته بود آه خود را در موقعيت           

" متحد آننده "و  "  ناسيوناليسم حاآم "
رابطه و مناسبات ميان           .  قراردهد

گرايشات و شاخه های مختلف                    
ناسيوناليسم در پس از سرنگونی              
رژيم شاه دستخوش تغييرات اساسی      

سهم خواهی   .  و تعيين آننده ای شد        
از قدرت بورژوايی و تجديد تعريف       
موقعيت اين بخشهای بورژوازی آه      
با پرچم قوم پرستی و فدراليسم و                
هويت ملی و قومی وارد ميدان شده         
اند يك رآن دعوای ميان بخشهای             

. راست جامعه بطور مشخص است       
يكی از مخاطراتی آه فردای                        
تحوالت سياسی ايران را تهديد                   
ميكند رقابت و تضادهای اين                        

. جريانات ناسيوناليستی مختلف است   
هر درجه تحرك ناسيوناليسم مستلزم      
آينه توزی و خصومت و ضديت با         
هويت عام و جهانشمول انسانی                  

تشديد رقابت و آشمكش            .  است
جريانات ناسيوناليستی و جريانات     
ناسيوناليست قوم پرست منشاء             
انواع آشمكش ها و خونريزی ها         

جامعه ای آه صحنه تحرك      .  است
اين جريانات باشد بدون شك                    
دستخوش جنون ملی و قومی                  

ناسيوناليسم قوم پرست            .  است
امروز سهم خواهی خود را از               
قدرت در پرچم فدراليسم پيچيده            

 .است

 

 واقعيات و توهمات: فدراليسم

بر خالف تصورات و تبليغات               
جريانات ناسيوناليست قوم پرست      

رفع "فدراليسم نسخه ای برای               
آردن "  دمكراتيزه"و يا   "  ستم ملی 

جامعه و يا اقدامی در جهت                      
در "  گسترش آزاديهای سياسی      "

راه حلی مدنی برای    .  جامعه نيست 
متكلم "  اقوام"جامعه ای متشكل از 

" تاريخچه قومی  "با زبانها و يا           
نسخه ای برای        .  متفاوت نيست   

و "  همزيستی مسالمت آميز            "
و آحاد مختلف يك       "  آشتی اقوام  "

بر عكس متضمن      .  جامعه نيست  
تحميل يك عقبگرد عظيم فرهنگی       
و اجتماعی و همه جانبه به مردم           

يك شعار و سياست                    .  است
. ارتجاعی و ضد مردمی است              

سياستی است آه عميقترين شكافها     
و خصومتهای قومی و ملی را در        

فدراليسم به   .  جامعه نهادينه ميكند    
لحاظ عملی تنها ميتواند چاشنی             
يكی از خونين ترين درگيری ها           

. در تاريخ معاصر ايران باشد               
منصور حکمت، بيانه دفتر                    (

 ،سياسی حزب آمونيست آارگری    
 ،در محكوميت شعار فدراليسم              

 )١٩٩۶ژوئن 

 

رفع "فدراليسم نسخه ای برای               
بر عكس تالشی   .  نيست"  ستم ملی 

برای نهادينه آردن تمايزات و               
اختالفات ميان بخشهای مختلف           

ستم ملی و هر گونه         .  مردم است  
ستم و تبعيضی بر مبنای انتساب          
افراد جامعه به مليتهای مختلف             
يكی از وجوه آريه نابرابری                   
انسانها در جامعه طبقاتی سرمايه        
داری معاصر است و بايد از ميان       

نابودی ستم ملی و           .  برده شود   
تضمين برابری همه انسانها و               
شهروندان جامعه مستقل از                     

تعلقات قومی   
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

و ملی يك هدف اعالم شده                           
پاسخ .  آمونيسم آارگری است          

تالش همه      ،اصولی به ستم ملی        
جانبه برای رفع ستم ملی و                        
تضمين برابری همه جانبه انسانها       
و از ميان بردن سرمايه داری و             

اما .  استثمار و جامعه طبقاتی است    
ملی و   "فدراليسم نه تنها تمايزات        

را از ميان نمی برد بلكه           "  قومی
اين تقسيم بنديها را به سطح                        
آشمكش و رو در رويی همه                    

 . جانبه ارتقاء ميدهد

 

دمكراتيزه "فدراليسم تالشی برای      
قدرت سياسی در جامعه         "  آردن
برعكس ايجاد دولت متكی      .  نيست

بر فدراليسم قومی نه تنها تالشی            
برای دمكراتيزه آردن قدرت                  
سياسی و آزاديهای بيشتر سياسی         
نيست بلكه هويت قومی و ملی را          
در تمامی شئون نظام اداری                     

حاآميت .  جامعه نهادينه ميكند          
فدرال و قومی بهيچوجه متراف با        
حاآميت آحاد مردم قرار داده شده         

. در يك چهارچوب فدرال نيست           
نفس ايجاد حاآميتی بر مبنای                   
قوميت و مليت بعنوان مبنای                    
حقوقی و معنوی در هر محدوده            
ای خود ناقض حق حاآميت                      
شهروندان و نتيجتا زير پا گذاشتن        
حق واقعی مردم در آن محدوده در   
تعيين سرنوشت و سوخت و ساز          

هيچ نوع  .  اداری و حاآميت است     
عنصر دمكراتيكی در يك نظام               

اگر قرار  .  فدراليستی مستتر نيست  
دادن عنصر مذهب و مثال اسالم            
در مبانی حكومت عين زير پا                  
گذاشتن ابتدايی ترين حقوق مدنی         
و شهروندی انسانهاست؛ قرار               
دادن عنصر قوميت و مليت در               
حكومت نيز نقشی معادل قرار                
دادن مذهب در دولت و نظام                    

نظام داخلی يك   .  اداری آشور دارد  
حكومت فدرال قومی نميتواند سر        

به همان      "  دمكراتيك"سوزنی      
معنای عمومی در فرهنگ عام              

 

دعوای ناسيوناليسم عظمت طلب و 
 قوم پرست

دعوايی بر سر چگونگی  نابودی آينده 
 ...جامعه 

حكومتهای فدرال    .  مردم باشد   
 ،قومی حكومتهايی نابرابر               

سرآوبگر و بنا به تعريف قوم         
. پرست و نژاد پرست هستند            

برای درك مساله آافی است             
نگاهی گذرا به حكومتهای                 
قومی آه در پس از جنگ سرد        

 . شكل گرفته اند بيندازيم

 

فدراليسم راه حلی مدنی برای          
با "  اقوام"جامعه ای متشكل از      

" تاريخچه قومی  "زبانها و يا         
نسخه ای برای    .  متفاوت نيست 

و "  همزيستی مسالمت آميز       "
و آحاد مختلف       "  آشتی اقوام   "

برعكس هر   .  يك جامعه نيست    
درجه تحرك و فعل و انفعال              
فدراليستی متضمن ايجاد زمينه     
های خونين آشمكش در ميان           

الصاق هويت      .  مردم است      
قومی و ملی به انسانهای ساآن       

خلق خود آگاهی           ،يك جامعه   
وارونه ملی و قومی در جامعه        
در خود به معنای از بين بردن         
زمينه ها و امكان زيست صلح         

. آميز و برابر انسانها است                
ايجاد حكومتهايی مبتنی بر                
رنگين آمان قوميت و مليت              
نسخه ای برای دائمی آردن              

برخالف .  تخاصم قومی است      
تصورات و تبلغيات برخی                
واقعيت اين است آه جامعه                
ايران ائتالف شكننده و                          

" اقوام و ملل       "ناپايداری از        
نيست آه به محض شل شدن             
قدرت مرآزی در تهران و                
روشن شدن سقوط محتوم رژيم      
اسالمی به جان يكديگرخواهند       

اين بخشی از تبليغات            .  افتاد
رژيم اسالمی و شاخه هايی از        
جريانات سوپر ارتجاعی                   

تعلقات .  ناسيوناليستی است       
قومی جايگاه و ريشه چندانی           

اما تبليغ     .  در جامعه ندارد         
گسترده نفرت و آينه قومی                
ميتواند زمينه ساز چنين                       

٢٧٢شماره   
وضعيتی در متن يك شرايط مساعد         

 . جهانی باشند

 

مردم منتسب به ملتها و قومهای                  
مختلف در بخش اعظم جامعه ايران        

هيچ رابطه  .  پراآنده و مستقر هستند    
يك به يكی ميان سرزمين و قوم                   

هرگونه تالش برای     .  موجود نيست  
ايجاد حكومتهای فدرال قومی                      
مستلزم پاآسازی قومی و جنگ                 

در   ،"آثير الملله "خونين در مناطق     
شهرهای بزرگ ايران و مناطق                

هرگونه .  مورد نظر فدراليستها است   
تالش برای ايجاد تقسيم قومی در               
جامعه و علی الخصوص در تهران         
موجب بروز خونين ترين جنگها در       
تاريخ تحوالت سياسی ايران خواهد        

ابعاد فجايعی آه ميتواند بر اثر        .  بود
 ،پيشرفت چنين سيری حادث شود           
. باور نكردنی و قابل تصور نيست          

تصور تقسيم قومی جامعه ای به                 
وسعت تهران به مناطق تحت آنترل       
فارس و آرد و آذری و عرب و                   

چنين .  دهشتناك است   ...  افغان و       
روندی بدون ترديد ميتواند مترادف        
با از بين رفتن شيرازه جامعه و                   

 . مدنيت باشد

 

فدراليسم پروسه ای برای حاآم                  
آردن عقب مانده ترين و مرتجع                
ترين نارهبران و احزاب و جريانات    
سياسی قومی بر سرنوشت يك مردم       

در جامعه ای آه هويت و               .  است
تعلق جهانشمول و آزاد انسانها دست      
باال را داشته باشد، جريانات مرتجع       
قومپرست و ناسيوناليست بايد شغلی      
شرافتمندانه برای زندگی دست و پا         

فدراليسم راه حل هيچ دردی           .  آنند
درمان .  خود درد است          .  نيست

خود بيماری     .  بيماری ای نيست        
طرح و تبليغ فدراليسم چه             .  است

آگاهانه و از سر تعلقات آور و                     
ارتجاعی قومگرايی و چه ناآگاهانه        
و خام خياالنه ميتواند زمينه ساز يك        
فاجعه اجتماعی در تحوالت سياسی        

 . ايران باشد

 

 فدراليسم در ايران 

همانطور آه گفته شد طرح و تشديد         
تبليغات فدراليستی در جامعه                       
محصول تحرك و تكاپوی قومی و            
نشان تعلقات قومی و ملی العالج             

برعكس هر   .  در ميان مردم نيست       
درجه تعلق قومی خود محصول                

تبليغات فدراليستی جريانات                   
قومی .  قومپرست در جامعه است     

گرايی بر خالف ملی گرايی                    
دارای سابقه و پيشينه قابل                         
مالحظه اى در جامعه و در ميان          

همانگونه آه ملت و      .  مردم نيست 
خلق ملت محصول طبيعی و داده         
شده ويژگی های معينی در ميان           
بخشهای از مردم نيست بلكه                   
حاصل عملكرد ناسيوناليسم و                

. هويت ناسيوناليستی است                      
فدراليسم نيز محصول خود آگاهی      
آاذب و وارونه قومی و غليظ در         

 . ميان مردم نيست

 

طرح شعار و سياست فدراليسم             
در جامعه ايران در ابتدا اساسا               
محصول تالش برای بند و بست           
ميان جريانات قومگرا و                            
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی         

طرح شعار فدراليسم به               .  بود
جريانات قوم پرست اين امكان را        

" تجزيه طلبی "ميدهد آه برچسب     
. را از پيشانی خود پاك آنند                     

ازطرف ديگر شعار فدراليسم                
برای جريانات ناسيوناليسم ايرانی     
زمينه ای برای سازش و بند و                
بست و حصول توافق با جريانات        
و شاخه های محلی قومپرست                

اين تبانی و بند و          .  فراهم ميكرد  
بست زمينه های اوليه طرح شعار      

 . فدراليسم در جامعه ايران بودند

 

اما شرايط آنونی جهان و                          
پيشرفت الگوی فدراليسم در                   
عراق از يك طرف نياز بخشهای         
مختلف جريانات قومگرای                     
ناسيوناليست را به امتياز دهی به         
ناسيوناليسم ايرانی آمرنگ آرده       
و از طرف ديگر ناسيوناليسم                 
عظمت طلب ايرانی در پيشرفت          

تجزيه "شعار فدراليسم آابوس             
قوم پرستان   .  را می بينند    "  ايران

آرد و عرب و آذری و بلوچ در             
پس پيشرفت پروژه خونين                       
فدراليزه آردن عراق زمينه های         
مساعد بين المللی و از طرف                  
ديگر آم شدن نياز خود به سازش        
و بند و بست با جريانات                              
ناسيوناليست ايرانی را مشاهده             

تشديد تبليغات و فريادهای     .  ميكنند
از سوی جريانات    "  تجزيه طلبی "

متعدد ناسيوناليست عظمت طلب        
ايرانی گواه اين تغيير و تحول در         

مناسبات 
٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

برگزاری .  شاخه های مختلف ناسيوناليسم است                     
آنفرانسی در واشنگتن از جانب موسسه آمريكن                          

در "  اقوام ايرانی  "انترپرايز پيرامون نقش و جايگاه             
تحوالت آتی نشان دهنده تالش برای به بازی گرفتن                  
جريانات قوم پرست در سير تحوالت آتی از جانب                     
استراتژينهای مرتجع و مخازن فكری غرب در اوضاع        

 . آنونی ايران است

 

ناسيوناليسم علی العموم ضد برابری مطلق انسانها و                
ناقض حقوق      .  مدافع تبعيض و نابرابری است                     

جهانشمول و برابر شهروندان و حقوق مدنی                                  
ذره ای آرمان حق طلبانه و انسانی در                   .  انسانهاست

تمام مضمون حرآت و           .  ناسيوناليسم موجود نيست      
رواج   ،قدرت ايدئولوژيكش در حمايت و توجيه استثمار       

خرافات تبعيض آميز و حمايت از مبانی قدرت و                         
از نظر فكری        .  حاآميت سرمايه در جامعه است               

ناسيوناليسم يعنی خالی آردن انسانها از خصلت                          
سيستمی همه جانبه در نقطه مقابل        .  مشترك انسان شان  

 .  *اصل اصالت انسان است

٢٧٢شماره   
 

 اعتصاب معدنچيان لونمين پايان يافت
 رهبری اتحاديه ان يو ام عصبانی از افزايش دستمزد

 
 آذر ماجدی

 
بدنبال توافق نمايندگان کارگران با مديريت معدن لونمين در حاشيه ژوهانسبورگ،                               

نفر از رفقايشان را از        ٣۴آفريقای جنوبی، اعتصاب شش هفته ای معدنچيان که طی آن               
. درصدی دستمزد توافق کرده است      ٢٢-١١مديريت با افزايش    .  دست دادند، به پايان رسيد    

رند بابت چند هفته ای که حقوق دريافت          ٢٠٠٠بعالوه پذيرفته است که به هر کارگر مبلغ         
. کارگران خواهان افزايش حدود سه بار دستمزدشان بودند                  .  نکرده اند، پرداخت کند        

هزار و پانصد     ١٢رند است و آنها خواهان ماهانه         ۵٠٠٠تا    ۴٠٠٠دستمزد فعلی آنها بين     
  .رند بودند

 
يکی .  طبق گزارشات، کارگران از دستيابی به همين ميزان افزايش دستمزد نيز خوشحالند            

"از کارگران اعالم کرد        اکثر .  اين چيزی نيست که ما می خواستيم، اما عالی است                     : 
کارگر در معادن گلد فيلد هنوز در                 ١۵٠٠٠."  کارگران آماده بازگشت به کار هستند           

طبق گزارشات رسانه ها، امروز کارگران اعتصابی معدن پالتين         .  اعتصاب بسر می برند   
آنگلو آمريکن در نزديکی لونمين، دست به تظاهرات زدند و خواهان دستمزدی مشابه                        

طبق .  پليس با فشنگ های پالستيکی بسوی کارگران شليک کرد             .  کارگران لونمين شدند   
همچنين کارگران معدن    .  نفر از کارگران اعتراضی دستگير شده اند             ١٩گزارش پليس    

 .گلدفيلد کی دی سی غربی نيز در اعتصاب بسر می برند
 

از هم اکنون تحليلگران سرمايه هشدار داده اند که توافقنامه لونمين ساير معدنچيان را به                     
يکی از مسئولين   .  اعتصاب تشويق می کند و آنها نيز خواهان افزايش دستمزد خواهند شد              

اتحاديه کارگری رقيب در کمال وقاحت هشدار داده است که اين توافقنامه چراغ سبزی                       
است به ديگر کارگران که قراردادهای پيشين در مورد دستمزد را بدور اندازند و برای                      

از اين وقيح تر صحبت های فرانس        .  افزايش دستمزد به اعتصابات غيرقانونی دست زنند       
او .  در يک مصاحبه راديويی است     )  اتحاديه سراسری معدنچيان  (بالنی، دبير کل ان يو ام        

روال عادی  : "به اين موافقتنامه اعتراض کرده است زيرا باعث رشد آنارشی خواهد شد                
اين نشان می دهد که عمل حمايت نشده           .  مذاکره در مورد دستمزد زير ضرب رفته است         

برخی می توانند بدون مجازات     .  که يک عنصر آنارشی است جواب می دهد        )  غيرقانونی(
دست به کار خالف بزنند و اين باين معنا است که اين کار به بخش های ديگر هم می                                

." آنها خواهند گفت، آنها انجام دادند، ما هم می توانيم همان کار را بکنيم             .  تواند سرايت کند  
طی اين شش هفته ان يو ام و فرانس بالنی نشان              .  اين گفته نهايت بيشرمی و وقاحت است       

آنها به مدافع پر و پا          .  داده اند که نقش شان از اتحاديه های زرد نيز فراتر رفته است                      
 .قرص سرمايه بدل شده اند

 
. ميليون دالر به دولت زيان رسانده است          ۵۵٠دولت اعالم کرده است که اين اعتصابات          

جان .  کارگر در ميان زيان ها و صدمات اين شش هفته محسوب نمی شود                           ٣۴مرگ   
هر سال تعداد زيادی از         .  مثل برگ خزان بر زمين می افتند            .  کارگران ارزشی ندارد    

کارگران بخاطر شرايط ناامن معادن کشته می شوند؛ آنها که از حوادث کار جان سالم بدر                 
در حاليکه  .  می برند دچار بيماری های بسيار می شوند و از اين بيماری ها جان می دهند                 

اين .  خود و خانواده شان در حلبی آبادهای بدون آب لوله کشی و برق زندگی می کنند                           
اين اعتصابات به همه دنيا چهره کريه سرمايه داری را              .  منطق نظام سرمايه داری است     

 * .به نمايش گذاشت

 

دعوای ناسيوناليسم عظمت 
 طلب و قوم پرست

دعوايی بر سر چگونگی  نابودی 
 ...آينده جامعه 

 

 ،کمونيستها ،کارگران
!آزاديخواهان  

به حزب اتحاد کمونيسم 
! کارگرى بپيونديد  

!اين حزب شماست  
 

 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

بيش از چهار سال است که بحران        
عميق سرمايه داری آشکار شده            

فقر روز افزون حتی به              .  است
سرنوشت محتوم ميليونها نفر در          
کشورهای دموکراسی غربی که           
به جوامع رفاه معروف بودند، بدل      

بيکاری وسيع، بويژه      .  شده است  
در ميان جوانان، کاهش مبلغ بيمه        
بيکاری و مزايای بيمه های                      
اجتماعی در کنار افزايش سهم               
کارگران و کارکنان دولتی در                
پرداختی های مربوط به بيمه های       
اجتماعی، باال رفتن پرداختی های      
مربوط به حقوق بازنشستگی در           
کنار باال رفتن سن بازنشستگی و          
کاهش حقوق بازنشستگی، افزايش     
ماليات بر درآمد کارگران و                     
کارکنان دولتی در کنار کاهش                
ماليات کمپانی ها و طبقه ثروتمند،       
افزايش بی خانمانی و خيابان                   
خوابی خانواده ها، داستان هر                
روزه زندگی مردم از يونان تا                
اسپانيا، پرتغال تا سوئد، ايتاليا و            
 .فرانسه تا انگلستان و ايرلند است

 
از پديدار شدن اولين طليعه های            
بحران و حمالت سرمايه داران و         
دولتهای بورژوايی به معيشت                
مردم، اعتراضات وسيع کارگری       
و توده ای در سراسر اروپا و                   
آمريکا به يک پديده روزمره                   

يونان هر   .  جوامع غربی بدل شد       
روزه شاهد درگيری کارگران،             
ارتش بيکاران، بازنشستگان و              

. جوانان با پليس بورژوازی است       
فرانسه يک از بزرگترين                           
اعتراضات اجتماعی عليه فقر را         

خصوصی شدن      .  سازمان داد     
تحصيالت عالی در انگلستان،               
ايتاليا و کبک بزرگترين                              
اعتراضات را توسط جوانان                   

اتحاديه های کارگری     .  برانگيخت

که هميشه کوشيده اند جناح                
چپ و مرکز بورژوازی را              
نمايندگی کنند، در اين شرايط          
وخيم و خانمان برانداز ناچار          
از سازماندهی اعتراضات و           
اعتصابات شدند، با هدف                   
کاهش ضربات بورژوازی و          
مقابله با از دست دادن کنترل            

تی يو سی،      .  بر طبقه کارگر     
فدراسيون کارگری انگلستان،       
يکی از راست ترين فدراسيون       
های کارگری نيز مجبور به              
سازماندهی راهپيمايی ها و              

  .اعتراضات شده است
 

مبارزه عريان طبقاتی در                   
اما .  خيابانها در جريان است         

در فقدان يک رهبری راديکال       
کمونيستی کارگری به پاسخ             
های بورژوازی چپ تسليم می       
شود و در چنگال رفرميسم،              
ناسيوناليسم و دموکراسی                   
طلبی، بهترين و مناسب ترين          
شرايط برای سرنگونی سرمايه    
داری و لغو کار مزدی را از             

مردم عادی به     .  دست می دهد    
عدم کارآيی سرمايه داری باور     
آورده اند؛ يکی از مهمترين              
جدال های ايدئولوژيک                       
کمونيسم با نظام بورژوايی در        
واقعيات جان سخت زندگی               

اما .  تسويه حساب شده است          
کمونيسم کارگری نتوانسته               
است راه حل، آلترناتيو و پاسخ        
خود و تحليل و تبيين خويش را        
به طبقه کارگر و مردم محروم        

يکی .  و زحمتکش انتقال دهد        
از عريان ترين و رو در رو              
ترين لحظات مبارزه طبقاتی            
در چنبره رفرميسم،                               
ناسيوناليسم و دموکراسی در           
 .گيجی و اغتشاش بسر می برد

٢٧٢شماره   
 پرتغال و اسپانيا

سپتامبر در اسپانيا و       ١۴روز شنبه    
پرتغال، همزمان و در همکاری با           
يکديگر، اعتراضات وسيعی عليه           
سياست رياضت کشی و اقدامات               
جديد دو دولت سرمايه داری،                      

سازماندهنگان اين    .  سازمان يافت   
راهپيمايی ها بزرگترين فدراسيون         

. های کارگری در دو کشور بودند           
هزار نفر در ليسبون        ١۵٠بيش از    

و پورتو در پرتغال دست به                           
. راهپيمايی و اعتراض زدند                        

 ۵٠تلويزيون کشور اين رقم را                  
در مجموع  .  هزار اعالم کرده است     

شهر پرتغال مردم راهپيمايی      ۴٠در  
مامورين آتش نشانی،               .  کردند

کارکنان بخش بهداشت و درمان،             
معلمين و ساير کارکنان دولتی در            

در .  اين اعتراض شرکت داشتند           
شهر آوريو، يک مرد در اعتراض          
به شرايط وخيم اقتصادی و سياست         
های دولت خود را به آتش کشيد که           

. خوشبختانه از مرگ نجات يافت             
"بنرها با شعارهای             تروريسم : 

"اجتماعی را متوقف کنيد       بزودی " 
دولت از مردگان نيز سرقت خواهد         

آی ام اف برو بيرون، آی ام         " "کرد
" اف يعنی گرسنگی و بدبختی                    

در "  زندگيمان را پس دهيد                   "
. راهپيمايی باهتزاز در آمده بود                

همچنين شعارهايی عليه اروپای               
واحد، صندوق بين المللی پول و                
بانک مرکزی اروپا فرياد زده می            

تظاهرکنندگان با پرتاب گوجه        .  شد
فرنگی به ساختمان های بانک                    
مرکزی خشم خود را عليه سياست           

اين بزرگترين   .  های آن نشان دادند      
اعتراض و راهپيمايی در پرتغال             

  .محسوب می شود
 

 ۵٠در مادريد طبق گزارش رسمی         
هزار نفر در راهپيمايی شرکت                  

از شهرهای مختلف مردم          .  کردند
برای پيوستن به راهپيمايی به                      

در ماه ژوئيه       .  مادريد آمده بودند      
دولت مزايای کريسمس کارکنان              
دولتی را لغو کرده، مبلغ بيمه                       
بيکاری را کاهش داده و ماليات                  

اين .  غيرمستقيم را افزايش داده است    

دومين حمله مهم به درآمد                          
کارکنان دولتی طی دو سال اخير         

اکنون دولت در صدد است       .  است
اليحه ای را به تصويب رساند که        
طبق آن پرداختی های کمپانی                
های در جهت بيمه های اجتماعی        
کاهش می يابد و در عوض                       
کارگران و کارکنان بايد اين                    

يک .  تفاوت مبلغ را جبران کنند         
ساله شاغل در اداره پست       ۵١زن  

"به يک گزارشگر گفت      ما آمده  : 
ايم تا به دولت بگوييم ما گوسفند            

يورو      ٨٣٣او ماهی         ."  نيستيم
حقوق دارد که برای مدت سه                  
سال ثابت خواهد ماند و قرار                   

يورو حق بيوه گی       ۶٠٠است که    
او .  او از اين پس کاهش پيدا کند          

"می گويد   آنها .  ما انسان هستيم    : 
 ".  بايد بما گوش دهند

 
سال اخير سطح زندگی و          ۴طی  

معيشت اکثريت مردم بميزان                 
کاهش .  زيادی کاهش يافته است        

حقوق و دستمزد، افزايش ماليات،      
افزايش پرداختی های مربوط به          
بيمه های اجتماعی و کاهش مبلغ         
آنها، پايين آمدن سطح خدمات                
درمانی و با نرخ بيکاری دو                    

درصد در پرتغال و           ١۵رقمی،   
درصد در اسپانيا، مردم      ٢٠حدود  

تشکيل .  با فقر دست به گريبان اند      
شوراها در محل کار و زيست،             
تشکيل مجامع عمومی و بدست             
گرفتن امور بدست خود، تثبيت             
کنترل کارگری بر کارخانه ها و          
مراکز توليدی، اولين اقدامات در        
جهت مقابله جدی با سرمايه داران      

 * .و حکومت آنها است
 

!مرگ بر سرمايه دارى  

 

 مبارزه عريان طبقاتی
 

 اعتراض وسيع در اسپانيا و پرتغال
 

 آذر ماجدی



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

 سيروان قادری
 

 . رفيق سياوش عزيز، خسته نباشيد
 

رسد که توافقنامه اخير       به نظر می  
حزب دمکرات کردستان ايران و         

باند (سازمان زحمتکشان کردستان    
بر سر آينده حاکميت در         )  مهتدی

ايران و کردستان، به قطب                        
اپوزيسيون "بنديهای جديدی در            

و قوم پرستان منطقه ای              "  ملی
ميتوان ماهيت    .  دامن زده است       

ها و احزاب و                   سياسی جنبش    
گرايشات مختلف درونشان را در        

ای و      منطقه      تحوالت کنونی        دل
المللی، روشن تر ديد و در                  بين

عين حال، تعلق طبقاتی و جايگاه          
. اجتماعی آنها را عريان تر کرد           

نقص "پرداختن مجدد به اين                    
از جانب کمونيستها و           "  غرض

آزاديخواهان، دفاع از منافع                     
طبقاتی کالن تری در شرايط                   

در جامعه ايران               حساس کنونی   
پرداختن به فضای حول اين      .  است

و نشان دادن ظرفيت                  توافقنامه
باالی اين جريانات در تحجر و               
جنايت، و روشن تر کردن جوانب       
  مختلف آن، ميتواند تجارب مهمی       

برای جامعه و مشخصا طبقه                   
کارگر و زحمتکشان در ايران                

و گرنه آرزوهای ضد                .  باشد
بشری اين دو جريان مرتجع                    

ناسيوناليست در           -بورژوا         
کردستان و روی ديگر اين سکه،         

شوينيستهای قداره بند                        يعنی
، فی       "تماميت ارضی خواه             "

الحال، در ميان جامعه و حتی در           
ذهنيت آنان، محلی از اعراب                  

 .ندارد
 

به خاطر داريم که طرح شعار                 
فدراليسم، از جانب مرتجعين قوم         
پرست در ايران و مشخصا در                

 ١١کردستان، از فردای پس از      
سپتامبر و آغاز دور جديد                   
جدال دو قطب تروريستی                  
اسالم سياسی و ميليتاريسم                 

. غرب، موضوعيت پيدا کرد          
در آن دوره، فدراليسم، نزد               

تماميت "مدافعين دو آتشٔه حفظ       
، بسيار محترم       "ارضی ايران   

ای برای        بود و اساسا نسخه          
ناميدن "  تجزيه طلب "مقابله با    

قوم پرستان، تداعی ميشد، تا            
جايی که همين حزب دمکرات        
و امثال سازمان زحمتکشان،          

تماميت ارضی       "در کمپ             
ايران بودند و در            "  خواهان

ای "مقابل سرود فاشيستی                 
کرنش ميکردند، اين         "  ايران

جماعت، همان موقع نيز قوم            
پرست بودند و خواهان اسم               

و قومی جامعه               گذاری ملی   
اما به قول             .  ايران بودند      

حزب ":  منصور حکمت          
دموکرات خودمختارى                       
ميخواهد و به اين نتيجه رسيده         
است که با تعميم دادن خواست         
خود به کل کشور، با بدست                
دادن فرمولى که در آن                          
ناسيوناليسم کرد در برابر يک        
دولت ناسيوناليست مرکزى             
تک نباشد، بهتر به اين نتيجه            

فرمول فدراليسم کمک     .  ميرسد
ميکند حزب دموکرات                         
خودمختارى بخواهد بدون                
اينکه کردستان موردى                        

فدراليسم .  استثنايى تلقى شود       
به همه ملل متشکله              "يعنى     
خودمختارى بدهيد، از     "  ايران

جمله به ملت کرد به رهبرى             
حال اگر بقيه    .  حزب دموکرات 

مردم در ايران، و از جمله                  
بخش وسيعى در خود کردستان      
لزوما خود را با برچسب هاى          

٢٧٢شماره   
قومى فارس و لر و گيلک و افغانى           
و کرد و عرب و بلوچ و ترکمن                   

 ". تعريف نميکنند، چه باک
 

حزب دمکرات کردستان ايران و             
سازمان زحمتکشان، کوچکترين             
تغييری نکرده اند، ماهيت و                          

: شکلشان همان است که بودند                    
! مرتجع، ناسيوناليست و قوم پرست      

نيز "  تماميت ارضی خواهان             "
 ! همانند که بودند

 
افتاده است و       به نظر شما چه اتفاقی     

 های جديد حاصل چيست؟  قطب بندی
 

 ،رفيق سيروان عزيز
قطب بندى اخير اساسا سياسى است        
و محصول بهم خوردن توافقاتى                

که زمانى حزب       )  فدراليسم(است    
دمکرات و سلطنت طلبان از سر               
محدوديتهاى سياسى شان به آن                   

اوضاع سوريه و          .  رسيده بودند    
تحرکات ناسيوناليسم کرد در منطقه       
در تشديد اين دعواها بى تاثير نبوده         

جايگاه اين جدال و قطبى شدن      .  است
آن ميان نيروهاى متفرقه اردوى               
ارتجاع بورژوائى با جايگاه آن نزد         

و شهروندان جامعه        طبقه کارگر        
مردم در    .  ايران بسيار فرق دارد         

ايران و کردستان در اميدها و                      
آرزوهاى بيمارگونه اين نيروها                

نيروى اجتماعى مهم   .  شريک نيستند 
و قابل ديدنى پشت اين توافقات و                

. بهم خوردن آن جابجا نميشود                    
واقعيات جامعه ايران و مسائل                    
اساسى طبقه کارگر و مردم از                    
اساس با دنياى بند و بست و اتحاد و          

 . انشقاق اين نيروها فرق دارد
 

 : چند مسئله روشن است
 

اهميت اين بحث و دعواهاى             ،اوال
حول و حوش آن تا به اردوى راست      

شرايط قرق              ،ايران برميگردد      
نظامى منطقه و اميدوار شدن                       
ناسيوناليستهاى متفرقه به امکان               
حمله نظامى به ايران و تکرار                    

. سناريوى نوع ليبى و سوريه است         
 ،اگر چنين اوضاعى نبود                               

ناسيوناليستهاى عظمت طلب نيازى       
به وارد شدن به ائتالف و اتحاد با               

ايجاد يک نظام   .  قوم پرستان نداشتند  

مستقل از اينکه ما                          ،فدرال
کمونيستها راجع به آن چه                         

تنها در صورتى ميتواند       ،ميگوئيم
به واقعيت بپيوندد که به ايران                
حمله نظامى شود و در پس آن                
ارتشهاى دست ساز قومى بعنوان       
سگ شکارى نيروهاى ناتو و                

. ارتش آمريکا به صحنه بيايند               
يعنى شرايطى ايجاد شود که مردم      
و طبقه کارگر از صحنه سياسى           

ارتجاع سياسى      ،قيچى شده باشند    
و جريانات ضد جامعه متفرقه                
قومى و مذهبى و آريائى ميداندار        
شده و سناريوى آلترناتيو سازى           
پنتاگونيستى به اهداف خود رسيده      

 ،در فقدان چنين احتمالى           .  باشد
فدراليسم در ايران نه فقط ذره اى         
شانس ندارد بلکه توسط طبقه                 
کارگر و مردم انقالبى قاطعانه              
 . دست رد به سينه اش زده ميشود

 
مجموعه اين نيروها اعم از         ،ثانيا

ناسيوناليستهاى عظمت طلب تا            
قرار نيست      ،قوم پرستان متفرقه     

روى دوش اعتراض مردم به                 
اگر .  قدرت سياسى نزديک شوند      

مردم در صحنه باشند اين                          
نزديک .  جريانات شانسى ندارند     

شدن اين طيف به قدرت سياسى و        
کدخدا شدن مهتدى و هجرى و               
شرکا تنها وقتى امکان عينى دارد        
که غرب آنها را مثل چلبى و                    
کرزاى و طالبانى و بارزانى و              
اسالميون در افغانستان به ضرب       

. بمب و موشک سر کار بياورد            
وجود سياسى قوم پرستان منوط           
به اينست که اين و آن دولت                      
اسلحه و نان و اردوگاهشان را               

روى پاى خودشان         .  تامين کند    
نبايد مرعوب        .  کسى نيستند       

شکلک درآوردنها و ادا و                          
اطوارهايشان 

 

کمی توضيح در و طرح يک سوال 
خصوص توافقنامه دو جريان مرتجع 

حزب دمکرات و سازمان زحمتکشان (
 )کردستان

١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

در تلويزيون و صداى آمريکا و             
توافق دو فرقه قوم    .  بى بى سى شد   

پرست از يکسو هدفش باال بردن           
در ائتالف   "  احزاب کردى  "وزن   

دست ساز کنفرانسهاى آلترناتيو            
سازى است و از سوى ديگر                    
تالشى براى زدن رنگ قومى و            

اوضاع .  نژادى به سياست ايران       
منطقه و تشديد جنگ در سوريه و        

 ،دورنماى حمله نظامى به ايران          
توافقات روى کاغذ                                         
ناسيوناليستهاى متفرقه را حاشيه         
اى کرده و الجرم به عروج                       
تعصبات قديمى و کور ميدان داده         

 .  است
 

اين جدال ارتجاعى در عين          ،ثالثا
حال که مخاطرات جدى دارد و به        
جامعه و فضاى سياسى سم مهلک        

از جايگاه اجتماعى     ،تزريق ميکند 
. قابل اعتنائى برخوردار نيست             

حزب دمکرات زمانى نماينده                 
ناسيوناليسم کرد بود و بعد از                   
چرخش به سمت فدراليسم و چند           
تکه شدن آن عمال به جريانى بى            
خاصيت حتى براى ناسيوناليستها        

باند زحمتکشان   .  تبديل شده است     
فى     ،اساسا جريان سياسى نيست        

اما ميتواند      ،النفسه اهميتى ندارد     
خطرناک باشد و با بسيج تعدادى           
متوهم و لمپن و سازماندهى ترور        
و کشتار موى دماغ مردم و                       

معلوم .  نيروهاى انقالبى شود           
ميشود اين جماعت که دسته جمعى      
در کنفرانسهاى آلترناتيو سازى             
نشانده شده بودند تا تمرين                           

همان زمان              ،دمکراسى کنند      
. خنجرهايشان را پنهان کرده بودند    

اين نيروها در جامعه جايگاه و               
آبروئى ندارند و بايد به اندازه                  

نه .  وزن شان به آنها برخورد کرد      
و نه    ،نه رفع ستم ملى     ،مسئله ملى 

هيچ موضوع جدى آن جامعه به            
اينها مربوط است و نه نماينده                  
چيزى و کارى در آن جامعه                     

 

کمی توضيح در خصوص و طرح يک سوال 
حزب دمکرات و (توافقنامه دو جريان مرتجع 

 ) ...سازمان زحمتکشان کردستان

تنها امر و رسالت اين                 .  هستند
جماعت اعالم آمادگى و تالش                   
براى شرکت بعنوان عناصر يک           

. سناريوى خونين جنگ داخلى است 
فدراليستها اگرچه فاقد ريشه                       
اجتماعى هستند اما بعنوان توجمان       
ها و کاراديچ ها و آرکان هاى                     
ايران ظرفيت عظيمى در خلق                  
جنايت و راه انداختن جنگ داخلى          

اينها برادران ارتش آزاد            .  دارند
سوريه و القاعده و بارزانى و                     

 . طالبانى هستند
 

نه قوم پرستان فدراليست و نه                    
ناسيوناليستهاى عظمت طلب                    

اين جنگ   .  ايرانى تغيير نکرده اند      
هدفش اينست که هر کسى موقعيت        
و سهم اش در سناريوى خونين آتى        

ابزار آن هم از آنجا          .  روشن باشد  
که نميتوانند در خيابانهاى اروپا به         

فعال جدال لفظى و       ،هم شليک کنند   
. نفرت پراکنى قومى و ملى است            

هر زمان که دست شان به يک                   
آبادى برسد جاى اين جدال اينترنتى      
را کشتار جمعى و پاکسازى قومى         

فدراليستها با اين نوع              .  ميگيرد
جنجالها ميخواهند مقوله فدراليسم          

. را به سياست ايران تحميل کنند              
فعال بخشى از چپ و راست اين                
حب را قورت داده است و اوضاع          

اما هر   .  منطقه نيز به نفع آنهاست        
حرکت مادى و کارگرى و توده اى        
انقالبى اينها را با نوک انگشتش به         
همان دوران ممالک محروسه و              

. عهد بوق پرتاب خواهد کرد                     
حساسيت کمونيستها به تبليغات                
ناسيوناليستى و قوم پرستانه و                   
فدراليسم از سر اهميت و وزن اين          
جماعت و ربط شان با زندگى                     

 ،واقعى کارگران و مردم نيست               
بلکه بدليل ظرفيتهاى بغايت                        
خطرناکى است که اينها ميتوانند              
زير تابلوى حقوق ملتها و خلقها و           

 . *اقوام به صحنه بياورند
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!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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و   90/  28/11در اطالعيه قبلی در 
به دنبال جابجايی مهره های                     
سوخته و بيکاره حکومت اسالمی       
در مهر کام پارس اعالم داشتيم              
جابجايی مديران دزد و فاسد و بی        
آبرو در مجموعه صنعتی ايران            
خودرو به منافع و خواسته های              

ما .  برحق کارگران بی ربط است       
گفتيم رفتن کيانمهرها و آمدن                   
ناميمون ترابی ها مشکلی از                    
مشکالت زندگی ما کارگران را            

ما گفتيم سگ زرد      .  نخواهد گشود 
برادر شغال است، ايران خودرو          
تا بوده و هست محل چراگاه و                 
ثروت اندوزی و دزدی عوامل              

ايران .  حکومت اسالمی است           
خودرو تا بوده وهست جهنم                      
استثمار وحشيانه و قتلگاه                           

ما گفتيم همه وعده    .  کارگران است 
های ترابی دروغ و عوام فريبی            

 . است

 

ماه از آمدن     6هم اکنون با گذشت      
ترابی مدير جديد مهرکام اوضاع         
و شرايط کار و زندگی کارگران           
زحمتکش مهر کام پارس بعلت              
فقر و فشار کاری بيش از حد بيش         
از هر زمان ديگری وخيم و                      

بدنبال تحريمها ی      .  بحرانی است  
اقتصادی جبهه تروريسم دولتی            
غرب به سرکردگی آمريکا به                 
دليل مناقشات با حکومت اسالمی        
بر سر به اصطالح بمب اتم و هر          
جنايت ديگری کشتی صنايع                    
ورشکسته و در بحران خودرو              
سازی از جمله ايران خودرو بيش       
از هر زمان ديگری به گل نشسته         

کمبود و نرسيدن مواد اوليه       .  است
که قبال عمدتا از کشورهای                       
اروپايی وارد می شد بخشها و                 
خطوط توليد در ايران خودرو را          
با معضل و بن بست جدی روبرو         

چندی پيش خط توليد     .  ساخته است 
که ساخت فرانسه است        206پژو  

توليد .  بطور کامل متوقف شد             
فرانسوی    90خودرو مگان و ال         

. در ورطه بحران و تعطيلی است        

 

 ايران خودرو، مهر کام پارس
 

 ورشکستگی و بحران، تهديد کارگران به اخراج
 

بنا بر اخبار هم اکنون چندين             
هزار دستگاه خودرو پژو توليد      
شده به دليل نبود برخی قطعات       
ريز و حساس که ساخت                       
فرانسه است در خيابانهای                 
محوطه ايران خودرو بطور            
بالتکليف پارک و رها شده                

از قرار برادران         .  مانده اند    
چينی می خواهند قطعات مشابه     
را توليد و به ايران صادر                   

 . نمايند

 

بعلت کمبود مواد اصلی و اوليه      
از يک طرف و از سوی ديگر         
بعلت دزدی و فساد اقتصادی           
باندهای مافيايی حکومت                    
اسالمی چرخ درهم شکسته              
ايران خودرو بيش از هر زمان      
ديگری در لجن بحران و بن              
بست اسالم و سرمايه فرو رفته      

ايران خودرو در بحران      .  است
سقوط و ورشکستگی است اما        
سرمايه داران و حکومت                   
اسالمی تقاصش را از                           

کارگرانی .  کارگران می گيرند   
که هم در دوره رونق و                         
افزايش توليد و هم در دوره                
رکود و بحران هميشه سهمشان      
از زندگی استثمار و فقر و                  

چندين .  گرسنگی بيشتر است       
ماه است که به دستور ترابی             
برخی از مزايای بسيار ناچيز         

در .  کارگران را قطع نموده اند     
بسياری موارد مبالغ آکورد و          

انجام .  رکورد را کاهش داده اند    
اضافه کاری که در هر                         
شرايطی انجامش تحميل بی             
حقوقی و استثمار بيشتر به                 
کارگران فقر زده و نيازمند               

در عوض  .  است را برچيده اند    
با تجديد نظر سودجويانه در             
ساعت و شيفتها و شرايط                    
کاری کارگران و همچنين با             
کاهش پرداختها سودهای                   
سرشار همچنان به جيب                      
حکومت اسالمی و پادوهايش         

البته به بهای   .  سرازير می شود  
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فقر و فالکت بيشتر و نابودی                        
خانواده های کارگری عالوه بر همه      
اينها اخيرا عوامل ترابی به                           
کارگران اعالم داشته اند بعلت                    
کمبود مواد اوليه که ناشی از                         
تحريمهاست و در نتيجه بعلت                     
کاهش توليد اگر اوضاع به همين               
منوال باشد در آينده نزديک و برای         

 5دستگرمی حضرات بايستی                    
درصد از کارگران مهرکام پارس            

 5.   از کار اخراج و بيکار گردند           
نفر از        200درصد يعنی حدود            
نفر از        200کارگران و اخراج            

کارگران با احتساب خانواده هايشان      
 1000يعنی بطور متوسط بيش از           

نفر انسان زحمتکش و شرافتمند را          
از حق حيات و زندگی محروم                     
ساختن تا چرخ حکومت اسالمی               
سرمايه داران همچنان بر مدار                   
کشتار و فساد و جنايت و تروريسم           
و زندان و شکنجه و اعدام و ثروت          

خطر اخراج و         .  اندوزی بچرخد    
بيکاری گسترده کارگران مهر کام          

 .پارس بسيار جدی و در راه است

 

توقف فوری هرگونه اخراج و                    
بيکار سازی، برچيدن کار اجباری         
در تعطيالت و حذ ف انوا ع                          
روشهای کار وحشيانه و غير                      
انسانی از قبيل قطعه کاری و کار              

ساعته کاری در     6روز    5کنتراتی،  
هفته، بيمه بيکاری مکفی، حق                    
تشکل و اعتصاب، برخورداری از        
مسکن و بهداشت و درمان و                         

امکانات آموزشی و تفريحی                         

و افزايش دستمزدها                  ،مناسب
متناسب با تورم و گرانی سرسام          
آور حا کم بر زندگی از جمله                   
خواستهای ابتدايی و اوليه ما                   

 .کارگران مهر کام پارس است

 

 !رفقای کارگر

در اين روزهای حساس اتحاد و            
همدلی و مبارزه ما ضروری و             

بايد در     .  سرنوشت ساز است         
مجامع عمومی و شوراهای                     

بايد با  .  مستقل خودمان متحد شويم   
گسترش اتحاد و مبارزه بر سود            
جويی سرمايه داران و حکومت           
 .در بحران اسالميشان افسار زنيم

 

شرکت مهر کام پارس ايران                   
خودرو واقع درجاده مخصوص          

نفر کارگر    3500کرج با بيش از      
قراردادی و روزمزد با                               
قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه     

هزار تومانی    330و دستمزدهای    
ساعته کاری        12شيفت        2در    

سازنده انواع سپر و داشبرد و                
لوازم جانبی خودرو و عمدتا                  
طرف قرارداد شرکت ايران                   

 .خودرو ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١شهريور  ٢٩

 ٢٠١٢سپتامبر  ١٩ 

 

فقر و فالآت عامل تباهی 
 !است

زندگی مرفه، زندگی انسانی 
 !حق مسلم ماست

مرگ بر حكومت فقر و 
 !گرانی

 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه
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بر رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم جمهوری اسالمی تمام تالشش بر اين است آه بار بحران سرمايه داری را با تحميل فقر و فالآت بی حد و حصر                                
رژيم جمهوری اسالمی با پايين نگهداشتن دستمزدها، بيكاری سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن هر چه                   .  سر ما آارگران و مردم آارآن خراب آند         

 وسيعتر خدمات بهداشتی، حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن دست تجار و بازاريها در تعيين قيمت اقالم مورد نياز مردم آنچنان بر ابعاد فقر و                                              
 .گرسنگی افزوده است آه آل جامعه را به سر حد نابودی ميكشاند

 

 رژيم جمهوری اسالمی در تالش است آه بار مالی رقابتهای سياسی و نظامی با دول غرب و تروريسم دولتی و پروژه دست يابی به سالحهای اتمی                           
رژيم جمهوری اسالمی در تالش عامدانه است آه با تحميل فقر و فالآت غير قابل تحمل آمرمان را خم آند، به تباهی                                   .  را بر دوش ما خالی آند        

 .جسمی و روحی مان بكشاند و مقاومت و مبارزه مان را درهم شكند
 

با .  بايد متحد و متشكل به جدال با فقر و گرسنگی و به مبارزه عليه عاملين آن به ميدان آمد                       .  مهار اين رژيم و پايان دادن فقر و فالآت آار ماست             
با تامين صف متحد آارگران بيكار و شاغل در تشكل عليه                .  ايجاد شوراهای آارگری در محل آار و محل زندگی و برقراری آنترل توليد و توزيع                      

با خواست بستن دست زالوهايی آه موجب گرانی            .  با تبديل صفهای خريد مواد غذايی به اجتماع اعتراضی عليه گرانی، فقر و گرسنگی                     .  بيكاری
با خواست اضافه دستمزد    .  با خواست بيمه بيكاری مكفی برای همه افراد آماده به آار          .  ميشوند و آنترل قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای خود مردم         

 .به تناسب نرخ تورم

 

با خواست مسكن مناسب برای       .  با خواست بيمه های بهداشتی و پزشكی رايگان، مناسب و قابل دسترس برای همه                    .  با خواست ممنوعيت اخراج    
آل جامعه چشم به ما      .  بايد نويد بخش جدال برای رفاه و آسايش همگان بود            .  بايد ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و گرسنگی و گرانی بود               .  همه

 . دوخته است

 

اين مبارزه را   .  جزيی از مبارزه ما برای يك جامعه مرفه و آزاد است            .  مبارزه عليه فقر و فالآت امروز جزيی از مبارزه ما برای بقا و زندگی است                  
 . بايد تا به زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل طبقه ما و آل جامعه به پيش برد

 

 !زنده باد مبارزه و همبستگی آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

 !زنده باد اتحاد آارگران شاغل و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

 !مرگ بر رژيم اسالمی سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه

 

 !ما آارگران بايد به جنگ فقر و فالآت برويم
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 تلويزيون 
 يک دنيای بهتر 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای بهتر پنجشنبه ها 
و نيم بعد از  ٦صبح به وقت لس آنجلس و  ٧ساعت 

. ظهر بوقت تهران از شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد
 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America  
 

 Routing Number :  121 000 248  
 

Account Number:  36 48 46 88 52 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

گرسنگى و    ،گسترش فقر و فالکت     -١
گرانى سرسام آور و                       ،سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از                
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                     

گسترش بيکار سازيها و اخراج                    
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش      ،قراردادى و سفيد امضا            
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين             
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،                
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم              
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان         

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن        
آستانه يک بحران عميق سياسى و             

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است    
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                   

و مردمى ناراضى و                  ،کرده است    
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                 

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز                

وظيفه فورى جنبش         .  واقعى است    
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين        
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                   
مردم زحمتکش و تبديل آن به جنبشى       
خودآگاه و انقالبى عليه سرمايه دارى       

 .و نظام اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و             -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                 
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                       
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را             
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد             

مافياى "تز مقابله با                          .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                        "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه           
نسخه اى براى درمان اين اوضاع                
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج کردن      
مسبب واقعى اين وضعيت، يعنى نظام       
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع            
اسالمى از تيررس تعرض و اعتراض      

در .  کارگران و مردم گرسنه است             
عين حال طرح اين سياستها تالشی             
برای پاسحگويی به فشار پائينى ها            
از جانب باالئى ها است که به سهم                
خود به جدال درون حکومتى برسر             
کنترل اوضاع و نفس بقاى حکومت           

جمهوری اسالمی نه         .  دامن ميزند    

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

ميخواهد و نه ميتواند اين اوضاع        
تحميل فقر و         .  را تخفيف دهد        

فالکت يک سياست رژيم اسالمی          
برای بزانو درآوردن کارگران و            

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى،               -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى             
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای        

. براى نابودی فقر ندارند                            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                  
وعده بهبود اين اوضاع را                         
نميدهد، بلکه چند نسل از کارگران      
را به جان کندن براى بازسازی              

خرابيهاى ناشى  "سرمايه دارى و    
فرا "  از عملکرد حکومت اسالمى    

اسالمى   -جريانات ملى   .  ميخواند
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى را       
ابزارى در خدمت جنگ جناحى              
می بينند و عموما سياستهاى                  

. ناسيوناليستى را مطرح ميکنند          
" چپ رايکال "برخی از جريانات      

يا گسترش فقر را ابزارى در                    
خدمت شورش و عصيان مردم              
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با طرح          
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از           
سازماندهى توده اى و کارگرى              

حزب .  عليه فقر طفره ميروند             
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه             
عليه فقر و فالکت و گرانى را                   
مبارزه اى حياتى عليه نظام                      
سرمايه دارى و حکومت اسالمی         
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى              
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر          

بدرجه اى که طبقه    .  و مردم ميداند  
کارگر و جنبشهاى اعتراضى                  
بتوانند حاکميت سرمايه و                          
رژيمشان را در تحميل فقر و                    

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند              
همان درجه شرايط براى                             
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى        
يک انقالب عظيم کارگرى عليه             

 .وضع موجود فراهم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى         -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                    
کارگر، نظام سرمايه داری را                  

٢٧٢شماره   
مسبب مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و        
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى            

رژيم اسالمى،     .  ناشى از آن ميداند             
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى                    

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى است   
که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداخته       

مافياى "مساله اين نيست که گويا          .  اند
نميگذارد دولت کارش را           "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده                
اين حکومت مافيايی سرمايه و           .  است

سران رژيم     .  اسالم در ايران است             
اسالمی خود از بزرگترين سران مافياى        

کارگران و   .  اقتصادى در ايران هستند       
مردم گرسنه در اين جدال نبايد به                        
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشهاى                 

کمونيسم و  .  مختلف سرمايه تبديل شوند   
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش از             
سرمايه و جناحهاى دولتى و غير دولتى        
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل          

و بر مطالبات و نيازهاى فورى                 ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با            

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند        
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى              ،فقر

درعين    ،فوری کارگران و مردم است           
حال جبهه مهمى از مبارزه عليه                          
حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى               

اين دوره اى      .  سرمايه در ايران است       
است که بيش از هر زمان کارگر و                      
اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه               
مهمترى در سياست و نگرش و                           
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف              

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط           -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                   

اعتراض و شورش عليه وضعيت      .  است
موجود يکی از اشکال محتمل اعتراض         

اما در اين       .  در چنين وضعيتی است          
شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر         
و جنبش آزادی و برابری و رفاه را                    
تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران                 
پيشرو و سوسياليست بايد آنها را                      
بشناسند و راه حل واقعى و عملى در                

 . مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و             
گرسنگى، بدون سازمان و بدون رهبرى   
و بدون تشکل و آمادگى و افق روشن              

به تحرک    ،سياسى در مقياس سراسرى    
نتيجه .  و اعتراضى کور تبديل ميشود          

چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که                 
ارکان .  دارد، سرکوب و شکست است          

سياست و تاکتيک حزب در مواجهه با             
متشکل کردن توده طبقه           ،اين اوضاع  

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                         

فالکت، ترسيم افق و سازمان و                     
بعنوان سه رکن مهم تضمين       ،رهبرى

تبديل .  پيشروى و پيروزى است              
شورش کور به شورش آگاهانه و               
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت          
موجود درگرو تامين اين سه رکن                

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در              -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و          
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                   

در اين مبارزه يک هدف                 .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل               
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم           
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و 

دسترسی و       .  تسلط بازار است            
برخورداری از غذا و آموزش و                   
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز               
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای            
همگان و هدف عمومی ما در اين                 

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                 
تمامی نيازهای انسانی برخوردار              

از اينرو مبارزه برای وادار             .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد       
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                 
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر         

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع           
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد        
مواد غذايی و نيازهای مردم،                         
برگزاری مجامع عمومی در محالت          
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                          
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد 

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است    
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر        

 .و فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر     

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                 
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                 
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                 

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه            
کارگر و مردم آزاديخواه را به                         
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و           
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه               
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه    ٢٧٢شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 صدها کارگر در پاکستان جان باختند
 قتل عام کارگران توسط سرمايه

 
 آذر ماجدی

 

نفر   ٢۵نفر در کارخانه پوشاک در کراچی و          ٢٨٩.  کارگر در پاکستان در آتش سوختند و تعدادی نيز مجروح و مسموم شدند               ٣١۴سپتامبر      ١١روز  
آتش سوزی در کارخانه های پوشاک در پاکستان يک امر روزمره است، اما کشته              .  در کارخانه کفش دوزی در الهور به فجيع ترين شکلی جان باختند  

ناصر منصور،  .  شدن صدها نفر در يک روز يک واقعه بی سابقه و يک تراژدی فراموش نشدنی از قتل عام کارگران توسط نظام سرمايه داری است                         
تاريک ترين و غمناک ترين روز در تاريخ جنبش کارگری پاکستان                  "اين روز را      )  ان تی يو اف     (رهبر فدراسيون اتحاديه های کارگری پاکستان           

 ".خواند
 

زمان آتش  .  اين چهارمين آتش سوزی طی دو سال در اين کارخانه بوده است             .  در کراچی بطور غيرقانونی فعاليت می کرد       "  علی انترپاريز "کارخانه  
کارگر در کارخانه زندانی شده بودند؛ بمنظور جلوگيری از دزدی، در اصلی کشويی قفل بود و بر روی پنجره ها ميله کوبيده                                ۶٠٠سوزی بيش از     

اين يک جنايت    .  شده بود؛ پله ها و درهای ديگر توسط محصوالت توليدی بسته شده بود و هيچگونه خروجی اضطراری در کارخانه موجود نبود                                 
هيچيک از کارگران دارای قرارداد نبودند و توسط دالل ها بکار گرفته شده بودند و در نتيجه از هر                      .  آشکار سرمايه دار برای کسب سود بيشتر است        
 . گونه خدمات اجتماعی و غرامت محروم بودند

 

ناصر منصور خواهان    .  اتحاديه های کارگری پاکستان اعالم کرده اند که مسئوليت اين جنايت بعهده صاحب کارخانه و مقامات محلی دولت است                               
ان تی يو اف همچنين خواهان پرادخت غرامت به خانواده های کارگران جان باخته و کارگران                  .  دستگيری و محاکمه صاحب کارخانه بجرم قتل است        

ه ا ب مجروح است؛ ان تی يو اف همچنين خواهان آنست که کليه کارخانه ها در همکاری با نمايندگان کارگران مورد بازرسی قرار گيرند و تمام آنه                                   
رفاه مه  ثبت رسند؛ بعالوه سيستم کار قراردادی ملغی شود و کليه کارگران يک نامه استخدام دريافت کنند؛ خدمات اجتماعی، مزايای سالمندی و برنا                           

 .به کارگران تعلق گيرد
 

کارگران پاکستان در بخش        ٪۴٠.  اين تراژدی شرايط اسفبار، غيرانسانی و ناامن ميليونها کارگر در پاکستان را در برابر انظار جهانيان قرار داد                            
هزار کارخانه    ١٠در کراچی حدود     .  ميليارد دالر را در بر می گيرد           ١١صادرات پاکستان، مبلغی حدود         ٪۵۵نساجی و پوشاک کار می کنند، که           

شرايط ايمنی در اين محيط های کار بسيار          .  يورو در ماه دريافت می کنند        ٨٠تا    ۴٠کارگران ثبت نشده اند و دستمزدی برابر            ٪٩۴وجود دارد، اما     
طبق گفته منصور حداقل يک انفجار در ماه در اين کارخانه ها رخ می دهد، اما                     .  آتش سوزی يک امر عادی در اين کارخانه ها است            .  اسفناک است 

اين کارخانه ها حکم بمب شيميايی را دارند که هر لحظه ممکن            . "وقتی يکی دو کارگر در اثر سانحه جان می بازند، حتی خبر آن نيز منتشر نمی شود                 
  ".است منفجر شوند

 

بيش از صد آتش سوزی گزارش شده که             ١٩٩٠در بنگالدش از سال      .  خطر آتش سوزی در کارخانه های پوشاک در سطح جهانی بسيار باال است                 
 ١۴و درست يک روز پس از فاجعه پاکستان يک آتش سوزی در يک کارگاه در مسکو منجر بمرگ                        .  کارگر شده است    ٧۵٠منجر به مرگ بيش از       

سودهای افسانه ای از لباس هايی که در اين شرايط برده وار تهيه می شود، دست                      .  کارگر مهاجر ويتنامی شد که عمال در کارگاه زندانی شده بودند              
ری سرمايه داران در کشورهای غربی و کشورهای توليد کننده و دولت هايشان را در دست هم قرار می دهد و در اين راه هر روز انسان های بيشما                                

در ويتنام، کامبوج، آرژانتين،    .  عالوه بر آتش سوزی، مسموميت کارگران در کارخانه های پوشاک يک پديده شناخته شده ديگر است                   .  جان می بازند  
، مارکس و اسپنسر، تسکو و مزن های مد مشهور غربی لباس می                    H&Mبرزيل و غيره کارگرانی که برای فروشگاه های زنجيره ای از جمله                      

 .دوزند در ماههای اخير گزارش شده است
 

کارگر دچار سانحه     ١۶٠ثانيه    ١۵در هر   .  ثانيه يک کارگر در اثر سوانح کار يا بيماری مربوط به کار جان ميبازد                ١۵طبق گزارش آی ال او در هر        
هزار مرگ    ٣٠٠اين يعنی بيش از دو ميليون و          .  کارگر در اثر سانحه کار يا بيماری مربوط به کار جان می بازند                 ۶٣٠٠هر روز   .  کاری می شوند  

اين آمارها در گزارشات سازمان بين المللی کار درج می شود و در                    .  ميليون سانحه در محيط های کار رخ می دهد              ٣١٧هر سال حدود     .  در سال 
در هيچ بالی طبيعی، زلزله و سيل و سونامی اين تعداد انسان             .  در هيچ جنگی اين تعداد انسان طی يک سال کشته نمی شود            .  آرشيو ها مدفون می شود    

اين آمار و   .  به همين سادگی  .  هزار کارگر جان می بازند      ٣٠٠ميليون و     ٢اما در جنگ سرمايه دار با کارگر برای سود بيشتر ساليانه             .  جان نمی بازند  
تنها راه مبارزه با اين قتل عام ميليونی،          .  اما هيچ اقدام واقعی برای ريشه کن کردن آن انجام نمی گيرد               .  ارقام بر دولتهای سرمايه داری آشکار است        

پايان دادن به مبارزه و جنگ طبقاتی؛ ختم نظام اقتصادی             .  واژگونی سرمايه داری، الغای مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و لغو کار مزدی است                  
 * .اين تنها راه رهايی بشريت از اين بردگی وحشيانه است. برای توليد سود


