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 سياوش دانشور
 

 " جرم سياسى"
 

 ! اعدام، محروميت اجتماعى، تبعيد،زندان
 

 که قوه قصاصيه نام        ،اخيرا قوه قضائيه رژيم     
اسالمى "  نوآورى" در    ،مناسبترى براى آنست   

جرم " اشکال           ،براى مجازات شهروندان          
در .  را تعيين و تصويب کرده است          "  سياسى

 اين سند ازجمله موارد زير؛
 

 -٢  ،فعاليتهای تبليغی موثر عليه نظام            -١"  
برگزاری اجتماعات يا راهپيمايی های                          

نشر اکاذيب با تشويش اذهان           -٣  ،غيرقانونی
عمومی از طريق سخنرانی در مجامع                            
عمومی، انتشار در رسانه ها، توزيع اوراق               

 -۴  ،و امثال آن  )  ديتا(چاپی يا حامل های داده        
تشکيل يا اداره جمعيت غيرقانونی يا همکاری         

تالش برای ايجاد يا تشديد           -۵  ،موثر در آنها    
اختالف ميان مردم در زمينه های دينی،                        

چنانچه با قصد      ...،مذهبی، فرهنگی و نژادی     
مخالفت به نظام جمهوری اسالمی صورت                
گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسی                 
محسوب و مرتکب آن به حبس از شش ماه تا              
دو سال با اجبار به اقامت در محل معين يا منع           
از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و                    
محروميت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال        

 .محکوم خواهد شد
 

 

چنانچه جرم سياسی همراه با يکی : تبصره يک 
از جرائم ديگر ارتکاب يابد، مرتکب به                         

 . مجازات اشد محکوم خواهد شد
 
 

صرف انتقاد از نظام سياسی يا             :  تبصره دو  
اصول قانون اساسی يا اعتراض به عملکرد               
مسئوالن کشور يا دستگاههای اجرايی با بيان           
عقيده در ارتباط با امور سياسی، اجتماعی،                
فرهنگی، اقتصاد و نظاير آن جرم محسوب                

 ...".نمی شود
 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

  ٣صفحه 

اپيدمی گرانی و 
معضالت اقتصادی 
 رژيم اسالمی

 چه بايد کرد؟
 

 على طاهرى
 ١٠صفحه 

 !و راه مبارزه با آن" بحران غذا"
 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد

 

 

 

 
 ۵صفحه 

: در صفحات ديگر  

  ،تبليغات حزبى در آستانه اول مه* 

  ،کمبود آب و برق در تابستان* 

  ،نامه ها* 

 .و ستون آخر ... ،اطالعيه مطبوعاتى* 

 !شيث امانى را آزاد کنيد

دست رژيم اسالمى ازسر 
!فعالين کارگرى کوتاه

بيانيه اعالم نتيجه بررسی پروژه 
 !اتحاد با حزب حکمتيست

 ١۴صفحه 

 يادداشت سردبير

                           ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 ! بپاخيزيدکارگران 
 ٢صفحه 

اعتراضات معلمان اوج 
 ميگيرد

گزارشهائى از اعتصاب و اجتماع 
 فرهنگيان

 اعتراض کارگران 
 شرکت پرس توسعه 

 صنايع ايران خودرو تهران
 

 ١٢صفحه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يک طبقه     !  کارگران وطن ندارند        
جهانى اند که در مقابل سرمايه داران       

اول مه روز       .  منافع واحدى دارند      
-تاکيد بر اين هويت طبقاتی                             
. انترناسيوناليستى طبقه کارگر است       

اول مه روزى در ميان روزهاى                 
و "  قومها"و   "  ملت ها  "عوامفريبى   

 روزى عليه همه          ،نيست"  مذاهب"
در اول مه طبقه کارگر با           .  آنهاست

برافراشتن پرچم هويت طبقاتى و                
 اليه هاى هويتهاى کاذب      ،جهانى اش 

را کنار ميزند تا به هويت                                   
سوسياليستى و آرمان رهائى                          

اول مه  .  جهانشمول انسانى نقب بزند    
 ،روز صاحبان واقعى جهان است              

روز بشريتى است که جهان بدون               
روزى .  کار او نميتواند سرپا بماند          

است که اسپارتاکوس هاى اين                       
 رهبران کمونيست و                           ،جنبش

 اعالم ميکنند     ،سوسياليست کارگران  
که براى رهائى جامعه راهى جز                
انقالب کارگری، انقالب بردگان                 
مزدی، عليه سيستم بردگى مزدى               

 . وجود ندارد

اما آرمان رهائى بردگان همواره                
سوال کماکان     .  وجود داشته است        

اينست که استراتژى پيروزى جنبش        
لغو بردگى مزدى کدامست؟ ترديدى        
نيست با سياست حفظ سيستم سرمايه         
داری موجود امکان تغييرى پايه ای          
و بنيادی در زندگى ميلياردها انسان          

در اول مه مسئله تغيير      .  ممکن نيست 
ريشه ای اين نظام عالوه بر بهبود               
روزمره اين اوضاع سوال واقعى هر      
کارگر کمونيست و سوسياليست و              

آنچه .  پيشروان جنبش کارگرى است     
که آرمان رهائى را به جنبشى قوى و      

تبديل "  شبحى در حال گشت و گذار      "
 آنچه که کل تبليغات دروغين         ،ميکند

و شنيع بورژوازی عليه بشريت                  
 قدرت تشکل و ،کارگر را کنار ميزند 

. اتحاد جهانی طبقه کارگر است                   
کارگر در انفراد فاقد هرگونه قدرتى         

قدرت کارگر در تشکل و                .  است
در اول مه       .  وحدت طبقاتى اوست      

تاکيد بر هويت جهانى و                                      
انترناسيوناليستى کارگر عليه سرمايه    

در .  حياتى است، اما کافى نيست              
اينروز بايد عزم زير و رو کردن                 

بر .  وضعيت موجود اعالم شود              
ضرورت گامهاى عملى اتحاد                      
کارگران عليه سرمايه و سنگربندى         
عليه نظام ضد انسانی سرمايه داری         

در اينروز بايد به سرمايه      .  تاکيد شود 

بيحقوقى و سرکوب سرمايه به                 
سنتهاى پيشرو طبقه اش رجوع               
کرده است قادر شده سدى در مقابل       
سرمايه و دولتهاى سرمايه دارى            

از فرانسه تا ترکيه و           .  ايجاد کند  
 کارگر وقتى احساس     ،ايران و کره   

قدرت ميکند که به سنت اجتماعى           
طبقه .  و راديکال خود دست ميبرد       

کارگر بدون سنت راديکال                         
مبارزاتى و بدون ظاهر شدن                     
بعنوان پرچمدار آزادى جامعه در          
قالب يک حزب سياسى کمونيستى        
کارگرى نميتواند اين وضعيت را          

راه مقابله  .  بطور بنيادی تغيير دهد    
 ،با سرمايه در مقياسى جهانى                   

تحکيم هم سرنوشتى بين المللى                
 متکى کردن جدال بيوقفه     ،کارگران

کارگر عليه سرمايه به سنت                       
 ،شورائى و عمل مستقيم کارگرى         

قد علم کردن بعنوان يک راه حل و         
آلترناتيو اجتماعى در مقابل کل                

 . بورژوازى است

در ايران، سال گذشته سال                           
 ،مبارزات گسترده طبقه کارگر              

سال سرکوب وسيع فعالين                           
 سال حمايت بين المللى           ،کارگرى

 و سال         ،از طبقه کارگر ايران            
مطرح شدن جنبش کارگرى در               

سال .  قلمرو سياست جهانى بود           
گذشته در ايران نيز خطوط مختلف      
در مبارزات کارگرى ظرفيتهاى           

بار ديگر معلوم . خود را نشان دادند
شد خطى که ميخواهد چرخ پنجم             
سرمايه شود و کارگران را به                   

و "  بورژوازى خودى  "حمايت از     
" حمايت از محصوالت داخلى             "

 ناتوان از متحد کردن         ،فراميخواند
. ارتجاعی است    .  کارگران است    

سال گذشته بار ديگر معلوم شد که          
ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى از        
کانال ضديت با احزاب                                   
سوسياليستى و کمونيستى و نفى              
تالشهاى تاکنونى کارگران براى           

معلوم شد   .  ايجاد تشکل درنمى آيد      
در اوج اختناق و برو بياى                           
خصوصى سازيها و باالکشيدنهاى       
حقوق کارگران و سرکوب فعالين         

 تنها سنت عمل مستقيم             ،کارگرى
 جنبش مجمع عمومى               ،کارگرى

کارگران ميتواند کارگر را عمال            
 . متحد کند

اول مه امسال پرچم سوسياليسم               
کارگران عليه فقر و فالکت و کليت  

اول مه امسال بر          .  سرمايه است   

  ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 !کارگران بپاخيزيد
داران و دولتهايشان اعالم کرد که                   
کارگران ديگر اين وضعيت را نمی              

خواهان نجات بشريت از               .  پذيرند
 .مصائب کنونی اند

 کمابيش در هر      ،سرمايه دارى امروز   
 با تشديد فشار کار و گرو       ،گوشه جهان 

  موانع جدى در     ،گرفتن معيشت کارگر  
مقابل اتحاد و تحرک وسيع طبقه ما                

اين تنها شمشير        .  ايجاد کرده است       
دامکلوس بيکارى نيست که روى سر          
هر کارگر و خانواده کارگرى قرار               

 ، بلکه ناامنى اقتصادى          ،گرفته است   
 محروميت از        ،عدم تامين اجتماعى       

 گسترش    ،آموزش و درمان مناسب           
سرطانى کار قراردادی و افزايش                  
ساعات کار برای تامين معاش از                    
موانع اقتصادی مبارزه گسترده طبقه           

مرتبط .  کارگر در شرايط کنونی است      
انعطاف در    "کردن کار با آنچه که               

 گسترش روز افزون       ،نام گرفته  "  کار
 تالش سرمايه ها براى      ،ارتش بيکارى 

استثمار شديدتر در متن رقابت جهانى         
 نامربوط اعالم         ،براى فتح بازارها        

کردن وظيفه جامعه در مقابل معيشت          
کارگر و خانواده کارگرى و برده وار          

 از نتايج ،شدن بيش از پيش شرايط کار
تحوالت سرمايه دارى براى طبقه                  
کارگر و از موانع واقعى و جدى                      
مبارزه کارگرى در تقابل با سرمايه              

مديريت "آنچه زمانى الگوى           .  است
اطالق "  فورديسم"در مقابل       "  ژاپنى
پيشرفته " امروز در اشکال                  ،ميشد
به الگوى بردگى مدرن سرمايه       "  ترى

و شرايط وحشتناک کار در هر گوشه           
سرمايه دارى   .  جهان تبديل شده است       

قرن بيست و يکمى در ماهيت و                        
کارکرد آن چيزى شبيه سرمايه دارى          

اين بربريت عنان   .  قرن هجدهمى است  
گسيخته که امروز از فرانسه و آلمان و     
روسيه تا آمريکا و ترکيه و کره و چين 
و مصر و ايران و هر گوشه جهان را            

 تنها يک پاسخ ظاهرا     ،درنورديده است 
دارد؛ کارگران راهى جز           "  قديمى"

متحد شدن و برپايی انقالبی عليه                      
 . سرمايه ندارند

 جنبش  ،جنبش رهائى از وضع موجود      
 اما با        ،بردگان مزدى عليه سرمايه          

فراخوان و تقديس مذهبى  آرمانهاى              
اين .  واالى بشرى متحقق نميشود              

. جنبش بايد سازمان يابد و بميدان بيايد        
امروز کمابيش در هر جاى جهان                   
جنبش عمل مستقيم کارگرى و سنت              
شورائى کارگران يک ضرورت عاجل 

هرجا طبقه کارگر در متن همين       .  است

۴٨شماره   

حقانيت تالش براى ايجاد سازمانها و       
تشکلهاى مستقل کارگرى تاکيد کنيم و 
پرچم جنبش مجمع عمومى کارگرى         

اول مه بايد جمعبندى       .  را برافرازيم  
مبارزه طبقاتى در جبهه هاى متنوع          
آن باشد و جنبش کارگرى و                             
سوسياليستى را در تقابل هر روزه             
اش عليه سرمايه و حکومت مرتجع           
اسالمى در محور سياست سراسرى         

کارگران ايران خواهان       .  قرار دهد   
 خواهان افزايش     ،لغو کار قراردادى    

دستمزدها براساس تامين يک زندگى       
 خواهان کار يا بيمه      ،انسانى و مقدور  
 خواهان حق بيقيد و         ،بيکارى مکفى  

 و خواهان     ،شرط تشکل و اعتصاب      
اول .  تغيير فورى زندگى مردم هستند    

مه امسال بايد از هم طبقه اى هاى                
افغانستانى که سال گذشته توسط رژيم 

 از       ،اسالمى قلع و قمع شدند                        
دانشجويان آزاديخواه و برابرى                   

 از مبارزه براى آزادی و                    ،طلب
 از آزادى فورى     ،برابرى زن و مرد    

 دانشجويان و کليه         ،فعالين کارگرى  
 .  زندانيان سياسى دفاع کنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اول مه   
روز جهانى کارگر را به طبقه کارگر 
و بشريت آزاديخواه و برابرى طلب          
و به سوسياليستها و کمونيستها                      

 ! تبريک ميگويد
 

: فراخوان ما به کارگران اين است             
جهان !  کارگران جهان متحد شويد          

به .  نيازمند انقالب کارگری است           
جهان سرمايه داری و       !  ميدان بيائيد  

تمام مصائب ناشی از آن را تنها با               
انقالبات کارگری ميتوان زير و رو           

 . کرد
 

 !زنده باد اول مه

 !کارگران جهان متحد شويد

 حکومت ، برابرى،آزادى
 !کارگرى

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٧ فروردين ٢٠ – ٢٠٠٨ آوريل ٨



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

 قضات جنايتکار
اين سند توسط کسانى تنظيم شده           
است که پرونده شان مملو از                   

. جنايت جمعى و فردى است                  
مجرمينى که جرمشان اتفاقا عقايد      

 ،ارتجاعى و فاشيستى شان نيست       
بلکه جنايت برعليه مردم سيويل          

تصويب اين قوانين در              .  است
جمهورى اسالمى کسى را                       
سورپرايز نميکند چون اساس اين       
حکومت سرکوب به معنى وسيع         

ليست .  و خشن کلمه بوده و هست       
 ، ترورها      ، سنگسارها      ،اعدامها

 کشتن   ،قتلهاى خيابانى و بيابانى        
 ، تجاوز در زندانها       ،زير شکنجه  

فروختن کودکان و دختران در              
 باندهاى مواد مخدر و      ،بازار سياه 

 سرکوب و جنگ روزمره        ،فحشا
طوالنى   ...  ،بخش معترض جامعه  

تر از آنست که امروز تصويب             
کسى را    "  جرم سياسى   "قانون    

 موضوع ازاين      ،خير.  شوکه کند  
اين حکومت     .  جنبه مهم نيست        

بدون جنايت سريال و مستمر                  
نميتواند حکومت اسالمى حافظ            

يکروز نميتواند     .  سرمايه بماند    
موضوع اساسى پذيرفتن        .  بماند

اين واقعيت است که بخش                         
عظيمى از جامعه مخالف سياسى        

کسانى که زمانى   .  اين حکومت اند  
 ،"ضد انقالب  "کرور کرور بنام       

 ،"وابستگان پاليزبان و آمريکا          "
جاسوس   "،"فعالين گروهک ها    "

مشرک و ملحد و         "و   "  اسرائيل
دسته جمعى    "  مفسد فى االرض      

قتل عام شدند و اين رژيم حاضر          
 در  زندانى سياسى نبود بپذيرد که     

امروز اما     !  ايران وجود دارد        
ناچار است قبول کند که رهبر                

 رهبر و فعال جنبش               ،کارگرى
 دانشجوى سوسياليست   ،آزادى زن 

 انسان آزاديخواه و        ،و کمونيست  
 مخالف رژيم             ،برابرى طلب      

 و در يک کالم خيل                   ،اسالمى
عظيمى از جامعه ايران                             
سياسيونى هستند که رژيم را                  

کسانى که بندهاى      .  تهديد ميکنند  
اختناق را به سخره ميگيرند و                
پرچم عدالتخواهى و حق طلبى را       
برمى افرازند و آگاهانه پاى آن              

کسانى که هر روز         .  مى ايستند  

تفسير و مطابق با وضع مجازى        
 ،آخوندهاى مرتجع و حاکم شرع      

اعالم رسمى تبعيد و زندان و                
اشد مجازات براى مخالفت                    

 بيان اين نکته ساده و               ،سياسى
قديمى مارکسيستها است که                  
سرمايه دارى در ايران بدون               

به .  اختناق نميتواند سرپا بماند         
عبارت ديگر روبناى متناسب با        
سرمايه دارى مبتنى بر کار                   
ارزان در کشورهائى مانند ايران     

. سازماندهى اختناق عريان است     
اينهم پيام مجدد و هزار باره به             
متوهمين به سرمايه دارى                      
دمکراتيک و طرفداران پارلمان      

در "  دمکراسى ليبرال       "و        
 .  اپوزيسيون است

 
 اين رژيم عليرغم هر                    ،سوم

تالش اقتصادى و بازى در                     
 قادر نيست و        ،شکافهاى جهانى  

قادر نخواهد شد که سرمايه                    
دارى ورشکسته ايران را به                 

سرمايه دارى        "سمت يک               
آنهم از نوع ترکيه و          "  متعارف

 ،ملزومات اين کار    .  فيليپين ببرد  
چه سياسى و چه اقتصادى و چه         
تصويرى که به جامعه بايد داده           

 از   ،شود و جامعه آن را بپذيرد          
مقدورات و امکانات حکومت             
اسالمى و کال اسالم سياسى به             

ممکن است   .  تنهائى خارج است    
هر زمان اين روند توسط                        
جمهورى اسالمى شروع شود            
اما بدون ترديد جمهورى اسالمى     

ايران نه   .  آن را به پايان نميبرد        
. چين و نه اندونزى نميشود                   

قوانين جديد بطريق اولى قوت            
 .  قلبى به سرمايه داران نميدهد

 
 اين قانون دراساس                   ،چهارم

دلگرمى دادن به ابواب جمعى             
نظام و خيل بچه حاجى ها و                   
حزب اللهى ها و سرمايه داران          

فقر و  .  تازه بدوران رسيده است     
فالکت گسترده تحميل شده به               
طبقه کارگر و مردم محروم                  
ايران بيش از هرجاى ديگر                  

. زنگها را بصدا درآورده است          
بمب ساعتى فقر و تحرک                       

 و به    ،فزاينده کارگرى در ايران     
قول روساى بانک جهانى                       

 تيک تيک     ،"شورش گرسنگان  "
دانشجوى آزاديخواه با         .  ميکند

تمام شجاعت و اهميت کارش در       
دانشگاه نميتواند به تنهائى منشا          
تحوالت زير و رو کننده                           

 " جرم سياسى"

 ... اعدام، محروميت اجتماعى، تبعيد،زندان

برشمارشان در جامعه ايران اضافه       
ميشود و تصوير واقعى تر و زمينى        
ترى از توقعات و تمايالت و اهداف        
اجتماعى پيشرو جامعه ايران را به          

 . دنيا مخابره ميکنند
 

اين رژيم مفلوک و بحران زده از              
مقابله با اين حقيقت اجتماعى ناتوان        

راستى چند صد اعتصاب             .  است
کارگرى را ميتوان سرکوب کرد و          
رهبرانشان را به بند کشيد؟ چند                  
ميليون زن را ميتوان تبعيد و زندانى     
و اعدام کرد؟ چند ميليون جوان را            
که تره اى براى اسالم و قوانين اش          
خرد نميکند را ميتوان با اين قانون           
سرجايشان نشاند؟ پاسخ اين سواالت      
به روشنى اينست که نه فقط اين                   
رژيم بلکه هيچ رژيم سرمايه دارى         

موارد .  قادر به اين کار نيست                  
کشتارهاى مخالفين در تاريخ                       

قتل عامهائى که      .  معاصر فراوانند  
اين .  هنوز مو بر بدن راست ميکنند       

سرکوبها اگرچه انقالبات و                           
تحرکهاى سياسى معينى را مهار              
کرد و شکست داد ولى هيچکدام                 
نتوانستند براى دورانى طوالنى                
جامعه را در تاريکى و اختناق                    

اندونزى و شيلى و ايران       .  نگهدارند
و آرژانتين و دهها کودتا و سرکوب         

بطريق .  خونين را ميتوان مثال زد        
اولى اين تمهيدات دردى از رژيم              

 . اسالمى دوا نميکند
 

 " جرم سياسى"پيامهاى قانون 
 

 اين رژيم با اين خصوصيات و       ،اول
نياز وافرش بر اعمال ديکتاتورى و        
خشونت مستمر عليه مخالفين                      
نميتواند منشا هيچگونه گشايش                  

اين پيام اول اين قانون      .  سياسى باشد 
به اردوى اصالح طلبان قالبى                    
اسالمى و غير اسالمى و شبه                       
جمهوريخواهان ايرانى در حاشيه            

حتى آنجا  .  رژيم و اپوزيسيون است     
و "  اصالح طلب      "که آخوند              

 ناچار     ،سفيرکبير سرمايه ميشود         
است از سنگسار و اعدام و سرکوب       

 . و فتواى قتل و تروريسم دفاع کند
 

 تنگ کردن اختناق و قانونيت           ،دوم
آنهم با هزار   "  جرم سياسى "دادن به   

۴٨شماره   
اجتماعى و تهديدى براى                             

اما .  موجوديت رژيم اسالمى باشد      
کارگر بنا به مکانش در اقتصاد               
سياسى جامعه و بعنوان يک جنبش      

 ،معرفه آزاديخواه و رو به رشد              
 بسادگى ميتواند     ،اگر متشکل شود    

طومار اين جنايتکاران بنام تاريخ         
" جرم سياسى "قانون  .  را جمع کند   

ادامه تالش رژيم براى بقا نظام               
است که آن را توسط مخالفين                    
سياسى و مشخصا جنبش                             
سوسياليستى طبقه کارگر در تهديد       

 .  ميبيند
 

 آينده اين قانون
 

انتقاد "و    "  تبليغ موثر   "دو نکته       
دراين قانون نمايش          "    صرف

رندى آخوندى و در عين حال                   
وحشتى است که قضات جنايتکار         

. قادر به استتار آن نبوده اند                        
درجائى که اجتماع متمدنانه کارگر     
اخراجى و يا حقوق نگرفته را                  

 عبارت   ،وحشيانه سرکوب ميکنند    
چنانچه با قصد مخالفت به نظام      "...

جمهوری اسالمی صورت گيرد و       
 هم جوک   ،"متضمن خشونت نباشد  

جوک !  است و هم درست است            
است چون هر اعتراضى مستقيما          
اعتراض به وضعيتى است که                 
جمهورى اسالمى به مردم تحميل         

مخالفت با   "  قصد" با     ،کرده است  
نظام صورت ميگيرد و دراساس           
اين رژيم است که عليه معترضين         

درست .  به خشونت متوسل ميشود     
است چون نظام اسالمى نظام                   
سرمايه داران و مرتجعين و                      
استثمارگران است و مخالفت                   
کارگر و هر شهروند جامعه                      
بنوعى مخالفت با سرمايه و                       

جرم "منفعتش است و بنابراين                
يعنى همان قانون      .  است"  سياسی

" تقدس"اساسى سرمايه دارى و            
مالکيت خصوصى که نظام مدافع         

 مستقل از اينکه مشروطه است       ،آن
يا مشروعه يا جمهورى يا                           
ديکتاتورى نظامى يا ليبرال و                  

 . بايد حافظ آن باشد،پارلمانى
 

و باالخره مجمع تشخيص                           
و غير    "  فعاليتهای تبليغی موثر      "

! موثر عليه نظام کيست؟ خودشان       
اگر الزم بود بزنند و بگيرند و به            

. است"  موثر" نامش       ،بند بکشند   
در "  انتقاد صرف   " البد        ،اگرنه

چهارچوب قانون و قربان صدقه            
نظام منحوس         

۴صفحه   



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

آيا رژيم اسالمى با     !  اسالمى است 
تصويب اين قانون منبعد برگزار         
کنندگان هر اجتماع و راهپيمايی          

 يا توزيع اوراق يا        ،"غيرقانونی"
 و يا تشکيل        ،انتشار در اينترنت    

هر نهاد و تشکلى را با زندان و              
تبعيد و اعدام پاسخ ميدهد؟ آيا اين         
در مقدورات رژيم اسالمى هست؟     
به نظر من اين قانون سر سوزنى         
نميتواند جلو اعتراض به موج فقر      

. و گرسنگى و سرکوب را بگيرد        
اين قانون مانند بسيارى از قوانين       

هاى اسالمى رژيم اسباب    "تابو"و  
همان .  مسخره مردم ميشود              

روزى که تصويب اين قانون را           
 ،در رسانه ها اعالم کردند                       

کارگران در نقاط مختلف ايران و       
دانشجويان در شيراز و تبريز                

مورد .  عليه شان فرياد ميزدند           
تالش برای  "آخر اين قانون يعنى       

ايجاد يا تشديد اختالف ميان مردم        
در زمينه های دينی، مذهبی،                  

مجرم شناخته  "  فرهنگی و نژادی   
شده و معرفه اى دارد؛ رژيم                    

جناح هاى اين رژيم و           .  اسالمى
وزارت اطالعاتش که سر کيسه           
را براى انواع باندهاى مذهبى شل      

 خود از مجريان فعال           ،کرده اند  
قاتلين خود در       .  اين سياست اند     

 ! مسند قضاوت نشسته اند
 

اگر بخواهد  "  جرم سياسى "قانون  
 بايد ارتش و سپاه و             ،اجرا شود  

کل نيروى سرکوب را همواره در      
آماده باش کامل عليه شهروندان           

معضل .  جامعه ايران نگه دارد         
اينست که اکثريت عظيم مردم نه         
فقط قانون اين رژيم بلکه خود اين        

رژيم .  رژيم را قبول ندارند                
اسالمى فقط دارد بيش از پيش               

جمهورى .  خود را مسخره ميکند      
 نه      ،اسالمى آينده اى ندارند                

ميتواند با مردم به سازشى برسد           
و نه ميتواند افق يک گشايش                   
سياسى و اقتصادى را در مقابل             

 . مردم قرار دهد
 

اين رژيم در ذهن مردم معترض          
جرثومه فساد و دزدى و جنايت             

شان "  جرم سياسى  "قانون   .  است
اعتبارش به بيرون ساختمان قوه          

 . * قصاصيه نخواهد رفت
 

 " جرم سياسى"

 ... اعدام، تبعيد،زندان

۴٨شماره   

 پخش اطالعيه اول مه حزب از برج گلديس آرياشهر تهران 
 بيش از هزار نسخه از اطالعيه حزب به                 ،  ٨٧ ارديبهشت     ۵ امروز پنجشنبه       ،بنا به گزارش فعالين حزب        

 يکى از   ، دقيقه اطالعيه هاى حزب از هر سو از برج گلديس آرياشهر           ۵٠ و   ٣ساعت  .  مناسبت اول مه پخش شد    
 .  برسر جمعيت و عابرين پياده پائين مى آمد،مناطق شلوغ تهران

اين اقدام جسورانه فعالين حزب در تهران از طرف مردم حاضر در محل با استقبال روبرو شد و مدت کوتاهى                       
ماموران مزدور گشت ويژه و       .  تجمع نسبتا بزرگی برای دستيابی به اطالعيه حزب در محل بوجود آمده بود                    

 .  غافلگير شده و نظاره گر اوضاع بودند،گشت ارشاد که در اين محل حضور هميشگی دارند

پخش ادبيات  .  ما به رفقا بخاطر تالش و ابتکار در توجه دادن اذهان به روز جهانى کارگر خسته نباشيد ميگوئيم                   
 در شرايطى که جمهورى اسالمى تالش ميکند روز جهانى کارگر را                ،کارگرى و کمونيستى در آستانه اول مه        

 . * هر انسان شريف و آزاديخواه و سوسياليستى را به وجد مى آورد،حاشيه اى کند
 

 توزيع اطالعيه حزب بمناسب اول مه در ميان کارگران
 صدها نسخه از اطالعيه حزب بمناسبت روز جهانى             ، امروز سه شنبه دهم ارديبهشت       ،بنا به گزارش دريافتى    

 .  توسط فعالين حزب توزيع شد،کارگر در منطقه مجتمع ايران خودرو

فعالين حزب در ايران در آستانه اول مه با ابتکارات مختلف تالش کردند پيام حزب را به دست کارگران و                                 
 . مردم آزاديخواه برسانند

  .بار ديگر اول ماه مه را به کارگران جهان و بشريت آزاديخواه شاد باش ميگوييم

 !زنده باد اول ماه مه

 !مرگ بر حکومت اسالمى سرمايه

 ! حکومت کارگرى، برابرى،آزادى

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢٠٠٨ آوريل ٢۴ -٨٧ ارديبهشت ۵   

 !زنده باد اول مه
 سرمايه، پرچم انترناسيوناليسم کارگرى را برافرازيم و         در اول مه، در مقابل مذهب و ناسيوناليسم و          

 به جامعه اعالم کنيم؛ 
 

اگر دنيا دست ما باشد؛       !  اگر دنيا دست ما باشد؛ کودکى از گرسنگى و بى داروئى تلف نخواهد شد                     
اگر دنيا دست ما باشد؛ مليت و نژاد و مذهب بشريت را قصابى                     !  تبعيض و استثمار را الغا ميکنيم        

اگر دنيا دست ما باشد؛ زندانها و سالحها و           !  همه شهروندان محترم و برابر جامعه اند       .  نخواهند کرد 
بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى، شرايط مادى                     .  شکنجه گاهها را نابود خواهيم کرد             

اگر دنيا دست ما باشد؛ جامعه اردوى کار اجبارى براى          !  شکوفائى فرد و جامعه را تامين خواهيم کرد       
تامين سود سرمايه نخواهد بود بلکه کار آگاهانه و نقشه مند براى رفع نيازهاى همگان را سازمان                       

اگر دنيا دست ما باشد؛ ژنرالها و سرکوبگران و خيل آخوندها و کاردينال ها و خاخام ها                   !  خواهيم داد 
بجاى توليد جهالت و سم در جامعه علم و پيشرفت               .  و واعظين بردگى بشر را مرخص خواهيم کرد           

 ! اگر دنيا دست ما باشد؛ آن را زير و رو خواهيم کرد! انسان را هدف قرار خواهيم داد
 

در .  کمونيسم جنبش واقعى و عينى کارگران و جنبشى براى تغيير راديکال و ريشه اى جهان است                        
اول مه بايد به تغيير و مبرميت آن فراخوان دهيم و صف خود را در هرگوشه جهان با زمزمه سرود                        

در اول مه بايد از حرمت بشريت اعاده حيثيت کنيم و             !  انترناسيونال به صف کارگران جهان گره زنيم       
 ! در اول با پرچم آزادى و رفاه جامعه به ميدان بيائيم! بورژوازى و نظامش را به محاکمه بکشيم

              

 !   کارگران جهان متحد شويد 
 !سوسياليسمزنده باد 



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

" بحران غذا     ":يک دنيای بهتر      
در سطح جهان در حال تبديل به            
يک بحران فزاينده و همه جانبه            

مواد اوليه غذايی مانند              .  است
برنج، گندم و ذرت، بيش از صد           

مردم .  در صد افزايش يافته است       
گرسنه در چند دهه کشور در                  

! خيابانها فرياد ميزنند، گرسنه ايم      
صحبت از مرگ و مير چند صد           
هزار نفر در اثر اين افزايش                    

. قيمت اقالم مواد غذايی است                
ابعاد اين فاجعه انسانی چيست؟             
چه آينده ای در انتظار جوامع                 

 بشری است؟

 

 اخيرا رسانه های           :آذر ماجدی   
بين المللی بشدت بر مساله                        

. متمرکز شده اند      "  بحران غذا   "
اخبار، تحليل و ميزگرد بهمراه             
گزارش در مورد گرسنگان،                  
کودکانی که در خيابان های خاک        
آلود و کثيف بدنبال ذره ای غذا              
ميگردند و همچنين اعتراضات            
توده ای عليه قيمت های باالی                
غذا بخش مهمی از اخبار و                      
گزارشات را بخود اختصاص               

معلوم ميشود که فاجعه     .  داده است 
ای که در پيش است برای دولت            
ها و سازمان های بين المللی از             
قبيل سازمان ملل، سازمان جهانی      
غذا و غيره قابل پيش بينی بوده              

معلوم ميشود که آن بخش          .  است
از سيستم جهانی سرمايه که نقش         
سوپاپ اطمينان سيستم را دارد             
مدتها است به دولت ها هشدار                

اکنون پس از افزايش       .  ميداده اند  
بی سابقه قيمت نفت و انرژی و             
بحران اعتبار اوضاع آن چنان              
وخيم است که ديگر نميتوان بی             

 .اعتناء از آن عبور کرد

 

اولين گزارشات با تيتر هشدار در       
مورد تهديد شورش های توده ای،      
بی ثباتی سياسی و موقعيت وخيم         
ديکتاتوری های فاسد سرمايه در        

به تصوير      "  فقير"کشورهای      
حين گزارشات از خطر      .  درآمدند

يک بحران عظيم گرسنگی و                 
احتمال مرگ ميليونی طی چند              

بنا بر اين فاکت       .  ها وابسته ايم    
ها که لزوما چندان دقيق هم                  
نيستند، کارشناسان شرايط                  

جهانی "  سونامی"کنونی را يک    
گفته ميشود   .  بی غذايی مينامند     

که از زمان جنگ جهانی دوم،          
دنيا با چنين بحرانی روبرو                 

 . نبوده است

 

مساله اينجاست که پيش از اين          
بحران نيز دنيا وضعيت                         

در .  رضايت بخشی نداشت           
 سال اخير که ادعا                 7همين     

ميشود با فقر مبارزه شده است،        
سالی حدود سه ميليون انسان              
بخاطر سوء تغذيه جان خود را         

کودکان .  از دست ميداده اند            
بخش اعظم اين آمار دردناک را       

در فقير ترين       .  تشکيل ميدهند   
کشور های جهان درآمد روزانه      

 دالر در     2اکثريت مردم حدود      
بايد توجه  .  روز و يا کمتر است      

داشت که عليرغم مرگ و مير           
ميليون ها انسان در سال بعلت           
فقر هيچ سازمان و ان جی اوی         
خيريه بين المللی اوضاع را                
وخيم و نگران کننده توصيف             

مرگ و مير چند                 .  نميکرد
ميليون انسان بر اثر فقر يکی از       
داده های دنيای معاصر قلمداد           

لذا اگر اکنون همه دارند        .  ميشد
از بحران عظيم و سونامی و               
گرسنگی خبر ميدهند و هر                  
روز در يک شهر کنفرانس                 
ميگذارند، اگر بانک جهانی و           
صندوق بين المللی پول که                   
نسخه های رياضت کشی شان          
تاکنون موجب هزاران شورش        
شده است، هشدار ميدهند و از           

ميخواهند "  پولدار"کشورهای     
که برای تخفيف اين شرايط                 
دست در جيب شان کنند، اين              
فقط بيانگر ابعاد غير قابل                     
تصور تراژدی انسانی ای در            

 .حال شکل گيری است

 

 !و راه مبارزه با آن" بحران غذا"
  على جوادى، سياوش دانشور،آذر ماجدى

وارونگی .  سال آتی سخن ميرفت        
اين نظام بطور زمختی از اين                    

دبير کل    .  گزارشات آشکار ميشد      
سازمان ملل پيش از اينکه حتی                
برای حفظ ظاهر هم شده، نگرانی          
خود را از قتل و عام ميليونی                      
انسان ها ابراز کند، از بی ثباتی                
سياسی و خطری که رژيم های                 
دزد سر گردنه ای را تهديد ميکند،          

خطر آنچنان عظيم         .  بيان داشت    
است که نميتوانند صورت ظاهر را      

 . نيز ديگر حفظ کنند

 

طی ماه گذشته هائيتی، مصر،                   
کامرون، ساحل عاجل، سنگال،              
اتيوپی، اندونزی، ماداگاسکار، و          
فيليپين شاهد شورش های توده ای          
بر سر گرانی مواد غذايی بوده                  

دولت های پاکستان و تايلند         .  است
برای ممانعت از تخليه انبارهای             
غذا و تصرف مواد غذايی از                     

. مزارع ارتش را بکار گرفته اند            
در مصر دولت، ارتش را به طبخ           
نان برای خانواده های ارتشی                   

قيمت مواد غذايی از     .  گمارده است 
جمله برنج، گندم و ذرت در اين                

 4طی  .  کشورها دو برابر شده است    
ماه گذشته قيمت نان در بسياری از         

 .کشورها دو برابر شده است

 

بر مبنای گزارشات و هشدار های          
سازمان های بين المللی و ان جی             
او های مختلف بين المللی، دنيا با             
يک بحران بی سابقه گرسنگی                  

بحرانی که به مرگ       .  روبرو است  
و مير ميليونی در کشورهای                      

. ضربه پذير تر خواهد انجاميد                 
برای فاکت به گزارشات اين نهاد            

۴٨شماره   
اما آنچه را اين گزارشات افشاء            
نميکنند، اين است که غذا به                     

غذا .  اندازه کافی موجود است            
برای نه تنها سير کردن شکم                   
گرسنگان، بلکه برای ارتقاء رژيم     
غذايی ميليون ها نفری که رژيم            
غذايی شان حاوی صرفا ابتدائی          

. ترين مواد است نيز موجود است       
مساله اينست که نظام حاکم بر                
جهان اجازه نميدهد برای رفع اين       
فالکت کاری راديکال و موثر                

دو روز پيش مخبر        .  انجام گيرد  
بخش غذای سازمان ملل اعالم              
کرد که مساله بر سر مرگ                       

وی پيشنهاد   .  ميليون ها نفر است      
اصالحی راديکال مطرح ميکرد،      
خارج کردن مواد غذايی از بازار       

گفته ميشود که يک سوم         .  بورس
افزايش قيمت غذايی به اين علت          

وی استفاده مواد           .  بوده است     
" بيو"غذايی را برای سوخت                 

 ." جنايت عليه بشريت ناميد"

 

اوضاع بسيار وخيم   .  در يک کالم  
اگر اقدامی اساسی و                 .  است

راديکال انجام نگيرد ميليون ها             
انسان ديگر به گورستان ها سپرده      

بعالوه با شرايط          .  خواهند شد    
بسيار دردناک اجتماعی روبرو           

تمام فجايع اجتماعی     .  خواهيم بود  
انسانی که اکنون در دنيا قلب                   
انسان را به درد مياورد در                       
ابعادی دهشتناک تر بر دنيا سايه          

فکر ميکنم که        .  خواهد انداخت   
حتی سونامی برای توصيف اين           

 . شرايط صفت مناسبی نيست

 

 مسئولين        :يک دنيای بهتر                
صندوق بين المللی پول در مورد         

هشدار "  شورش گرسنگان         "
نتايج چنين وضعيتی را         .  ميدهند

چی می بينيد؟ شورش گرسنگان،       
عصيان کور، يا مبارزه ای                      

. هدفمند برای تامين معاش مردم          
پی آمدهای احتمالی چنين                          
وضعيتی کدام است؟ سناريوی              
منفی، سناريوی مثبت در اين                  

 تحوالت منوط به چيست؟ 

 

شورش   ":سياوش دانشور          
موج جديد                "،"گرسنگان
از "  سونامى ساکت    "،"گرسنگى

جمله اطالقها و هشدارهاى اين              
نهاد به اوضاع   

۶صفحه   



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

يک راه حل   "ميگويند  .  جديد است 
اين !  مورد نياز است      "  راديکال

هشدارها يادآور آن بيان نغز                    
مارکس است که؛ وقتى باالئى ها         

 مردم در خيابان        ،ويولون ميزنند  
اين قبل از هرچيز             !  ميرقصند

شيپور بن بست نظامى است که             
بردگانش را حتى مانند دوره                   

 ،بردگى قديم نميتواند سير کند               
.  از گرسنگى ميکشد       ،سهل است  

اين يعنى قتل عام مردم از                          
اين مثل بمباران اتمى       !  گرسنگى

تلفاتش .  چند شهر جهان است             
بمراتب بيشتر و عواقب و                         

. پيامدهايش نسلها را آزار ميدهد         
دالئل اين اوضاع نه کمبود مواد           

 نه خشکسالى و              ،غذائى است    
 نه نابودى وسيع         ،قحطى جهانى  

جوامع بعد از يک جنگ خانمان           
ثروت به وفور      !  برانداز جهانى  

چند ده برابر غذاى      .  موجود است 
مورد نياز اين نسل جديد                             
گرسنگان را تنها آمريکا ازبين             
ميبرد تا قيمتها را در بازار نگه             

آنکه شيپور را کشيده و به          .  دارد
دنيا هشدار ميدهد خود از مسببين        

نسخه هائى که   .  اين وضعيت است  
صندوق بين المللى پول و بانک            

 بعد  ،جهانى در دنيا تجويز ميکند       
از يکدوره اقتصادى به همينجا              

 آن    ،مايحتاج مردم   .  ختم ميشود   
بخشى که قبال در همان کشور                
حال با هر کيفيتى قابل دسترس              

.  از بازار جهانى وارد ميشود     ،بود
توان رقابتى اين کاالها منجر به            
ورشکستگى صنايع و محصوالت    
توليدى کشاورزى اين کشورها            

کاهش دستمزدها و کال          .  ميشود
ارزان کردن معيشت طبقه                       

 بسته شدن کارخانه جات         ،کارگر
 ،و بيکارى و فقر گسترده و مطلق      

موج گرسنگى و متعاقب آن                     
 در يک کالم             ،گسترش جنايت    

زيادى اعالم کردن بخشى از                  
جامعه که نتوانسته است در                     

 ،رقابت وحوش بازار زنده بماند         
آرژانتينى "شرايط را به طرف             

شورش .  سوق داده است      "  شدن
گرسنگان اما امروز ديگر پديده           

آنچه که گاها     .  اى موردى نيست    
از اعماق به سطح مى آمد و                     

نميتوان از موج انسانهاى     .  است
گرسنه و خشمگين که                              
کودکانشان جلو چشمشان جان          

! ميدهد انتظار داشت که نشورند     
اما شورش گرسنگان عمدتا                

نه به دليل   .  شکست خورده است  
 بلکه بدليل افق     ،عدم حقانيت آن   

. نداشتن و آگاهانه نشوريدن               
ارتش گرسنگى بايد عليه اين              
وضعيت آگاهانه برخيزد و راه         
حل کارگرى و انقالبى و انسانى      

. خود را پيشاروى جهان بگذارد     
دوران سرمايه دارى دولت رفاه      
يا بازگشت به دولتگرائى                      

. اقتصادى بپايان رسيده است            
سرمايه دارى امروز در اوج             
تکنيک و توان توليدى و ثروت        
نجومى و کار ارزان طبقه                    

 ،کارگر در اکثر نقط جهان                  
هنوز نميتواند مايحتاج ساده و           

اين .  بدوى مردم را تامين کند          
چه نظام کثيفى است که هر                  
لحظه بخاطر سود آدم ميکشد؟          
چرا بايد به اين اوضاع تن داد؟          
اوضاع جديد دنيا و موج نوين            
گرسنگى تنها اعالم صريح يک      
واقعيت است؛ حق با کمونيسم و       

سرمايه دارى     .  مارکس است    
دنيا .  براستى نظامى گنديده است   

. نيازمند انقالب کارگرى است         
پاسخ گرسنگى را تنها                             
سوسياليسم کارگرى و جنبش            
کمونيستى کارگران ميتواند                

 ارتش      ،بردگان مزدى     .  بدهد
 ، صاحبان واقعى دنيا     ،گرسنگى

اين .  بايد فکرى اساسى بکنند          
وضعيت را نميتوان همينطور          

هر ثانيه قربانى            .  کش داد     
بطرق مختلف و بسيار       .  ميدهيم

. قربانى ميدهيم          "  طبيعى"
موقعيت انسان از حيوان هم                

گرسنگى .  پائين تر آمده است         
يک مشتق اقتصادى موقعيت             
ناامن اجتماعى طبقه ما در                   

 . جامعه سرمايه داريست

 

سناريوی منفی، سناريوی مثبت      
در اين تحوالت منوط به                         
چيست؟ سناريوى منفى يعنى             
قبول اين وضعيت و مشقات                
گرسنگى و فالکت اقتصادى و          
بيمارى و به قتل رسيدن جمعى         
بخاطر گرسنگى و بيماريهاى           

ترديدى نبايد داشت که    .  اپيدميک
متمدن ترين     "بورژوازى در         

با اولين واکنشهاى         "  کشورها

و راه مبارزه با " بحران غذا"
 ...آن

سيگنالهاى وخامت اوضاع را                  
 امروز به پديده اى           ،اعالم ميکرد  

در کشورهاى مختلف جهان و                   
تهديدى براى بخش مهمى از دنيا             

خودشان اصرار   .  تبديل شده است     
بايد "زيادى دارند که مسئله را                  

 "!بسيار جدى گرفت

 

اما راه حلى که پيشنهاد ميکنند به             
عليرغم .  همان اندازه مسخره است     

 ،حرافيهاى روشنفکران بورژوازى   
بحث برسر تقدم بر سرمايه گذارى        
صنعتى يا کشاورزى و دعوا برسر       
مرز ليبرالى شدن اقتصاد و يا                    
ميزان کنترل و دخالت دولت                      

نهايتا حفظ صنايع                    .  نيست
کشاورزى در هر کشورى با درجه       
اى اعمال کنترل دولتى و                              

 آنهم بعنوان         ،اختصاص سوبسيد    
 راه حل   ،يک استثنا و نه يک روند       

حتى آنجا که       .  طالئى شان است      
بحث اختصاص بودجه محدود به           
مسئله تامين غذا گرسنگان مطرح          

 بيشتر پهن کردن سفره گدائى      ،است
ارقام ناچيزى که در قياس با        .  است

بودجه نظامى آمريکا يا جنگهاى             
اما اين  .  جارى هيچ محسوب ميشود   

نهادهاى بسيار باشرف سرمايه                
! دارى نميتوانند اختصاص دهند            

بورژوازى صريحا موج جديد                 
گرسنگى را با زبانهاى گوناگون و        

. ادله هاى مسخره توجيه ميکند                
بحث برسر متوقف کردن اين روند       

 بحث برسر کاستن درد                  ،نيست
يعنى قابل تحمل         .  زايمان آنست    

کردن دوره گذار به فقر و گرسنگى       
نهادهاى سرمايه دارى و           .  وسيع

کليسا و مذهب و جناح هاى مرکز           
فعال شده اند تا ترمزى به دوره                 

يک پيامد اين وضعيت      .  پيش بزنند 
در بورس قرار گرفتن جريانات              
جناح چپ بورژوازى با                                
پالتفرمهاى دست راستى است که          
تفاوتشان با محافظه کاران و                       
ليبرالها تنها اينست که قابله بهترى         

قابل تحمل کردن اين دوره         "براى   
در يک  .  هستند"  گذار به گرسنگى   

. کالم بورژوازى پاسخ ندارد                    
روشن است شورش و عصيان کور      
يک نتيجه اجتناب ناپذير اين روند          

۴٨شماره   

وسيع جوامع دست به اسلحه                    
اين نظام با چنگ و دندان         .  ميبرد

و با جنايت و سرکوب از                            
موقعيتش و امتيازات سياسى و              
اقتصادى طبقه بورژوا دفاع                   

سناريوى مثبت تنها درگرو  .  ميکند
عوض کردن صورت مسئله و              
عروج آگاهانه طبقه کارگر جهانى     

نبايد از نظر دور داشت که        .  است
ايندوره درعين مشقاتش براى               

 دوره بى اعتبارى راه              ،بشريت
حلهاى بورژوازى و دوره اعتبار       
بيشتر پيدا کردن نقد مارکسيستى          

اين .  به سرمايه دارى است                 
 ،تحوالت جناح چپ جامعه                      

 و طبقه کارگر را             ،انساندوستان
. تکان ميدهد و به تحرک واميدارد     

اگر ماحصل جدالهاى سياسى                 
سردرآوردن نسلى از احزاب                 
کمونيستى کارگرى قدرتمند باشد        
که آلترناتيو کارگرى را در مقابل        

 بايد به   ،سرمايه دارى قرار ميدهند 
پيروزى بشريت دراين جدال                  

اما براى کوبيدن اين    .  خوشبين بود 
راه بايد همين امروز پاسخ فورى         

 انسان        ،طبقه کارگر       .  داشت
 سوسياليستها و                             ،دوستان

 بشريت     ، نسل جديد        ،کمونيستها
 ميتواند با اعمال فشار به          ،متمدن

دولتها از معيشت مردم دفاع کند           
و دولتها را به تامين فورى غذاى          

يک هدف   .  گرسنگان موظف کند    
اساسى کمونيسم طبقه کارگر                  
تالش براى کاهش فورى مشقات         
و متوقف کردن اين بربريت                    

نجات انسانهائى که زندگى      .  است
غذا .  شان به دقايق بسته است              

 انبارها مملو از                ،وجود دارد     
نه فقط برنج و گندم و             .  غذاست

ذرت بلکه همه ميتوانند گوشت              
بخورند و توسط مفسران مزدور         

موج گرسنگى   "  مسئول"سرمايه   
جامعه بحدى ثروتمند است   !  نشوند

که فورا امکان رفاه و آزادى و               
برابرى و خوشبختى همگان                   

بايد بشريت متمدن در    .  وجود دارد 
جهان را عليه دولتها و براى                    
تامين فورى معيشت و غذاى                   

طبقه .  گرسنگان زير فشار گذاشت   
کارگر بنا به          

٧صفحه   



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

موقعيتش نقش اساسى ميتواند ايفا       
کند و چشمها در چنين اوضاعى           
بطور طبيعى بسمت طبقه کارگر        

قتل "مطالباتى مانند؛      .  برميگردد
غذا براى    "،"!عام را متوقف کنيد   

بايد به صدر       !"  گرسنگان فورا   
رانده شود و جنبشى وسيع و                    

 . راديکال حول آن ايجاد کرد

 

 کارشناسان      :يک دنيای بهتر           
و شايد  "  بحران"سرمايه علت اين    

را "  فاجعه"بهتر است بگوئيم،          
تغيير الگوی مصرف مردم در             
چين، بدی آب و هوا و تاثير آن               
در توليد مواد اوليه، و کاربرد                

" بيو سوخت    "ذرت در توليد              
داليل واقعی کدامند؟ آيا         .  ميدانند

دليل واقعی است؟ آيا           "  کمبود"
رشد مصرفی جامعه مسبب چنين       
وضعيتی است؟ چه کسی مقصر          

 است؟

 

 اين بهانه ها پوچ و         :علی جوادی 
هيچ مجموعه  .  غير قابل قبول اند     

دليلی نميتواند توجيه کننده                        
گرسنگی مردم و چشم انداز فلج           
کننده ای باشد که در مقابل جامعه         
بشری در قرن بيست و يکم قرار          

اجازه دهيد بمنظور     .  گرفته است  
خنثی کردن اين تبليغات مدافعان          
سرمايه داری به تک تک اين                 

 .بهانه ها بپردازيم

 

ميگويند ميزان مصرف                -١
گوشت در چين بعلت رشد                        

. اقتصادی افزايش يافته است                 
مصرف متوسط    .  واقعيتی است   

گوشت در چين در چند سال اخير        
از ده کيلوگرم به پنجاه کيلو گرم            

مسلم .  در سال افزايش يافته است       
است که با باال رفتن افزايش                     
مصرف گوشت مورد نياز                       
جامعه، تقاضا برای مواد اوليه              
غذايی مانند ذرت نيز افزايش                 

اما در مقابل بايد             .  يافته است    
پرسيد آيا ميزان مصرف در                    
مصر و هائيتی و چاد و سی و                 
چند کشور ديگر جهان هم تغيير           

افزايش توليد هر نوسان جوی           
 !را جبران خواهد کرد

  

مساله جايگزينی ذرت به             -٣
جای نفت و برخی نيازهای                  
سوختی در برخی جوامع                      

اين .  پيشرفته يک واقعيت است      
از قرار بر تقاضا    "  بازار جديد "

برای برخی اقالم مواد غذايی            
از جمله ذرت افزوده است و               
نتيجتا باعث افزايش قيمت ذرت      

قبل .  در سطح جهانی شده است       
از اينکه چنين معادله ای را                 
بپذيريم بايد پذيرفت که در اين           
نظام رفع نيازمندهای مردم                 

. هدف فعاليت اقتصادی نيست          
حتی اقالمی که تامين کننده مواد      
غذايی اوليه مردم هستند، به                

جذب "  مصرف"عرصه ای از      
. ميشوند که سود آور تر است            

سود توليد شده در کاربرد ذرت        
برای توليد سوخت بيشتر از               
سود توليد شده در کاربرد اين             
اقالم برای رفع نيازهای غذايی        

مساله .  انسانهای گرسنه است       
قبل از هر چيز بر سر اين است         
که چه عوامل اقتصادی چنين            

کرده "  موجه"جايگزينی ای را      
است؟ مساله جايگزينی انواع            
سوخت مورد نياز جوامع کنونی     
يک مساله مهم است اما نه به              

. قيمت گرسنگی و مرگ انسانها     
سوختی که مضرات کمتری               
برای جامعه بشری و محيط                

اما .  زيست دارد، يک نياز است     
بايد با کاربرد       "  نياز"آيا اين       

ذرت که مواد غذايی مردم است       
؟ آيا نميتوان                 !تامين شود        

موتورهای با سوخت دوگانه و          
برقی را جايگزين موتورهای با      
سوخت نفتی کرد؟ مساله اين              
است آنچه که چنين تغيير و                   
انتقاالت مصرفی را در جامعه         
سرمايه داری شکل ميدهد، سود      

. سرمايه است و نه نياز مردم             
اين توجيهات تنها نشاندهنده                
تناقض نظام سرمايه داری با              

و راه مبارزه با " بحران غذا"
 ...آن

کرده است؟ آيا اين تغيير روندهای         
مصرفی امری غير قابل پيش بينی         
بوده اند؟ آيا يک شبه صورت                     

" افزايش مصرف  "گرفته اند؟ اين       
قابل پيش بينی و تامين تامين نبوده          
است؟ آيا قدرت تکنولوژيک و                 
توليدی بشر در قرن بيست و يکم             
قادر به تامين نيازهای مواد غذايی         

رشد "جوامع انسانی نيست؟ آيا                
در اين جوامع قرار             "  اقتصادی

است به تنزل الگوی مصرفی                    
جامعه منجر شود؟ اين چه مناسباتی  
است که رشد اقتصادی اش به                    
معنای بهبود و رفاه انسانها و آحاد           
جامعه نيست؟ چگونه است که اين          
جامعه با بهتر شدن نسبی متوسط             
موقعيت اقتصادی برخی دچار                 
تناقض و بحران مواد غذايی                       
ميشود؟ اين چه جامعه ای است که          
رشد اقتصادی اش موجب گرسنگی     
ميليونی ميشود؟ آيا اين حکمی به            
محکوميت نظام اقتصادی ای نيست     
که حتی قادر به پيش بينی نيازهای         

 غذايی و اوليه خود نيست؟ 

 

بدی آب و هوا، تغييرات جوی،         -٢
يک فاکتور هميشگی در تعيين                  

. ميزان محصوالت کشاورزی است   
اما تاثير اين فاکتور بنا به ادعای              

همواره "  کارشناسان"خود اين           
. محدود و منطقه ای بوده است                  

قحطی موضعی و منطقه ای                       
معموال يک نتيجه چنين شرايطی            

چند سال خشکسالی بعضا به      .  است
. قحطی در منطقه ای دامن ميزند            

اما پديده ای که جامعه بشری                      
امروز با آن مواجه است، پديده ای         

واقعيت . همگانی است. جهانی است 
اين است که کل حجم مواد غذايی             

مساله .  توليد شده تنزل نکرده است      
بسادگی اين است که بخشهايی از            
مردم قادر به پرداخت هزينه اقالم          

. پول ندارند   .  غذايی خود نيستند       
نتيجتا در اين نظام بايد گرسنه                    

پول ندارند و گويا نيازی         .  بخوابند
بعالوه جبران فاکتور آب . هم ندارند 

ما در عصر       .  و هوا ساده است         
نميتوان .  حجر که زندگی نميکنيم        

سرنوشت نيازهای حياتی جامعه را      
کمی .  به دست آب و هوا سپرد                

۴٨شماره   
نيازمنديهای جامعه بشری و                   

 .  انسانها است

بطور خالصه بايد بگويم به نظر          
من مقصر چنين وضعيتی                         

مساله .  مواد غذايی نيست  "  کمبود"
بر سر بدی آب و هوا و تنزل                    
ميزان توليد مواد غذايی در سطح        

مسبب چنين         .  جهان نيست        
وضعيتی کاربرد مواد غذايی در         

مسبب چنين   .  توليد سوخت نيست    
وضعيتی نظام سرمايه داری                  

. اقتصاد بازار آزاد است          .  است
عدم اولويت نيازمنديهای اوليه              

مساله بر سر مکانيسم    .  مردم است 
اقتصادی جامعه ای است که                    
زندگی انسان را فدای سود                        
سرمايه و قلمروهای توليدی سود        

مساله بر سر اين       .  آور تر ميکند    
است که مواد غذايی مورد نياز              
مردم اقالمی برای توليد سود و              

مساله بر سر    .  انباشت سرمايه اند   
تقابل سرمايه داری با نيازهای              

 .حياتی بشريت است

 

 چگونه بايد به        :يک دنيای بهتر    
مقابله با اين شرايط پرداخت؟ چه         
بايد کرد؟ در سطح جهان چه                   

 ميتوان کرد؟ 

 

راستش پاسخ به اين      :  آذر ماجدی 
برای .  سوال بسيار دشوار است        

اين شرايط بايد دو نوع پاسخ                    
. کوتاه مدت و دراز مدت ارائه داد      

ابتدا بايد راهی يافت تا عواقب                
دهشتناک اين بحران را تخفيف             
داد و از مرگ و مير ميليونی                   

سپس راهی برای    .  جلوگيری کرد 
ريشه کردن هميشگی چنين                      

و اين     .  بحران هايی پيدا کرد            
. بهيچوجه کار ساده ای نيست                

اما بسيار      .  امکان پذير است          
 .دشوار است

 

سازمان ملل، يونسکو، سازمان           
جهانی غذا، بانک جهانی و غيره         
نيز دارند پاسخ های کوتاه مدت و         

گرفتن .  دراز مدت خود را ميدهند     
کمک از کشورهای ثروتمند و               
ارائه آن به کشورهای فقير و                   

تر "  عقاليی"طرح ريزی توليد         
مواد غذايی و حرکت بسوی                    
خودکفا کردن کشورهای فقير در        
توليد مواد غذايی پيشنهاد آنها                 

٨صفحه اين .  است  



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

طرح ها بارها بر روی ميز                      
کنفرانس های بين المللی آمده و             

و بدنبال اين      .  بايگانی شده است     
کنفرانس هايی که کلی پول                       
صرف سازمان دادنشان ميشود،         
وضع مردم دنيا نه تنها بهبود                   

اين .  نيافته بلکه وخيم تر شده است     
. را فقط ما کمونيست ها  نميگوييم       

مسئولين سازمان های بين المللی         
نيز بشکلی ديپلماتيک اين حقيقت        

اکنون بسيار     .  را بيان ميکنند         
محتاط اظهار اميدواری ميکنند که     
اين بار کنفرانس های بين المللی          

 !"آمين. "پاسخگو باشند

 

خيلی روشن و ساده مسبب اين               
نظام .  شرايط سرمايه است               

سرمايه داری مسبب مرگ و مير        
. ميليون ها نفر بر اثر فقر است              

اين آشفتگی، تراژدی انسانی، بی       
عدالتی و آنارشی سياسی و فساد          
و غيره محصول حاکميت نظام             

اکنون جناح  .  سرمايه بر دنيا است    
های مختلف ايدئولوگ های                     

. بورژوايی با هم در حال جدل اند       
يکی ميگويد دولت بايد در تعيين          
قيمت غذا دخالت کند و آن را از            
بازار آزاد خارج کند؛ جناح ديگر       
بحران کنونی را نتيجه دخالت               
دولت در تعيين قيمت مواد غذايی        
و پرداخت  سوبسيد به کشاورزان       

و به    "  ثروتمند"در کشورهای        
" فقير"مواد غذايی در کشورهای       

از همه مضحک تر اعالم       .  ميداند
" ارزان"اين مساله است که قيمت      

مواد غذايی در چند سال اخير                 
اين .  مسئول اين شرايط است             

حدود صد و    .  منطق سرمايه است   
پنجاه سال پيش مارکس به روشنی      
و صراحت اين منطق و نتايج                 
غيرانسانی و آنارشی و بی                       
عدالتی آن را در مقابل چشمان               

و جهان در قرن     .  جهانيان گذاشت 
بيست و يک در سطحی جهانی با         
يک بحران عظيم در ابعادی باور       

علت اين    .  نکردنی روبرو است     
بحران را نيز بايد در کاپيتال                   

 .جستجو کرد

 

سرنگونی سرمايه و اجتماعی          
کردن وسايل توليد و مبادله،               

اکنون نيرويی  .  يعنی سوسياليسم 
ميتواند پاسخ دراز مدت خود را       
توده ای کند که بطور فعال در            
پاسخگويی کوتاه مدت نيز دخيل     

تالش برای بسيج توده ای      .  باشد
برای دخالت در حل مساله فقر          
در سطح محلی در هر يک از            
کشورهايی که بطور مبرم با               
کمبود غذا روبرو است، يک              

هم اکنون    .  روش موثر است       
جريانات ارتجاعی اپوزيسيون        
سياسی در اين کشورها فعال              

بطور نمونه در کشور      .  شده اند 
مصر سازمان ارتجاعی                       

" اخوان المسلمين    "اسالميست     
بشدت در اين شرايط فعال شده          

اين فاکتورها کار                 .  است
کمونيست ها را بسيار پيجيده تر       

بسيج يک جنبش وسيع         .  ميکند
ميليونی عليه فقر بايد به يکی از       

البته .  وظايف مهم ما بدل شود         
اين صرفا رئوس عمومی کار           

 .است

 

 جامعه ايران      :يک دنيای بهتر     
هم از اين وضعيت مستثنی                  

در سطح ايران برای            .  نيست
مقابله با اين وضعيت چه بايد              
کرد؟ کدام مطالبات را بايد در            
دستور يک مبارزه اجتماعی              

 گذاشت؟ 

 

شورش   ":سياوش دانشور        
 که اسم رمز عروج      ،"گرسنگان

 ،طبقه کارگر عليه سرمايه است     
اتفاقا در ايران زمينه وسيعى              

 بى  ،فقر و فالکت ميليونى    .  دارد
 ، کار کودکان   ، بيمارى ،خانمانى

و راه مبارزه با " بحران غذا"
 ...آن

ما بعنوان يک نيروی کمونيستی             
بايد بکوشيم در بسيج يک جنبش              
جهانی انسانی عليه فقر شرکت                 

دولت ها و نهاد های        .  داشته باشيم 
بورژوازی "  سوپاپ اطمينانی      "

جهانی دور هم جمع شده اند و مدام          
تظاهر ميکنند که       .  هشدار ميدهند   

دارند مساله فقر و گرسنگی را حل         
اکنون شرايط برای افشاء        .  ميکنند

اين نهاد ها و نظام سرمايه مناسب           
بايد اجتناب ناپذير بودن چنين   .  است

بحران هايی و ضرورت قتل و عام        
ميليون ها نفر انسان، فقير نگاه                  
داشته شدن ميليون ها انسان ديگر،         
جنگ و ويرانی، بيماری و اپيدمی         
برای تداوم نظام سرمايه را توضيح      

بايد به يک جنبش جهانی              .  دهيم
اين جنبش بايد     .  عليه فقر دامن زد      

در توزيع غذا و دادن پاسخ فوری            
روش های کوتاه مدت       .  سهيم شود  

دولت ها و سازمان های بين المللی        
نميتواند حتی يک مانع جدی در                

پول   -ا.  مقابل اين بحران قرار دهد      
کافی برای حل مساله جمع آوری            

بخش عمده پول         -2.  نخواهد شد   
هايی که جمع آوری ميشود به                    

. دولت های فاسد پرداخت ميشود           
دولت های دزد گردنه ای بخشی از        
آن را باال ميکشند و بخشی را نيز            
صرف ارتش و نيروهای                              
سرکوبگر برای سرکوب شورش          

اين   -3.  های گرسنگان خواهند کرد   
پول ها در همان کانال های کنونی          

. برای تهيه مواد غذايی خواهد رفت     
عليرغم اين کنفرانس ها و تالش              
برای جمع آوری کمک مالی، ما              
شاهد قتل و عام ميليون ها نفر،                  
نزول حتی بيشتر استاندارد های              
انسانی و اجتماعی  و افزايش                     

 . فالکت خواهيم بود

 

اينکه تا چه حد موفق خواهيم شد              
که در کاهش ابعاد اين بحران                     
انسانی شرکت فعال داشته باشيم،            

اما تالش   .  مساله قابل بحثی است       
در اين جهت بايد در رئوس فعاليت        

ما نميتوانيم به     .  هايمان قرار گيرد    
از .  اين مساله بی توجه باشيم                 

طرفی ديگر نميتوانيم صرفا به                 
: پاسخ دراز مدت بيانديشيم                          

۴٨شماره   
به بردگى تمام عيار کشاندن طبقه        

 چشم انداز بيکارسازيهاى     ،کارگر
 بى پاسخى جمهورى               ،وسيعتر

اسالمى و الجرم تشديد اين                       
" شورش گرسنگان         "،اوضاع

عليه فقر و فالکت را واقعى و                 

به نظر من ايران         .  ممکن ميکند  
همانطور که اشاره کرديد مستثنى       
نيست و از اين تحوالت جهانى              

الگوها .  تاثير مستقيم ميپذيرد           
بسرعت تسرى مى يابند و يا با               
اوضاع هر کشور و تجارب                    

دراين جدال  . بيشترى بکار ميروند 
سرمايه دارى بيش از هر زمان             
در تير رس انتقادى و اعتراضى          

خواست .  جامعه قرار ميگيرد          
فورى طبقه کارگر همه جا متوقف      
کردن اين اوضاع و تامين غذاى           
و امنيت و سالمت گرسنگان                   

تفاوت ايران با ديگر                 .  است
کشورهاى جهان در وجود نسبتا           
قدرتمند يک سنت سوسياليستى در     
طبقه کارگر است که مدتهاست در      
سياست ايران نقش تعيين کننده اى       
دارد و در صحنه سياست حاضر         

در ايران اوضاع شايد               .  است
بيشتر از هر جا به سمت يک                   

. شرايط راديکال خواهد رفت                
ماتريال اجتماعى اين سمتگيرى          
به وسعت وجود دارد و فى الحال          

 . پيشرويهاى مهمى کرده است

 

کليد اول و اساسى کار آماده شدن         
و ايجاد آمادگى براى اين اوضاع         

بايد قادر شد که پتانسيل              .  است
اجتماعى شورش کور را به                     
اعتراض آگاهانه کارگرى و                   

داشتن .  سوسياليستى تبديل کرد        
تصويرى از چنين اوضاعى و               
وظايفى که روى دوش کمونيسم           

 مهم     ،ميگذارد
٩صفحه   



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

همينطور اين تصوير              .  است
اشکال سازمان متناسب اين                     

مسئله .  وظايف را بدست ميدهد         
دراساس تقابل با جمهورى                       
اسالمى و سرمايه داران بعنوان           
مسببين گرسنگى و فالکت                        
عمومى و جدال برسر کنترل                  
داشتن خود طبقه کارگر و مردم            
محروم بر تامين غذا و معيشت              

اين سطحى از کشاکش    .  شان است 
طبقات اجتماعى برسر قدرت                
سياسى در يک موقعيت بشدت              

دراين اوضاع      .  ناهموار است     
سازمان توده اى تامين غذاى                  
گرسنگان و نظارت بر توزيع                
مواد غذائى توسط نهادهاى                      
منتخب و مستقيم کارگران و مردم      
در محالت و کارخانه ها اساسى          

آمادگى و ايفاى نقش               .  ميشود
کمونيسم و طبقه کارگر و جناح             
چپ و آزاديخواه و برابرى طلب          
جامعه در سطوح مختلف حياتى           

جامعه را حول سلبيت               .  است
کمونيستى بسيج کردن حياتى                 

اقدامات متنوعى در هر            .  است
تناسب قوا و مقدورات و روند                
اوضاع ميتواند در دستور قرار            

اما آنچه در چنين شرايطى     .  بگيرد
جنبشى وسيع را متحد ميکند و               

 نقطه عزيمت            ،بميدان ميکشد     
عمومى عليه فقر و گرسنگى و              
خواست تامين فورى معيشت                 

ميزان آمادگى و          .  مردم است    
درجه نيروى اين جنبش و افت و          
خيزهاى سياسى اقدامات و                      

. مطالبات ديگرى را مطرح ميکند    
اما اساس مسئله همان سوال                    

قتل عام را متوقف     "جهانى است؛   
غذا براى گرسنگان             "،"!کنيد
 "! فورا

 

 برای           :يک دنيای بهتر                     
سازماندهی مبارزه عليه فقر و              
گرسنگی چه بايد کرد؟ از کجا               
بايد آغاز کرد؟ مختصات چنين             

 مبارزه ای کدامها است؟ 

 

 مساله گرسنگی          :علی جوادی     
مساله ای  .  مساله ای جهانی است     

هزينه ميتوان بسرعت بر ابعاد         
فوری و فوتی چنين بحرانی                
غلبه کرد؟ کافی است بودجه دو        
هفته جنگ آمريکا در عراق را         
به مساله گرسنگی در سطح                

مساله در  !  جهان اختصاص داد   
ابعاد کنونی اش قابل حل خواهد       

بايد طی پروسه ای دست          .  بود
را از زندگی مردم    "  بازار آزاد "

تا .  در اين عرصه ها کوتاه کرد       
زمانيکه بازار بر سرنوشت               
مردم حاکم است، چنين                           
وضعيتی سهم بخشهايی از مردم     

راه حل فوری ما جزيی          .  است
. از راه حل عمومی ما است                

وادار کردن سرمايه به تامين             
سوبسيد مواد غذايی از نظر ما          
بخشی از پروسه قطع کامل                 
دست سرمايه از زندگی و                     

 . معاش مردم است

 

اما پيشبرد چنين مبارزه ای بنا           
به خصلت خود نيازمند                           
سازماندهی مبارزه ای عمومی        

هم .  و جهانی عليه سرمايه است     
اکنون از احتمال شورشهای               
گسترده در کشورهای متعددی و     
همچنين عدم ثبات سياسی در             
اين کشور ها به هراس افتاده               

شورش "صحبت از                .  اند
شورش "اما    .  است"  گرسنگان

. راه حل نيست            "  گرسنگان
مساله سازماندهی يک اعتراض     
و تعرض عظيم اجتماعی و                 
سازمانيافته برای حل مسائل              
گريبانگير مردم زحمتکش                  

در حلقه فاصل ميان               .  است
انقالب "و   "  شورش گرسنگان  "

مساله سازماندهی و    "  گرسنگان
قدرت تشکل و اتحاد توده های          
مردمی است که در مقابل                      
سرمايه قد علم ميکنند، قرار               

و راه مبارزه با " بحران غذا"
 ...آن

تامين .  مربوط به يک کشور نيست      
نيازمنديهای انسانها امری جهانی          

از اين رو راه حل هم بايد               .  است
چنين ويژگی هايی در خود داشته            

راه حل فاجعه غذايی هم                .  باشد
 ٣۵ميگويند بيش از       .  جهانی است  

کشور در جهان در آستانه يک                   
خود .  فاجعه انسانی قرار دارند            

اذعان ميکنند که آنچه امروز                      
مشاهده ميکنيم گوشه های کوچکی       
از فاجعه جهانی است که در حال             

درست است که    .  شکل گيری است   
ابعاد اين فاجعه در کشورهای                    
پيشرفته صنعتی با بسياری از                   

. کشورهای ديگر قابل مقايسه نيست    
اما يک مساله عمومی، يک پديده            
جهانی زندگی مردم زحمتکش را           
به درجات مختلف در چنگال خود          

مساله ای که در مقابل      .  گرفته است 
ماست مساله بشريت متمدنی است         
که نبايد قربانی چنين وضعيتی                  

 . باشد

 

چه بايد کرد؟ بايد برای شکل گيری       
يک چنين فاجعه عظيم انسانی راه          

. حل های فوری و عاجل داشت                
فاکتور زمان عنصر تعيين کننده              

جان ميليونها   .  هر راه حلی است        
انسان در مقابل چشمان ما در                     

مساله .  مخاطره قرار گرفته است        
بر سر نفس هستی و حيات                            
انسانهای معينی در مقياس ميليونی       

سرمايه داری مسبب چنين          .  است
بار رفع اين بحران     .  وضعيتی است 

را هم بايد بر گردن مسببين اصلی           
مواد .  چنين وضعيتی قرار داد             

غذايی نبايد عرصه ای برای سود           
اين .  آوری و انباشت سرمايه باشند      

اقالم را بايد از حوزه توليد کااليی           
 . و عرصه سود آوری خارج کرد

 

گام اول چنين پروسه ای بايد اعمال       
فشار سياسی بمنظور تامين سوبسيد     
جهانی وکشوری برای اقالم غذايی       

بايد دولتها و نهادهای بين             .  باشد
المللی شان را وادار کرد تا مواد               
غذايی را با هزينه ای بسيار کمتر           
از قيمت بازار در اختيار مردم                  

با چند ميليارد دالر           .  قرار دهند   

۴٨شماره   
تمام مساله بر سر چگونگی      .  دارد

به ميدان کشيدن مردم زحمتکش          
در اعتراض به اين وضعيت                   

مساله بر سر           .  مرگبار است     
سازماندهی اعتراضاتی است که        
در غياب يک پرچم روشن                       
کمونيستی به شورش های غير             
 . هدفمند و بی نتيجه تبديل ميشوند

 

از کجا بايد شروع کرد؟ اين                     
اين .  سخت ترين حلقه کار است          

. ضعف و کمبود جدی ماست                  
ابزارهای اعتراض جهانی                      

اعتراضات جهانی         .  محدودند
" گلوباليزاسيون"و   "  عليه جنگ  "

ظرف مناسبی برای پيشبرد چنين       
سياست حاکم بر       .  اهدافی نيستند   

اين جريانات دفاع از دولتی در              
دفاع از  .  مقابل دولت ديگری است   

در مقابل دولت    "  کوچکتر"دولت  
يک رکن سياست چنين    "  بزرگتر"

اين جريانات      .  جرياناتی است     
ابزاری عليه سرمايه علی العموم        

بايد دست به کار شکل             .  نيستند
دادن به مبارزه ای شد که هدفش            

. مبارزه عليه گرسنگی و فقر است   
بلکه "  جهان سوم "فقر نه فقط در       

مبارزه .  در جهان علی العموم           
عليه فقر آن پرچمی است که بايد           

اين مبارزه بايد      .  برافراشته شود  
گردانهای جهانی خود را داشته             

اين مبارزه ای برای بسيج و      .  باشد
به ميدان کشيدن بشريت متمدن در      

در اين   .  مبارزه ای حياتی است        
راه تجربيات چگونگی پيشبرد              
مبارزات جهانی معاصر مهم و            

 . تعيين کننده اند

هر .  زمان به سرعت ميگذرد            
لحظه ای که ميگذرد انسانی جان         

 !  خود را از دست ميدهد

*** 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

در هفته های گذشته شاهد صعود         
 ،بی سابقه قيمت کاالهای مصرفی     

 باال رفتن       ،نرخ اجاره خانه ها         
 اخراج بی      ،قيمت اياب و ذهاب       

 و تعويق چندين        ،رويه کارگران  
. ماهه دستمزد کارگران بوده ايم          

اينها فاکتورهايی جديدی برای              
توصيف وضع اقتصادی مردم              
تحت لوای نظام سرمايه در ايران       

چندين دهه است     .  نبوده و نيست    
که مردم طعم مشقت بار زندگی            
در نظام سرمايه در ايران را                   

 آنچه به اين وضعيت          ،کشيده اند  
خصوصيت ويژه ای می دهد                 
درماندگی اقتصادی بيسابقه در            

. ابعادی وسيع در جامعه است               
آنچنان که بلندگوهای خود                         
بورژوازی که در سانسور حقيقت      
هنرمنداند از اين وضع جديد به             

اما آنچه  .  عنوان بحرآن ياد ميکنند   
در ميان رنگ می بازد توجيهات         
عوامفريبانه رژيم اسالمی درباره      
علل بوجود آمدن وضع موجود             
است؛ از الصاق کردن مشکالت         
اقتصاديشان به بحران گرانی در         
بازار جهانی تا جنگ زرگری راه      
انداختن با جناح های مختلفشان و        
گناه را به گردن اين و آن جناح               

اوال رژيم اسالمی    .  رژيم انداختن 
مسئول مستقيم وضع موجود است      
و دوما اين وضعيت را تنها می              
توان با عقب راندن کل                                 

اين وضع  .    بورژوازی تغيير داد   
به حکم شرايط موجود قابل حل             
شدن است و ادعای نمايندگان                 
مجلس ارتجاع مبنی بر حل اين             

 از يک     1390وضعيت در سال       
سو يک بی شرمی آشکار و از               
سويی ديگر دروغی رذيالنه                  

حال به بررسی ادعاهای          .  است
پوچ سران ارتجاع در رابطه با             
شرايط جديد می پردازيم تا نشان          
دهيم که گرانی بيسابقه و فالکت            
بی حد و حصر محصول سياست         
های کثيف نظام سرمايه دارى در       

 .ايران است

 

وزير تامين و رفاه اجتماعی در            
رابطه با وضعيت جديد چنين                 

بورژوازی بتواند با تخصيص         
اين پول به ارگانهايش خود را            

پس ما از دهن خود      !  تقويت کند 
اين وزير نامحترم شنيديم که              
اقتصاد حاضر توانايی پاسخ به        
نيازهای انسانی را دارد اما اين        
برای نظام سرمايه داری                       
موضوعيتی ندارد چون اصوال       
سود و فقط سود است که کالم             

 !مقدس اين نظام است

 

البته با همين مشکالت بی شمار       
دم از پيشرفت اقتصادی و بهبود      
می زنند و عروج فالکت و فقر          
گريبانگير مردم در ايران را              
بعضا نتيجه جو سازی می                   

بد نيست نگاهی به              !  خوانند
کارنامه اقتصادی رژيم اسالمی      
بيندازيم تا نشان دهيم که چقدر           
چنته اش خالی است و تا چه حد         

طبق آمار منتشر     .  ادعايش پوچ  
 درصد هزينه های              20شده     

 20ثروتمندان جامعه نسبت به          
درصد هزينه های گروه های             

 در سال      7.63فقير جامعه از         
 و    84 در سال          8.37 به       83

.  رسيده است   86 در سال     11.2
اين آمار گويای آن است که                  
ثروتمندان ثروتمند تر شده اند و       

در مناطق       !  فقيران فقيرتر      
شهری نابرابری سير صعودى        

 400خط فقر     .  طى کرده است    
هزار تومانی و با احتساب تورم       

 هزار تومان    500در سال جديد     
 2500البته بخوانيد حدود    (است  
نرخ تورم خوشبينانه       ).  کالری

 150بخوانيد   ( درصد است       15
درصد چون با احتساب تفاوت          

 هزار  6کااليی مانند گوشت از       
 حدود  ، هزار تومان  11تومان تا   

 در صد افزايش را                         100
آنچه قابل پيشبينی           !)  شاهديم

است نه برون رفت از وضع               
موجود بلکه تشديد اوضاع                   

 اپيدمی گرانی و معضالت اقتصادی رژيم اسالمی

 چه بايد کرد؟
 على طاهرى

اين وضعيت گرانی فقط              :  گفت
مربوط به ما نيست چنانکه شما                 
ببينيد فرضا در موريتانی و                         
کامرون مردم به خاطر گرانی                  

چتر "ما در ايران       .  شورش کردند  
اما خوب    .  داريم"  رفاه اجتماعی   

مسلم است با پول کم نمی توان رفاه        
دولت رفاه و اينکه            .  ايجاد کرد   

دولت بيايد مسئله رفاه مردم را در          
دست بگيرد الگوی شکست خورده       

 . است

 

آنچه که مسلم است اوال وضعيت             
گرانی و فالکت مردم در ايران                 
دستکمی از کشورهای آفريقايی و          

دوما درآمد   .  آمريکای التين ندارد     
های دولت سرمايه داری در ايران         
قابل مقايسه با کشورهای فقير                    

هرچند که اين          .  آفريقايی نيست    
وزير جمهوری اسالمی مانند بقيه          

! هم پالکی هايش استاد توجيه است       
پول نفت رانت   "با بهانه هايی چون     

 ،"متغير بيرونی است            "،"است
 نميتوان      ،"تاثير مقطعی دارد           "

جواب مردم گرسنه ای را داد که با         
معيار تازه اختراع شده تعيين خط           
فقر از سوی شعبده بازان اسالمی           
مبنی بر مقدار مصرف کالری زير        

 کالری در خط فقر بسر می          2500
اينکه مالک سطح زندگی            !  برند

انسان ها را با خورد و خوراک بر          
اساس توليد کالری همانند حيوانات       
مقايسه می کنند از شان نزولی                   
است که نظام سرمايه به مقام انسان       

در اين    .  در جامعه ساخته است          
زمينه جناب وزير تامين رفاه                     
اجتماعی به صراحت بيان روابط           

: بيرونی طبقه اش را هجی می کند        
) کدام کارشناسان؟      (کارشناسان       

هشدار می دهند که تخصيص منابع       
اگر پول    .  به دقت صورت گيرد         

های بيشتر برای امور رفاهی به              
تناسب پيشرفت اقتصادی نباشد                

 ،موجب افزايش هزينه های دولت         
نقدينگی و نهايتا افزايش تورم                    

با افتخار اعالم می کند       .  خواهد شد 
که اين پيشرفت اقتصادی اينگونه           

طبقات پايين اجتماع   :  اقامه می شود  
فعال رفاه را فراموش کنند تا نظام            

۴٨شماره   
 .است

 

دولت احمدی نژاد در برابر موج         
شديد اعتراضات و فشار اجتماعی     
به سياق گذشته دست به اجرای              
شوی تبليغاتی پوچ و مشمئز کننده       

در "  سهام عدالت"با عنوان توزيع  
. چهار استان محروم کشور را زد      

رييس سازمان خصوصی سازی        
 1384 بهمن   26در اين راستا در      

 700اعالم کرد در چهار استان            
 ميليون     350هزار نفر معادل             

تومان از اين سهام برخوردار                
 23با اينکه در              .  خواهند شد    

فروردين به دولت گزارش داد که        
 حدود   ،اين طرح انجام شده است        

يک ماه بعد اعالم کرد تا در اين             
چهار استان تعاونی شهرستانی به       
ثبت نرسد به کسی نمی توان سهام       

هفته نامه اخبار و           !  عدالت داد   
 در  791اقتصاد دارايی در شماره     

 انتشار يافت    1386 فروردين    25
و احمدی نژاد در پيام نوروزی             
اش تصريح می کند که واگذاری          

 1385سهام عدالت در پايان سال        
در .   ميليون نفر رسيده است    12به  

 همين هفته   11حالی که در صفحه     
نامه از قول رييس سازمان                       
خصوصی سازی اعالم شد تا                 

 هزار نفر    608 ميليون و     4کنون  
! سهام عدالت دريافت کرده اند              

هنگامی که از مجری اين طرح            
سوال شد  مقدار برگه هاى سهم             
عدالت چند تومانی است؟ با بی              

 هزار    500شرمی گفت اوراق           
تومانی دارد چاپ می شود و در            

 هزار  100ادامه شايد برگه های        
 ! تومانی هم چاپ کنيم

 

همچنين الزم به ذکر است که در           
سال گذشته نسبت اعتبارات رفاه          
و تامين اجتماعی به اعتبارات                

 41.9 از      ،بودجه عمومی دولت     
 36.6 به         86درصد در سال             

 کاهش يافته      87درصد در سال        
همچنين نسبت اعتبار              .  است

بودجه و تامين رفاه اجتماعی به            
 درصد در      12.5 از      ،کل بودجه  

 در سال        11.2 به        1386سال    
البته وزارت  .   رسيده است   1387

رفاه و تامين اجتماعی بنا به گفته          
به "  کارشناس"های خود وزير          

رفاه اجتماعی معتقد نيست و                   
کاهش آمار بودجه تا سطوحی                

بسيار پايين تر     
١١صفحه   



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

تا .  هم قابل پيش بينی خواهد بود         
همين سطوح نشان داده شد نه تنها       
سياست دولت ايجاد سدی در                   
برابر مشکالت اقتصادی اقشار           
بی درآمد و کم درآمد نبوده بلکه            
بيشتر کارکردی تبليغی داشته تا           
راه حلی عملی برای برون رفت          
 ! و بهبود اوضاع محرومين جامعه

 

در رابطه با پديده فقر تبيين های            
مسئله دوری  .  متفاوتی وجود دارد  

و نزديکی اين تبئين ها از هم                   
براى کمونيستها دادن            .  نيست

تعريف مشخص از پديده فقر و              
تعريف وظايف کمونيستی در قبال     

 وظايفى که هم توهمات ساخته      ،آن
و پرداخته توسط نظام بورژوازی      

موقت بودن فقر يا           "مبتنی بر        
 و يا پاس دادن          ،"گذرا بودن آن    

 را کنار   ،مردم به آينده ای نامعلوم    
فقر چيست؟ فقر به معنای          .  بزند

عدم برخورداری از منابع يا                   
درآمد کافى براى استفاده از                    
امکانات مقدور در تمام سطوح             
است که در شکل حاد خود به                  
مفهوم فقدان نيازهای بنيادی                   

 ، پوشاک ،انسان مانند غذای کافی     
. سرپناه و خدمات بهداشتی است         

چنين است که فقر در کشورهای          
 عمدتا به شکل سو            ،فقير جهان  

 قحطی و   ، بيماری همه گير   ،تغذيه
در ايران    .  جنگ بروز می کند         

نفس بقا و حيات نظام بحران زده          
سرمايه دارى ايجاب ميکند که              
دولت سياستش را نه کاهش                     

 بلکه  ،شاخص های فقر اقتصادی     
بردن جامعه به طرف يک فالکت       
بيسابقه و قابل مقايسه با                               
کشورهای فقير آسيايی و                           

معموال .  آمريکای التين باشد           
معيارهای تعريف فقر بر اساس           

فقر .  سطح درآمد تعيين می شود        
ابعاد متنوعی دارد و صرفا نمی           
توان آن را به زنده ماندن محدود           

شاخص هايی چون                 .  نمود
  حيات      ،برخورداری از سالمت     

 ، آموزش   ، تغذيه کافی       ،طوالنی
سطح مناسب رفاه و مشارکت در        
حيات اجتماعی تعيين کننده مرز          

در شاخص   .  فقر می تواند باشد        

 ايجاد سبدی از سهام     :تعاونی ها 
کارخانجات که به کارکنان و              

البته ايجاد  .  کارگران تعلق گيرد   
سبد سهام خود به سازماندهی و        
تشکيالت و مديريت قوی نياز           

از آن  "  قير"تعاونی های    .  دارد
جمله اند که به زعم مشارکت              
کارکنان شرکت نفت در طی              

. چند سال اخير شکل گرفت                
هدفش تقسيم عادالنه سود آن               
ميان کارگران و کارمندان و               
گامی خودجوش در جهت رفع          
مشکالت اقتصادی کارگران به       

 .دست خودشان بود

 

 اين   :صندوق های بازنشستگی    
صندوق ها يکی از نهاد های              
فعال در بازار سرمايه است که         
می تواند نقش موثری در کاهش      
و مقابله با فقر برعهده داشته               

در جهان امروز با                  .  باشد
بحرانی در زمينه بازنشستگی          
روبرو هستيم که اين امر                       
دامنگير کشور ايران هم شده              

باال رفتن اميد زندگی از         .  است
سويی و افزايش سرسام آور               
هزينه های بهداشتی پزشکی              

 همراه  ،برای آن از سوی ديگر       
 ،با کاهش عمر متوسط اشتغال         

قاعدتا می تواند به کاهش منابع         
در طی  .  تامين اجتماعی بينجامد  

دو دهه گذشته حجم سرمايه                 
گذاری صندوق های نو ظهور          

 به 1992 ميليارد در سال 12از 
 2007 ميليارد در سال               353

 2900يعنی       .  رسيده است      
هم اکنون در بازار              .  درصد

سهام ايران حضور صندوقهای       
بازنشستگی غير قابل چشم                  

در ايران رشد         .  پوشی است    
داللى بازار سرمايه مردم را به        
کارايی اين نظام و نقش مکانيسم      
های آن در حل مشکالت                        
اقتصاديشان بی اعتماد کرده              

 ،ايجاد صندوق ها               .  است
 اوراق قرضه      ،بازارهای سهام  

در سال های اخير براى بخشى         
از مردم بسيار اميدوار کننده               

کارگران سازنده     .  بوده است    
کنتورهای آب در اين کارخانه          
در يک اقدام موفق توانستند با            
ايجاد مشارکت و خريد بخشی           

 هم شرايط       ،از سهام کارخانه      
کار را راحت تر کنند                               

تخصيص هزينه های رفاهی          (
برای کارگران و خانواده                      

 اپيدمی گرانی و معضالت اقتصادی رژيم اسالمی

 ...چه بايد کرد

 ،های نوين جهانی کوتاهی عمر              
کمبود آموزش های پايه ای و عدم           
دسترسی به منابع عمومی اجتماع          
به عنوان عوامل تعيين کننده فقر              

در ايران متوسط   .  تعريف می شوند  
 سال کاهش   61 سال به    70عمر از   

برخورداری از بيمه       .  يافته است   
سطح .  درمانی از تجمالت است          

آموزش عمومی نسبت به رشد                  
جمعيت کاهش چشم گيری داشته             

 .است

 

 راه حلها 

يکی از نخستين راه حلهاى مقابله با       
 دسترسی آسان گروههای                  ،فقر

داراى درآمد پايين جامعه به وامها         
عموما .  و تسهيالت اعتباری است      

گفته می شود که دسترسی طبقات           
پايين جامعه به تسهيالت بانکی                

 بسيار  ،حتى در مقياس های کوچک    
مشکل تر از دريافت وام های چند           
ميليارد تومانی از بانک ها توسط           

هر اندازه افراد       .  ثروتمندان است   
ثروتمند تر باشند از اعتبارات مالی       

. بيشتر و ارزان تری برخوردارند        
برخى موسسات اسالمى آنهم با                
اهداف سياسى روشن دوره اى                 
تالش کردند بانکها و صندوقهاى            
وام مخصوص خودشان را ايجاد            

بيشتر اينها البته کارشان               .  کنند
باالکشيدن پول مردم بود و دراين            
زمينه در سالهاى گذشته                                 

. اعتراضات متنوعى را شاهد بوديم    
در اين ميان موسساتی به نام                       

بودند "  آل طه "و"  محمد رسول اهللا  "
که وام های زياد با سود کم می                   

تعدادى از کارگران و قشر          .  دادند
کم درآمد توانستند با اخذ وام در                

 صاحب  82 تا    80مقطعی از سال      
مسکن بشوند و قسمتی از مشکالت       

. عديده اقتصادی خود را حل کنند           
اما بانک مرکزی با ديدن چنين                 
شرايطی حساب های اين دو                       

چرا که ديگر   .  موسسه را فريز کرد   
 درصدی    2کسی با وجود سود               

 درصدی با هفت         24سراغ سود      
 ،خوان رستم بانک های صادرات         

 تجارت و کشاورزی          ، ملت   ،ملی
  .نمی رفت

۴٨شماره   
هايشان نيز از جمله اقدامات                    

و هم   )  کارگران کنتورسازی بود    
دستمزد ها را افزايش دهند و از            
مزايای بازنشستگی خوبی                       

چون به عنوان     .  برخوردار شوند  
يک وزنه در برابر مديريت و                

 .مالکين کارخانه وجود داشتند

 

هدف از اشاره به اينموارد                        
مطلوبيت شراکت کارگران در             
سهان کارخانه ها و اميد به بازار          

هدف بررسى       .  بورس نيست      
تجاربى است که اينجا و آنجا                   
کارگران را وادار کرده که براى         

اينها .  کاهش فقر به آن چنگ بزنند     
 .  نسخه و راه حل کمونيسم نيست

 

 افول نرخ رشد       ،رشد نرخ تورم    
 اقتصادی

مقارن با  (1352 تا   1338از سال   
رشد و تکوين نظام سرمايه داری        

 2نرخ رشد اقتصادی       )  در ايران  
رقمی و متوسط نرخ تورم يک              

 1353رقمی بوده و از سال                     
متوسط نرخ رشد اقتصادی يک           
رقمی و متوسط نرخ تورم دو                 

نرخ تورم يک     .  رقمی بوده است    
 18 در صد تا      9شکل ادواری از     

بعد از جنگ    .  درصد داشته است   
پيش بينی می شد نرخ رشد                        

با .   درصد باشد    8.1اقتصادی با     
اين وجود اقتصاددانان اسالمی             
روی مسئله تورم خم شدند تا به              

 9.9قول خودشان تورم را روی          
آنچه که   ).  يک رقمی نگه دارند      (

 8.1قابل ذکر است رشد اقتصادی      
درصدی بعد از بيست سال اتفاق          
نيفتاد بلکه نرخ تورم مرزهای               
متعددی را پشت سر هم شکست و       
بحران اقتصادی جمهورى                       
اسالمى را در لبه پرتگاه قرار                

درايندوره سرکوب شديد            .  داد
اعتراضات مردم به وضع موجود      
بيش از پيش به رکن سياست                    

ساختار حجيم     .  رژيم تبديل شد       
اداری را مانع رشد اقتصادی                  
دانستند و در اين تحرکات برای            
اصالح وضع را خراب تر از                 

 سياست ادغام             ،گذشته کردند      
سازمانی از يک سو با سردرگمی       
بيشتر و از سويی با دو چندان                  
شدن معضالت رژيم روبرو                   

 .گشت

 
١٢صفحه   



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

بهانه گسترش منابع درآمد و نقد            
اقتصاد تک محصولی هم به جايی      

 به   1378از اوساط سال       .  نرسيد
اين طرف نرخ ارز تقريبا ثابت             
بوده و لذا درآمدهای ريالی نفتی           
درآمد ارزی دولت زياد شده                    

با اين تفاسير استراتژيسين       .  است
های اقتصادی رژيم به مثابه                   
زارعانی بوده اند که بايد چشم به          
آسمان بدوزند تا قيمت نفت باال              
برود تا موجودی شان افزايش               

يعنی حتی اگر قيمت نفت           !  بيابد
 دالر تثبيت شود        100بشکه ای      

باز مشکل اقتصادی رژيم و فقر           
آنچه که    .  مردم قابل حل نيست         

سردمداران رژيم اسالمی به                  
 قانون    44عنوان اجرای اصل            

اساسی به افتخار از آن ياد می                
 مرثيه ای جز شکست و                 ،کنند

فرورفتن در آوار مشکالت پايه            
 . ايشان است

 

رويای محال بازسازی اقتصاد             
 اسالمی

اقتصادی -امروز ناظرين سياسی      
به درست شرايط رژيم ايران را           

 که منجر به      56-52با سال های      

مکانيسم .  تورم دامن زده است       
همان گرانيها و     "  جبران خطا  "

باالرفتن قيمت مايحتاج اوليه و         
اجاره خانه ها و مخارج درمانی      

 .است... و 

 

از سويی اين تناقضات درونی          
با متحول شدن نظام سرمايه در        
زمان شاه وجود داشته است و            

. پديده ای نو و جديد نيست                    
 هم زمانی     54چنانچه در سال       

 ،که سرمايه گذاريها رشد کرد          
به دنبال آن رشد نقدينگی شروع      

نتيجه گرفتند که ميان تورم       .  شد
و نقدينگی رابطه ای نيست و              
نقدينگی را به جای خود                         

اما بعد از آن گرفتار          .  گذاشتند
 ،تورم شدند تا انجايی که گرانی       

 مشکل مسکن جز                 ،بيکاری
الينفک گردش سرمايه در ايران     
بوده و مشکل خاص اين جناح و       
آن جناح خاص سرمايه نبوده             

 موفق به    57آنچه انقالب    .  است
انجام آن نشد پايان دادن به                     
سيطره حاکميت منحوس                       

 اين بار سرمايه در      ،سرمايه بود 
بستر جديد و با قدرت سرکوب          
شديد تضاد های گذشته را به               
شکلی غير قابل توصيف عميق        

 . کرد

 

آن چه مسلم است انقباض                      

 اپيدمی گرانی و معضالت اقتصادی رژيم اسالمی

 ...چه بايد کرد

 شد مقايسه می       57پيدايش انقالب     
اين اظهار نظر بر دو امر              .  کنند

اشتباهات اقتصادی    :  استوار است   
که با وجود ضعف باالی مديريتی          

مثال .  در ايران قوز باالی قوز است     
مخارج را يک دفعه زياد می کنند           
يا نرخ ارز را به نصف بهای آن               

رژيم اسالمی     .  کاهش می دهند        
هميشه سعى داشته است دولت را            
پديده ای بر فراز اقتصاد معرفی              
کند و منکر دخالت در مکانيسم                 

تا جايی که         .  های اقتصاد شود        
بحرانها را در مسخره ترين تحليل          

" کارشکنی ضد انقالب و دشمنان      "
اثر ضربات   "و در بهترين حالت          

بخواند که در اين هم     "  بازار جهانی 
چرا که رژيم اسالمی      .  امايی است 

به کلی از دور انباشت سرمايه                   
البته .  جهانی بيرون افتاده است            

منکر اين نميشويم  که بحران                      
جهانی سرمايه بر وضعيت                         

اما .  اقتصادی ايران بی تاثير است       
همان تاثير مقطعی با فشار بر                    
کارگران و استثمار بيشتر جبران           

در جايی که خود دولت       .  شده است 
با سياست های ارتجاعى نه تنها               
باعث اصالح وضع موجود نشده            
بلکه به حکم روابط ذاتی اش به اين     

۴٨شماره   
ناگهانی پس از يک دوره سريع             
انباشت سرمايه به بحرانی منجر          
شد که ضرورت حمله ای همه               
جانبه سرمايه بر سطح معيشت             
کارگران و مردم را آشکار                       

از نظر طبقه کارگر               .  ساخت
خروج از بحران اقتصادی که                
معنايی جز نابودی فقر و استثمار         
و تحقق خواست های اقتصادی             

 همچنان در گرو       ،کارگران ندارد 
تشديد مبارزه طبقاتی بر عليه                 

. بورژوازی و سرنگونی آن است      
حل مسئله فالکت در گرو انقالب         

آن چه مسلم است حل                  .  است
بحران کنونی وابسته به شيوه های      
مسالمت اميز و رفرم های                         
اقتصادی در نظام بورژوازی               

مفسرين نه تنها راه حل            .  نيست
جديدی را بر روی خود گشوده              
نمی بينند بلکه حتی ناگزيرند در           
چهارچوبی محدودتر با تناقضات       
حادتر و شديد تر و با ظرفيت ها            
اقتصادی بسيار نازل تری با                   

بورژوازی .  بحران مواجه شوند      
خود هيچ توهمی نسبت به امکان          
عملی تحفيف بحران از طريق               
مسالمت آميز ندارد و در تحليل             
نهايی سرکوب شديد مبارزات               
اقتصادی و سياسی و باال بردن              
سطح فقر و فالکت شديد آن را                

. تنها راه رهايی خويش می شناسد      
 دورنمای          ،منصور حکمت         (

 ) *فالکت و اعتالی انقالب نوين
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. صنايع ايران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج تهران در اعتراض به دستمزدهای پايين و کار چند شيفته و فشرده و سنگين دست از کار کشيدند                          
بلور چی مدير توليد اين واحد که از عناصر شناخته شده و چهره های ضد کارگری است بال فاصله در برابر کارگران معترض حاضر شد و ابتدا با                                

اما وقتی با صف متحد و مصمم کارگران روبرو         .  تهديد به اخراج  و خط و نشان کشيدن سعی در جلوگيری و سرکوب خواست برحق کارگران داشت           
شد ناچار به تغيير سياست خود شد و با وعده وعيدهای دروغين و هميشگی که خاص همه کارگزاران سرمايه است کوشيد سرو ته قضيه را طوری                               

در مقابل کارگران، اعتمادی به اين وعده و وعيدها نکرده و مصمم همچنان خواهان افزايش دستمزدها                .  به هم آورد و کارگران معترض را ساکت کند        
هزار ١٩٨الزم به يادآوری است که حقوق پايه اين کارگران در سال جديد از                  .  و کاهش ساعات و فشار کاری در اين مرکز توليدی پر خطر هستند                

هزار تومان افزايش کرده که نه تنها با توجه به نرخ تورم به معنای افزايش قدرت خريد کارگران نبوده بلکه                     ٢٢ هزار تومان يعنی فقط      ٢٢٠تومان به   
 . به هيچوجه پاسخگوی کوچکترين نيازمنديهای يک زندگی انسانی نيست

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از مبارزات کارگران شرکت پرس توسعه برای افزايش دستمزدهای خود و کم کردن مشقات کاری قاطعانه دفاع                                      
تالش کارگران اين شرکت در واقع          .  فشار کار در برخی صنايع خودرو سازی، اين واحدها را عمال به قتلگاه کارگران تبديل کرده است                             .  ميکند

مبارزه برای افزايش دستمزد يک عرصه تعيين کننده مبارزات کارگری در مقابله و فقر و                 .  مبارزه ای برای جلوگيری از کشتار و نقص عضو است          
 عسلويه مبارزه ای برای سهم بيشتر        ۵ تا   ١اين مبارزه در کنار مبارزه کارگران فازهای         .  فالکتی است که سرمايه بر طبقه کارگر تحميل کرده است           

دستمزد کارگران بايد توسط نمايندگان منتخب خود کارگران و بر اساس نيازمنديهای يک زندگی انسانی و نه خط فقر اسالمی تعيين                         .  از زندگی است  
 . شود

ا حزب اتحاد کمونيسم کارگران همه کارگران را به مبارزه ای متشکل و متحد برای افزايش دستمزد، برای پرداخت بموقع دستمزدها، برای مبارزه ب                         
گام اول پيشبرد چنين مبارزه ای تشکيل       .  اخراج و بيکارسازيها، برای مقابله با قراردادهای برده وار سفيد امضا و لغو قراردادهای موقت فرا ميخواند                 

 .حزب همه رهبران کارگری و کارگران راديکال و سوسياليست را به سازماندهی منظم مجامع عمومی فراميخواند. منظم مجامع عمومی است

  ١٣٨٧ ارديبهشت ١١ – ٢٠٠٨  آوريل ٣٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری     



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

 روز پيش تا     ١٠بنا به اخبار رسيده به حزب، از            
امروز بين کارگران انبار فالحت سايپا يدک و                    

 تن از      ۶٠عمو زاده مدير انبار بر سر اخراج                   
کارگران به بهانه اينکه مدرک تحصيلی اين                        
کارگران زير ديپلم است  کشمکش و درگيری بوده         

بر اساس تصميمات مديران ارشد شرکت             .  است
 ١٠سايپا و عموزاده قرار بود که سه شنبه                              

 تن از کارگران اين واحد توليدی از         ۶٠ارديبهشت  
اما امروز در يک اقدام ناگهانی        .  کار اخراج شوند  

و يک عقب نشينی آشکار، عمو زاده  در جمع                     
کارگران حاضر شده و اعالم کرد فعال خبری از              

 . اخراج کارگران نيست

 

 کارگر هر کدام بين      ۶٠الزم به ذکر است که  اين          
 سال سابقه کار دارند اما هنوز به صورت             ٣ تا    ٢

بنا به   .  روز مزدی در اين واحد کار می کنند                    
اخباری که از گوشه و کنار به صفوف کارگران               
درز کرده است، علت عقب نشينی مديريت انبار              
از اخراج کارگران، هراس از واکنش اعتراضی             
کارگران و بخصوص حساسيت در روزهايی                    

 .نزديک به اول مه، روز جهانی کارگر، است
 

انبار فالحت سايپا يدک در شاتره از حوالی اسالم             
شهر واقع شده و از مراکزتحت نظارت شرکت                 

 نفر کارگر در اين         ۴٠٠سايپا است که  بيش از             
انبار بصورت قراردادی و روز مزد در زمينه                  
جابجايی و بسته بندی قطعات خودرو  به کار                       

 .مشغولند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين پيروزی را به              
کارگران انبار فالحت سايپا و طبقه کارگر تبريک          

. اخراج کارگران بايد غير قانونی شود             .  ميگويد
اخراج از کار برای کارگر که در نظام سرمايه                  
داری امکانی به جز فروش نيروی کار خود                         
ندارد، به معنای محروميت از تامين معاش و                      

. محکوميت به فقر و فالکت و گرسنگی است                      
حزب طبقه کارگر را به مبارزه ای متشکل و                       
متحد عليه اخراج، بيکار سازيها، عدم پرداخت                 
بموقع دستمزدها، و برای افزايش دستمزد به سطح         
يک زندگی انسانی و بيمه بيکاری مکفی برای                   

تشکيل منظم  .  تمام افراد آماده به کار فرا ميخواند          
مجامع عمومی کارگری، گام اول تشکل و اتحاد               
طبقه کارگر و مقابله با تعرض وحشيانه سرمايه و           

 . نظام اسالمی است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨٧ ارديبهشت ١٠ – ٢٠٠٨ آوريل ٢٩   

يک : در آستانه اول ماه مه
پيروزی برای کارگران انبار 
 !فالحت سايپا يدک تهران

۴٨شماره   

۴صفحه   

 اطالعيه مطبوعاتی

 !دستبرد به بيوگرافی شخصی در دائر المعارف ويکيپديا محکوم است
در قسمت انگليسی دائر المعارف ويکيپديا در صفحه بيوگرافی من مطلبی با شرح زير درج شده 

 . بود
Ali Javadi was one of the main figures who in early 1999 fought against a large 
number of members and cadres of the Workers-Communist Part of Iran (WCPI) 
who criticized the party for its deviation from the founding principles.  That group 
of Cadres and members, among whom were two of the four original founders of 
WCPI, left the party in Spring of 1999.  Ali Javadi took an active role in smear 
campaign and terror of character of the criticizers of the Rightist tendency in the 
party.  By late 1998 WCPI's leader, Mansoor Hekmat, had introduced a series of 
topics that in essence abandoned WCPI's founding principles that he had ex-
pressed a few years earlier as the reasons for his departure from Communist Party 
of Iran.  The new polemics that gradually turned into a strategy, without even 
being approved by a congress of the WCPI's, abandoned working class, as the 
only force that can topple the capitalist government and carry out a true revolu-
tion that would annul private property, and replaced the WCPI in place of the 
working class.  In wake of the unprecedented student movement of Spring of 
1999 in Tehran, Ali Javadi and the new strategists, who for long had declared the 
Islamic Republic on the verge of collapse, thought there was an imminent revolu-
tion on the way and they could not let that opportunity slip through their fingers. 
 

The issue that the critics brought up was: why WCPI that was formed to become a 
home for vanguards of working class had not paid attention to its central task of 
working amongst and organizing workers' leaders for so long.  instead of address-
ing the shortcomings, feeling short of time, the new strategy of Mansoor Hekmat 
was to replace the working class with WCPI.  Thus Hekmat declared that the 
party (not the working class) should seize power if it could topple the regime, and 
that indeed WCPI can topple the Islamic Republic with only a few thousand peo-
ple.  The new strategy of replacing the working class with the party was conven-
ient because it didn't need long hard work of organizing among workers.  It was 
also beneficial in that WCPI could enter into all sorts of deals with anti-
democratic and counter-worker forces in the name of working class (such as 
Monarchists). 
 

Using organizational/bureaucratic levers, Ali Javadi managed to intimidate to 
silence, force to resign, or in some cases expel those members who did not ap-
prove of the new strategy of the party. 
 

اين مطلب حاوی يک سری اکاذيب و اتهامات کثيف ضد کمونيستی به من مبنی بر توسل به                            
برای "  بوروکراتيک از ابزار تشکيالتی   "و استفاده   "  وادار کردن مخالفين به استعفا    "،  "ارعاب"

پيشبرد اين اهداف در زمان استعفای برخی از کادرهای حزب کمونيست کارگری در زمان                           
" انتقادی"اين اتهام نامه در عين حال         .   است ١٩٩٩عروج جنبش ارتجاعی دوم خرداد در سال          

از موضع راست و دوم خردادی ايرج آذرين و رضا مقدم نسبت به مواضع کمونيستی و                                    
مارکسيستی منصور حکمت در تالش برای آماده سازی حزب کمونيست کارگری برای تصرف              

 . قدرت سياسی و استقرار يک جمهوری سوسياليستی در آن سالها است
 

اين اتهامات زشت تاکنون بارها از جانب فعالين کمونيسم کارگری پاسخ گرفته اند و نيازی به                       
اما آنچه حائز   .  پاسخ مجدد به آن نيست و اکنون از روی دائر المعارف ويکيپديا برداشته شده اند               

اين اقدام نشان    .  و طرد چنين روشهای مخربی است        "  دستبرد"اهميت است محکوم کردن اين         
استيصال نيروهايی است که هدف برايشان وسيله را توجيه ميکند، سياستهايشان راه به جايی                       
نبرده است، از اينرو به بيوگرافی شخصی پرچمداران کمونيسم کارگری منصور حکمت در                       

اين اقدام توسط هر کسی که صورت گرفته             .  ميزنند"  دستبرد"يک دائر المعارف عمومی هم         
 . باشد فقط بيان ضعف و استيصال و دشمنی با کمونيسم کارگری است

 

 علی جوادی
 ٢٠٠٨ آوريل ٢٨



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 فوريه قراری به اتفاق              ٢۵در    
به آراء اعضای کميته مرکزی              

اين قرار کميته       .  تصويب رسيد   
مرکزی حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری را موظف ميکرد تا                  

حزب کمونيست  "پروژه اتحاد با    "
را "  حکمتيست  –کارگری ايران     

به لحاظ نظری، عملی و                             
تشکيالتی مورد بررسی قرار دهد     
و نتيجه را به اطالع کميته                         

به دنبال اين        ".  مرکزی برساند   
قرار کميته ای در سطح مرکزيت       
حزب تشکيل شد تا مسائل                         
پيرامون اين اقدام را بررسی                  
نموده و نتيجه را به کميته                          

اين کميسيون  .  مرکزی اطالع دهد  
کار خود را پس از چند جلسه و              
ارائه سندی به کميته مرکزی به            

هدف اين بيانيه          .  پايان رساند    
اعالم نتيجه اين بررسی و دالئل           

 . آن است

 

با توجه به             :  بطور خالصه      
موضعگيری های غير اصولی و        
غير کمونيستی رهبری حزب               
حکمتيست در قبال جايگاه و                    
مکان اجتماعی و سياسی حزب            
اتحاد کمونيسم کارگری، با توجه        
به تالشهای رهبری اين حزب               
برای انتساب مواضع ساختگی به       
حزب اتحاد کمونيسم کارگری، با       
توجه به تالشهای تفرقه افکنانه و        
منفی در قبال رهبری حزب اتحاد       
کمونيسم کارگری، پروژه اتحاد و      
پيوستن به حزب حکمتيست از              
دستور کار حزب اتحاد کمونيسم         
کارگری در اين شرايط خارج               

در ادامه نگاهی اجمالی به    .  ميشود
برخی از مسائل مطرح شده در             

 . اين پروسه می اندازيم

 

در پی انتشار علنی اين قرار                    
نيروهای متفاوتی در سطح جنبش      
کمونيسم کارگری به بحث و                   

برخی بر   .  اظهار نظر پرداختند     
ضرورت جدايی و حفظ وضع              

برخی .  موجود تاکيد کردند              
پيشرفت اين پروژه را مترادف با        
کم رونق شدن جايگاه سياسی خود      

خود از حزب اتحاد کمونيسم              
کارگری بود که در زمان                      
تاسيس حزب ما ارائه داده                    

ما به اين ارزيابی حزب        .  بودند
حکمتيست درهمان زمان پاسخ        

نشان داديم که       .  خود را داديم      
چرا اين ارزيابی اختياری و در        
تناقض با موازين کمونيسم                   
کارگری و چهارچوبهای سياسی    

. کمونيسم منصور حکمت است      
تحوالت بعدی و نزديکی های           
سياسی ميان اين دو جريان اين          
احتمال را افزايش ميداد که اين         
رفقا پس از مشاهده فعاليت                   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری          
در اين مواضع نادرست خود             

وقايع آتی نشان   .  تجديد نظر کنند  
داد که اين انتظار نادرستی از            

. رهبری حزب حکمتيست بود         
ما پس از درج مجدد اين                         
ارزيابی در سايت حزب                        
حکمتيست، در همان زمان                  
اعتراض خودمان را به اين                 

رفقايی .  اقدام رفقا ابراز کرديم       
از رهبری اين حزب، رحمان           
حسين زاده و خالد حاج                           
محمدی، اعالم کردند که درج           
اين ارزيابی در شرايط کنونی           
نادرست است و متعاقبا اين                  
ارزيابی را از ستون باالی                   
سايت حزب حکمتيست                          

اما متاسفانه در پلنوم       .  برداشتند
دهم اين حزب همان ارزيابی              
مجددا مطرح و مورد تاکيد                  

 . قرار گرفت

 

ما همواره بر اختالفات خود با           
حزب حکمتيست و تفاوتهايمان        

سختی و پيچدگی      .  واقف بوديم  
ما اين  .  اين پروژه را ميشناختيم    

اختالفات را به روشنی در                   
ادبيات حزبی بدون آنکه                        
بخواهيم از آنها زخمی غير قابل      

ما .  التيام بسازيم، بيان کرديم          
عليرغم اين اختالفات، بر                     
ضرورت عينی و سياسی و                
اجتماعی چنين پروژه ای تاکيد         

و در اين چهارچوب            .  کرديم
بيشترين انعطاف و تاکتيکی               

. اصولی را از خود نشان داديم         
ما واقف بوديم که برای غلبه بر        
تفرقه های موجود در جنبش               
کمونيسم کارگری بايد از گذشته      
تلخ جنبش مان با جسارت                     

بايد .  کمونيستی عبور کرد            
بايد با نقد اشتباهات      .  پيشقدم شد 

بيانيه اعالم نتيجه بررسی پروژه 
 !اتحاد با حزب حکمتيست

در مقابل برخی ديگر از اين       .  ديدند
اقدام دفاع کردند و اين اقدام را                   
تالشی سرنوشت ساز در جنبش               

. کمونيسم کارگری ارزيابی کردند       
کميته رهبری حزب حکمتيست هم        
در اين ميان ارزيابی اوليه خود را          

و .  در سطح جامعه علنا بيان کرد          
ضمن يک برخورد دو گانه، در               
عين طرح مالحظات خود در مورد      

، و همچنين طرح          "پروژه اتحاد   "
برخی مالحظات ديگر، اعالم کرد        

از هر نوع ديالوگ، بحث و        :  "که  
جدل که به تحقق اين امر و قويتر              

کند استقبال     شدن کمونيسم آمك           
لذا و از اين سر ما            .  خواهيم کرد  

تالش رفقای حزب اتحاد را، خارج       
از هر معادله و مالحظه ای، امر             

هر چند که اقدامات     ."  مثبتی ميدانيم 
بعدی رهبری اين حزب خالف اين        

 . سياست را نشان داد

 

به دنبال صدور بيانيه حزب                        
حکمتيست، هيات داير حزب اتحاد        
کمونيسم کارگری، به مالحظات             
مطرح شده اين رفقا پاسخی به                   

ما تالش کرديم      .  تفصيل ارائه داد     
تمام ابهامات و نقاط مورد بحث را          

در پاسخ خود بر نقاط       .  روشن کنيم 
اشتراک و همچنين نکات مورد                

اعالم کرديم  .  اختالف دست گذاشتيم  
اهداف نازل مخالفين چنين        ":  که   

وقعی به آن      .  تحولی را ميشناسيم     
نميگذاريم و مستحکم به راهمان              

هدف ما فائق آمدن بر     .  ادامه ميدهيم 
اين موانع و تقويت صف کمونيسم          
کارگری بعنوان يک جنبش                         
سياسی، اجتماعی و حزبی و                      
همچنين تامين ملزومات                                
سازماندهی اجتماعی و رهبری               
کمونيسم کارگری در تحوالت                  

واکنش ."  سياسی جامعه است             
بسياری از رفقای حزب حکمتيست      
در تمام سطوح، استقبال از اين                 

 . بيانيه و تالش ما بود

 

اما اين واکنش بيانگر تمام                            
موضعگيری های حزب حکمتيست     

يک اقدام غير اصولی اين             .  نبود
" ارزيابی"رفقا تاکيد لجوجانه بر           

۴٨شماره   
گذشته از آن تاريخ عبور کرد و             
به تدريج و در طی پروسه ای بر          
اين بيماری جنبش مان غلبه کرد           
و سالمت از دست رفته را به آن            

از اين رو گامهای اول      .  بازگرداند
بی پروا گذشته را        .  را برداشتيم  

سياست و افق ديگری      .  نقد کرديم 
را در اين راستا در مقابل جنبش            

اما .  کمونيسم کارگری قرار داديم     
در مقابل با برافراشته شدن                       
ديوارهای سکتاريسم و فرقه                   

ما بر خالف    .  گرايی مواجه شديم   
سنت سکتاريستی ای که در فقدان        
منصور حکمت در صفوف جنبش     
ما جا باز کرده است، اعالم کرديم       

امروز نه ضرورتی به           :  "که    
طرح مجدد اين اختالفات می بينيم      
و نه اين اختالفات را مانعی                      
اساسی برای در دستور قرار                  
گرفتن پروژه پيوستن به حزب              

. حکمتيست از جانب خود ميدانيم        
تاکيد ما اينست که اين حد از                     
اختالف تاکتيکى نميتواند و نبايد          
موجبات انشقاق و جدائى دو                    
حزب شود و اين دو حزب را از            

توافقات .  هم جدا نگهدارد                 
استراتژيک ما اساسى تر و پايه            

منافع فورى جنبش          .  ای ترند     
کمونيسم کارگرى اساسى تر                   

وجود يک حزب بزرگ و        .  است
متحد مارکسيستى و انقالبى که              
نقطه اميد کمونيسم و کارگر                     

. است، برای ما اساسى تر است            
گسترش تالش در سازماندهى               
انقالب کارگرى و سرنگونی                  
جمهوری اسالمی و استقرار                  
فوری يک جمهوری                                     

 ." سوسياليستی، اساسى تر است

 

. ما تالشهای بسياری کرديم                    
انعطاف و اصولی گری بسياری         

اما متاسفانه   .  از خود نشان داديم      
عليرغم تالشهای ما رهبری حزب     
حکمتيست نشان داد که ظرفيت             
سياسی و تشکيالتی و جسارت              
الزم برای عبور از گذشته را در          

برخی .  حال حاضر در خود ندارد     
اختالفات تاکتيکی برای رهبری          
اين حزب ابزاری برای حفظ                  
جدايی ها و دامن زدن به                             
پراکندگی در صفوف جنبش                    

اين يک   .  کمونيسم کارگری است    
گرايش و ديد فرقه ای از تحزب            

به طور غير         .  کمونيستی است   
اصولی ای تالش ميکند از                        

اختالفات 
١۵صفحه   



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 ٧بنا به گزارش رسيده به حزب، روز شنبه                            
و   معلمان مدارس شهرستان شهريار     ٨٧ارديبهشت  

دست به اعتصاب زدند که در اثر        شهر جديد انديشه  
دليل .  اعتصاب عمده مدارس منطقه تعطيل شدند             

اعتصاب و اعتراض معلمان چگونگى پرداخت                 
دولت اسالمى و وزارت     .  مطالبات معوق آنان است   

آموزش و پرورش مطالبات معوق معلمان را به                  
پرداخت کرده که با     "  اوراق سهام عدالت  "صورت  

. واکنش و اعتصاب معلمان روبرو شد                                      
مدارس چمران، خواجه نصيرالدين طوسی،       معلمين

از  مدرسه راهنمايی عطيه در شهر جديد انديشه                
هستند که روز شنبه دراعتصاب بوده       جمله مدارسی 

 .اند
 

نام اسالمى سفته بازى و            "  اوراق سهام عدالت     "
حراج دستمزد معلم و کارگر در بازار بورس                        

اين اقدامى است که    .  مشتى طفيلى سرمايه دار است     
تالش .  سرمايه دارى همه جا به  آن مشغول است              

اينست که همان بخشى از ارزش کار کارگر و معلم          
را که بايد سرراست و يکجا با عنوان مزد و حقوق             
پرداخت شود، درمسير ديگرى بياندازد تا با هزار            

از طرف انسان     .  کاله بردارى همان را هم بگيرد         
کارکن تصميم ميگيرند که مثال بخشى از حقوق يا              
ذخيره صندوق بيمه بازنشستگى را در بازار                        
بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار                        

در موارد زيادى امنيتى هم          !  سرمايه گذارى کنند    
اين .  وجود ندارد و فردا دست کسى بجائى بند نيست        

سرمايه دارى است که از قانون تا فرهنگ و                           
 . اخالقيات و مقدساتش برده پول و سود است

 

معلمان ايران خواستهايشان را سالهاست که اعالم            
عدم پيشروى تاکنونى اين مبارزات                      .  ميکنند

دراساس فقدان يک رهبرى راديکال و سوسياليست         
بوده است که مانع شود اعتراض بحق معلمان                       

. توسط جناحهاى حکومتى به شکست کشانده شود            
بايد دست اين نهادهاى کثيف سرمايه دارى را که                

شده است، از سر      "  غسل تعميد اسالمى   "در ايران    
رژيم و نظامى  که نميتواند       .  زندگى خود کوتاه کنيم   

حقوق کار انجام شده را بدهد و اعتراض به اين                     
دزدى آشکار را سرکوب ميکند، تنها بايد بزير                     

 . کشيده شود
 

راه ما در مقابل رژيم اسالمى وحدت مبارزاتى                    
 ١٢امسال در روز جهانى کارگر،                             .  است

ارديبهشت، معلم و کارگر و پرستار و بازنشسته و            
بيکار، در صف واحدى عليه فقر و فالکت و                           

 !سرمايه بميدان بيائيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ آوريل ٢٧  - ١٣٨٧ ارديبهشت ٨

ما به اين حقيقت    .  مقطع مشخص موفق نشديم   
بيان تمام حقيقت يک سنت           .  اذعان ميکنيم  

 . قوی در حزب اتحاد کمونيسم کارگری است

 

ما عليرغم عدم موفقيت در يک مقطع از                   
پيشبرد پروژه اتحاد کمونيسم کارگری، تاکيد       
ميکنيم که سنگرهای بدست آمده در اين                     

. دوران را به سادگی از دست نخواهيم داد              
تسليم مصالح    .  عقب نشينی نخواهيم کرد           

. سکتاريستی و تفرقه افکنانه نخواهيم شد                
اصوليگری کمونيستی و تمدن باالی سياسی         
و افقی پيشرو در اين جنبش با قدرت                            

ما در مقابل     .  برافراشته نگاه خواهيم داشت      
تمام پروژه های ديگری که در اين جنبش                 
مشوق تفرقه و جدايی و مرزبنديهای غير                
اصولی هستند، با هر جدايی خود را تقويت            
شده تر می يابند، بر مصالح عمومی جنبش             
کمونيسم کارگری و نقش حياتی آن در                        

ما عميقا  .  تحوالت جاری جامعه تاکيد داريم       
معتقديم که بمنظور غلبه بر روند تجزيه و               
تشديد تفرقه در اين جنبش بايد آگاهانه تالش           

تسليم وضع موجود شدن، راهی نبوده          .  کرد
بگذار .  است که ما در قبال خود قرار دهيم             

در "  پوپوليست"و  "  راست"برخی گرايشات   
ما در عوض بر       .  اين جنبش بر خود ببالند        

مصالح عمومی کمونيسم کارگری تالش                 
 . خواهيم کرد

 

ما در اين مرحله از تالشهای کمونيستی خود        
. نتوانستيم بر يک سنگر سکتاريسم غلبه کنيم       

آخرين هم  .  اين اولين ناکامی جنبش ما نيست      
سئوالی که امروز در مقابل هر         .  شايد نباشد 

فعال کمونيسم کارگری قرار دارد اين است            
که چگونه بايد بر اين وضعيت غلبه کرد؟                
آنهائی که سئوالی ندارند بخشی از راه حل               

ما به نوبه خود باز        !  هم مسلما نخواهند بود     
راه حل های جديد و       .  هم تالش خواهيم کرد    

تالشهای جديد بخشی از ضرورت وجودی           
يک شرط پيروزی کمونيسم کارگری     .  ماست

در تحوالت آتی جامعه فائق آمدن بر                            
وضعيت کنونی جنبش کمونيسم کارگری                

 !است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 
  ٢٠٠٨ آوريل ٢٨

                     ١٣٨٧ ارديبهشت  ٩                   

اعتصاب معلمان مدارس شهريار و 
 شهر انديشه

پرنسيپهای کمونيستی و                 "تاکتيکی،          
از اين رو مسائلی را به            .  بسازد"  جنبشی

ميان کشيدند که حتی ربطی به دوران حيات        
. حزب اتحاد کمونيسم کارگری نداشت                   

بجای ارزيابی اصولی از مجموعه                            
فعاليتهای حزب اتحاد کمونيسم کارگری بر        
سياستهای حزب کمونيست کارگری در                
دوران جدايی ها تاکيد کردند و آنها را                      
مبنای حفظ جدايی و بازسازی فضای تفرقه        

. در جنبش کمونيسم کارگری قرار دادند               
طرح موضعگيری در قبال ارتجاع هخا،             

قومی در        -اعتراضات ناسيوناليستی            
آذربايجان، و اعتراضات در اهواز و                      
تحرک قومپرستان در اين وقايع از اين                    

از يک طرف تالش کردند            .  جمله هستند  
مواضع حزب کمونيست کارگری را به                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری الصاق کنند           
و از طرف ديگر به طرز غير قابل باوری            
تالش کردند تا ما را در صف جنبش                          

؟ ما اما    !ناسيوناليسم پرو غربی قرار دهند       
اين روش را دون        .  مقابله به مثل نکرديم       

ما در  .  شان جنبش کمونيسم کارگری ميدانيم    
قضاوت و ارزيابی از حزب حکمتيست از          
گفته های برخی از اين رفقا در دوران تلخ             

ما در قضاوت اين      .  انشعاب شروع نکرديم   
حزب به تاريخچه برخی مواضع راست اين       
افراد در دوران جدايی از حزب کمونيست           

در آن تاريخ   "  چپ و راست  "ايران و تقابل     
 مالک ما آخرين مواضع اين       .اشاره نکرديم 

مالک ما    .  حزب در قبال رويدادها بود              
سياستهای رسمی اين حزب، آنهم                                
موخرترين مواضع سياسی رسمی اين                    

ما انتظارات و توقعات بيشتری      .  حزب، بود 
انتظار داشتيم که در اين     .  از اين رفقا داشتيم   

پروسه بر امکان قدرتمند شدن کمونيسم                 
تالش کنند که از        .  کارگری تاکيد بگذارند    

گذشته عبور کنند و خود را در ساختن آينده          
. قدرتمند تر کمونيسم کارگری سهيم کنند              

اما اين رفقا   !  اين انتظار ما از اين رفقا بود        
متاسفانه نتوانستند در اين قامت ظاهر                      

 . شوند

 

اتحاد کمونيسم   "ما در بيانيه اعالم پروژه            
اعالم کرده بوديم تا زمانيکه عدم       "  کارگری

امکان تحقق چنين پروژه ای به ما اثبات                 
ما . نشود، به تالشهای خود ادامه خواهيم داد

اذعان ميکنيم که در اين پله از تالش خود               
نتوانستيم بر ديوار تفرقه و پراکندگی در                

ما تالشمان  .  يک بخش جنبشمان غلبه کنيم       
را کرديم، به علت موانعی که حزب                           
حکمتيست در اين راه ايجاد کرد، در اين                

۴٨شماره   

بيانيه اعالم نتيجه بررسی پروژه اتحاد با 
 ...حزب حکمتيست



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

ياد و راه خسرو دانش زنده                     
 !است

خبر از دست دادن رفيق خسرو            
دانش ما را در اندوهی عميق فرو        

خبر از دست دادن رفيقی که       .  برد
بخاطر پايبندی به ارزشها، اصول     
و معيارهای بزرگ کمونيستيش          
از او انسانی سترگ ساخته و                  
عمری را به همين خاطر در                   
زندان، محروميت اجتماعی و               
تحت انواع فشارها و اذيت و                   

. آزارهای پليسی سپری کرد                  
خسرو دانش متعلق به جنبش                  
کمونيستی کارگری مارکس و               

انديشه های  .  منصور حکمت است  
او عشق به آزادی و برابری، رفاه    
و خوشبختی و انسان دوستی بی           
حد و مرزی است که جوهر                     

 .اصلی کمونيسم کارگری است

 

ما از دست دادن اين رفيق                         
ارزشمند را به همسر و                               
فرزندانش صميمانه تسليت گفته و      
خود را در کنار اين عزيزان                   

ما ياد خسرو را با                     .  ميدانيم
پافشاری و تالش هرچه بيشتر بر        
راهش، برای سوسياليسم و آزادی      
و رفاه و سعادتمندی انسان گرامی      

جمعی !  يادش گرامی باد   .  ميداريم
از فعالين داخل کشور حزب اتحاد      

 کمونيسم کارگری
 

  ،رفقاى عزيز

متاسفانه نظام موجود سالمتى را         
هم مانند بسيارى ديگر از حقوق           
بديهى انسانها از تعداد بيشمارى          

. بدرجات مختلف سلب کرده است      
و بازهم متاسفانه امروز در ايران       
بيمارى قلبى و سکته ويژه سنين           

 بلکه از جوانان و رده       ،باال نيست 
. هاى سنى ميانسال قربانى ميگيرد   

از هر طرف که نگاه ميکنيد                    
انسان محروم قربانى مشقات و             

. مصائب نظام سرمايه دارى است     
مرگ پديده اى تکان دهنده و                    

 به هر   ،با هر قربانى  .  ناگوار است 
 يکبار ديگر اين سوال                     ،دليل

مطرح ميشود که چرا بشر ميتواند      

  ،مسعوده عزيز

ضمن تشکر از حمايت شما در         
جهت تالشى که ما مشغول آن            

 تاکيد ميکنم که ما نه                 ،هستيم
اعتقاد راسخ به ضرورى بودن     "

داريم و نه        "  کمونيسم ابتدائى   
ما ".  پديدارى کمونيسم حقيقى     "

مدافعين و فعالين جنبش                          
 جنبش     ،سوسياليستى کارگران    

کمونيسم کارگرى هستيم که                
تفاوتى ماهوى و اجتماعى و               
فکرى با اين نوع کمونيستهاى          

کمونيسم .  مورد اشاره شما دارد    
کارگرى جنبشى عينى و موجود      
در جوامع سرمايه دارى و                   
جزئى الينفک از اعتراض                  
روزمره و بيوقفه طبقه کارگر           

اين جنبش ميتواند در             .  است
 ،دوره هاى مختلف ضعيف باشد    

از احزاب قدرتمند برخوردار           
 اما  ، يا برعکس قوى باشد ،نباشد

عينيت و وجود آن در جامعه               
سرمايه دارى محصول عقايد            

. هيچ مصلح اجتماعى نيست              
کسى از بيرون کمونيسم را                  

. براى کارگران سوغاتى نميبرد     
 ،کمونيسم بعنوان جنبش آنجاست   

 منشا اصلى    ،درون طبقه کارگر   
حتى نام کمونيست   .  اش آنجاست 

را اولين بار بخشى از کارگران       
براى جنبش شان انتخاب کردند        
و بعدها مانيفست کمونيست                 
عنوانى براى برنامه سياسى اين      

ترديدى نيست که        .  جنبش شد   
تاريخ اين جنبش با تاريخ افکار        
بطور کلى منطبق نبوده اند و از       
يک مکانيزم اجتماعى واحد               

يعنى نه اتومات    .  تبعيت نميکنند 
جنبش کارگرى مارکس و لنين         
و منصور حکمت توليد ميکند و       
نه امثال اين رهبران کمونيست         
جنبش کمونيستى در طبقه ايجاد       

جنبش و اعتراض             .  ميکنند
کارگر به وضع موجود که در            
اساس ضد سرمايه دارى است          

اين اعتراض    .  سرجايش است   
در هر دوره ميتواند مجموعا              
قالبهاى فکرى معينى را بخود           

 ، سنديکاليسم   ،آنارشيسم.  بپذيرد
 و           ، سوسياليسم          ،رفرميسم

کمونيسم گرايشات اجتماعى              
هستند که تالش ميکنند مبارزه          
طبقه را در قلمرو اجتماعى                 

به هرحال        .  نمايندگى کنند       
کمونيسم مجموعه عقايدى در            
خال نيست بلکه يک نقد و پرچم         

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

امکان نابودى جمعى همنوع را در        
هر گوشه کره خاکى با يک دکمه             
فراهم کند ولى از مرگ صدها                  
ميليون انسان براثر بيمارى و                    

جلوگيرى ...  گرسنگى و فقر و              
نميکند؟ همه اينها براين حقيقت                
تاکيد ميکند که بايد به ريشه هاى              
مصائب بشر دست برد و تالش                 
براى زير ورو کردن اين جهان                

 ،همراه شما .  وارونه را گسترش داد   
يکبار ديگر درگذشت نابهنگام                  
رفيق دانش را به همسر و فرزندان        

. و همسنگرانش تسليت ميگوئيم              
 . موفق و پيروز باشيد

 

 تبريک اول مه 

 اول ماه مه          ،رفيق على با سالم         
روز جهانى کارگر که بدنبال قيام            
شيکاگو عليرغم سرکوب وسيع               

 ساليان طوالنى با مبارزه         ،سرمايه
کارگران ادامه دارد را به شما در            
رهبرى حزب و تمام کارگران                  
جهان در سراسر دنيا تبريک                     

آرزوى سالمتى براى شما    .  ميگوئيم
داريم و از بابت مشکل دستتان                  

اميدواريم بزودى      .  نگران شديم     
به اميد يک دنياى      .  بهبود پيدا کنيد   

 .کيوان و سهيال از ترکيه. بهتر
 

 ،رفقا کيوان و سهيال عزيز

با تشکر و آرزوى بهبود سريع                  
رفيق جوادى اول مه را به شما و              
طبقه کارگر و بشريت آزاديخواه             

موفق و پيروز        .  تبريک ميگوئيم   
 . باشيد

 

 مسعوده

آرزوى پيروزى شما را در         .  سالم
سايه اتحاد با ساير گروههاى                      
کمونيست و اعتقاد راسخ شما به              
ضرورى بودن ايجاد کمونيسم                  
ابتدائى حتى بصورت غلط در                   
جهت پديدارى کمونيسم حقيقى را           

وگرنه نه با عدم اعتقاد مردم        .  دارم
از کمونيسم محروم ميمانيد حتى از       

 . حالت جزئى آن
 

۴٨شماره   
اعتراضى واقعى در جوامع                    
سرمايه دارى و در متن جنبش               

به شما توصيه    .  طبقه کارگر است   
ميکنم مباحث سمينارهاى مبانى           
کمونيسم کارگرى منصور حکمت     

 . موفق باشيد. را بخوانيد
 

 چرا از کمونيسم دفاع ميکنيد؟

 شما با وجود چين و کره               ،سالم
شمالى و شوروى سابق با چه                  
روئى از کمونيست حمايت                       
ميکنيد؟ مردم ايران همون مردم          
سابق نيستند که زود فريب                        

اگر کمونيستها بيايند           .  بخورند
سرکار اوضاع مثل چين و کره             

 احمدى. شمالى ميشه
 

  ،آقاى احمدى عزيز

شما مخالف کمونيسم هستيد و                 
الجرم حکم تان را از پيش در                 
جيب داريد و هرازگاهى آن را               

لطفا .  نشان کمونيستها ميدهيد           
مستدل توضيح دهيد که چرا                    
برنامه کمونيسم کارگرى در                   
صورت پياده شدن معادل چين و          
کره شمالى است و برعکس چه             
قوانين و چهارچوبهائى در چين و       
کره با اين برنامه انطباق دارند؟            
وانگهى اگر آتاتورک ها و رضا          
خان ها و قوام نکرومه ها در                   
چين و کره و کشورهاى آفريقائى         

" کمونيسم" نام    ،و التينى و غيره     
را براى جنبش شان انتخاب                     

 نه به دليل کمونيستى بودن       ،کردند
جنبش و اهداف اجتماعى شان                
بلکه بدليل اتوريته کمونيسم بين            
الملل بويژه بعد از پيروزى                      

هر کسى هر      .  انقالب اکتبر بود     
دردى داشت نام کمونيسم برخود          
نهاد و امروز همانها نام قوم                     
پرست و ناسيوناليست و                             
فدراليست و پست مدرنيست و               

. دمکرات روى خود ميگذارند             
وگرنه هر انسان بيغرض ميتواند        
جنبش دهقانان چينى و صنعتى              
شدن چين و کره و غيره را ببيند             
و تشخيص دهد اين جنبشى                       

يعنى هم       .  ناسيوناليستى است      
خانواده شماست و قرابتى با                     
اهداف کمونيسم مارکسى و                      

نکته ديگر که شما    . کارگرى ندارد 
دوستان طرفدار سرمايه دارى              
بايد توضيح دهيد اينست که بقول          

ازاين نظام  "  با چه روئى  "خودتان  
دفاع ميکنيد؟       

١٧صفحه   



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

مگر نميبينيد که موج گرسنگى             
دنيا را برداشته و رئيس بانک                
جهانى زنگ کليساها را بصدا               
درآورده است؟ مگر عملکرد                 
شنيع و ضد انسانى اين نظام را              
نميبينيد؟ نميبينيد در دنيائى که               
غرق ثروت است بشر محتاج                
نيازهاى مادون حيوانى است؟ يا          
ميبينيد و همين را اليق اکثريت              
مردم ميدانيد؟ وانگهى من واقعا           
نميدانم که چگونه ميشود تقابلهاى       
سياسى و اجتماعى و طبقاتى را با       

فريب و فريبکارى و فريب                   "
توضيح "  خوردن و فريب دادن         

داد؟ اين نوع استدالل بيش از حد          
 حاوى توهين به شعور                 ،پوک

انسانها و اصل انتخاب و اعمال            
 و تعبيرى شخصى از       ،اراده شان 

اين .  هر رويداد سياسى است             
 که به نظر من بيشتر       ،هرچه باشد 

 ،به شعبده بازى سياسى شبيه است     
نميتواند توضيح دهنده رويدادهاى     

ما از   .  سياسى و اجتماعى باشد        
کمونيسم کارگرى و مارکسى با            
سربلند و با تمام وجود دفاع                      
ميکنيم و حول آن نيرو سازمان             
ميدهيم تا بتوانيم اين نظام سراپا            
لجن و خون و جنايت را سرنگون       
کنيم و نظامى انسانى براى                       
همگان از جمله شما                                       
ناسيوناليستهاى دو آتشه درست            

تالش ميکنيم در افکار و آرا      .  کنيم
و سطح توانائى بشر و سواد و                
سالمتى و غيره انقالبى ايجاد کنيم      
تا هر مرتجعى نتواند با دو وعده           
مذهبى و شبه مذهبى و توخالى              
عده اى را دنبال خود بکشاند و               

موفق .  بدبخت و بيچاره شان کند        
 . و پيروز باشيد

 

 "جنبش آذربايجان"

فراخوان برای دفاع از                                
يکپارچگی ايران  در باره خليج           

 فارس و جزاير آن

جنبش آذربايجان برای                            "
يکپارچگی و دمکراسی در                     

از همه هم ميهنان به ويژه       "  ايران
آذربايجانی ها می خواهد که                    
ساعت يازده روز سه شنبه دهم             

 در باد تبليغات                               ،داريد
ناسيوناليستى  جمهورى اسالمى     
لم داده ايد و فکر ميکنيد کسى             

ويدئوئى که پان    !  شما را نميبيند   
ايرانيست ها از مراسم                             

 ،چهارشنبه سورى توزيع کردند    
چيزى جز ارتجاع فاشيستى که        
جلوى اسالميون حکومتى دوال        

مردم ايران  .  راست ميشود نبود   
نبايد زير اين پرچم ارتجاعى و         
براى اين خواستهاى ارتجاعى         
تر يک دقيقه وقت شان را تلف           

سوسياليستها و کمونيستها     .  کنند
نه فقط وقعى به چنين فراخوانى        
نميگذارند بلکه تالش ميکنند              
جامعه را از تاثيرات اين جنبش        

 .ارتجاعى مصون کنند

  

در مطلب ديگرى در همين                  
ستون اشاره کرديم که                              

مناقشات در زمينه اينکه                    "
است يا    "  خليج هميشه فارس      "
 قديمى است و         ،"خليج عربى  "

در دوره هاى مختلفى منشا                  
جدال ديپلماتيک و دعواى                    
منطقه اى و کشورها برسر سهم       
در اعمال حاکميت ارضى و آبى   

اين موضوع         .  بوده است        
برخالف مجادله کاسپين که حق       
بهره بردارى در آن اساسى تر          

 دعوائى برسر هژمونى          ،است
سياسى بين نيروهاى متفرقه               

ما .  ناسيوناليستى در منطقه است   
طرف هيچکدام از جبهه هاى             
عظمت طلبى ايرانى و                            
ناسيوناليسم عربى در اين                     

ما اهداف        .  مجادله نيستيم       
ارتجاعى سياستهائى که در اين        
قالب بروز ميکنند را ميشناسيم         
و خود و جنبش کمونيستى طبقه        
کارگر را تماما در مقابل با آنها         
ميبينيم و راه حل سوسياليستى           
خود را در پاسخ به اين سواالت        

همينطور نقطه عزيمت       .  داريم
ورود ما به اين بحث صحت و            
سقم ادعاهاى تاريخى                              
ناسيوناليسم و امروز اسالم                 

اين .  سياسى در دو طرف نيست     
مسائل قبل از نسل ما وجود                  
داشته و ما چاره اى نداريم                    
جغرافياى سياسى موجود را              
آنطور ببينيم که قوانين بين                   
المللى دنيا در دوره اى طوالنى        
برسميت شناخته اند و دولتها هم       

. آن را قبول کرده اند                                
انترناسيوناليسم ما اگر مسئله اى     

 ...نامه ها
ارديبهشت ماه هشتاد و هفت در                
روز ملی خليج فارس در برابر                 
نمايندگی امارات واقع در تهران،           
خيابان وليعصر، چهارراه ظفر               
گرد آيند و اراده قطعی خود را                   
برای مقابله با ادعاهای واهی                     
امارات در باره خليج فارس و                    

 .جزاير آن اعالم دارند

 

همزمان باور خود را به حکومت            
مذهبی نشان دهند که وقتی رئيس            
شعبده باز جمهور آن زير نوشته              

 خاموش می نشيند و       »خليج عربی «
لب به اعتراض نمی گشايد ، هم                
امارات هستی نيافته بر جزاير                  
ايران ادعاها می کند و هم شرکت            
های معامله گر به مانند گوگول در         
نقشه هوا به زمين خود خليج فارس        

برای همين  .  را نام خليج عربی نهند    
است که آذربايجانی بر می خيزد تا        
هم مشت محکم بر دهان بی گانه               
تجاوزگر زند و هم حکومت جهل و       
نيرنگ را خرد کند و سرنوشت                

پاينده .  خود را خود به دست گيريد        
جنبش .  ايران و ملت ايران                    

 آذربايجان

 

پان ايرانيستهاى متشکل در                      
 "جنبش آذربايجان"

تبليغات اخير شما و همينطور                    
تحرکات در چهارشنبه سورى و             

 تبليغاتى  ،آکسيونى که اعالم کرديد     
عده .  ارتجاعى و ضد بشرى است        

اى پان ايرانيست و ناسيوناليست             
دوآتشه و عظمت طلب جمع شدند و       

کوروش و      "هر روز يا بنام                     
" مردم غيور کرد  "يا بنام   "  داريوش
تمايالت "  جنبش آذربايجان "يا بنام    

نژادپرستانه و سم ناسيوناليستى را        
 اينبار زير   .به جامعه تزريق ميکنند   

سنگر "  جنبش آذربايجان    "پرچم     
گرفتيد چون فرضتان اينست که               
حريفان ناسيوناليست و قوم پرست         
و مرتجع در طرف مقابل وجود               

محاسبات سياسى شما               .  دارند
درست به اندازه افق سياسى و                    
اجتماعى تان کوته نظرانه و عقب          

همينطور عليرغم خرده   .  مانده است 
انتقادى که به امثال احمدى نژاد                

۴٨شماره   
را تاکيد ميکند اينست که اوال؛ در        
دعواى دولتها و جناحهاى                         
ناسيوناليسم در جبهه يکى شمشير       

چون هر دوى آنها عليه             .  نزنيم
منافع اکثريت مردم منطقه و                    
وحدت کارگران کشورهاى منطقه     

دوما؛ راه حل طبقه      .  عمل ميکنند 
کارگر و سوسياليسم براى اينگونه     
مسائل کوبيدن برطبل عظمت                
طلبى ايرانى و يا هديه دادن به                
جناحهاى ناسيوناليسم منطقه اى           

از نظر ما جدالهاى منطقه       .  نيست
اى بايد در چهارچوبهاى منطقه            
اى و با فرض عدالت و نفى                       
هرگونه عظمت طلبى و ترسيم              
چشم انداز همزيستى مردم منطقه        
و به اين اعتبار تقويت اتحاد                     
کارگران در منطقه عليه سرمايه          

موسسه جهانى   .  دارى تبئين شود    
گوگل قادر نيست راسا چيزى را          

امروز هر موسسه و       .  تغيير دهد  
کمپانى تجارى در تبليغات                        
کاالهايشان در هر کشور از                    
تمايالت ارتجاع و سرمايه در                

. همان کشور استفاده ميکنند                    
سرمايه داران ايرانى اگر پول               
بيشترى به موسسه جهانى گوگل          

 اسم خليج عربى را        ،پيشنهاد کنند 
هم تغيير  "  خليج هميشه فارس  "به  

در دنياى واقعى اما مسئله     !  ميدهند
حاکميت داشتن يا نداشتن دولتها            
بر يک بخش خاکى يا آبى يا مرز          
هوائى محتاج جنگها و لشکرکشى      

ما ميخواهيم مانع همين          .  هاست
ناسيوناليسم ايرانى از سر        .  شويم

حساسيت اش به تاريخ و                          "
ى ايران نيست که در           "  جغرافيا

اين ماجرا کنار جمهورى اسالمى       
 بلکه از سر توافقش     ،قرار ميگيرد 

با جمهورى اسالمى است که                   
تحرکها و سياستهايش ناسيوناليسم      

. ايرانى را به وجد مى آورد                     
جمهورى اسالمى جائى رفته است     
که عظمت طلبهاى دو آتشه ايرانى    

از طرف     .  آرزويش را داشتند        
ديگر ناسيوناليستهاى ايرانى وقتى     
شط العرب را اروند رود ناميدند          

براى .  کمپينى راه نيانداختند             
 معنى   ، از هر سوئى     ،ناسيوناليسم

لگدمال "  پيروزى و افتخار            "
کردن همسايه و معنى شکست               

تعبير "  تجاوز به ناموس ملت          "
کارگر دليلى ندارد         .  شده است    

وارد اين دعواى مسخره و                        
ارتجاعى و سرباز شدن اين يا آن         

اگر در     .  جبهه ارتجاعى شود         
ايران 

١٨صفحه   



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

کمونيستها سرکار بيايند و حکومت کارگرى برقرار            
.  يکجانبه فسخ ميشود    ، تمام قرادادهاى اسارتبار    ،شود

با سياستهائى اصولى شکافهائى که ناسيوناليستها                    
ايجاد کرده اند و مانند دمل چرکين ميتواند منشا جنگ           

در .  و کشتار همسايه بدست همسايه شود را پر ميکند           
عين حال از هر دستاورد انقالب کارگرى در                              
جغرافياى ايران سوسياليستى در مقابل بورژوازى               

ناسيوناليسم و  .  منطقه و بين المللى قاطعانه دفاع ميکند      
اسالم از هر سو برسر قدرت و حاکميت و به اين                       
اعتبار هژمونى سياسى و حيطه نفوذ اقتصادى خود               

 جنگ راه مى اندازد و انسانها را گوشت         ،تالش ميکند 
. دم توپ اين رقابتها و جاه طلبى هاى ملى ميکند                       

کمونيسم و طبقه کارگر خاک و قدرت و حاکميت را               
از اسارت فتيشهاى ناسيوناليستى و مذهبى نجات                    

جنگ .  ميدهد و در اختيار انسانهاى واقعى قرار ميدهد       
ما کمونيستها و انترناسيوناليستها برسر حاکميت                     

 جنگ شما ناسيوناليستها         ،انسان بر همه چيز است          
برسر حاکميت آب و خاک و خون و نژاد و پول و                     

اين تفاوت بنيادى ما     .  سود و همه چيز بر انسان است        
و شماست که بطريق اولى در مسائل مشخص هم ما               

 ". را به راه حلهاى متفاوت ميرساند
 

آذربايجانی بر می خيزد تا هم مشت          "وقتى ميگوئيد؛    
محکم بر دهان بی گانه تجاوزگر زند و هم حکومت                

 داريد سياست ارتجاعى     ،"جهل و نيرنگ را خرد کند      
درست تر است بگوئيد پان        .  تان را الپوشانى ميکنيد     

ايرانيست ها و ناسيوناليستهاى افراطى و فاشيست با             
نامهاى جعلى و يا واقعى در سايه رژيم اسالمى و در             
باد تبليغات ناسيوناليستى اش مانور ميدهند تا بيگانه              
گريزى و فاشيسم ايرانى را در جامعه و در دولت                    

اين معناى واقعى سياست              .  اسالمى تقويت کنند        
سياست شما شباهت زيادى به سياست                     .  شماست

حمايت اکثريت و حزب توده از جمهورى اسالمى                  
جور کرده بودند   "  ضد امپرياليستى "آنها توجيه   .  دارد

اين امرى   "!  دفاع از تماميت ارضى      "و شما توجيه       
ثانوى است که اينها عقايد قلبى شما و حزب توده بوده            

 مسئله اينست که در قلمرو سياست ارتجاع             ،يا هست 
در کنار ارتجاع مى ايستد و شما هم همين کار را                       

 . ميکنيد
 

 بجاى پرچم مستعجل خاک و آب و                ،دوستان عزيز  
نژاد و خون و اهريمن و شيطان و خرافات عهد                         

.  پرچم انسانيت و دفاع از برابرى را بلند کنيد             ،عتيق
 . *   اين تنها راه پيشرفت شماست

کرمانشاه ادامه اعتصاب معلمان شهريار و         
آموزش و پرورش رسما     .  شهر انديشه است  

و به عناوين مختلف از سفره معلمان                          
از نپرداختن حقوق تا پرداخت                .  ميدزدد

 از       ،"اوراق سهام عدالت             "بصورت       
استخدامهاى حق التدريسى و غير رسمى تا          
باالکشيدن وام مسکن و غيره از دزديهاى              
آشکار از سفره معلمان شريف و زحمتکش          

 ١٢در روز کارگر       ضرورى است     .  است
 همراه با بازنشستگان معلمان             ،ارديبهشت

. تجمع کنند     کرمانشاه      مدارس مختلف            
دراينروز بايد هرگوشه بيانى از اعتراض            
به فقر و سرکوب و نمايش قدرت طبقه                     

 . کارگر باشد

 

اتحاد در صفى گسترده منشا قدرت ما براى         
نقد کردن مطالباتمان در مقابل رژيم اسالمى       

 ١٢امسال در روز جهانى کارگر،             .  است
ارديبهشت، معلم و کارگر و پرستار و                      
بازنشسته و بيکار، در صف واحدى عليه              

 !فقر و فالکت و سرمايه بميدان بيائيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٨ آوريل ٢٧  - ١٣٨٧ ارديبهشت ٨

 ...نامه ها
بنا به گزارش رسيده به حزب، امروز                 

 فرهنگيان      ٨٧ ارديبهشت            ٨يکشنبه      
بازنشسته کرمانشاه دست به اعتراض                
زدند و برای دومين بار در مقابل اداره                
آموزش و پرورش استان کرمانشاه تجمع          

تعداد اين بازنشستگان فرهنگی           .  کردند
 نفر است که امروز حدودا       1000بيش از   

 . نفر از آنها در تجمع شرکت نمودند300

در گفت و گويی که دراين باره با يکی از            
اعضای شورای تصميم گيری                                  

 ازجمله گفتند؛       ،بازنشستگان انجام داديم      
بازنشستگان چند ماهی است که حقوقشان        
را دريافت نکرده اند و در ضمن پاداش               
سی ساله شان را که بايد بالفاصله بعد از            

 دريافت   ،بازنشستگی دريافت می نمودند       
آموزش و پرورش هنوز              .  نکرده اند    

جواب اميدوار کننده ای  نداده است تا                   
بتوانيم با خيال راحت به خانه هايمان                    

تنها جواب های سر باال مانند             .  برگرديم
را تحويل ما می    "  در حال  پيگيری است    "

ايشان اضافه کرد که اگر مزايايمان       !  دهند
 اعتصاب سوم ما در          ،را پرداخت نکنند    

 ارديبهشت به احتمال زياد در              12روز   
 . مقابل استانداری خواهد بود

 

مبارزه و اعتراض بازنشستگان فرهنگى        

۴٨شماره   

 نشريه يک دنياى بهتر 
با نشريه همکارى  ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

!کنيد، سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  

!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/ 

 اجتماع فرهنگيان باز نشسته کرمانشاه

!زنده باد اول مه  
 ارديبهشت، معلم و کارگر و ١٢امسال در روز جهانى کارگر، 

پرستار و بازنشسته و بيکار، در صف واحدى عليه فقر و 
!فالکت و سرمايه بميدان بيائيم  



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

تعرضی که ميرود به يک رکن سياسی حاکميت بورژوازی معاصر تبديل شود، جلوگيری از نقد                               .  جريان بود  
اما اين دوستان    .  قطعنامه ای ارتجاعی عليه نقد مذهب و بمنظور جلوگيری از نقد مذهب تصويب کردند                       !  مذهب

به طرز باور نکردنی ای هر       .  متاسفانه به جای پرداختن به اين جدال اصلی مشغول کشمکش بر سر فيلم فتنه شدند                  
دو نيرو در اين صورت مساله اسالميستها و بورژوازی غرب شريک شدند که گويا فيلم فتنه موجد تعرض به آزادی بيان و يا تالش ارتجاعی اين                                      

. تسليم هوچی گری های تبليغاتی اسالميستها و واکنش مرتجعين راست پرو غربی شدند                       .  دولتهای بورژوايی برای جلوگيری از نقد مذهب است             
بار ديگر  .  مسائل حاشيه ای عمده شدند     .  متاسفانه هيچکدام از اين دو حزب آنطور که بايد و شايد و شايسته جنبش ما است به مساله اصلی نپرداختند                          

بجای سنگر بندی در مقابل اين تعرض جهانی کل بورژوازی عليه بشريت متمدن،                .  رقابت و کشمکشهای کاذب جای نقد سياسی و اصولی را گرفت             
 ! اين يک ويژگی تاسف آور بخشی از کمونيسم کارگری در دوران معاصر است. در گير مسائلی درونی و تسويه حسابهای خرد شدند

 

قدرت ما در اتحاد و     !  نميخواهم شاهد حاشيه ای شدن اين بخشهای کمونيسم کارگری باشم         !  دلم برايش تنگ شده است    .  جای منصور حکمت خالی است    
 .*انسجام و برافراشتن پرچم کمونيستی مارکس و منصور حکمت و نقد اصولی و متمدنانه چنين گرايشاتی در جنبش مان است

دست کثيف رژيم اسالمى از سر 
 !فعالين کارگرى کوتاه

 شيث امانی بازداشت شد
 ارديبهشت شيث امانی     ٤ روز    ،بنا به اطالعيه خبرى اتحاديه آزاد کارگران ايران           

که جهت    "  رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار                         "
 همانجا بازداشت و روانه          ،جابجايی سند وثيقه خود به دادگاه مراجعه کرده بود                 

 شيث  ،"تقليل حکم "بيدادگاه تجديد نظر رژيم در کردستان، تحت عنوان           .  زندان شد 
 ماه زندان محکوم کرده و اين حکم ضد کارگرى را            ٦امانی و صديق کريمی را به       

 . جهت اجرا به بيدادگاه اجرای احکام ارسال کرده است
 

 ،دستگيرى و زندانى کردن شيث امانى و بريدن حکم براى او و صديق کريمى                          
اين سياست  .  تداوم تالش رژيم براى ايجاد فضاى وحشت در آستانه اول مه است                   

 ادامه سرکوب اعتصاب کيان تاير و دستگيرى کارگران         ،ادامه شالق زدن کارگران   
 و ادامه دادن شش      ، ادامه سرکوب و دستگيرى کارگران پارس خودرو        ،آتش نشانى 

ماه حبس تعليقى براى غالمرضا غالم حسينی از فعالين سنديکای شرکت واحد به                   
بعالوه منصور اسانلو و بختيار     .  پخش نشريه سنديکا در ميدان صادقيه است      "  جرم"

اين تالشهاى     .  رحيمی نيز همچنان در اسارت رژيم اسالمی بسر ميبرند                                 
سرکوبگرانه و ضد کارگرى دولت اسالمى سنگربندى سرمايه داران در مقابل اول              

 انعکاس استيصال رژيم       ،اما اين اقدامات نشان قدرت نيست           .  مه کارگران است    
 .اين نمايش وحشت دولت اسالمى و سرمايه داران از تحرک کارگران است. است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بخشهاى مختلف طبقه کارگر را به واکنش در مقابل                 
بايد تالش کنيم اين سياست رژيم را         .  اين تمهيدات سرکوبگرانه رژيم دعوت ميکند       

. به شکست بکشانيم و عزم کارگران را براى برپائى اول مه مستقل تقويت کنيم                         
 ، پايان دادن به پرونده سازى براى کارگران              ،يکصدا خواهان لغو احکام صادره        

 و آزادى فورى و     ،برسميت شناسى اول مه و برگزارى مراسمهاى مستقل کارگران         
 !بيقيد و شرط فعالين کارگرى و کليه زندانيان سياسى شويم

 

 ! آزاد بايد گردد، زندانى سياسى،کارگر زندانی

 !زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

 !مرگ بر سرمايه داری

 !زنده باد سوسياليسم

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٧ ارديبهشت ۵ – ٢٠٠٨ آوريل ٢۴

۴٨شماره   

 شهروز

طبق اخبار خود حکومت امسال در فصل تابستان مردم با                        
اين کمبود در     .  کمبود آب و برق شديدی مواجه خواهند بود               

استانهای خوزستان وهرمزگان و کرمان شديد تر خواهد بود و            
. مردم را دچار مشکالت زيادی در فصل گرما خواهد کرد                     

قشر فقير و       .  احتمال جيره بندی آب و برق وجود دارد                       
 . *زحمتکش جامعه تابستان سختى پيش رو دارد

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

...ستون آخر   

 گزارش کوتاه

 کمبود آب و برق شديد در تابستان

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
 

: يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه
 در کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠ساعت 

 

اسی است             . برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي
دار است          ب ان ت،         .   بيطرف نيست، ج ق ي ق ع ح داف م

ا               ه ان ادت انس آزادی، برابری، شادی، رفاه و سع
ی                   .   است  ست ي ال ي رای يک جمهوری سوس ا ب م

م     ي ن ن                  .   مبارزه ميک ان پخش اي ا روز و زم طف ل
ان                   اي ن ان و آش ه دوست برنامه ها را به اطالع هم

 . خودتان برسانيد

سايت حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگرى؛ 

 www.wupiran.com 
www.for-abetterworld.com 



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 

 فيلم فتنه و مباحث پس از آن
 

معموال گذر زمان و سفيدی مو با خود مشکالت                      
و ضعف    فراموشی    .  عديده ای هم به دنبال دارد               

اما عليرغم   .  يک محصول اين پروسه است        حافظه   
وجود چنين معضلی کمتر کسی در بررسی های خود       
تالش کرده است که رجوع به حافظه را از محاسبات          

غبار آنچه که در ذهن ثبت شده         .  ذهنی خود پاک کند    
است را معموال با کمی فشار به حافظه ميشود، پاک             

 ! کرد؟

 

موجب "  با بودجه کم     "تاکنون کمتر نمايش فيلمی            
صدور مجموعه ای از بيانيه ها و بحث و جدلهای                  

! جنجالی در جنبش کمونيسم کارگری شده است                     
حتی .  حافظه من چيزی در اين زمينه بخاطر ندارد             

هم هرگز چنين جايگاهی    " با بودجه سنگين"فيلمهايی  
نه فيلمهای رامبويی، نه       .  در جنبش ما پيدا نکردند         

بهرحال هر پديده ای آغازی دارد و       !  فيلمهای ديگری 
 ! به اين اعتبار همواره معنی دارد" دفعه اول"

 

نقد فيلم اما يک عرصه از بررسی کار سينما و                         
هيچ عرصه و قلمرويی در             .  بعضا سياست است      

جهان معاصر از علم و هنر و سينما نيست که مهر                 
اما .  جهان سرمايه داری را برخود نداشته باشد                    

موضوع نقد اين فيلم در جنبش ما پديده ای فراتر                     
پرتاب اتهامات    .  نوعی تسويه حساب است         .  است

سنگين و باور نکردنی از سوی دو بخش جنبش                      
کمونيسم کارگری به طرف هم، بر سر تفاوت در نقد           

به چنين    "  فتنه"اما چگونه فيلم          !  يک فيلم نيست      
مکانی دست يافت؟ چرا اصل قضيه در اين ماجرا                 

 فراموش شده است؟

 

جهان معاصر بيش از هر زمان شاهد کشمکش دو                
تروريسم دولتی آمريکا و ناتو     .  قطب تروريستی است  

و اسرائيل از يک طرف و تروريسم اسالمی با تمام              
اين .  شاخه ها و گرايشات موجود آن، از طرف ديگر         

جدال بيش از هميشه در فردای جنگ سرد خود را                 
 دو قطب جنگ سرد مطرح         مصافبمثابه جايگزين    

پايان تالقی  .  جنگ سرد پايان تاريخ نبود     .  کرده است 
و کشمکشهای اجتماعی چه مترقی و چه ضد انسانی           

منافعی .  اين تصورات کودنانه اند     .  و ارتجاعی نبود   
در هر دو سوی اين نبرد چنين مکانی را برای اين                 

گويا چنين رو   .  کشمکش محوری و تعين کننده ميدانند     
درروئی هايی معنای مصافهای پس از جنگ سرد               

۴٨شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

  ،ستون آخر
 على جوادى

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

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

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 
 

 )مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     
 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – N. 
America 

Routing Number : 121 000 248 

Account Number: 36 48 46 88 52 

موضع .  (("تزهای کورش مدرسی ديد         
تنها اتخاذ يک         "  دو قطب ارتجاعی        "

موضع بيطرف در اين کشمکش خانمان           
اين يک موضع       .  برانداز است و بس          

ظاهرا تند است ولی در واقع موضعی در        
خدمت اسرائيل و خدمت به حزب اهللا                  

جنگ دو  "موضع امروز مبنی بر       .  است
بزرگترين خدمت به حزب اهللا          "  ارتجاع
. اين موضع، موضع امريکا است        .  است

 ))؟."!موضع انگليس است

 

با اين حساب چه نقدی متوجه اين جدال و          
کشمکش است؟ واقعيت اين است که در            
همان زمان که جدال بر سر فيلم فتنه حاد           
بود، يک تعرض همه جانبه عليه آزادی            

بيان و نقد مذهب در           

جهان سرمايه داری بدون کشمکش قابل        .  هستند
جنگ قطبهای مدعی قدرت سياسی      .  دوام نيست 

و سهم خواهی بيشتر و تقسيم سهم در جهان و                
مناطق مورد کشمکش يک جدال دائمی بخشهای    

در اين نبردها ما شاهديم که        .  طبقه حاکمه است   
چگونه فرهنگ، هنر، مذهب، کتاب، سينما،                
موسيقی، و سياست مهر اين کشمکش را بر                   

کمتر جدالی است که از اين         .  خود حمل ميکنند   
کمتر قلمرويی است    .  کشمکش متاثر نشده باشد     

که اين جدال را چه در اشکال ظريف و چه در              
يک خود ويژگی     .  اشکال زمخت منعکس نکند     

اين مصافها قرار گرفتن دستگاه کثيف مذاهب             
فيلم فتنه   .  در هر دو سوی اين درگيری است              
راسيستی .  يکی از محصوالت چنين جدال است      

برای "  تبليغی"يک فيلم     .  و ضد انسانی است       
ابزاری تبليغی    .  تعرض به قطب مقابل است           

اما خود به همان اندازه       .  عليه قطب ديگر است    
نژاد پرستانه  .  موضوع نقدش، ضد انسانی است     

و مانند هر فيلم و نقدی از اين نوع مسلما            .  است
حقايقی را هم در قبال ارتجاع مقابل مطرح و                

گوشه ای از حقيقت، نيمی از                  .  بيان ميکند   
 . حقيقت، خود يک دروغ بزرگ است

 

اما مستقل از اينکه فيلم فتنه چه مضون و                          
جايگاهی دارد، تا همينجا توانسته است يک                  
برگ ديگر بر جدالهای درون جنبش کمونيسم             

شايد به اين اعتبار فيلم                 .  کارگری بيافزايد    
 ! طنز تلخی است. بوده است" موفقی"

 

انکار و يا نديدن اختالفات درون جنبش                            
کمونيسم کارگری، بر سر سمت گيری، تمايل،           
و يا تخفيف دادن، به هر کدام از دو سوی اين                 

نقد اين     .  مصاف جهانی يک اشتباه است                  
اين جدال تاثيرات    .  گرايشات راه پيشروی است    

تاثيرات .  خودش را در جنبش ما هم داشته است        
اين جدال را ميتوان در تمايل رهبری کنونی                 
حزب کمونيست کارگری به يک سوی اين                    
جدال، در برجسته کردن پروژه دست راستی              

، سکوت مرگبار اکس مسلم در              "اکس مسلم  "
حمله "  مثبت"قبال فيلم فتنه، در ديدن جوانب              

نظامی و جنگ خانمان برانداز و همچنين                       
سکوتشان در قبال تحريم های جديد اقتصادی              

در طرف ديگر ما شاهد              .  سازمان ملل ديد      
تخفيف دادنهايی به نيروهای قطب مقابل از                   

مبانی اين  .  جانب نيروی ديگر اين جنبش بوديم       
نوع برخورد را ميتوان بطور آشکاری در                     

١٩صفحه   


