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 سياوش دانشور
 

 پالتفرم فالکت عمومى احمدى نژاد
يا طرح " طرح تحول اقتصادى"

 افزايش قيمتها
 

اينروزها مردم در ايران با فرم هائى روبرو               
هستند که قرار است با پر کردن آنها از طرف             
دولت پول نقد بجاى سوبسيد دولتى دريافت                  

 است با     ٣آاين فرم يک کاغذ در قطع              !  کنند
آورى    طرح جمع  :  مرآز آمار ايران    "عنوان؛   

 -١فرم  :  اطالعات اقتصادى خانوارهاى آشور    
". پرسشنامه اطالعات اقتصادى افراد خانوار         

خبر از صف ها و هجوم مردم به مراکز پست            
قرار است  .  براى گرفتن فرم و پر کردن آنست        

در يکماه آتى در نقاط مختلف ايارن از جمله                
روستاها مراکز توزيع و پرکردن اين فرم                     

در کنار اين فيل هوا کردن همه            .  احداث شود 
نوع ابهام و نگرانى و بيخبرى از دولت تا                      
مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و خيل                      

و البته مردم هميشه         "  کارشناسان اقتصادى  "
. مظنون به دولت و سياستهايش چرخ ميزند                

خود موضوع دريچه اى براى بروز اختالفات          
بنيادى باندهاى متفرقه رژيم اسالمى شده است         
و عمدتا با شناختى که از وضعيت معيشتى                   

 هدف طرح فوق را                    ،وخيم مردم دارند          
براى رسيدن بقدرت    "  انتخاباتى"و  "  تاکتيکى"

 . دور دوم احمدى نژاد ارزيابى ميکنند

 

نام "  دفمند کردن يارانه ها         ه"تابلوى مسئله       
طرح "دارد و خود دولت احمدى نژاد اسم آنرا           

از جانب   .  نام گذاشته است     "  تحول اقتصادى  
دولت مسئله به اين صورت طرح ميشود که                

آورى اطالعات          جمع"اين طرح بدوا با                   
و ارزيابى آن با      "  اقتصادى خانوارهاى آشور   

شاخص هاى دولت و بانک مرکزى، و بسته به         
 ماهيانه پولى نقد بجاى يارانه        ،موقعيت خانوار 
در عوض  .  ها به آنها ميدهد    

٢صفحه   

      آزادی بشر 
 !  و طبقه کارگر

 

 على طاهرى
 ١٧صفحه 

 اعتصاب
 سپهر

تاکتيک عناصر انقالبی در کميته ای 
که به طرز دمکراتيک برگزيده شده 

  است
 ١۴صفحه 

 يادداشت سردبير

کشمکشهای جهانی و مبانی سياست حزب اتحاد ”قطعنامه 
 مصوب پلنوم سوم حزب“                           !کمونيسم کارگرى

 رابطه حزب و طبقه
 ١٨صفحه منصور حکمت                 

  ،در صفحات ديگر

اعتصاب و اعتراض خيابانى کارگران نساجى * 
  !"اين شروع اعتراضات ماست "،کردستان
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 !کارگران اخراجى پرريس از کارفرما شکايت کردند* 

 اعتصاب در پرريس سنندج * 

 !فضا در ميان پرستاران کرمانشاه ملتهب است* 

 کاريابى و ارتش ذخيره کار      مهران ميالدى* 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يعنى کل    .  قيمت ها آزاد ميشود         
سوبسيدى که دولت روى کاالهاى      
اساسى مورد نياز مردم تاکنون             
گذاشته برداشته ميشود و بجايش          
مستقيما ين هزينه بين مردم تقسيم        

از مفاد طرح هنوز کسى       !  ميشود
از جمله سران حکومتى خبر                  

آورى     جمع"ندارند اما فرمهاى           
اطالعات اقتصادى خانوارهاى           

بسرعت پخش ميشود و         "  آشور
عده اى فکر ميکنند اگر فرم را پر    
نکنند پولى بدست شان نخواهد              

از هر سو سيل سواالت و         !  رسيد
اعالم خطرها و ابهامات و حتى            
تهديدها دراين زمينه طرح ميشود       

هنوز "و دولت فقط ميگويد که               
طرح تکميل نيست و بزودى                   

در اين ميان بين        ".  ارائه ميشود  
مردم شايع کردند که اين همان               

است که احمدى نژاد      "  پول نفت "
وعده اش را داده بود و به                           
همديگر ميگويند نفرستادن فرم به      

دريافت "معنى محروميت از                 
چنين .  است"  نقدى يارانه ها          

مضمونى را برخى از مسئولين            
خالصه . دولتى نيز اعالم کرده اند 

اينکه بازار شايعات گرم است و           
مردم همزمان با بدبينى هميشگى        
شان به جمهورى اسالمى و وعده        
هايش از يکسو دچار دودلى                    
نسبت به طرح و فرم دولتى پخش        
شده هستند و از سوى ديگر چاره         
 . اى جز پر کردن اين فرم ندارند

 

 مسئله چيست؟

دولت قصد دارد قيمت ها را آزاد         
يعنى همان سياستى که در            .  کند

مورد بنزين بکار برد در مورد             
بقيه اقالم مثل برق و گاز و نان و          

اين جهت اساسى    .  غيره بکار برد   
يعنى سپردن    .  اين سياست است      

تعيين نرخ اقالم مورد نياز مردم          
اين سياست در    .  به مکانيزم بازار   

کليت خود چيزى نيست جز تداوم        
المنتهاى اساسى سياستهاى                      
اقتصادى تاکنونى جمهورى                   
اسالمى و توصيه هاى بانک                  

. جهانى و صندوق بين المللى پول      
اما .  مرحله اى ديگر از آنست             

آزاد سازى قيمتها باالفاصله و               

هشدار مخالفين طرح           .  ميکند
دولت بيشتر از اين زاويه است           

اين طرح    "که با اسامى رمز              
مرگ "و   "  تورم جديد مى آورد      

 . بيان ميشود" جامعه

 

کارگران بايد عليه حکومت فقر 
 !بپاخيزند

اولين نکته اينست که نبايد به                 
مشاجرات ابواب جمعى حکومت     
و جناح هاى متفرقه آن دراين               

همه اينها در     .  ماجرا توجه کرد    
روند به خاک سياه نشاندن مردم         
و ادامه خط مشى اقتصادى                    
جمهورى اسالمى با همين                      
شاخصهائى که احمدى نژاد دنبال 

همه اينها در     .  ميکند شريک اند    
 و    ۵بيرون آوردن کارگاههاى         

 نفره از شمول قانون کار       ١٠بعد  
همه اينها به طرح     .  شريک بودند 

چشم انداز بيست ساله اقتصادى         
همه اينها به روند      .  رژيم پايبندند 

 قراردادى       ،خصوصى سازى      
 پرداخت نکردن            ،کردن کار     

حقوقهاى کارگران و تسهيالت           
وسيع براى سرمايه داران                      

همه اينها و تخمه و                .  پايبندند
ترکه هايشان در چاپيدن اموال            

اختالف اينها   .  مردم شريک اند     
برسر کرسى ها و منابع قدرت            
اقتصادى و سياسى و سهم هر              

همه .  کدام ازاين خوان يغما است     
شان برسر اصل سياست                         
اقتصادى کنونى و مشخص تر            

 .  سياست بقا نظام متحداند

 

تا به کارگران و مردم مربوط              
 حتى اگر بقول    ،است اين سياست  

کمپين "مخالفينش صرفا يک               
 که بدون ترديد       ،باشد"  انتخاباتى

 به    ،از آن استفاده خواهد شد               
معنى تداوم جمهورى اسالمى             

حکومتى که جامعه را فى       .  است
الحال به فقر و فالکت و                             

 ميخواهد   ،گرسنگى کشانده است    
براى عميق تر کردن اين درد               
آنها را دنبال خود بکشد و در                 

آمدن پول نفت در      "توهم موقتى    
اما اين    .  زمين گير کند      "  خانه

طرح صرفا هدف تاکتيکى و                
 بلکه در اساس       ،انتخاباتى ندارد  

يورش جديدى به معيشت طبقه            
. کارگر و مردم زحمتکش است         

اين طرح يک تهاجم افسار                     
گسيخته سرمايه به آخرين لقمه            

 پالتفرم فالکت عمومى احمدى نژاد
 ...يا طرح افزايش قيمتها" طرح تحول اقتصادى"

دستکم در کوتاه مدت به معنى چند            
برابر شدن نرخ کاالهاى مورد نياز         

اين همراه خود يک           .  مردم است   
انفجار بزرگ را توليد ميکند که                 
بعيد است جمهورى اسالمى و سران      

در .  آن به آن توجه نداشته باشند               
و "  کنترل شده "نتيجه تالش ميکنند      

. تدريجى طرح را اجرا کنند                         
مخالفتهاى تاکنونى مجلس و مجمع          

 نه   ،تشخيص مصلحت و غيره نيز         
برسر نفس اين روند بلکه برسر                 
چگونگى اجراى آن و آکتور و جناح    

آنچه که در مقابل چند        .  فعاله آنست 
برابر شدن قيمتها به مردم ميدهند              

رايانه ها را هدفمند            "اينست که        
يعنى سهم رايانه هر خانوار        ".  کنند

را بجاى اينکه دولت بپردازد به                 
خود خانوار بدهد تا خودش مصرف       

اينکه شاخص هاى محاسبه            !  کند
دولت در جامعه اى مثل ايران که              
منبع درآمد بيشتر مردم اساسا                      

 و      ،روشن نيست چگونه است                
مشکالت بالفصل صرفا ادارى و            

 فعال   ،اجرائى چنين طرحى چيست       
 . مورد بحث نيست

 

 طرح افزايش قيمتها

روشن است که اين سياست                            
بالفاصله با صعود باور نکردنى               

بنزين يک  .  قيمتها مواجه خواهد شد    
گرانى بخشا چهل الى       .  نمونه است  

پنجاه و در مواردى صد در صد                 
برخى از کاالها در همين يکماه                  

. گذشته نمونه هاى ديگرى است                
يعنى روزى که مثال به خانوار                    

 ، هزار تومان داده ميشود      ۵٠ايکس  
فرداى آنروز همين خانوار قدرت            

! خريد قبل از دريافت پول را ندارد         
آنچه بوقوع ميپيوندد اينست که                   

 دولت  ،قيمتها با سرعت باال ميروند      
از هزينه سوبسيدهاى تاکنونى                    

 ،بدرجات زيادى صرفه جوئى ميکند    
و مردم آوار اين سياستها را با                      
گرسنگى و فالکت و محروميت                 

اين طرح افزايش     .  بيشتر ميپردازند  
قيمتها و کشيدن آخرين رمق طبقه             
کارگر و اکثريت مردم محرومى              
است که براى گذراندن زندگى فى            

چنين .  الحال دو شيفت جان ميکنند         
وضعيتى بسرعت جامعه را منفجر         

۶٠شماره   
هاى نان سفره خانواده هاى                        

. کارگرى و مردم محروم است               
سياست کارگرى در مقابل اين                 
سياست ارتجاعى دولت سرمايه             

 هيچ طرح     ،داران اينست که اوال      
با وجود سرمايه   "  تحول اقتصادى "

دارى زندگى کارگران را بهبود             
 دولت موظف به تهيه     ،ثانيا.  نميدهد

و ارائه کاالهاى مورد نياز مردم با       
قيمت مناسب و متناسب با سطح              

دستمزدهائى که    .  دستمزدها است   
بايد مرتبا با باال رفتن نرخ تورم              

. در جامعه تنظيم و افزايش يابد               
 اين طرح بجاى تهيه امکانات       ،ثالثا

 امکاناتى که     ،رفاهى براى جامعه    
 هدفش      ،به وفور وجود دارند               

اينست که اقالم متعدد ديگرى از             
نيازهاى پايه اى خانواده ها را قلم          

طبقه .  بگيرد و تدريجا خط بزند           
سياست و پالتفرم   کارگر در مقابل    

 بايد  فقر عمومى احمدى نژاد              
  آلترناتيو رفاه عمومى    سياست و     

را طرح کند و حول آن سازمان               
 . يابد

 

اين نوع طرح هاى اقتصادى                    
کمابيش در خيلى کشورها و طى            

نتيجه .  دوره هائى اجرا شده است        
آن البته عميق تر کردن شکافهاى          

 باال   ، طغيانهاى اجتماعى     ،طبقاتى
رفتن ميزان کسانى که به اردوى            

 ، جرم و جنايت             ،فقر ميپيوندند    
 رشد      ،سرکوب و قهر دولتى                

 و البته بحرانهاى               ،کانگستريسم
در ايران امروز   .  سياسى بوده است 

اجراى چنين طرحى بازى با آتش          
طرح دولت احمدى نژاد            .  است

اگرچه ظاهر کميک و بى ترمزى         
دارد اما ماهيتا دورخيز تهاجم                  
جديد سرمايه به طبقه کارگر را به         

حکومت .  شکل عريانى بيان ميکند    
اسالمى سرمايه و کال هر نوع                 
سرمايه دارى در کشورهائى مانند       

 تنها ميتواند دوام و بقاى                ،ايران
خويش را روى دوش سرکوب                

. عريان و فالکت عمومى سوار کند   
اين مسير مطلوبى براى جمهورى       
اسالمى نيست اما راههاى ديگرى        

جنبش ضد  .  نيز برويش باز نيست     
فقر و گرسنگى و گرانى و در                   
محور آن جنبش طبقه کارگر در             
مقابل اين تهاجم سرمايه و دولتش          

اجراى اين    .  سکوت نخواهد کرد     
طرح در اولين گامهايش با موجى         
از اعتراضات وسيع براى نان و            

 نفس بقا مواجه 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کارگران  ، مرداد ٧امروز دوشنبه   
کارخانه نساجى کردستان طبق            
قرار قبلى در کارخانه حضور              

 ماشينى را روشن             ،پيدا کردند    
نکردند و در محيط کارخانه                    

 . تحصن کردند

 

همينطور امروز استاندار جلسه           
اى را طبق قرار قبلى در                            

در اين  .  استاندارى ترتيب داده بود   
جلسه پرويز قربانى کارفرماى             

 مهيار آمارى مدير                   ،کارخانه
 حسن زاده از کميسيون        ،کارخانه

کارگرى استاندارى که معاون              
امنيتى استاندارى هم          –سياسى     

  اقبالپور کارمند                               ،هست
 رامين اسدى رئيس            ،استاندارى
 اسماعيل فضلى مدير       ،اداره کار  

 نماينده اداره   ،مالياتى اداره دارائى  
 محمد بهرامى       ،صنايع و معادن      

 و يک کارگر به         ،نماينده شرکت  
. نام يداله خدرى شرکت داشتند             

دستور اين جلسه بررسى بدهيهاى     
معوقه کارخانه به اداره دارائى             
بود که مبلغ آن دو ميليارد تومان           

همينطور قرار بوده در         .  ميباشد
مورد عدم پرداخت حقوق معوقه         

در .  کارگران حرف زده شود            
همين رابطه اداره استاندارى و             
کارفرما با هماهنگى قبلى که                  

 يکى از کارگران اين      ،کرده بودند 
کارخانه را خودشان دستچين و به       

نماينده "همراه خود بعنوان                      
. به جلسه برده بودند         "  کارگران

همينطور امروز از طرف                       
استاندارى با کارخانه تماس گرفته     
شد و اعالم کردند که اين کارگر           

معوقه آنها را پرداخت خواهد              
بدنبال اين ماجرا کارگران      .  کرد

فورا تصميم گرفتند که بيرون              
کارخانه تجمع  کنند و از ساعت         

 به داخل خيابان            ١٢ الى        ١١
آمدند و براى مدت نيم ساعت                

همچنين تعدادى  .  خيابان را بستند  
از کارگران هنگامى که کارفرما      
با ماشين خود ميخواست از                   
کارخانه خارج شود از خروج او       
جلوگيرى کردند و او را داخل             

با اجتماع و   .  کارخانه نگاه داشتند  
اعتراض کارگران بالفاصله               
ماموران اطالعاتى و نيروى               
انتظامى در محل حضور پيدا              
کردند اما نزديک کارگران نشدند    
و فقط از دور اوضاع را زير                

 . نظر داشتند

 

بدنبال يک ساعت کارگران به            
اعتراض خود خاتمه دادند و                 
اعالم کردند که اين شروع                     

 .    اعتراضات ماست

 

 !کارگران نساجى کردستان

اين صدمين بار است که پرويز           
قربانى و اين ادارات کارگران را    
سر ميدوانند و وعده سرخرمن            

 يعنى   ،اقدام امروز شما    .  ميدهند
اعتصاب همزمان با اين جلسه و        
بعد اعتراض با پاسخ سرباالى            

 ضرورى و هوشيارانه     ،کارفرما
اما باز معلوم شد که پرويز         .  بود

قربانى به هيچ قرارى پايبند                   
نيست و حتى پرداخت حقوق                
کارى که انجام شده را به تسويه          

اين !  حساب موکول ميکند              
وقاحت خصوصيت کارفرما               
جماعت است که سرسوزنى                 
براى حرمت و زندگى کارگران        

 . ارزش قائل نيستند

 

 اعتصاب و اعتراض خيابانى کارگران نساجى کردستان

 !"اين شروع اعتراضات ماست"
نماينده " بعنوان     ،يعنى يداله خدرى    

قبال .  به استاندارى بيايد     "  کارگران
طبق قرارى که کارگران با کارفرما       

 قرار براين بود که از       ،گذاشته بودند 
طرف کارگران افرادى در جلسه              
شرکت کنند که منتخب مجمع                       

اما عليرغم   .  عمومى کارگران باشد    
اين قرار کارفرما تصميم خود را              
گرفته بود و فقط اين کارگر را به               

دراين .  جلسه استاندارى فرستادند       
نماينده " که البته به                               ،جلسه

اصال وقت حرف زدن         "  کارگران
 تصميم گرفته شد که اداره              ،ندادند

دارائى مجوز فروش ساختمان                   
مرکزى کارخانه در تهران را                     
صادر کند و از قبال فروش اين                   

 بخشى به دارائى پرداخت      ،ساختمان
 بخشى به          ،شود بابت بدهى ها             

 و از باقيمانده اين پول حقوق       ،بانکها
کارگران را پرداخت و مواد اوليه             

 . بخرند

 

بدنبال تصميم اين جلسه کارفرما به         
کارخانه بازگشت و کارگران هم که        
در حال تحصن بودند؛ از کارفرما            
خواستند که مسئله حقوق معوقه آنها        

کارفرما گفت که هيچ    .  را روشن کند  
کارگران هم   .  پولى ندارم که بدهم        

ما گرسنه  .  گفتند به ما مربوط نيست     
اين در حالى است که همين االن       .  ايم

 ميليون     ٣٠٠اين کارخانه مقدار             
تومان مواد خام در انبار دارد که                
براحتى ميتواند با بکار بردن آنها              

. حقوق کارگران را پرداخت کند              
همينطور کارفرما با وقاحت ويژه            

به کسانى که بخواهند            :  اى گفت   
تسويه حساب کنند فورا حقوق                     

۶٠شماره   
همه اين تجارب ميگويد که                         
کارگران نساجى بايد در سرنوشت      

اوال .  شان دخالت بيشترى بکنند          
بايد بر پرداخت فورى حقوقهاى             
معوقه پافشارى کرد و به هيچ اما           

ثانيا متحدانه در    .  و اگرى گره نزد    
مقابل سياست بازخريد ايستاد و بر       

در .  ادامه کارى کارخانه تاکيد کرد    
کنار اينها کارگران بايد بر شرکت        
نمايندگان واقعى شان در جلساتى          
که براى آنها و محل کار آنها                      
تصميم ميگيرند تاکيد کنند و آن را         
به کرسى بنشانند و از پيش هر                 
تصميمى را بدون دخالت کارگران      

کارگران از  .  بى اعتبار اعالم کنند    
جمله ميتوانند کميسيون مستقلى              
براى بررسى ادعاهاى کارفرما در     
مورد وضعيت اقتصادى کارخانه        
تشکيل دهند و مستقال به نتيجه                  
برسند و آن را به ادارات مربوطه          

کارگران با اين اقدام        .  اعالم کنند  
امکان نظارت بر دفاتر و وضعيت       
مالى و بيالن اقتصادى شرکت را          

ادعاى کارفرماها را      .  پيدا ميکنند  
نبايد کارگران بالفاصله بپذيرند             
بلکه بايد مستقال به اين نتيجه                     
برسند که معضالت واقعى کدامند         
که کارخانه را با خطر تعطيلى و            
بيکارى کارگران مواجه کرده                 
است و در چنين شرايطى پيشنهاد          

اين حق   .  و نظر کارگران چيست      
نمايندگان منتخب کارگران در هر        
کارخانه است که در تعيين چند و            
چون مسائل درون محيط کار                   
نظارت و دخالت کنند و هر اقدامى       
توسط کارفرما نتواند بدون جلب            
رضايت يا توافق کارگران                         

 . کارخانه صورت گيرد

 

زنده باد اتحاد کارگران عليه 
 ! سرمايه

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ جوالى ٢٨ – ١٣٨٧ مرداد ماه ٧

 .خواهد شد
 

احمدى نژاد طرح کهنه و خونبار و صد بار                    "  طرح تحول اقتصادى    "
اگر طرح و     .  تجربه شده سرمايه دارى است و هيچ نکته جديدى ندارد                  

 يکبار ديگر به طبقه کارگر و جنبش              ،دورنماى فالکتى که ترسيم ميکند       
سوسياليستى اش خاطرنشان ميکند که براى دفاع از حرمت خود و کل                      

امروز اما بايد     .  جامعه بايد بساط کثيف سرمايه دارى را در هم پيچيد                    
آگاهانه در مقابل پالتفرم اختناق و فقر عمومى احمدى نژاد و سرمايه                          

 . *    پالتفرم سوسياليستى آزادى و رفاه همگان را برافراشت،دارى ايران

 پالتفرم فالکت عمومى احمدى نژاد

 ...يا طرح افزايش قيمتها" طرح تحول اقتصادى"

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

!کمک مالى کنيد  

! به حزب خودتان بپيونديد، کمونيستها،کارگران  

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

با سقوط بلوک شوروی در              -١
پايان دهه هشتاد، ساختار پيشين           
قدرت و جدال در سطح بين                      
المللی، که بر تقابل نظامی،                      
سياسی، اقتصادی، و ايدئولوژيک     
دو بلوک غرب و شرق مبتنی                 

با اين تحوالت     .  بود، فرو ريخت    
عمال دوران جهان دو قطبی جنگ     
سرد و تقابل جهانی ای که به                   
مدت نيم قرن پايه ای ترين                        
مشخصه اوضاع سياسی جهان را      

به .  تشکيل ميداد، به پايان رسيد         
همان ميزان که شرايط سياسى،            
اقتصادى و فکرى ناشی از جنگ        
سرد حيات مادى و معنوى                        
بشريت زمان خود از اروپا و                 

ترين    آمريکاى صنعتى تا پرت            
مناطق جهان را قالب زد، شرايط        
حاصل از تحوالت دو دهه اخير           
نيز زندگى نسلهاى کنونی و بعد            
را در تمام شئون تحت تاثير قرار         

يک پی آمد سقوط           .  خواهد داد   
بلوک شرق و پايان جنگ سرد،            
تحرک جديد نيروها و جنبشهای           
اجتماعی از پيشرو و انقالبی تا             
ارتجاعی و مذهبی و قومپرست           
در سطح جهان در جهت پر کردن       

تالش .  خالء ايجاد شده است              
آمريکا برای تامين هژمونی                   
سياسی خود بمثابه تک ابر قدرت        
جهان، تالش نيروهای اسالم                  
سياسی برای گسترش حوزه نفوذ        
و قدرت سياسی خويش در منطقه        
و تالش طبقه کارگر و سوسياليسم      
برای ارائه راه حلی متمايز و                  
انسانی از وجوه مهم اين                             
کشمکشها در سطح جهان و                     

 .منطقه است

 
 سپتامبر    ١١جهان با واقعه           -٢

وارد فاز و دوره جديدی از                       
. تحوالت بين المللی ويرانساز شد      

تروريسم و ميليتاريسم به يک                
وجه مشخصه اين دوره تبديل شده      
و يک سير عقب گرد سياسی،                
اجتماعی و فرهنگی به دنيا تحميل      

در دو سوى اين کشمکش        .  گرديد
ضد بشرى، دو ارودى اصلى                
تروريسم بين المللى قرار گرفته           

در يک طرف، عظيم ترين           .  اند
ماشين تروريسم و ارعاب بين               

حاضر از اصلی ترين جدالهای          
تداوم تقابل   .  جهان معاصر است    

تروريستی ميان دو قطب                        
تروريسم عواقب جهانى و منطقه      

اين جدالی     .  اى خطيری دارد        
گسترده و همه جانبه است و از            
هم اکنون ميتوان مهر اين تقابل           
را بر آرايش و بر کليه وحدت               
های سياسی و نظامی و فرهنگی       
و مذهبی دولتها و جريانات                    

کل .  درگير ميتوان مشاهده کرد       
دستگاه اسالم در مقابل دستگاه            
مسيحيت و يهوديت صف آرائی        

اين جدال تاکنون        .  کرده است   
سيماى سياسى و فکرى جهان و         
منطقه را دستخوش تغييرات                
عميقی کرده  است و مانند هر               
تقابل جهانی فراز و نشيبهای                

تقابل سياسی،  .  خود را دارا است   
سازش موقت، مذاکره، تحريم            
اقتصادی و تجاری و مالی و                 
جنگ، از عرصه های متفاوت           

. اين رو در رويی ارتجاعی است     
جبهه های اصلی اين تقابل در              
حال حاضر عراق، فلسطين،               

. لبنان، افغانستان و ايران است          
رژيم اسالمی و هيات حاکمه                
آمريکا در مرکز اين دو قطب و          

تقسيم .  تقابل جهانی قرار دارند        
قدرت، تغيير توازن قوای سياسی   
و جغرافيای سياسی منطقه از پی       
آمدهای اجتناب ناپذير اين جدال         

 .است

 
جدال ميان اين دو قطب                  -۴

تاکنون قربانيان بسياری داشته           
اما مخاطرات احتمالی آتی     .  است

ابعاد بسيار فجيع تری خواهد               
چنانچه اين کشمکش به         .  داشت

جنگ و حمله نظامی به ايران              
منجر شود، ابعاد فاجعه ای که             
بر مردم تحميل ميشود، بسيار             

اما جنگ   .  وحشتناک خواهد بود    
نه به تضعيف اسالم سياسی و              
رژيم جمهوری اسالمی بلکه به         
زمينه ای برای تقويت کل جنبش        

اقدام .  اسالمی منجر خواهد شد        
نظامى عليه جمهورى اسالمى           
در شرايطى که رژيم اسالمی در       
يک بن بست اقتصادى و فلج                 
سياسى قرار دارد و توده های              
مردم خطر سرنگونی را در                 
باالی سر رژيم قرار داده اند،              
يک مائده آسمانی برای رژيم               

جمهوری .  منحوس اسالمی است   
اسالمی از جنگ برای سرکوب        

 کشمکشهای جهانی 
 !و مبانی سياست حزب اتحاد کمونيسم کارگری

المللی متشکل از هيات حاکمه                     
آمريکا و متحدينش در ناتو و                        

. همچنين دولت اسرائيل قرار دارند        
در اين اردوگاه، غرب با تمامی                  

 –زرادخانه نظامی و تبليغاتی                     
ايدئولوژيک خود عرض اندام                    

کشتار در افغانستان، فلسطين    .  ميکند
و عراق تنها گوشه ای از کارنامه             

در قطب     .  تروريسم دولتی است        
مقابل، تروريسم اسالمى و جنبش             
ارتجاعى و کثيف اسالم سياسى                 

اسالم سياسی که    .  قرار گرفته است   
زمانى دست پرورده و مخلوق                    
آمريکا و غرب در جنگ سرد و                 
ابزار سازماندهى ارتجاع بومى                
عليه چپ در جوامع خاورميانه بود،       
اکنون به يک قطب فعال تروريسم            
بين المللى و يک پاى جنگ قدرت             
بورژوايى در خاورميانه و در تقابل       
با اردوی تروريسم دولتی غرب بدل      

تاريخ ضد انسانى تحرک    .  شده است 
اسالم سياسى ليست طويلى از نسل          
کشى ها و جنايات تکان دهنده و                  
تروريسم و آدمکشی را شامل                      

 .ميشود

 
اين جدال از هر دو سو يک                   -٣

براى آمريکا،    .  جنگ قدرت است      
مساله اصلى تثبيت و گسترش                      
هژمونى و سلطه سياسى و نظامى            
اش بر جهان بعنوان تنها ابرقدرت           

در مقابل نيز، جريان اسالم          .  است
سياسی براى بقاء و حفظ موقعيت             
خود و نهايتا براى گسترش موقعيت        
خود در ساختار قدرت بورژوايى             
در کشورهای خاورميانه تالش                  

تروريسم و دشمنى کور با           .  ميکند
هرچه رنگى از غرب و غربگرايى        
دارد سرمايه اسالم سياسی در ميان         
مردمى است که دول آمريکا و                    
اسرائيل را بدرست بعنوان عاملين          
اصلى بيحقوقى و محروميتهاى خود      

تروريسم ابزار اصلى          .  ميشناسند
جريانات اسالمى براى تعميق                     
شکاف هاى ملى، قومى و مذهبى              
در خاورميانه و زنده نگاهداشتن اين      
کشمکش بعنوان سرمايه سياسى و           

براى .  منشاء قدرتگيرى شان است       
اسالميون مشقات مردم فلسطين                
کوچکترين ربطی به ارتجاع                       

 اين تقابل در حال       .تروريستی ندارد 

۶٠شماره   
شديدتر و خونين تر مردم و جنبش        
سرنگونی توده های مردم بهره               

 .برداری خواهد کرد

 
مبانی سياست حزب اتحاد                -۵

کمونيسم کارگری و طبقه کارگر           
در تقابل با سياست و منافع دو                   
اردوی تروريستی و اهداف جنگ        

اين جنگ تماما بر     .  تروريستهاست
ضد منافع بشريت آزاديخواه و                 

منافع اين بشريت در      .  متمدن است 
گرو شکل گيری سازمان يافته يک      
قطب سوم در مقابل اين دو قطب             
تروريستی و عرض اندام کردن             

. آلترناتيو کمونيسم کارگری است        
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
سياست آن دسته از نيروهايی را            
که در تقابل با جمهوری اسالمی به     

با قطب تروريسم             "  همسويی"
دولتی متمايل ميشوند و يا آن دسته         
از نيروهايی که در تقابل با قدر                
قدرتی امپرياليستی به همسويی با         
اسالم سياسی و جمهوری اسالمی        
گرايش می يابند، قاطعانه نقد و                

 .افشاء خواهد کرد

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        -۶

سياست تحريم اقتصادی و تجاری        
. را يک سياست ضد انسانی ميداند       

اين سياست آمريکا و متحدينش               
مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى           
ثباتى رژيم اسالمى، بايد بعنوان             
يک اقدام زيانبار براى مردم ايران       

. بدون هيچ ابهامى محکوم شود              
وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى            
مردم نتيجه محتوم اين سياست                 

قربانيان فورى اين سياست        .  است
نه رژيم اسالمى، بلکه توده وسيع          
مردم کارگر و کم درآمد در ايران          

اين تصور که اعمال      .  خواهند بود 
فشار بر مردم و به استيصال                     
کشيدن آنها گامى در جهت                          
سرنگونى رژيم اسالمى است،               
تصورى بيمارگونه و ضد                          
اجتماعى است که فقط در                             
چهارچوب تفکر فرقه اى جريانات      
حاشيه ای و ناسيوناليستهای قوم             
پرست و عظمت طلب قرار                       

 .ميگيرد

 
سياست حزب اتحاد کمونيسم           -٧

کارگری در قبال مذاکرات و عادی      
سازی مناسبات ديپلماتيک دولتهای    

ايران و آمريکا،    
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برخالف راستها و ناسيوناليستهای                        
طرفدار حمله به ايران و برخالف                           

و نيروهای   "  ضد امپرياليست  "جريانات   
اسالمی، متکی بر               –جنبش ملی             

استراتژی مقابله با هر دو قطب                                 
برقراری هر درجه از       .  تروريستی است  

روابط ديپلماتيک ميان جمهوری اسالمی         
و آمريکا، با اعتراض و مخالفت ما،                     
بعنوان کمونيستهاى دشمن اسالم و رژيم           
اسالمى و اسالم سياسی و مخالف                            
ميليتاريسم و هژمونيسم آمريکا روبرو               

بعالوه، برقراری مناسبات       .  نخواهد شد   
ديپلماتيک در شرايطى که مردم در کمين          

اند، نفس بقاء حکومت                     رژيم نشسته     
اسالمى را بيش از پيش زير سؤال خواهد         

تشديد مبارزه برای سرنگونی                  .  بود
جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری             
در ايران و مبارزه عليه قلدری و                             
ميليتاريسم چهارچوب استراتژی سياسی         

در عين حال   .  حزب در هر شرايطی است    
تالش برای جلوگيری از بند و بست                       
آمريکا و دولتهای غربی با دولتها و                       
جريانات اسالمی يک وجه سياست ما در          

. قبال هر دو قطب تروريسم جهانی است           
بعالوه حزب اتحاد کمونيسم کارگری                  
تاکيد ميکند که جمهوری اسالمی دولت              

يک رکن  .  مشروع مردم در ايران نيست       
سياست حزب در عرصه جهانی تالش               
برای رد اعتبار نامه رژيم اسالمی به                   
عنوان دولت ايران و اخراج مقاماتش از            

 .همه نهادهای بين المللی است

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در اين          -٨

تقابل جهانی، بشريت متمدن را نمايندگی          
ميکند و پرچمدار مبارزه برای آزادی و             

ما براى   .  برابری و رفاه همگانی است          
سرنگونى انقالبی رژيم اسالمى و عليه              
گسترش دامنه تحرک اسالم سياسی و                  
همچنين عليه برقرارى نظم نوين                            
ارتجاعى و قدرقدرتی امپرياليستی در                
سطح جهان و منطقه، هر دو، مبارزه                   

براى کمونيسم کارگرى تنها يک        .  ميکنيم
ممکن است و آن همسويی با          "  همسويى"

منفعت انقالب کارگرى و امر آزادى و                
 .برابری و رفاه همگانی است

 

اين قطعنامه با اکثريت آراء و                 •
يک رای منفی در پلنوم سوم                   

 !حزب به تصويب رسيد

در جدال با       .  تبديل کرده است      
آمريکا جمهوری اسالمی                       
دستيابی به اين هدف را دنبال               

تقابل نظامی احتمالى اين      .  ميکند
دو نيرو يکی از خطرناک ترين         
و در عين حال تعيين کننده ترين         
جبهه های نبرد دو قطب                           

اين ادامه  .  تروريستی جهان است  
جدال دو اردوى تروريسم بين             
المللى است که برمتن رقابتها و          
تجديد تعريف حوزه نفوذ                         
بخشهاى مختلف بورژوازى در        
سطح بين المللى و منطقه                         

 . خاورميانه در جريان است

ديپلماسى، مذاکره، تبليغات،        -٢
تهديدات جنگی، حمله نظامی و          
جنگ بخشى از کشمکش اين دو        

آمريکا در اين تقابل      .  قطب است 
از اهرمهای تحريم اقتصادى و           
اعمال فشار ديپلماتيک و تهديد           
روزافزون ميليتاريستى استفاده        

تحريم اقتصادى يک            .  ميکند
سالح کشتار جمعى است که                 
جامعه ايران را به فقر و فالکت          
و استيصال سياسى ميراند و فقط       
به تحکيم ارتجاع و اختناق                     

هر نوع حمله         .  خدمت ميکند    
نظامى، محدود يا گسترده، توسط     

 منطقه را به       ،آمريکا و اسرائيل    
آتش ميکشد و اسالم سياسى و              
تروريسم اسالمى را به يک                  
نيروى افسار گسيخته تبديل                   

مصائب انسانى و                 .  ميکند
اجتماعى و سياسی و محيط                   
زيستی اين حمله نظامى                           
دهشتناک و غيرقابل مقايسه با             
تجارب و تراژديهاى تاکنونى              

نسلها از مردم در         .  خواهد بود  
منطقه و جهان بايد تاوان                          
مصائب اين جنگ ارتجاعی را          

 .بپردازند

جنگ، نيروهای سياسی              -٣
اپوزيسيون جمهوری اسالمی را      

برخی از اين  . متحول خواهد کرد 
نيروها نامشان در ليست قربانيان     

. سياسی جنگ ثبت خواهد شد             
اين تغيير و تحول از هم اکنون             

 : آغاز شده است

ناسيوناليسم، چه عظمت         :  الف
طلب و چه قومی، در مقابل                    

 کشمکشهای جهانی 
و مبانی سياست حزب اتحاد 

 ...کمونيسم کارگری

بحران و جنگ                   -١
تروريستی امروز ريشه در        
جدالهای به فرجام نرسيده            
دنيای پس از جنگ سرد                

طرفين .  دارد و ادامه آنست      
اين تخاصم ارتجاعی هر              
کدام اهداف سياسی و منافع         
اقتصادی خود را دنبال                   

آمريکا با قلدرى           .  ميکنند
ميليتاريستى برای تحکيم              
هژمونی خود و کسب                      

رهبری بالمنازع    "موقعيت    
تالش "  آمريکا در جهان          

کشمکش آمريکا و         .  ميکند
متحدينش با رژيم اسالمى            

 نه   ،برسر پرونده هسته اى        
صلح و امنيت   "جدالى برسر   

 نه سياستى اصولی      ،"جهانى
 بلکه         ،"عليه تروريسم        "

تالشى براى تحميل توازن           
قواى جديدى به اسالم                      
سياسى در منطقه و در سطح      

يک رکن مهم     .  جهانى است  
اين سياست تقويت و تکيه بر      
جناحهاى طرفدار سازش در     

. جنبش اسالم سياسى است          
در طرف ديگر اسالم                      
سياسى با توسل به سياست           
تروريسم کور ميکوشد به            
پرچمدار انزجار مردم                   
خاورميانه از تحقير تاريخى      
جهان عرب و مسئله فلسطين     

اين نيرو بدنبال     .  تبديل شود  
افول و شکست ناسيوناليسم         
ميليتانت عرب تالش دارد به     
سخنگو و پرچمدار                            
بورژوازى منطقه تبديل                

آمريکا حتی اگر وارد      .  شود
جنگ با جمهوری اسالمی           
شود هدفش در حال حاضر          
نه سرنگونی رژيم اسالمی         
بلکه تضعيف و مطيع کردن       

جنگ آمريکا در            .  آنست
عراق منجر به تقويت و                 
گسترش دامنه نفوذ و قدرت        
رژيم اسالمی در منطقه  شده      

رژيم اسالمی دستيابى    .  است
به سالح هسته اى و                           
سازماندهی جنبش اسالمی         
در منطقه را به استراتژی            

 تبديل   وبقاء حکومت خود         
شدن به قدرت منطقه اى                

۶٠شماره   

مردم و کنار آمريکا و جمهوری             
. اسالمی در حال صف کشيدن اند         

بستر اصلی جريان ناسيوناليسم              
پرو غرب از هم اکنون زير پرچم          

مقابله با تجزيه و دفاع از تماميت        "
، برای قرار گرفتن در               "ارضی

کنار جمهوری اسالمی اعالم                   
ناسيوناليسم قوم  .  آمادگی کرده است  

پرست در اين جدال متحد و ابزار          
 . جنگی آمريکاست

 –بخشهای مختلف جنبش ملی       :  ب
اسالمی نيز در همسويی و حمايت        

. از رژيم اسالمی بسيج شده اند               
بخشهايی از اين جنبش اکنون                   

" صلح و حقوق بشر          "پرچمدار    
هدف اين نيروها تقويت        .  شده اند  

و طرفدار      "  معتدل"جناحهای      
. مصالحه در رژيم اسالمی است           
 -بخشهای ديگر جنبش ملی                        

و "  جنبش صلح "اسالمی با شعار      
، "دفاع از ميهن در مقابل اجانب        "

عمال کنار جمهوری اسالمی قرار        
در جنبش ملى اسالمى       .  گرفته اند  

کنار مجاهدين يک استثنا است که         
. ارتش آمريکا ايستاده است                       

مجاهدين و جريانات دست ساز              
قومى، نقش کنترا و يونيتا و زائده          
های ارابه جنگی آمريکا را ايفا               

 .  ميکنند

جنبش کمونيسم کارگری               :  ج
برخالف نيروهای متعدد کمپ                
راست، هيچ نوع همسوئی با                     

. هيچکدام از طرفين جنگ ندارد           
تنها همسوئی ما با انقالب کارگری       
و منافع و مصالح آزادی جامعه               

سرنگونی رژيم اسالمی و         .  است
به شکست کشاندن دورنمای نظم           
نوينی آمريکا ارکان استراتژی               

يک .  کمونيسم کارگری است            
وظيفه مهم جنبش کمونيسم                         
کارگرى و حزب ما در اين بحران        
مقابله با سياست دفاع از اردوهاى        
تروريست و جنگ طلب و افشاى          
ماهيت ضد اجتماعى و ضد                       
 .  مردمى اين نيروها به جامعه است

کمونيسم کارگری   حزب اتحاد       -۴
در هر شرايطی برای سرنگونی            
جمهوری اسالمی، تصرف قدرت       
سياسی و برقراری فوری يک                 

جامعه 
۶صفحه   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری بيانيه 
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۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هدف ما  .  کمونيستی مبارزه ميکند  
نابودی جامعه طبقاتی سرمايه               
داری و برقراری يک جامعه آزاد      

حزب .  و مرفه و انسانی است             
اتحاد کمونيسم کارگری در عين          
حال در قبال هر وضعيت و                      
سياستی که واپسگرائی فکری و          
فرهنگی و تعصب مذهبی و قومی      
را به جامعه تحميل کند، قاطعانه          

شرايط جنگی     .  ايستادگی ميکند    
تغييری در ارکان استراتژی                   
جنبش ما ايجاد نميکند بلکه                       
شرايط مبارزه براى تحقق اهداف       

ما سياستهاى   .  ما را تغيير ميدهد      
ارتجاعى ميليتاريستى و                            
تروريستى آمريکا و متحدينش              
عليه مردم در ايران و عراق و               
فلسطين و کشورهای منطقه را             

ما سياست    .  قويا محکوم ميکنيم      
تحريم اقتصادی را يک مجازات         
جمعی مردم ايران و استفاده از              

. يک سالح کشتار جمعی ميدانيم         
ما اين سياست ضد بشری و                     
مدافعانش را محکوم و برای لغو          

. فوری اين تحريمها تالش ميکنيم       
ما هرگونه حمله نظامی به ايران          
و تهديدات جنگی عليه مردم را             

ما تالشهای   .  قويا محکوم ميکنيم    
آمريکا و نهادهای دست راستی            
برای راه اندازی و سازماندهی             
جريانات فرقه ای و ارتشهای                 
دست ساز و دامن زدن به نفرت و      
شکاف قومی و ملی را قاطعانه             

کمونيسم کارگری  .  محکوم ميکنيم 
در مقابل اين جريانات فرقه ای و         
تروريست و قوم پرست از امنيت        
مردم و مدنيت جامعه قاطعانه                

تروريسم و ميليتاريسم در تمام            
عليه ".  اشکال آن قرار گيرند         

: جنگ، عليه جمهوری اسالمی       
برای آزادی و برابرى و رفاه              

 اين خط مشی و فشرده      "!همگان
سياستی است که ميتواند اردوی         
آزادی و برابری و سوسياليسم را      
در صفی مستقل و پيشرو در اين        
جدال نمايندگى کند و بميدان                  

                                  .بکشد
             

همراه با بمبهای آمريکا،               -۶
رژيم اسالمی به بهانه جنگ و             
شرايط فوق العاده خواهد کوشيد        
مبارزات سرنگونی طلبانه توده        

ميکوشد .  های مردم را قيچی کند     
و "  شرايط جنگی     "به بهانه           

مردم "  دفاع از ايران اسالمی        "
در اين جنگ جنبش        .  را بکوبد  

اسالمی در همسويی با            -ملی    
. رژيم اسالمی عمل خواهد کرد        

مصائب جنگ را توجيه و به                
" مبارزه برای صلح  "مردم وعده   

بهمراه جمهوری اسالمی را                 
اساس سياست        .  خواهد داد       

کمونيسم کارگری در اين شرايط       
بسيج و سازماندهی مقابله توده           
ای مردم برای سرنگونی رژيم          
اسالمی و ختم فوری جنگ                    

کمونيسم کارگرى ميتواند     .  است
و بايد در مقام رهبر مقاومت                 
توده ای طبقه کارگر و مردم در          
مقابل رژيم و جريانات باند                    

. سياهی و تروريست قرار گيرد        
کمونيسم کارگری در اين دوران       
بايد در راس سازماندهی شبکه           
ها و نهادها و ارگانهای مختلف           
مردم برای تامين امنيت خود در        
محالت و مناطق و کارخانه ها و       
همينطور ايجاد سازمان نظارت        

و کنترل مستقل مردم بر توزيع            
نيازهای پايه ای جامعه قرار                

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری بيانيه 
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ما هر گونه همسوئی         .  دفاع ميکند  
جريانات اپوزيسيون با رژيم                        
اسالمی و آمريکا را دشمنى با طبقه         
کارگر و اهداف آزاديخواهانه مردم        

ما مخالف دستيابى       .  ايران ميدانيم   
جمهورى اسالمى به سالح اتمى                

کمونيسم کارگرى مدافع خلع     .  هستيم
سالح عمومى و يک دنياى بدون               

ما براى بسيج   .  سالح هسته اى است   
بشريت متمدن و جنبشهاى برابرى          
طلب و انساندوست در دفاع از                    
روندهاى پيشرو و سکوالر و                      

 . آزاديخواهانه تالش ميکنيم

حزب اتحاد کمونيسم کارگری           -۵
مخالفت با جنگ را به سرنگونی               

معنی .  جمهوری اسالمی گره ميزند     
عملی و فوری اين امر، هوشيار                
بودن در مقابل تبليغات ناسيوناليستی     
و ارتجاعی است که فراخوانشان              

. دفاع از رژيم اسالمی است                         
خطرناک ترين سياست برای مردم         
ايران در قبال اين بحران، سياست            
صبر و انتظار و گره زدن                               
سرنوشت و آينده خود به دولتهای             

تشديد مبارزه     .  جنگ طلب است        
مردم براى سرنگونى حکومت                  
اسالمى تنها راه اصولی برای مقابله      

گسترش .  با اين سياستها است                
 بر   ،مبارزه براى آزاديهاى سياسى       

 برعليه آپارتايد     ،عليه فقر و فالکت      
 بر عليه سياستهاى                             ،جنسى

ميليتاريستى، برعليه تروريسم                   
اسالمى ميتواند بسرعت صحنه                 
سياست در ايران و منطقه را عوض       

مردم ايران ميتوانند پيشاپيش         .  کند
مردم پيشرو جهان در مقابله با                     

۶٠شماره   
اردوی آزادی و برابری بايد      .  گيرد

در اين دوران تعيين کننده بتوانند با   
خارج کردن قدرت از کنترل رژيم       
اسالمی سنگرها و مناطق آزاد و           

سازماندهی يک    .  ايمن ايجاد کند      
جنبش مقاومت انقالبی و توده ای           
برای تصرف هر بخشی از قدرت،      
دفاع از جامعه در مقابل جمهوری        
اسالمی و تروريستهاى متفرقه، در     
سطوح سياسی و نظامی، وجه                 
مشخصه يک سياست فعال                         
کمونيستی برای سرنگونی                        
جمهورى اسالمى در دوران جنگ      

 . است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                 
برای بميدان کشيدن بشريت متمدن      
عليه اردوهای تروريستی و در              
دفاع از مبارزات مردم ايران                   

کمونيسم کارگرى     .  تالش ميکند    
بايد در صف مقدم اين جدال در                
ايران و جهان قرار گيرد و به                    
سخنگويان و رهبران جنبش مقابله       
با سياستهاى ارتجاعى و                               
ميليتاريستى آمريکا و متحدينش و        
تروريسم اسالمى و جمهورى                  

 . اسالمى تبديل شود

    

عليه جنگ، عليه جمهوری "
برای آزادى، برابری و ، اسالمی 

 "!رفاه همگان

نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به 
 !تروريسم اسالمى

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 آذر ١١ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢
١٣٨۶ 

*** 

 !کارگران اخراجى پرريس از کارفرما شکايت کردند
 

 در روزهاى اخير به اطالع رسانديم که کارفرماى پرريس دو کارگر بنامهاى طيب چتانى و فخرالدين زند کريمى را به بهانه قبول نکردن کارى جز                              
بالفاصله اين کارگران شکايت کردند و امروز پرونده شکايت آنها را به يکى از شعبه هاى                  .  پست ادارى شان با توهين و برخورد فيزيکى اخراج کرد          

 .تشخيص اداره کار داده اند
 

ضرورى است کارگران پرريس که امروز دست به          .  الزم به ذکر است که هفته قبلتر کارگر ديگرى بنام فرزاد زند سليمى ازاين کارخانه اخراج شد                      
اين خواست هم اتحاد کارگران را تقويت ميکند و هم سدى              .   خواست بازگشت به کار همکاران اخراجى شان را مطرح کنند             ،اعتصاب و تحصن زدند   

 . را در مقابل اخراجهاى بعدى ميگذارد

 !کارگران اخراجى پرريس بايد به سرکار بازگردانده شوند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ ژوئيه ٢٩ – ٨٧ مرداد ٨



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 پلنوم سوم حزب      :يک دنيای بهتر   
کشمکشهای جهانی و         "قطعنامه     

مبانی سياست حزب اتحاد کمونيسم     
مفاد .  را تصويب کرد     "  کارگری

اين قطعنامه در بسياری از بيانيه           
ها و موضعگيری های تاکنونی             

کدام .  حزب مطرح شده اند                  
ملزومات سياسی تصويب اين                 

 قطعنامه را ضروری ساختند؟ 

 

به نظر من نکات         :  علی جوادی  
محوری اين قطعنامه به قرار                   

اهميت اين قطعنامه          -١:  زيرند
چهارچوبی است که در مورد                  
جدال دو قطب تروريستی در                   
سطح جهان ارائه ميدهد و                           
مجموعه مواضع تاکنونی حزب            
در زمينه جنگ، تحريم اقتصادی          
و تجاری و بانکی تا سازش و بند            
و بست و مذاکراه و يا احتمال                    
نوعی عادی سازی روابط                          
ديپلماتيک را در يک چهارچوب           

 -٢.  منطقی و منسجم بيان ميکند          
 ١١هفت سال از فاجعه خونين                 

سپتامبر که جهان را وارد دورانی        
. از کشمکش و تقابل کرد، ميگذرد       

جايگاه چنين رقابتی در سطح                   
جهان را بايد مورد بررسی همه             

بايد تاثيرات    .  جانبه قرار ميداديم      
اين تقابل را در سطح رقابتهای                
جهانی و منطقه ای مورد بحث                

يک رکن خارج      -٣.  قرار ميداديم 
کردن مردم عادی جهان از تاثير            
اين کشمکش و شکل دادن به صفی       
از بشريت متمدن در مقابل اين دو         
قطب نيازمند چهارچوبی برای              
قرار دادن تقابالت جهانی کنونی           

 . است

  

در دوران پس از جنگ دوم                       
جهانی قطب بندی عظيمی ميان              
نيروهای شرق و غرب شکل                   
گرفت که سيمای جهان را برای              
نزديک به چهار دهه تحت تاثير              
خود قرار داد و تنها با سقوط                      

اين قطب   .  بلوک شرق پايان يافت     
سياسی، .  بندی همه جانبه بود              

. اقتصادی، فرهنگی و ايدئولوژيک   
هيچ عرصه از حيات سياسی نبود         

سياسی در ميان مردمى است که        
دول آمريکا و اسرائيل را                        
بدرست بعنوان عاملين اصلى             
بيحقوقى و محروميتهاى خود              

تروريسم ابزار اصلى    .  ميشناسند
جريانات اسالمى براى تعميق             
شکاف هاى ملى، قومى و مذهبى      
در خاورميانه و زنده نگاهداشتن       
اين کشمکش بعنوان سرمايه                 
سياسى و منشاء قدرتگيرى شان        

براى اسالميون مشقات         .  است
مردم فلسطين کوچکترين ربطی       

 اين  .به ارتجاع تروريستی ندارد     
تقابل در حال حاضر از اصلی            
ترين جدالهای جهان معاصر               

تداوم تقابل تروريستی           .  است
ميان دو قطب تروريسم عواقب          
جهانى و منطقه اى خطيری                  

اين جدالی گسترده و همه         .  دارد
جانبه است و از هم اکنون                        
ميتوان مهر اين تقابل را بر                    
آرايش و بر کليه وحدت های                 
سياسی و نظامی و فرهنگی و              
مذهبی دولتها و جريانات درگير        

کل دستگاه   .  ميتوان مشاهده کرد    
اسالم در مقابل دستگاه مسيحيت        
و يهوديت صف آرائی کرده                  

اين جدال تاکنون سيماى         .  است
سياسى و فکرى جهان و منطقه           
را دستخوش تغييرات عميقی               
کرده  است و مانند هر تقابل                   
جهانی فراز و نشيبهای خود را           

تقابل سياسی، سازش    .  دارا است 
موقت، مذاکره، تحريم اقتصادی       
و تجاری و مالی و جنگ، از                
عرصه های متفاوت اين رو در          

جبهه های  .  رويی ارتجاعی است  
اصلی اين تقابل در حال حاضر          
عراق، فلسطين، لبنان، افغانستان     

رژيم اسالمی و      .  و ايران است     
هيات حاکمه آمريکا در مرکز             
اين دو قطب و تقابل جهانی قرار        

تقسيم قدرت، تغيير توازن     .  دارند
قوای سياسی و جغرافيای سياسی     
منطقه از پی آمدهای اجتناب                

 ".ناپذير اين جدال است

    

عالوه بر داليل فوق، اين                         
قطعنامه در عين حال تالشی                
برای تثبيت خط سياسی معينی            

 هيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد؛
  آيا رژيم اسالمى،"کشمکشهای جهانی و مبانی سياست حزب"در باره قطعنامه 

  سکوالريسم راست و چپ،متعارف ميشود

که تحت تاثير اين کشمکش جهانی          
هاليوود تحت    .  قرار نداشته باشد       

المپيک .  تاثير اين قطب بندی بود         
. تحت تاثير اين قطب بندی بود                 

مساله فلسطين تحت تاثير اين قطب        
و کال بخش اساسی اتحاد      .  بندی بود 

عمل ها، همسويی ها، رقابتها و               
تخاصمات در هر گوشه جهان                  

. متاثر از اين وضعيت عمومی بود       
حوزه های رقابت و کشمکش تماما        
تحت تاثير اين قطب بندی قرار                 

با فروپاشی بلوک شوروی      .  داشتند
جهان وارد  .  اين تقابل در هم ريخت    

دوره ای شد که گويا باالنسی                      
چهارچوبهای معينی   .  برقرار نبود  
پايان تاريخ، پايان        .  مطرح شدند   

مبارزه طبقاتی، جنگ تمدنها، نظم        
نوين جهانی، جهان چند ابر قدرتی،      
جهان تک ابر قدرتی، جملگی                   
تالشهايی بودند که از جانب                        
نيروهای بلوک پيروز غرب در              
دوران پس از جنگ سرد به ميدان          

يک هدف از جدالهای     .  آورده شدند 
سياسی و جنگهای اين دوران تماما        
بر سر شکل دادن به سيمای جهان           

اما هيچکدام  .پس از جنگ سرد بود     
از اين چهارچوبها دوام چندانی                

 . نيافتند

 

 سپتامبر    ١١با فاجعه تروريستی          
جهان وارد فاز جديدی از رقابت و         

. کشمکش در سطح جهان شد                     
قطعنامه حزب اهداف، عرصه ها،       
علل پايه ای ماندگار شدن اين                     
وضعيت را بر خالف تقالهای کم           
دوام پس از جنگ سرد به شکل                 
جامعی اين چنين توضيح داده                    

اين جدال از هر دو سو يک       ":  است
براى آمريکا،   .  جنگ قدرت است     

مساله اصلى تثبيت و گسترش                    
هژمونى و سلطه سياسى و نظامى          
اش بر جهان بعنوان تنها ابرقدرت         

در مقابل نيز، جريان اسالم         .  است
سياسی براى بقاء و حفظ موقعيت           
خود و نهايتا براى گسترش موقعيت   
خود در ساختار قدرت بورژوايى           
در کشورهای خاورميانه تالش                

تروريسم و دشمنى کور با         .  ميکند
هرچه رنگى از غرب و                                 
غربگرايى دارد سرمايه اسالم                 

۶٠شماره   

در جنبش کمونيسم کارگری و به           
خط .  تبع آن در جامعه است                   
يک .  کمونيسم منصور حکمت          

بازتاب گرايش راست در جنبش            
کمونيسم کارگری معموال خود را         

عبور از        "تحت چهارچوب                
اين .  بيان ميکند  "  منصور حکمت  

پديده را ما در هر دو حزب                         
حکمتيست و حکک مشاهده                      

مسلما ما نميتوانيم مانع            .  ميکنيم
دوری کسی و يا جريانی از يک              

. خط سياسی کمونيستی معين شويم     
آزادی اختيار سياسی يک باور                

مساله ما اما تثبيت و      .  عميق ماست 
گسترش مختصات خطی است که         
نشان داده است قابليت توضيح،              
بسيج، تبيين سياستهای راديکال             
کارگری و شکل دادن به                              
صورتبندی انسانی و راديکالی را        

حزب حکمتيست در   .  در خود دارد  
يک چرخش به راست رسما از               
اين تبيين سياسی جهان هم فاصله           

نتايجش را هم مشاهده              .  گرفت
کمرنگ شدن مبارزه عليه       .  کرديم

اسالم سياسی، برجسته شدن                     
از "  ضد امپرياليستی   "سياستهای    

. بودند"  عبور"نتايج سياسی اين         
در طرف ديگر، در حزب                           
کمونيست کارگری با دوری از اين      
سياستها ما شاهد جنبه هايی از                 
همسويی با سياستهای قطب آمريکا     

سياستهايی که   .  و متحدينش بوديم     
فوائد حمله  "  کشف"نتايجش را در     

نظامی آمريکا و همچنين سکوت           
فاجعه آميز اين حزب در قبال                   
تحريم های تجاری و بانکی جديد           
و همچنين روی آوری به پروژه             

 .دست راستی اکس مسلم بود

  

اين قطعنامه چهارچوب معينی                
برای توضيح و بيان بخشی از                  
رقابتهای جهان معاصر است که            
نقش تعيين کننده ای در دوران ما            

اين قطعنامه هم جايگاه               .  دارد
تقابالت جهانی را توضيح ميدهد،         
هم چهارچوبهای تالش ما برای              
مقابله با هر دو سوی اين تخاصم            

ارتجاعی و ضد     
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در غياب چنين             .  انسانی را      
چهارچوب و تحليلی ما شاهد                  
انواع همسويی ها با دو قطب                  

و راست     "  چپ"تروريستی و        
زدنهای متفاوت سياسی خواهيم           

 .بود

 

 قطعنامه         :يک دنيای بهتر                
کشمکشهای جهانی اساسا بر                  
محور تقابل دو قطب تروريستی          

در .  جهان معاصر استوار است        
صورتيکه برخی گرايشات و رگه      
های سياسی منتسب به کمونيسم           
کارگری عمال تبين ديگری از               
تقابل و کشمکشهای جهان معاصر     

جهان پس از جنگ      .  ارائه ميدهند 
 ١١آمريکا عليه عراق، پايان                 

سپتامبر، دو نمونه در اين زمينه           
تفاوتها چيست؟ واقعيت         .  هستند

کدام است؟ نتايج و استنتاجات                
سياسی هر کدام چيست؟ تاکيد                

 حزب از چه روست؟ 

 

 11دنيا پس از             :  آذر ماجدی    
دو .  سپتامبر عميقا تغيير يافت           

قطب تروريسم جهانی در مقابل           
کليه .  يکديگر صف آرايی کردند      

روندهای سياسی در سطح جهان         
. بنوعی از اين کشمکش متاثر شد       

 سپتامبر يک امکان    11آمريکا در   
مناسب برای دنبال کردن سياست       
حاکميت بر جهان بعنوان تک ابر        

اسالم .  قدرت جهانی را يافت             
سياسی نيز در جنگی که بدنبال             

 سپتامبر وارد فاز جديدی شده        11
بود، سياست سهم خواهی هر چه         

دنيا .  بيشتر از قدرت را دنبال کرد     
 سپتامبر را بايد بر            11پس از      

مبنای تقابل دو قطب تروريستی           
اين تقابل رنگ خود را  . تبيين کرد 

بر کليه روندهای اصلی بين                    
 . المللی زده است

 

حمله نظامی به عراق يک مرحله       
نميتوان به    .  از اين جنگ است         

تحليل و تبيين شرايط جهانی پس          
از جنگ عراق خارج از متن                 
تقابل دو قطب تروريستی                          

جنگ عراق يک مرحله     .  پرداخت

راست ضد اسالمی در سطح بين       
المللی يکی از عوارض اجتناب         

بطور .  ناپذير چنين سياستی است   
نمونه، اينها در تحريم اقتصادی         
جمهوری اسالمی و حتی در                
حمله نظامی به ايران دنبال                    

های مناسب برای          "  فرصت"
در تحليل  .  سرنگونی رژيم هستند  

مساله فلسطين و درگيری                       
اسرائيل و فلسطين، مقصر                    
اصلی را اسالميست ها قلمداد             

در حمله نظامی اسرائيل     .  ميکنند
به لبنان مدعی اند که حزب اهللا             

. نقش اصلی را ايفاء کرده است          
در عرصه بين المللی با جريان           
راست سکوالريست متحد شده           

 .اند

 

تحليل و تبيين اين دو جريان از            
اوضاع از سياست های آنها                  

اين .  ناشی شده است، نه بالعکس     
. دو جريان منحصر بفرد نيستند        

متد اينها همان روش کالسيک            
. است"  دشمن عمده      "يافتن       

مبارزه زمانی که يک دشمن                 
. عمده وجود دارد، ساده تر است       

درحاليکه تقابل با هر دو قطب             
تروريسم جهانی و تالش برای            
تبيين جهان در اين متن بسيار               

. پيچيده تر و مشکل تر است                  
روش عاميانه برخورد به دنيا              

. نيز به همين شکل است                          
سازماندهی نيرو و جنبشی که             
در مقابل هر دو قطب صف                   
آرايی کند نيز کاری پيچيده تر              

اين دو جريان از تبيين             .  است
شرايط جهانی و تبيين يک                      
استراتژی کمونيستی کارگری بر    

 .اين مبنا عاجزند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری            
در چهارچوب تبيين منصور                
حکمت از دنيا پس از يازده                    
سپتامبر اوضاع جهانی را تحليل       

در همين متن کشمکش          .  ميکند
های جهانی، بخصوص                           
خاورميانه را تحليل و تبيين                   

بر اين مبنا جنگ دو                .  ميکند
قطب تروريستی، تروريسم                  
دولتی و اسالمی را روند اصلی         

. تغيير و تحوالت جهان ميداند            
راه تغيير اين شرايط صف آرايی      

. در مقابل هر دو قطب است                  
مبارزه برای عقب راندن هر دو        
قطب تنها راه کمونيستی برای             

کشمکشهای جهانی و مبانی "در باره قطعنامه 
 ، آيا رژيم اسالمى متعارف ميشود،"سياست حزب

 ...سکوالريسم راست و چپ 

جديد از  کشمکش دو قطب                             
تروريستی است و بنوبه خود اين              

. کشمکش را تشديد کرده است                    
اوضاع خاورميانه بخصوص بدنبال     
اين جنگ بی ثبات تر و آشفته تر                

حمله اسرائيل به لبنان دو      .  شده است 
سال پيش را نيز بايد در همين متن             

لذا جرياناتی که حمله نظامی به       .  ديد
عراق را مبنای تبيين خود از شرايط       
نوين جهانی قرار ميدهند، از درک          
روند اساسی و مکانيزم تحرک دو            

به اين   .  قطب تروريستی عاجز اند       
ترتيب در تحليل شرايط، صرفا                  
امپرياليسم آمريکا را بعنوان ريشه و      

قلمداد خواهند کرد و        "  شر"مبنای   
خواه ناخواه در تبيين استراتژی در          
تقابل با اوضاع، نقش اسالم سياسی         
را کمرنگ ميکنند و مبارزه خود را        
يک جانبه در تقابل با امپرياليسم                

اين .  آمريکا تعيين خواهند کرد              
سياست کامال اشتباه است و به                     

امتداد .  نتايجی کامال نادرست ميرسد   
ضد "منطقی اين سياست جريانات           

هستند که اکنون در          "  امپرياليستی
تقابل با امپرياليسم آمريکا در يک             
جبهه مشترک با اسالميست ها قرار        
گرفته اند و نه تنها چشم بر کليه                   
جنايات اين جريان کثيف و                             
ارتجاعی بسته اند، بلکه به مدافع پر        
 .و پا قرص اين جريان بدل شده اند

 

 سپتامبر را       11جريانی که پايان          
اعالم ميکند نيز جنگ دو قطب                   
تروريستی و حاکميت اين جنگ بر         
شرايط بين المللی را يا درک نميکند        
و يا ميخواهد خود را از اين تبيين               

اين جريان کفه ترازو       .  خالص کند  
را به سمت اسالم سياسی سنگين                

اينها ريشه و مبنای اصلی            .  ميکند
. را اسالم سياسی ميدانند             "  شر"

تحليل اين جريان، بنظر من، از يک        
. نياز پراگماتيستی نشات ميگيرد             

تمايل به سرنگونی رژيم اسالمی به        
. هر شکل منشاء اين تحليل است               

اينها يک استراتژی پوپوليستی ضد        
رژيمی را دنبال ميکنند و تحليل و             
تبيين شان از اوضاع در اين متن               

اين جريان بطور روز    .  قرار ميگيرد 
افزونی به پيگيری يک سياست                  
راست در سطح بين المللی                             

گرايش به جريانات   .  درغلطيده است 

۶٠شماره   

رهايی جهان از اين جنگ و کشتار      
و ارتجاعی است که حاکم شده                  

سازماندهی نيروی سوم،         .  است
قطب سوم، بشريت متمدن برای             
مقابله با اين دو قطب سياست                     
اصلی حزب را برای مقابله با دو           

 . قطب تروريسم تشکيل ميدهد

 

 کشمکشهای      :يک دنيای بهتر           
جهانی اما محدود به دو قطب                    

. تروريستی جهان معاصر نيست          
روسيه و چين در صحنه بين                      
المللی در حال اجرای نقش سياسی       

جايگاه اين کشمکشها در          .  هستند
سطح جهانی چيست؟ آينده اين                 
کشمکشها را چگونه می بينيد؟                
تفاوت اين رقابتها را با مساله                    
جدال قدرت دو قطب تروريستی            

 چيست؟ 

 

 مجموعه اين          :سياوش دانشور    
 مسائل و نيروهاى                  ،کشمکشها

جديدى که مطرح ميشوند و                        
همينطور مسائل و سواالت قديم که      
در شرايط جديد و در ظرفيت                    

 از           ،نوينى طرح ميشوند                    
خصوصيات روند شکل گيرى دنيا      

. بعد از پايان جنگ سرد است                  
وقتى بلوک شرق فرو ريخت دنيا          

" يک قطبى "عليرغم تالش آمريکا    
" پيروز" بلکه در غرب                   ،نشد

 تضادها و             ،قطبنماها گم شد            
 و     ،تناقضات مجال بروز يافتند           

نيروهاى اين کمپ هر کدام چه                
بعنوان قدرتهاى کشورى مهم و چه      
بعنوان بلوک و اتحادى رسمى و            

 وارد     ،غير رسمى از کشورها            
جدال برسر شکل دادن به سيماى           

جهان "دنياى بعد از جنگ سرد و          
اساس اين جدال   .  بودند"  چند قطبى 

اين نقطه عزيمت است که آمريکا          
نميتواند به تنهائى دنيا را رهبرى           
کند و بنابراين بايد موقعيت جديد و        

. سهم شرکايش را برسميت بشناسد      
موضع اتحاديه اروپا در بحرانهاى      
اين دوره بيان چنين موضع و                    

. سياستى است        
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چين که سربزير و پيوسته در                 
قلمرو اقتصاد و فتح بازارها                    

 دراين اوضاع بسرعت         ،ميتاخت
همه .  مورد توجه قرار گرفت            

فهميدند که غول اقتصادى آتى دنيا      
چين اختالفش  .  دارد قد علم ميکند    

با آمريکا صرفا برسر مازاد                   
اين امرى است که     .  تجارى نيست 

دستکم در بيست سال گذشته                    
. مداوما مورد بحث بوده است               

چين با کارگر ارزان توانسته                  
است کاالهايش را در بازارهاى           
اروپا و آمريکا در رقابت با                      
کاالهاى شرکتهاى آمريکائى و            
اروپائى به قيمت ارزانترى                     

تا به اين جنبه               .  عرضه کند    
برميگردد آمريکا مداوما اين                  

همينطور .  مشکل را خواهد داشت   
چين منافعش را در آفريقا و آسيا           
با سياست تعرضى ترى دنبال                

کمتر دنباله رو سياستهاى       .  ميکند
آمريکا و اروپاست و تالش ميکند       
حوزه هاى پايدار منافع خود را             

از ارسال سالح تا            .  ايجاد کند   
انواع کمکها به نيروهاى                           
ارتجاعى در آفريقا در رقابت با            
امريکا و همينطور کمک به                    
دولتهائى که آمريکا با آنها                         
سرشاخ است از سياستهاى دولت        

در مورد مشخص         .  چين است    
 نياز چين به منابع                ،خاورميانه

انرژى و بازار وسيعى که در                 
 باعث     ،کشورهاى منطقه دارد         

ميشود که با هر سياست آمريکا             
" ايجاد موازنه "کنار نيايد و نقش       

را در ديپلماسى جهانى پيرامون           
. کانون هاى بحران ايفا کند                      

روسيه نيز بعد از فروپاشى دوره        
اى وقت ميخواست تا به مسائل              

در .  داخلى اش سر و سامان دهد         
سالهاى اخير روسيه نيز کمر                 
راست کرده و بعنوان يک قدرت         
مهم جهانى در مسائل دخالت                  

خود روسيه در کنار چين        .  ميکند
منافع و نگرانيهاى مشابهى دارد          
و به قول پوتين آمريکا زيادى                 

روسيه و چين   !  دارد دخالت ميکند  
در دوره اخير بدرجاتى توانستند          
در مقابل سياستهاى آمريکا سد              
ايجاد کنند و شرکاى اروپائى را            

اين را هم بايد      .  بخشا متفرق کنند   
اضافه کرد که هرجا روسيه و                

حمايت از اسالم سياسى و                       
جمهورى اسالمى را هم بايد در          

رقباى بين المللى    .  همين متن ديد   
آمريکا ميدانند بحث برسر                     

 ،نيست"  مبارزه با تروريسم         "
اينها همه شان استاد ترور و                  
سازماندهى گروههاى تروريستى   

مسئله .  در اقصى نقاط جهان اند       
برسر سهم اقتصادى و نقش                   
سياسى و جايگاه هر کدام و هر            
بلوک متشکل از اينهاست که                
قرار است جدالهاى مفتوح دنياى       
بعد از جنگ سرد را به فرجام              

مسائل اساسى               .  برساند
کنفرانسهاى کشورهاى صنعتى و    
ديپلماسى جهانى اساسا برهمين         

و باالخره      .  محورها ميچرخد     
اينکه جدال دو قطب تروريستى         
گوشه اى از تقابلهاى جهانى                 
نيروها و قطبهاى جديدى است            
که با پايان جنگ سرد به صحنه          
آمدند و طى اين سالها رشد و                 

بورژوازى اسالمى    .  قوام يافتند   
 ،در خاورميانه و هرجاى جهان        

نهايتا سهم و امتيازات و قدرت و        
حياط خلوت استثمار خود را                 

مبناى اجتماعى و      .  طلب ميکند  
طبقاتى اين کشمکشهاى جهانى          

 مجارى بروز آنها                   ،يکسانند
 .   متفاوت اند

 

 مساله شرکت      :يک دنيای بهتر     
آمريکا در مذاکرات طرفين                  
اروپايی و رژيم اسالمی از قرار       
به يک نقطه عطف در تحليل                
موقعيت رژيم اسالمی تبديل شده       

از گرايشات راست               .  است
ناسيوناليستی گرفته تا گرايشات        
منتسب به کمونيسم کارگری به          

صحبت .  اين مساله پرداخته اند       
، "جام زهر        "از نوشيدن                  

چرخش و توافق پايه ای با                   "
، تا  "، تسليم رژيم اسالمی    "غرب

متن "تالش برای قرار گرفتن در      
سوخت و ساز نظام سرمايه                   

رژيم "و تبديل به     "  داری جهانی 
تببين "  متعارف سرمايه داری        

های متفاوتی هستند که مطرح             
ارزيابی شما چيست؟        .  ميشوند

 نقدتان چيست؟ 

 

اجازه دهيد ابتدائا     :  علی جوادی  
به خود مساله مستقل از تببين                

. های رايج در اين مورد بپردازم      
چشم انداز و تحليل سياسی ما از         

کشمکشهای جهانی و مبانی "در باره قطعنامه 
 ، آيا رژيم اسالمى متعارف ميشود،"سياست حزب

 ...سکوالريسم راست و چپ 

 بدون گرفتن    ،چين پاى توافقى رفتند    
 .  امتيازى نرفتند

اينها بخشى از جدالهاى جهانى                    
برسر تعيين و بازتعريف حوزه هاى      

حمايت .  نفوذ سياسى و اقتصادى اند      
و اعمال فشار به اسالم سياسى                    
بطور کلى و مشخصا کنار آمدن و            
معامله با جمهورى اسالمى در ابعاد       

 گوشه  ،گسترده توسط چين و روسيه     
. هاى مختلف اين کشمکشها هستند          

 در منگنه قرار    ،براى چين و روسيه   
دادن رژيم اسالمى توسط آمريکا و          
حضور نظامى و امنيتى بيش از حد         
مجاز آمريکا در منطقه و اروپا و              

اگر .  بغل گوش آنها خوشايند نيست       
قرار باشد آمريکا روى بخش مهمى        
از منابع انرژى دنيا دست بگذارد و         
از هر پايگاهى منافع اين کشورها             

 آنوقت   ،را مورد تهديد قرار بدهد           
اين کشورها در موقعيت نابسامانى          

دفاع چين و روسيه       .  قرار ميگيرند  
از جمهورى اسالمى و بخشا نقش             

 نه از سر     ،ضربه گير را ايفا کردن      
دوستى با اسالم و عالقه به جنبش              

 بلکه از سر رقابت با                     ،اسالمى
. آمريکا و کشورهاى اروپائى است        

چين و روسيه هم مايلند همان قدرت        
و آزادى عملى را داشته باشند که               
آمريکا در عراق دارد و کسى به                

چين و روسيه     .  آنها اعتراض نکند    
هم ميخواهند به تناسب قدرت                       
اقتصادى و نفوذ سياسى شان در                
خاورميانه و هر گوشه دنيا در تقسيم       

. قدرت جهان جديد سهم داشته باشند       
ترکيبى از اين دولتها نه فقط ميتوانند      
در مقابل اقتصاد بيمار و رو به افول 
آمريکا بايستند بلکه حتى توان                     
نظامى آمريکا را هم بدرجات زيادى   
پاسخگو هستند و يا از چنين                           

نتيجتا .  ظرفيتهائى برخوردارند        
" رهبرى"دنياى زور گوئى و                     

آمريکاست که مورد جدال است و             

۶٠شماره   
اين تحوالت چيست؟ قطعنامه                  
حزب به يک تقابل پايدار و                         
کشمکش بر سر حوزه نفوذ و سهم         
از قدرت سياسی منطقه و جهان              

اين يک جنگ قدرت     .  اشاره ميکند 
مانند هر جنگ قدرتی جنبه        .  است

ها و شکل های مختلف نيز بخود            
اين کشمکش در حال              .  ميگيرد

حاضر پايه و مبنای رابطه ميان             
عوامل متعددی هر   .  دو قطب است  

دو طرف را به پای ميز مذاکره                
در تبيين های که           .  کشانده است   

متاثر از تبليغات قطب تروريستی         
دولتی است است معموال فقط به              
يک سوی اين فاکتورها اشاره                  

يک بررسی جامع نيازمند      .  ميشود
نگاه به هر دو سوی اين تقابل و                

اما کدام عوامل   .  جنگ قدرت است  
در اين شرايط تعيين کننده اند؟ در          
حال حاضر ما دوره ای از تقابل             
نظامی اين دو قطب را پشت سر             

جنگ اسرائيل و حزب     .  گذارده ايم 
اهللا در لبنان حلقه ای از تقابل بود            
که به تغيير موقعيت سياسی در               
سطح منطقه به نفع ارتجاع اسالمی    

بعد از جنگ و مقابله با          .  تمام شد 
اسرائيل، حزب اهللا در لبنان دست         
به چند مانور و قدرت نمايی زد و           
توانست موقعيت ويژه ای در لبنان        

از .  برای خود دست و پا کند                  
طرف ديگر در سطح عراق،                    
اسالم سياسی و رژيم اسالمی                   
توانسته اند هر چه بيشتر جای پای        

رژيم اسالمی و   .  خود را حفظ کنند    
کال قطب اسالم سياسی در صدد             
تثبيت سياسی پيشرويهای نظامی          

از .  خود در مناطق مختلف است         
طرف ديگر مساله بحران هسته ای      

. به موقعيت حساسی رسيده است          
اين دو فاکتور رژيم اسالمی را به          

. پای ميز مذاکرات کشانده است             
طرف مقابل هم وضعيت چندان              

آمريکا در عراق       .  مناسبی ندارد   
دچار يک بن بست سياسی و                      

راهی برای   .  شکست نظامی است    
. فقط ميتواند پس بنشيند   .  پيش ندارد 

تغيير وزير دفاع آمريکا و کنار               
گذاشتن دانالد رامزفلد اساسا در              

وضعيت نيروهای   .  اين راستا بود    
آمريکا در افغانستان نيز چندان               

از اين رو خواهان          .  بهتر نيست   
تقليل کشمکشها و تغيير اين روند           
و همچنين جلوگيری از پيشروی            

بعالوه .  بيشتر طرف مقابل است        
آمريکا توان درگير شدن در يک            
جنگ نظامی ديگر را در حال                  

. حاضر ندارد         
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سناريوی يک جنگ تماما هوايی         
هم خودشان ميدانند که واقعا پوچ         

 . و کودنانه است

 

به اين فاکتورهای مشخص بايد             
فاکتور عمومی ديگری را اضافه        

طرفين برای يکديگر خط و       .  کرد
. تهديد ميکنند      .  نشان ميکشند      

ماشين نظامی خود را به حالت              
آماده باش در می آورند، اما در              
عين حال هر دو طرف از                          
پيشروی در عرصه تقابل نظامی        

. آماده به شليک هستند       .  گريزانند
اما ميدانند که شروع جنگ چه               
مخاطراتی را به دنبال خواهد                 

هر چند دو نيروی تماما           .  داشت
ماجراجو و آدمکش در راس دو           
طرف اين قطبهای سياسی قرار           
دارند، اما مساله شروع يک                    
درگيری نظامی که هر دو طرف         
ميدانند منجر به يک جنگ تمام             
عيار خواهد شد، مساله ای حساس      

. است که بايد از آن اجتناب شود           
اين کشمکش به نوعی شبيه تقابل         
آمريکا و شوروی در مساله                     

و ارسال          "  خليج خوکها         "
موشکهای اتمی و بالستيک توسط      
شوروی به کوبا و استقرار اين              

طرفين .  موشکها در آنجا بود             
. رجز ميخوانند، عربده ميکشند           

اما در عين حال هر دو طرف                 
نگران شروع يک جنگ و حمله          

مساله مخاطر آميز        .  نظامی اند   
در عين حال مساله مذاکره       .  است

. طرفين به نفع هر دو طرف است       
آمريکا به نفس حاضر شدن بر              
سر ميز مذاکره با رژيم اسالمی            
برای قانع کردن شرکای اروپايی        

رژيم اسالمی   .  خود نيازمند است    
نيازمند وقت خريدن و قرار دادن        
موقعيت اش در عراق و منطقه و         
لبنان به عنوان کارتهای ديگر                

مذاکره .  بازی به روی ميز است        
طرفين در ژنو تابع چنين عواملی       

 . است

  

بنظر من تحليل هايی که مساله را        
" جام زهر      "به سر کشيدن                   

خالصه ميکنند، واقعيت آنچه در         
. جريان است را درک نميکنند              

رژيم مورد نظر و متعارف                   
. سرمايه داری غرب شده است          

از اين رو است که بعضا از لفظ          
نام برده   "  تسليم"و ترمينولوژی     

اين تحليل های شبه دوم        .  ميشود
خردادی از يک طرف مساله               
تقابل و کشمکش اين نيروهای             
تروريستی بر سر مساله قدرت           
سياسی و سهم خود در منطقه را         
نمی بينند و از طرف ديگر بر              
چنين باوری قرار دارند که يک         
رژيم با مختصات رژيم اسالمی        
قادر است در سيستم سرمايه                 
داری جهان معاصر جايی باز             

واقعيت اين است که رژيم          .  کند
اسالمی، حال چه با خاتمی و                
رفسنجانی در راس آن و چه با             
خامنه ای و احمدی نژاد، رژيم            
مطلوب سرمايه جهانی در اين            

به اين اعتبار          .  دوران نيست    
متعارف شدن رژيم اسالمی                  

. مترادف مرگ اين رژيم است           
رژيم اسالمی تنها با مرگ و                 

. زوال خود ميتواند متعارف شود     
بعالوه خاورميانه منطقه ای با             
سئواالت پايه ای بر آسمان خود          

تا زمانيکه مساله اعراب و     .  است
اسرائيل، مساله فلسطين و مساله       
اسالم سياسی در سطح منطقه              
تعيين تکليف نشده است، نه اين           
منطقه روی آرامش به خود                   
خواهد ديد و نه يک رژيم                         
اسالمی مستقل از آنکه چه کسی        
در راسش قرار داده باشد، قادر          
به مترادف شدن و قرار گرفتن            
در حلقه جهانی سرمايه داری              

چنين رژيمی محکوم به          .  است
 . شکست است

 

رژيم اسالمی نميتواند تبديل به            
يک رژيم متعارف سرمايه داری     

مساله اين نيست که غرب        .  شود
يا با   "  اصالح طلبان  "ميواند با      

به توافق و بند و             "  تند روها   "
مساله بر سر بن           .  بست برسد   

بست اقتصادی رژيم اسالمی               
اين يک بن بست العالج و     .  است

به نفس       .  همه جانبه است             
مختصات رژيم اسالمی بر                   

نيروهايی که چنين            .  ميگردد
تصويری در ذهن دارند، متوجه        
نيستند که فاکتور اقتصاد، فاکتور      
بن بست و العالجی اقتصادی             
رژيم اسالم يک رکن بحران                 

تصور اينکه  .  رژيم اسالمی است  
رژيم اسالمی بتواند با تبديل شدن     

کشمکشهای جهانی و مبانی "در باره قطعنامه 
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رژيم اسالمی از موضعی تعرضی         
به پای ميز مذاکره در ژنو رفته                   

ابتکار عمل ارتجاعی برای         .  است
تثبيت موقعيت خود را در دست                  

آنچه قرار است مبادله شود،          .  دارد
رژيم اسالمی خواهان    .  روشن است 

وادار کردن آمريکا به دست کشيدن        
از سياست تغيير رژيم و رژيم چنج          

ميتواند در زمينه پروژه اتمی       .  است
مساله اما بر سر      .  اش مصالحه کند   

آن نفعی است که در قبال اين سازش     
مساله اصلی   .  به دست خواهد آورد     

بنظرم وادار کردن آمريکا به دست         
کشيدن از تالش برای تغيير رژيم             

آيا به چنين توافقی         .  اسالمی است  
دست خواهند يافت؟ مساله ساده ای          

برای دستيابی به توافق هر          .  نيست
کدام از طرفين نيازمند قرار گرفتن         

بايد بتوانند   .  در موقعيت برنده اند        
نشان دهند که به پديده با ارزشی                 

نمونه توافق کره       .  دست يافته اند      
شمالی و آمريکا هرچند که يک                   
نمونه در اين راستا است، اما مساله         
تقابل دو قطب پايه ای تر و اساسی            

حتی اگر  .  تر و دراز مدت تر است        
. مساله پروژه اتمی هم حل شود                 
. طرفين به توافقی دست پيدا کنند               

مساله سهم و موقعيت هر کدام از               
نيروها در منطقه مساله پايدار و                 
دائمی تری است و اين توافقات                   
مقطعی تماما تحت تاثير آن کشمکش      
پايه ای تعادل مقطعی خود را از                 

به اين اعتبار هر بند و . دست ميدهند 
بستی بنا به خصلت کشمکش های            
عمومی تر، کوتاه مدت و مقطعی              

 .خواهد بود

 

اما تحليل هايی که صحبت از                       
، "چرخش و توافق پايه ای با غرب     "

، يا تالش برای    "تسليم رژيم اسالمی  
متن سوخت و ساز    "قرار گرفتن در    

و تبديل  "  نظام سرمايه داری جهانی    
رژيم متعارف    "رژيم اسالمی به           

ميکنند، عمال دچار     "  سرمايه داری  
يک توهم آنهم از نوع دوم خردادی          

چرا؟ تشابه اين تحليل ها       .  آن هستند 
با تحليل های دوم خردادی در اين             
است که اين تببين ها همانند تبليغات         
کودنانه دوم خردادی بر اين مبنا                
استوار است که رژيم اسالمی                     
پرچمدار تغيير خود و تبديل شدن به        

۶٠شماره   
به رژيم سرمايه داری متعارف،            
دوری از انباشت و رشد                               
تکنولوژيک و دانش فنی را آغاز          
کند، يک تصور دوم خردادی                   

دوم خرداد هم تصور ميکرد      .  است
و اينگونه تبليغ ميکرد که هدفش             
تبديل شدن به يک رژيم متعارف            

اين .  در سطح جهانی است                   
فاقد هر گونه      .  تصورات پوچ اند     

آن .  ارزش تحليلی و سياسی هستند     
تحليل هائی در حزب حکمتيست            
که احمدی نژاد را نماينده                             
ناسيوناليسم ايرانی و دولت او را           
پرچمدار متعارف شدن در سطح           
جهانی ميداند، بارها از جانب                   
منصور حکمت و ما پاسخ گرفته           

تحليل هايی هم در حزب             .  است
کمونيست کارگری تماما بر همين        

فرق مساله در        .  مبانی استوارند   
زمان اتخاذ همان تحليل ها در اين          

 .حزب است

 

اما چرا ما شاهد چنين تمايالت و             
برای پاسخ بايد      .  گرايشاتی هستيم  

به جوهر سياستهای جريانات                   
راست و تاثير آن در صفوف                     

. نيروهای ديگر اجتماعی پرداخت     
گرايش راست ناسيوناليستی،                   
ناسيوناليسم پرو غربی، گرايشی           
ارتجاعی و به لحاظ سياسی ما به           
ازاء اجتماعی دول غربی در                    

سوخت و ساز   .  سياست ايران است  
اين جريان اساسا تحت تاثير و در          
چهارچوب سياستهای اين نيروها         

با هر حرکت محوری اين           .  است
يک پايه    .  قطب دگرگون ميشوند      

اميد اين جريانات برای نزديکی به       
قدرت سياسی بر اساس تقابل دو             
قطب تروريستی آمريکا و                          
متحدينش و همچنين رژيم اسالمی        
و نيروهای اسالم سياسی استوار           

اين جريانات با هر افت و            .  است
خيز کشمکشهای اين دو قطب باال         

زمانی که تبليغات   .  و پائين ميشوند  
جنگی باال ميگيرد، حمله نظامی            
قريب الوقوع اعالم ميشود، اين              

" بوش متشکريم   "جريانات فرياد       
(thank you Bush)        سر 

پرچمهای سه رنگ و              .  ميدهند
پرچم شير و خورشيد شان را به              

اين همان   .  اهتزاز در می آورند        
صفی است که زمانيکه بمب                      
افکنهای آمريکا جامعه عراق را            
نابود ميکرد، شادمانه رقص و                

از طرف ديگر    .  پايکوبی ميکردند 
زمانيکه تبليغات   

١١صفحه   
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بلند ميشود،  "  سازش"و  "  مذاکره"
اين جريانات دچار ديپرسيون                

به يکباره يادشان می افتد      .  ميشوند
عامل انقالب   "  جيمی کارتر  "که   

و اگر آمريکا نبود      .  در ايران بود   
اکنون در ايران شاهنشاهی                      

روحيه اين      .  سلطنت ميکردند     
جريان ناسيوناليستی به سرعت و       
ميزان تبليغات سياسی طرفين               

نتيجتا برای اين         .  تغيير ميکند    
جريانات طبيعی است که با هر             
نوسانی در تحوالت اين قطب باال       

 . و پائين شوند

 

ديوار چينی گرايشات اجتماعی را     
. از هم در جامعه جدا نکرده است       

گرايشات راست جنبش کمونيسم         
کارگری هم به ميزانی تحت تاثير       
اين گرايشات اجتماعی قرار                   

 . دارند

  

 مساله تبديل         :يک دنيای بهتر        
رژيم اسالمی به رژيم متعارف             
سرمايه داری يکی از مباحثی                
کليدی در ارزيابی از موقعيت               

کورش .  رژيم تبديل شده است           
مدرسی در حزب حکمتيست به            
طور ويژه ای به اين تبيين تعلق             

گرايشاتی نيز در حککا نيز      .  دارد
اخيرا به تفاوتهايی به اين نگرش          

تاريخچه اين بحث        .  پيوسته اند   
چيست؟ چه نقدی به اين ارزيابی          

 ها داريد؟ 

 

 در اين بحث           :سياوش دانشور   
يک معضل اساسى هست که                  
تاريخا گرايشات چپ راديکال با         
آن مواجه بودند و آن اينست که              

سرمايه "  متعارف شدن   "پروسه    
دارى را تلويحا و بعضا صراحتا         
به معنى از دستور خارج شدن               
مسئله سرنگونى و تحوالت                     

. سياسى در جامعه ارزيابى ميکنند    
لذا براى کسانى که تمام هويت               

" جنبش سرنگونى   "شان را به           
گره زدند اين روندى ناخوشايند            
است و در آن کور شدن افق خود          

" دوران کار آرام سياسى    "و آغاز   
البته اين      .  را استنتاج ميکنند          

دولت پايدار و متعارف سرمايه          
دارى ميدانستند که طبقه سرمايه       
دار را نمايندگى و ايران را به              

در .  بازار جهانى وصل ميکند         
اپوزيسيون ايران عمده همين               
جمهوريخواهان و مليون شال و         
کاله کردند و در صف                               

اما اين   .  رفسنجانى رکاب زدند     
داستان بطولى نيانجاميد و                      

همان دوران در     .  شکست خورد  
حزب کمونيست ايران اين بحث        

در آندوره ايرج          .  مطرح شد    
آذرين سياست اقتصادى                          
رفسنجانى را مدلى از توسعه               
ميديد که پيشتر اين روند را                    
کشورهاى تازه صنعتى شده                 

از )  نيک(آسياى جنوب شرقى         
و البته ديديم    !  سر گذرانده بودند   

و نه کره   "  ژاپن شد "که نه ايران    
قابل .  (  جنوبى و نه حتى ترکيه        

ذکر است که ايرج آذرين در                 
گرفتن صورت ظاهر سواالت از     
بورژوازى و مطبوعاتش استاد         

او صرفا اين سواالت را با      .  است
زبان و پوشش چپ بيان ميکند و        
البته هميشه اشتباه کرده و                       
تحليهايش روى دستش باد کرده         

سه نمونه اين نوع                    .  است
متدولوژى پادرهوا همين بحث           

 مسئله    ،سرکار آمدن رفسنجانى      
 و بحث   ،گورباچف و پروستريکا  

جنبش اصالحات بورژوائى                
واقعيات .  دوره خاتمى است           

اجتماعى نشان دادند که ايرج               
آذرين حتى صورت مسئله را              
درک نکرده بود و او هرچى                 
دراين زمينه ها گفت و نوشت را        
بايد چکى و بى سر و صدا به                 

 )سطل آشغال بياندازد

 

آنچه رفسنجانى ميگفت و يا آنچه       
که محورهاى چنين پالتفرمى              
بود بايد ميتوانست براى عملى            
شدن به موانع واقعى آن در خود         

. جمهورى اسالمى فائق بيايد              
ايراد پالتفرم رفسنجانى در مفاد        
آن نبود چون بيشتر کشورها                 
کمابيش همين نسخه را در                      

بلکه مشکل      .  دستور گذاشتند     
رفسنجانى اينبود که براى ورود        
به اين پروسه بايد با جريانات               
قدرتمندى در درون خود                         
جمهورى اسالمى تصفيه حساب       

امرى که نه توانش را داشت      .  کند
و نه در صورت شروع آن                     
تضمينى براى بقاى جمهورى             

کشمکشهای جهانی و مبانی "در باره قطعنامه 
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استنتاج و سياستهاى ناشى از آن                
يک نکته مهم     .  هنوز مطرح نشدند    

ديگر دراين بحث متدولوژى چپ             
راديکال در برخورد به افت و خيز          
سياسى و هر نوع نشست و مذاکره           

اين گرايش   .  و تبليغات جنگى است      
از آنجا که سياست و استراتژى                   
اجتماعى و طبقاتى محکم و متکى            
به ديناميزم يک جنبش معين و                     
همينطور تحليلى همه جانبه از                    
موقعيت سرمايه دارى در                              

 و يا     ،کشورهائى مانند ايران ندارد      
اگر قبال داشته است آنرا بعنوان                  
مفروضات و تئوريهاى اقتصادى            

 لذا با هر خبر و هر              ،بکار نميبرد  
واقعه به اين سو و آن سو پرتاب                  
ميشود و تحليلهاى پايه اى اش با                 

مباحث .  دماى سياست تغيير ميکند       
مطرح شده در دو حزب کمونيست           
کارگرى و حکمتيست را بايد ازاين         

و باالخره اگر       .  دريچه نگاه کرد      
کسى بگويد و البته نشان دهد که                  
آنچه دارد صورت ميگيرد روند                
بازسازى و متعارف شدن سرمايه           
دارى ايران است فى النفسه ايرادى         

مسئله اينست که اين تبئين و         .  ندارد
تحليل به چه نتايج فورى و بالفصلى       
ميخواهد در سياست و تاکتيک اين           

نکته مهمى که   .  احزاب منجر ميشود  
تاکنون مدعيان جديد اين بحث خود          

 . را به آن نزده اند

 

تاريخ .  اين بحث البته قديمى است          
اين بحث برميگردد به پايان دولت            

" خط امامى "مير حسين موسوى و        
هاى دولتگرا و سرکار آمدن                         

اين بحث براى اولين بار     .  رفسنجانى
بطور جدى بعد از سرکار آمدن                  
رفسنجانى و بطور قويتر با پايان               

. جنگ ايران و عراق مطرح شد               
 سال   ٨دوره اى که جامعه بعد از              

جنگ خانمان برانداز و سرکوب               
خونين در حالت صبر و انتظار نگه        
داشته شده بود و جار و جنجال راه            

ايران ژاپن      "انداخته بودند که                 
پرچمدار آن هم جناب              ".  ميشود

سردار "رفسنجانى بود که لقب                   
و بعضا رضا خان دوم         "  سازندگى

رفسنجانى را   .  را به او داده بودند         
نماينده شيفت سرمايه دارى ايران از      
يک دولت ضد انقالبى موقت به يک    

۶٠شماره   
لذا سياست   .  اسالمى وجود داشت     

اقتصادى رفسنجانى در                                
دنبال "  مدل چينى "کاريکاتورى از   

حکومت اسالمى با همان              .  شد
شمايل و چه بسا خشن تر و                          
خونريزتر و تروريست تر باقى             
ماند و همزمان اقداماتى در خدمت        
تسهيل فعاليت سرمايه ها صورت         

جمهورى اسالمى از              .  گرفت
ايندوره همين سياست را اساس               

. سياست اقتصادى خود قرار داد           
در دوره خاتمى که پالتفرم                         
اقتصادى متفاوتى نداشت همين              
سياست اقتصادى چه بسا با قدرت         

اساس سند چشم    .  بيشتر پيش رفت   
انداز بيست ساله نظام اسالمى و             

 قانون اساسى همين               ۴۴اصل     
احمدى .  خطوط را پيش ميبرند           

نژاد هم همين سياست را پيش                   
طرح تحول         "بحث         .  ميبرد

احمدى نژاد که به آزاد       "  اقتصادى
سازى قيمتها و قطع سوبسيد دولتى       

 يکى از پايه اى ترين        ،متکى است 
اين .  مفاد پالتفرم رفسنجانى است       

را بايد متوجه بود که دولتها در                
 ، دستکم در دوره اخير                  ،ايران

تمايز ويژه اى در سياست                            
مدلهاى "اين      .  اقتصادى ندارند     

سياستهاى "و               "  اقتصادى
" تئوريهاى اقتصادى "و  "  اقتصادى

مختلف توسط گرايشات بورژوائى      
جاافتاده و قوام يافته نيست که در            

جناح هاى  .  مقابل هم صف ميکشد     
هيئت حاکمه حامل پالتفرمهاى               
اقتصادى متمايز و متضادى                      

کل اين تالش هدفش را              .  نيستند
بقاى نظام اسالمى قرار داده است؛       

 ،همه شان ميخواهند نظام بماند               
همه شان ميخواهند وارد سازمان          
تجارت جهانى و بازار جهانى                  

 همه شان ميخواهند حقوق            ،شوند
کارگر را پائين بياورند و در                     
خدمت سرمايه کار برده وار و                 
بهشت سرمايه دارى را سازمان            

معضالت اينها نه پالتفرم           .  دهند
اقتصادى متفاوت بلکه خود                       

" جمهورى اسالمى      "موجوديت       
بويژه مردمى  .  دراين پروسه است   

هستند که اين جمهورى اسالمى را       
نميخواهند و حاضر نيستند نسخه           
رنگ و رو رفته آن سه دهه ديگر          

نه مردم اين حکومت را       .  هم بماند 
ميپذيرند و نه طبقه سرمايه دار بنا         
به منافع عينى اش ميتواند اين نظام       

 . را در چنين موقعيتى نگه دارد

 
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

متعارف "به اين معنا ما با روند            
" نرماليزاسيون"و روند        "  شدن

سرمايه دارى ايران مواجه                      
پذيرش صورت مسئله به       .  نيستيم

اين صورت بويژه با تغييراتى که        
جهان در دو دهه اخير پشت سر            
گذاشته است و خصوصيات                    
سرمايه دارى امروز اشتباه فاحش     

متعارف شدن سرمايه دارى    .  است
در ايران و شروع يکدوره رشد و       

 ،انباشت و انکشاف سرمايه دارى      
محتاج سرمايه و دانش و                            
تکنولوژى و ثبات سياسى و                    
فاکتورهاى منطقه اى و جهانى             

حتى کشورهاى       .  ديگر است      
دوست آمريکا در منطقه و از                 
جمله کشورهاى عربى که                        
معضالتشان شبيه جمهورى                   

 بنا به وجود مسائل  ،اسالمى نيست 
منطقه اى و محدوديتهائى که                  
براى يک بازسازى استراتژيک         

 هر   ،سرمايه دارى ايجاد ميکنند        
روز وضع شان از ديروز وخيم           
تر ميشود و هر لحظه امکان                    
سقوط آنها بدست يک نيروى                  

 . اسالمى وجود دارد

 

به نظر من بحث تبديل رژيم                     
اسالمی به رژيم متعارف سرمايه       

. داری يک توهم محض است                
سرمايه دارى در ايران ميتواند             
بازسازى شود و اين امکان منتفى       

اما اين روندى نيست که          .  نيست
جمهورى اسالمى به فرجام                     

رژيم اسالمى حتى اگر         .  برساند
دراين مسير گامهاى اساسى                    
بردارد و مورد حمايت غرب                 

 نظام سياسى در حال        ،قرار گيرد 
تحول سرمايه دارى بعد از مدتى         
ديگر جمهورى اسالمى نخواهد           

اين .  بود بلکه پديده ديگرى است        
خود رژيم اسالمى          "بحث که          

پرچمدار تثبيت و متعارف شدن           
خودش گشته است و احمدى نژاد         

" چنين پرچمى را در دست دارد          
زيادى پرت است که حتى ارزش         

نکته اى را     .  بررسى داشته باشد    
بايد اشاره کنم که قبلتر در مباحث        
جنبش سرنگونى مفصلتر به آن            
پرداختم و آن بحث مطلوبيت و              
عدم مطلوبيت رژيمهائى مانند              

روى جمهورى اسالمى بنا به              
فاکتورهاى متعدد داخلى و منطقه     

آنچه .  اى و جهانى باز نيست             
بيش از هر مسيرى در ايران                

 ،چشم انداز آن وجود دارد                      
شورش عليه سرمايه دارى و               
فالکتى است که به مردم تحميل           
شده است و اتخاذ هر جز سياست      
اقتصادى بورژواها اين روند را        

ايران در دور         .  تعميق ميکند    
راهى توحش عنان گسيخته                   
سرمايه و ديکتاتورى و                            
سوسياليسم و آزادى و رفاه است        
و موقعيتش با کشورهاى ديگر           

. منطقه دراساس متفاوت است           
جنبش کمونيستى طبقه کارگر             
بايد پرچم و آلترناتيو سياسى و            
اقتصادى خود را در مقابل کل             

 .   اين اوضاع برافرازد

 

 گرايشی در        :يک دنيای بهتر       
خطر "صفوف کمونيسم کارگری    

خطر "و گرايشی ديگر        "  جنگ
چه .  را عمده ميکند        "  سازش

ارزيابی از اين گرايشات داريد؟        
اين گرايشات متاثر از چه                       
سياستهای عمومی در سطح                 

 جامعه هستند؟ 

 

همانگونه که در        :  آذر ماجدی   
پاسخ به سوال پيش گفتم اين دو            
جريان در چهارچوب صف بندی     

. های بين المللی قرار ميگيرند            
جريانی که خطر جنگ را عمده         

ميکند، مبارزه ضد امپرياليستی         
جريانی که   .  برايش عمده است     

نگران سازش است و خطر                   
سازش را عمده ميکند، مبارزه           
ضد رژيمی خود را با سازش در       

در ميان گرايشات   .  خطر می بيند  
و جنبش های سياسی در ايران            
نيز اين دو ترند را ميتوان کامال          

 .تشخيص داد

 

جنبش ناسيوناليست پرو غرب           
اين جنبش   .  نگران سازش است     

همواره به آمريکا برای                            
سرنگونی رژيم اسالمی و                     
دستيابی به قدرت سياسی اتکاء          

پس از جنگ عراق      .  کرده است 
اين تمايل را صريحا و علنا به              

اما اکنون که           .  زبان مياورد     
عراق به يک ويرانه و يک                    
گورستان بزرگ بدل شده است،        

کشمکشهای جهانی و مبانی "در باره قطعنامه 
 ، آيا رژيم اسالمى متعارف ميشود،"سياست حزب

 ...سکوالريسم راست و چپ 

رژيم اسالمى براى سرمايه دارى            
بطور کلى سرمايه        .  امروز است   

دارى امروز يک دوران انتقالى را          
ازسر ميگذراند و معيارهاى سابق           

حکومتهائى .  را دستکم تماما ندارد       
که آمريکا دراين کشورها سرکار             
مى آورد نمونه هايش را در عراق            

اين روند در     .  و افغانستان ديده ايم      
کشورهائى مانند ترکيه و پاکستان            
نيز با تعديل و عقب راندن نسبى                 
نظاميان و دولتهاى ارتشى و جا باز         
کردن براى اسالم طرفدار غرب و          

مشابه .  آمريکا نيز پيش رفته است         
همين روند در معضالت کشورهاى       
منطقه و از جمله در کشورهاى                  

صورت .  عربى در جريان است           
مسئله امروز خاورميانه در تحميل          
سازشى و تعادلى به اسالم سياسى            

اين دوره حتى اگر           .  پيش ميرود   
دوره اى موقتى و ويژه تحوالت بعد        

 به هر حال          ،از جنگ سرد باشد         
آلترناتيوهاى کالسيک تر                               
بورژوازى را از دستور کنار                      

متقابال بورژوازى اسالمى   .  ميگذارد
داعيه قدرت منطقه اى و امتيازات           
سياسى و اقتصادى خودش را دارد          
و بدنبال شکست ناسيوناليسم عرب         
و جريانات مدرنيست بورژوائى               
ميداندار شده است و بعنوان                           
سخنگوى بورژوازى اين کشورها          

اين يعنى در               .  ظاهر ميشود       
خاورميانه ما با يک دوره پر تحول          
سياسى روبرو هستيم و اقتصاد به             
معنى اخص کلمه تابعى از اين روند        

هر نوع امتيازى هم که مثال          .  است
در پس مذاکرات جمهورى اسالمى         

 هر   ،و آمريکا به رژيم داده شود              
هم که در دستور    "  تنش زدائى "نوع  

 به معنى شروع      ،طرفين قرار گيرد   
يک دوران رشد اقتصادى و ايجاد            
فرصتهاى شغلى و ثبات براى                     

مشخصا در  .  سرمايه ها نخواهد بود    
ايران جمهورى اسالمى با هر گامى       
که با اين سمت برميدارد يک ستون         
هويتى اش ميريزد و شرايط نابودى        

سياست .  خود را بيشتر فراهم ميکند      
از اين ستون به آن ستون اقتصادى           

 ،و حفظ کراهت حکومت اسالمى            
هيچوقت سياست يک سرمايه دارى       

ايران نه مثل     .  متعارف نبوده است    
ميشود و نه مثل      "  نيک"کشورهاى  

چنين مسيرى بطور عينى به      .  ترکيه

۶٠شماره   
شرمگين تر اين تمايل را مطرح             

گرايش نگران سازش پيش      .  ميکند
از اين نيز رسما اعالم کرده بود              
که جنگ فرصت های مناسبی را          

اينها نگران          .  فراهم ميکند         
اند، زيرا سازش را              "  سازش"

. مبنای تقويت رژيم اسالمی ميدانند    
اينها جنگ را به سازش ترجيح               
ميدهند، چون بر اين باورند که در         
صورت حمله نظامی رژيم                        
اسالمی تضعيف ميشود، مردم               
شورش ميکنند و اينها ميتوانند                 
بعنوان رهبران مردم به صحنه               

-اين بيشتر به يک کمدی           .  بپرند
تراژدی شبيه است تا استراتژی             

 .يک جريان مسئول کمونيست

 

گرايشی نيز که خطر جنگ را                 
عمده ميکند، عمال در صورت                
حمله آمريکا به دفاع از رژيم                    
اسالمی بلند خواهد شد، حال دفاع          

اين گرايش  .  شرمگين و نه صريح     
را نيز در ميان اپوزيسيون جامعه         
ايران ميتوان بروشنی تشخيص              

جريانات ملی اسالمی همگی       .  داد
. در اين چهارچوب قرار ميگيرند        

اعالم ميکنند با حفظ انتقاد به                     
رژيم، نوک تيز حمله را متوجه               

آمريکا دشمن  .  آمريکا خواهند کرد   
اين دو سياست هر دو       .  عمده است 

نادرست و به زيان مبارزه مردم             
برای سرنگونی رژيم اسالمی و            

. دستيابی به آزادی و برابری است       
اين دو سياست دنباله روانش را به         
دامن يکی از دو قطب، يا به سخن          
ساده تر يکی از دو دشمن اصلی و         
عمده مردم و آزادی و برابری                 

بايد بشدت اين دو گرايش     .  مياندازد
 .را نقد و افشاء کرد

 

ما نه از مذاکره ميان رژيم اسالمی       
و آمريکا خوشحال ميشويم و نه               

ما هر نوع بند و بست         .  مضطرب
ميان اين دو قطب ارتجاع را افشاء       
ميکنيم، اما مخالفتی با مذاکره آنها         

ما سياست مقابله با هر دو         .  نداريم
. قطب تروريستی را دنبال ميکنيم        

سياست ما مبارزه با هر دو قطب            
است و تالش برای جلب مردم،               
جنبش سرنگونی و بشريت متمدن        

در اين راه     .  به اين سياست است       
بايد هر دو گرايش را مجدانه مورد       

بايد ماهيت اين دو        .  نقد قرار داد     
 . گرايش را نشان داد

١٣صفحه    



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 يک رکن اساسی  :يک دنيای بهتر 
قطعنامه حزب تالش برای پيشبرد     
سياست سرنگونی انقالبی رژيم          
اسالمی در پس يک انقالب                      
کارگری و همچنين مقابله و تالش      
برای شکست سياست قلدری و              
ميليتاريستی نظم نوين جهانی                

اين تاکيد چه جايگاهی در         .  است
سياستهای جنبش کمونيسم                        

مخالفتها و         .  کارگری دارد        
تمايزات با اين سياست محوری            

 کمونيسم کارگری چيست؟ 

 

 اين تاکيدات بيان           :علی جوادی   
جوهر تالش حزب ما در مقابله با        
دو قطب تروريستی جهان                        

ما به قول منصور             .  معاصرند
حکمت هيچ همسويی با هيچکدام         

ما برای   .  از اين دو قطب نداريم        
سرنگونی همه جانبه رژيم                       

تشديد .  اسالمی تالش ميکنيم            
مبارزه برای سرنگونی رژيم                
اسالمی و استقرار حکومتی                   
متضمن آزادی، برابری، و رفاه          
همگان، يک جمهوری                                
سوسياليستی، اساس سياست                  

اما ما در عين حال برای         .  ماست
به شکست کشاندن سياستهای                 
ميليتاريستی و قلدر منشانه آمريکا      
و اسرائيل و متحدين اش مبارزه           

ما نميخواهيم جهان، هيچ      .  ميکنيم
گوشه ای از جهان، تحت کنترل           
اوباش اسالمی و يا ژنرالهای                 

. آمريکايی و اسرائيلی باشد                    
هرگونه کوتاهی در مقابله با هر           
بخش اين تقابل تروريستی ما در          
کنار و يا در همسويی با يک                    

. سوی اين کشمکش قرار ميدهد           
يک سياست راديکال کمونيستی          
نميتواند در عين پيشبرد امر                    
مبارزه برای سرنگونی رژيم                
اسالمی، مساله مقابله با سياستهای   
آمريکا و متحدين اش و اسرائيل           

. را در دستور خود قرار ندهد                
چنين لغزشی هر جريانی را رو           
در روی مردم آزاديخواه جهان و         
در همسويی با قطب تروريسم               

 . دولتی خواهد کرد

 

مخالفتها با اين سياست اساسا از            

اردوی تروريسم دولتی قرار               
 .ميگيرد

 

اسرائيل بويژه تالش بسياری               
برای مطرح کردن و کمک به             

از آنجا  .  اين گرايش انجام ميدهد     
که اين جنبش اسالم، اسالميست         
ها و حتی مسلمانان را هدف                  
گرفته است، لذا عمال در خدمت         
اهداف دولت اسرائيل عليه                    

کمتر .  فلسطين قرار ميگيرد           
اتفاق ميافتد که اين جريان                       
اسرائيل و آمريکا و سياست های       
ميليتاريستی و تروريستی آنها را      

بندرت .  مورد نقد قرار دهد              
ممکن است از جانب اين گرايش       
نقدی به سياست های راسيستی           

بنظر .  عليه مسلمانان انجام گيرد     
من فيلم فتنه کامال در اين                          

اين فيلم  .  چهارچوب جای ميگيرد  
کامال در دفاع از اردوی                          
تروريسم دولتی و بسيار                          

مساله اينجاست   .  راسيستی است  
که دفاع از حق آزادی بيان                     
کارگردان فيلم با دفاع از خود              

. فيلم يا بالعکس مخدوش ميشود         
دفاع از آزادی بی قيد و شرط                
بيان نبايد با دفاع از محتوا و                  
موضوع مورد جدل مخدوش               

چه در مورد کاريکاتورها      .  شود
در دانمارک و چه در مورد فيلم          
فتنه ما شاهد اين خلط مبحث                  

اسالميست ها نيز از اين         .  بوديم
مساله کامال بنفع سياست های              

 . ارتجاعی خود استفاده ميکنند

 

جريان راست سکوالر از                       
امکانات مالی و مادی بسياری            

اينها در مرکز     .  برخوردار است 
توجه رسانه های بستر اصلی              

تحرکات اينها     .  قرار ميگيرند    
بيشتر .  عمدتا منعکس ميشود          

کشمکشهای جهانی و مبانی "در باره قطعنامه 
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جانب نيروهايی است که گرايشاتی         
در همسويی با قطب تروريسم دولتی   

 . دارند

 

 يک محور اين          :يک دنيای بهتر      
قطعنامه مساله تقسيم بندی نيروها و        
جريانات سياسی در اين دو اردوی          

مسائل .  تروريسم بين المللی است         
ريز تری مانند فيلم فتنه، جريان                  
دست راستی اکس مسلم، جايگاه                
جريانات راست سکوالر در چنين           
چهارچوبی مورد بحث قرار                        

کال اين قطعنامه چه                 .  ميگيرند
چهارچوب عمومی در اين زمينه ها       

 بدست ميدهد؟

 

 سياست حزب اتحاد           :آذر ماجدی   
کمونيسم کارگری تالش برای                     
سازماندهی بشريت متمدن در تقابل        
با هر دو قطب تروريسم جهانی                  

پس از يازده سپتامبر جنبش          .  است
سکوالريست در غرب به تکاپو                

در ابتدا خطوط سياسی در اين       .  افتاد
در هراس از      .  جنبش مخدوش بود     

هجوم جريانات مذهبی و اسالم                   
سياسی به حقوق شناخته شده در                 
جوامع غربی، جريانات                                  

تقابل با    .  سکوالريست فعال شدند       
هجوم و تعرض اسالميست ها به               
محور مبارزه جنبش سکوالر بدل            

 . شد

 

در مقابل اين جنبش، برخی                            
جريانات چپ زير پرچم مبارزه با           
راسيسم مبارزه سکوالريست ها را         

در .  راسيستی و اسالم فوبيا خواندند     
روند اين جدال گرايشات سياسی               

اکنون .  مختلف عرض اندام کردند        
ديگر دو گرايش راست و چپ را               
در جنبش سکوالر ميتوان تشخيص        

گرايش راست عليه اسالم                .  داد
متمرکز شده است، مسلمانان را                 
هدف ميگيرد، عمال به دفاع از                    
سياست های آمريکا و اسرائيل بلند          

روشن است که همچون هر       .  ميشود
جنبش ديگر، گرايش راست نيز                 
اشکال افراطی تر و معتدل تر را               

اما در تحليل نهايی        .  در برميگيرد  
حتی جريان معتدل تر نيز در                        

۶٠شماره   
اينها از کمک های آمريکا و                      

مبارزه اين   .  اسرائيل برخوردارند  
جريان در سطح بين المللی، در               
خدمت تبليغات تروريسم دولتی              

حمله يک جانبه به       .  قرار ميگيرد  
اسالم و اسالم سياسی، بدون نقد              
تروريسم دولتی دقيقا با سياست               
های آمريکا و اسرائيل همسويی             

 . دارد

 

جريان اکس مسلم کامال در ميان             
. اين گرايش راست قرار ميگيرد           

از اين رو است که رسانه ها به آن          
امکانات در اختيار   .  توجه کرده اند  
بطور مثال در          .  آنها ميگذارند    

کنفرانسی که اکس مسلم در شهر            
کلن، آلمان با تم اسالم سياسی،                 
حدود دو ماه پيش برگزار کرد،               
برای اولين بار در چنين کنفرانس         
هايی يک سخنران اصلی در مورد      
اسرائيل و ضديت اسالم سياسی با        

جالب .  اسرائيل صحبت ميکرد         
اينجاست که يک عده آتئيست و               
کمونيست خود را اکس مسلم ناميده      
اند و قرار است که بخاطر                           

دنيا آنها را     "  شجاعت کافر شدن    "
. واقعا مسخره است      !  تشويق کند   

اکس مسلم عمال در خدمت گرايش        
راسيستی عليه مسلمانان قرار                  

 . گرفته است

 

تالش ما همچنان بر سازماندهی             
جنبش سکوالريست، آزاديخواه و         
برابری طلب عليه هر دو قطب               

جرياناتی مانند    .  تروريستی است   
اکس مسلم اين تالش را مشکل تر          

بايد بطور جدی اين                  .  ميکنند
. جريانات را مورد نقد قرار داد              

بايد خط و مرز مبارزه خود عليه            
اسالم سياسی را با چنين جرياناتی        

 *. مشخص کرد

٣صفحه   

!اعدامها را متوقف کنيد  
 

 على ،فرزاد کمانگر
حيدريان و فرهاد وکيلى را 

!آزاد کنيد  



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کميتهء اعتصاب به مثابه ارگانی که به نحوی                            
دموکراتيک در مجامع عمومی کارگران بر گزيده               

تمام گرايشها را در بر ميگيرد         "  شده است ضرورتا   
اما به احتمال قوی در مرحلهء ابتدايی مبارزهء                        

. اعتصابی هواداران خط انقالبی در اقليت قرار دارند       
در چنين حالتی کارگران انقالبی و کمونيست بايد                   
حداکثر تفاهم را از خود نشان دهند تا اکثريت را به                

مهم تر از    .  اتخاذ تاکتيک انقالبی کارگرى جلب کنند       
همه کارگران انقالبی بايد منظم ترين و از خود                        

به ويژه  .  گذشته ترين اعضای کميتهء اعتصابی باشند      
هنگامی که تشديد و گسترش مبارزه يک چنين                         

اينان بايد در تمام         .  برخوردی را ضروری ميکند        
جلسات کميته از ترديد و بی تصميمی انتقاد کنند و به            
افشای تحريکات سخنگويان گرايش رفرميستی                      

اگر تزلزلی در ميان اعضای کميته به چشم         .  بپردازند
می خورد بايد پافشاری کرد که مسالهء تصميم به                   
ادامهء مبارزه به ميان کارگران اعتصابی برده شود            

. و در مجمع عمومی کارگران به بحث گذاشته شود              
اگر اين تقاضا مورد قبول اعضای کميته قرار                          
نگرفت بايد به توده ها انتخاب رهبران مصمم تر و                

اگر اقليت انقالبی از         .  کوشا تری را پيشنهاد کرد          
کميتهءاعتصابی که تحت نفوذ رفرميستها قرار گرفته        
ناچار به استعفا بشود بايد از توده های کارگر دعوت            
کند که برای ادامهء مبارزه توسط مجمع عمومی                    

در موارد     .  کميتهء اعتصابی جديدی بر گزيند                  
استثنايی اگر اکثريت کميته زير نفوذ گرايش                              
رفرميست قرار گيرد ولی کارگران در مجمع                           

  جناح انقالبی      ،عمومی رای به ادامهء مبارزه دهند         
. ميتواند و بايد از کميته اعتصاب استعفا دهد                              

کارگران انقالبی بايد نفوذ خود را در ميان توده های            
کارگر توسعه دهند و نظارت خود را بر رهبری                     
اعتصاب و کميتهء آن تحکيم کنند و مجدانه نگذارند              

 . کميتهء اعتصاب راه سازش را در پيش گيرد

  

مهمترين وظيفهء کارگران انقالبی اين است که                       
  ،شيوهءدمکراتيک را در انتخابات تضمين کرده                   

فعالترين و بهترين افراد را از ميان خود برای                           
اينان بايد از طريق       .  شرکت در کميته پيشنهاد کنند        

کار فعال و نمونهء خود و نشان دادن روحيهء عالی               
 موقعيتهای کليدی را به دست گيرند   ،طبقاتی در کميته 

از .  و به سازمان يافته ترين وجه به فعاليت پردازند             
توده کارگران جدا نمانند و با گرايشهای گوناگون در           
ميان توده کارگران در تماس بمانند و اعتماد آنان را             

کارگران انقالبى و کمونيست بايد      .  به خود جلب کنند    
باور و اعتماد توده کارگران را به مبارزه و                                
ارگانهای رزمندهء منتخب مجمع عمومی تقويت کنند         
و آنان را از طريق تشکلهای علنی اعتصاب و ضد                

 . * تعطيل کارخانه هدايت کنند

 تيرماه کارگران فرش غرب بافت که        ١۶روز يکشنبه   
.  نفر بود توسط کارفرما اخراج شدند               ٢٠تعدادشان   

 ١٧کارگران اخراجى بالفاصله در روز دوشنبه                       
 صبح در مقابل اداره کار سنندج تجمع        ٩تيرماه ساعت   

کارگران طومارى تهيه و امضا کرده بودند که         .  کردند
. توسط نمايندگان منتخب آنها به اداره کار داده شد                     

دراين طومار اعالم شده بود که ما کارگران شرکت                 
 ساله داريم و در      ١٩ الى   ١٢فرش بافت که سابقه کار       

 ،شرايط سخت و زيان آور مشغول به کار بوديم                         
بطورى که اکثر ما از مشکالت ديسک کمر و شنوائى           

 توسط  ٨٧ تيرماه    ١۶ در تاريخ     ،و بينائى رنج ميبريم    
ما .  ايوب فتحى کارفرماى کارخانه اخراج شديم                    

کارگران .  کارگران خواهان بازگشت به کار هستيم             
 ،اعالم کردند در صورت برآورده نشدن خواست آنها           
 .اعتراض و تحصن را به مقابل استاندارى خواهند برد

 

پرونده اين کارگران اخراجى بعد از دوره اى کشمکش      
 مرداد ماه توسط هيئت     ۵قرار بود در جلسه روز شنبه       

 ، مرداد ۵روز شنبه    .  رسيدگى اداره کار بررسى شود      
کارگران اخراجى کارخانه غرب بافت سنندج از                      

راس .   صبح جلوى ادار کار تجمع کردند               ٨ساعت   
 جلسه با اقبال پور نماينده استاندارى و                   ١٠ساعت   

کارفرما شروع شد و بعد از بحثهاى زيادى باالخره                 
طبق گفته نماينده اداره کار شفاها به کارگران اعالم                 

همينطور گفتند که اين تصميم      .  شد که ابقا به کار شدند      
 . روز دوشنبه همين هفته کتبا اعالم خواهد شد

 

 ابقا به کار کارگران غرب بافت را به آنها                       ،حزب
اين نتيجه فشارها و مبارزاتى است که       .  تبريک ميگويد 

شما در مقابل تعديات کارفرما انجام داديد و گرنه                       
استاندارى و اداره کار و کارفرما دست شان در يک                

حزب براى مبارزات آتى کارگران غرب        .  کيسه است 

 اعتصاب
 سپهر

 

تاکتيک عناصر انقالبی در کميته ای که به طرز 
 دمکراتيک برگزيده شده است

۶٠شماره   
 . بافت آرزوى موفقيت ميکند

 

 کارفرما ،دولت قبول ميکند
 !نميپذيرد

 خبرى از فرش بافت سنندج

 

 ۵قبال به اطالع رسانديم که جلسه          
مرداد هيئت رسيدگى اداره کار با          
استاندارى و کارفرما حکم ابقا به           
کار کارگران اخراجى فرش                     
ماشينى غرب بافت سنندج را                   

اين حکم امروز کتبا       .  صادر کرد  
دراين حکم  .  به کارگران ابالغ شد    

قيد شده است که کارگران اخراجى       
فرش بافت بايد ابقا به کار شوند و           
همينطور حقوق ايام تعليق از کار          
را هم کارفرما بايد به آنها پرداخت        

 . کند
 

بدنبال دريافت اين حکم کارگران          
براى حاضر شدن در محل                         
کارهايشان به کارخانه مراجعت           

اما کارفرماى کارخانه           .  کردند
درب کارخانه را براى کارگران            
باز نکرده و از ورود آنها به                       

! کارخانه جلوگيرى کرده است              
حتى .  کارفرمايان خدائى ميکنند        

آنجا که نهادهاى هميشه                                 
طرفدارشان نميتوانند حق را به              

 راسا با قلدرى            ،کارگران ندهند   
تالش دارند قانون خود را تحميل            

پاسخ کارگران بايد دقيقا              .  کنند
برهمين مبنا باشد و با تجمع و                    
اعتراض و فشار اين کارفرماى             

 *. بيشرم را سرجايش بنشانند

 يک دنياى بهتر 
!نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را بخوانيد و به دوستانتان معرفى کنيد  

 

! يک دنياى بهتر را تکثير  کنيد و بويژه بدست کارگران کمونيست و پيشرو برسانيد  
 

! با يک دنياى بهتر مکاتبه کنيد و سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  

 کارگران فرش غرب بافت
 گزارشى از اخراج و بازگشت به کار

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

 کارل مارکس



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از .  خسته نباشی  :  کامران پايدار  
اينکه وقتت رو در اختيارم گذاشته 

علت اصلی         .  ای متشکرم        
اعتصاب شما چه بود و خواسته            

 هايتان چيست؟

 

 ببين ايران       :کارگر ايتکو پرس      
خودرو مجموعه بسيار گسترده و       

هزاران نفر کارگر    .  بزرگی است 
در اين بخش بزرگ صنعتی                   
بطور شبانه روزی در شيفتهای           
کاری بسيار طوالنی، فرساينده و       
همراه با انجام کارهای سنگين و          

ايران .  خطرناک مشغول به کارند    
خودرو شرکت صنعتی بزرگی            
است که حاال ديگر محصوالت             
اين شرکت به وفور عالوه بر                 
بازار داخلی ايران به روسيه و              

کشورهای حوزه خليج فارس هم           
اين همه توليدات،   .  صادر می شود  

  اين    ،اين همه فروش و صادرات     
همه کاری که توسط ما کارگران          
در جای جای اين شرکت انجام              

 ديگر بر هيچ کسی                ،ميي شه   
پوشيده نيست که چه درآمد و                   
ثروت سرشاری از قبل کار و                
رنج و نابودی تدريجی ما                          

سئوال ما   .  کارگران ببار می آيد       
کارگران اينجاست؛ حاال با اين             

 با اين   ،همه کاری که انجام ميدهيم    
همه خستگی، با اين همه نقص               
عضو و خطراتی که جان تک                
تک ما رو حتی در مواقعی تهديد         

 سهم ما و            ،به مرگ می کند           
خانواده هايمان از اين همه ثروت        
و درآمد نجومی ايران خود رو              
چيست؟ اگه ما نباشيم که                             
چرخهای توليد و ثروت را به                 

 آخر کدام آخوند،    ،حرکت درآوريم 
کدام آقازاده يا کارفرمای مفتخور       

؟ پايه  !است که اين را انجام بدهد        
 هزار تومان است      219حقوق ما    

با اضافه کاری و شب نخوابی و           
خستگی رو به جان خريدن در               

در آخر ماه با       .  طول شبانه روز    
همه کسوراتی که به بهانه های              

 ،مختلف از دستمزدمان ميزنند             
 300 تا     250آخرش چيزی بين        

. هزار تومان بدست ما می رسد           
ببين با اين پول حتی نمی شه يک          

 متری رو هم در           40آپار تمان      

 نه        ،در اينجا نه قانونی                       
 هيچ شرايط ايمنی              ،استخدامی

بر اثر کوچکترين     .  وجود ندارد  
غفلتی کارت را فورا از دست              

ما اعتصاب کرديم      .  خواهی داد  
 ،برای افزايش دستمزدهايمان            
. برای کاهش ساعات و فشار کار     

ما .  ما و خانواده هايمان انسانيم        
. هم به رفاه و امکانات نياز داريم      

ما اعتصاب کرديم عليه کار برده      
 ،وار و قراردادهای سفيد امضا         

ما اعتصاب کرديم تا بگوييم اگه         
کار ما نباشه هيچ چيزی هم                    

ما اعتصاب کرديم چون       .  نيست
از راه دوستانه و مسالمت آميز            
کسی گوشی برای شنيدن حرف         

 .ما ندارد

 

 از دستمزدها           :کامران پايدار     
گفتی، آيا کارفرماها و مديران             
توليد و مهندسين تازه به دوران           
رسيده و انواع همه اين مفت                  
خورها هم مثل شما حقوق می              

 گيرند؟

 

 حرف بسيار     :کارگر ايتکوپرس  
! خوبی زدی؛ مفت خورها                    

اسمشان با خودشان است همه              
اين کاسه ليسان ريز و درشت در      
خيانت عليه ما کارگران همدست      
اند و همه اينها بطور مشترک              

پايه .  سرشان در يک آخور است     
حقوق بعضی از اين آقايان در             

 ميليون تومان       3 تا       2ماه بين       
 200بطور متوسط ماهيانه   .  است

ساعت اضافه کار هم بابت کاری      
که انجام نداده اند برای خود                   

اين هم مبلغی     .  منظور می کنند    
نزديک دو ميليون تومان می                

تازه بعضی از اين                    !!  شه
حضرات تازگيها ياد گرفته اند            

 ،عالوه بر ديگر دزديهايشان               
مرخصی هايشان را هم به نام              

. ماموريت اداری ثبت می کنند           
به قول   .  از اينجا هم می خورند        

معروف هم از توبره ميخورند و        
 !هم از آخور

 

 االن اوضاع           :کامران پايدار     
 ،ساعات کاريتان چطور است            

 بيشتر شده يا کمتر؟

 

 متا سفانه از       :کارگر ايتکوپرس  

گفتگوى کامران پايدار با يکی از کارگران 
 !اعتصابی ايران خودرو

حاال .  حاشيه تهران اجاره کرد               
هزينه خورد  !  خودتان قضاوت کنيد   

و خوراک، تحصيل و آموزش بچه          
ها، بهداشت و هزينه های پزشکی           
که اين روزها سر به آسمان می زند         

زندگی از    .  و هزار بدبختی ديگر        
کجا بايد تامين بشه؟ خواست اصلی         

 ،اعتصاب ما افزايش دستمزدهاست      
افزايش دست مزدها برابر کاری که       
می کنيم و افزايش دستمزدمان                    
مطابق با گرانی و تورم لحظه ای              
جامعه که هر لحظه بد تر و بيشتر              

 .می شود

 

چرا دست به             :  کامران پايدار      
اعتصاب زديد، چرا کار رو تعطيل        

  مگه راههای ديگر نبود؟،کرديد

 

 من خودم                :کارگر ايتکوپرس       
سالهاست در اين خراب شده کار می    

شايد باورتان نشود در اينجا             .  کنم
شرايط و فشار کاری، تحقير و                    
بيحقوقی در حق کارگران آنقدر                 
زياده که بدتر از دورانهای برده                 
داری زمان فرعونها و پادشاهان              

ما اين  .  قلدر و زورگوی زمان قديمه    
چيزها رو در داستانها و روايات               
شنيده بوديم ولی حاال بدتر از آن                 
شرايط را به ما کارگران و خانواده          

شرايط ما   !  هايمان تحميل کرده اند      
بدتر از آن برده هايی است که اهرام        

در !  فراعنه مصر را به پا داشته اند        
اينجا هيچ کس گوشی برای شنيدن            
حرفهای تو و چشمی برای ديدن                

به .  مصيبتها و رنجهای تو ندارد            
محض اينکه پايت را توی کارخانه          
می گذاری، کارفرما و مدير توليد            

تنها چيزی که از تو ميخواهند        ...  و  
در .  کار و کار و کار بيشتر است             

اينجا آنچه برسر تو و خانواده ات              
بچه ات  .  می آيد اصال اهميتی نداره      

مريض شده و پول نداری، کرايه               
خانه ات عقب افتاده، در حين کار              
براثر خستگی و فشار و شرايط                  
ناايمن کار دچار صدمه و نقص                  

 اينها و همه مسايل         ،عضو شده ای    
. زندگی ما در اينجا بی اهميت اند             

اگر مکث کنی و يا به هر عنوان                 
توان کاری مد نظرشان را نداشته             

. باشی فردا عذرت را می خواهند            

۶٠شماره   
آغاز سال جديد ساعت کار را                     

به هر شيفت کار       .  افزايش داده اند    
اضافه .  نيم ساعت اضافه نموده اند       

کار اجباری طبق روال هميشگی            
در بعضی قسمتها که     .  برقرار است 

 ظاهرا و بطور              ، شيفته بود         3
 شيفت سوم را حذف کرده             ،اسمی

اند اما عمال شيفت سوم را در                      
کارگران .  شيفت دوم ادغام کرده اند    

 را که مثال ساعت کارشان        2شيفت  
از چهار و نيم عصر تا دوازده و               

 6 مجبور می کنند تا       ،نيم شب است  
صبح هم کار کنند و در ازای اين               
همه کار در پايان ماه از اين بابت              

 هزار تومان به اين       40 يا    30شايد  
اخيرا مجبور شده     .  کارگران بدهند  

باور .  بودم يک هفته بيخوابی بکشم     
کن در اين حالت نفس کشيدن هم               
برای آدم دشوار ميشه و انسان                   
عالقه اش را نسبت به همه چيز از           

ديگه حتی حوصله     .  دست می دهد    
 !خانواده ات را هم نداری

 

 اعتصاب قدرتمند        :کامران پايدار   
. شما همه جا را به لرزه درآورد               

کارفرماها وعده هايی دادند و عقب        
 آخرش به کجا کشيد؟. نشينی کردند

 

 اعتصاب ما          :کارگر ايتکوپرس     
کارفرما با  .  خيلی خوب شروع شد     

وحشت و ترس عقب نشينی کرد اما       
تا اين    .  وعده هايشان دروغ بود          

لحظه به نتايجی که ميخواستيم                   
پيشروی ما متوقف شده و       .  نرسيديم

 .اين ناشی از مسايل مختلفی است

 

چرا کارفرما به         :  کامران پايدار    
وعده هايش عمل نکرد؟ چه مسايلی      
باعث عدم نتيجه مطلوب در                        

 اعتصاب شده البته تا اين لحظه؟

 

 يکی از                 :کارگر ايتکوپرس        
اشتباهات ما اين بود زمانی دست به       
اعتصاب زديم که بالفاصله تعطيلی      

در پيش     ...)  سالمرگ خمينی و        (
وعده های دروغ کارفرما و           .  بود

اين تعطيلی وقفه ای در زمينه                     
. انسجام و هماهنگی ما ايجاد کرد            

کارفرما و حراست برای خود وقت       
با ترفند و حقه بازی                   .  خريدند

نمايندگان کارگران را شناسايی و           
هر روز حراست        .  اخراج کردند   

چندين نفر از              
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آرام و بی       .  فعالين ما را ميخواست         
صدا با تهديد و فشار از کار                                  

اين روال هنوز هم      .  اخراجشان کردند 
می خواهم بگويم سرکوب      .  ادامه دارد 

شديد، ترس کارگر از اخراج که با                  
گرسنگی و فقر هر چه بيشتر کار گر            
و خانواده اش مساويست، ناهماهنگی          
و نبود انسجام و اتحاد  کا فی در بين                

 ...کار گران و

 

 بنظرت بزرگترين           :کامران پايدار     
نتايج و تجربيات اعتصاب خرداد ماه           

 شما در کجا بوده؟ 

 

 در اين روزها چند       :کارگر ايتکوپرس 
اول اينکه   .  مساله برای ما روشن شد        

اتحاد و هماهنگی و همدلی بين ما                    
ما قدرتی   .  کارگران خيلی مهم است        

هر .  نداريم جز اينکه به هم تکيه کنيم          
چه اتحاد و همدلی ما کارگران بيشتر            
باشه ترس و وحشت و عقب نشينی                 
کارفرماها و همه مفت خورهايی که             

اين .  از جيب  ما می خورند بيشتره              
عقب نشينی رو همه ما در روزهای              

مساله ديگر      .  اول اعتصاب ديديم          
اينجاست نبايد به وعده های دورغ                  

. کارفرما و مديران توليد دل خوش بود       
اينها از شيطان هم شيطان تر و                          

قدرت ما کارگران فقط     .  دروغگو ترند 
در اتحاد و تعطيلی کار و کارخانه                   

 .است

 

از هم اکنون زمزمه         :  کامران پايدار  
هايی برای تصفيه و اخراج بيشتر                  

جريان .  کارگران به گوش می رسد            
 چيست؟

 

ظاهرا .   دقيقا       :کارگر ايتکوپرس       
مسئولين ايران خودرو تصميم گرفته           
اند تعدادی از کارگران را همزمان با           
شروع تعطيالت تابستانی از کار                    

تعطيالت تابستانی از         .  اخراج کنند    
اواخر تيرماه شروع می شود و اين                
شمارش معکوس ازهم اکنون زنگ              
خطر اخراج، دلهره و اضطراب را              
در بين همه ما کار گران و خانواده                  

 7/5/87.   هايمان ايجاد نموده است

. وضعيتيه، اصَال رسيدگی نميکنند        
پريروز اومده بودم به يارو مسئول          
اطاق بيمه بيکاری پروندم رو نشون      

برگشته ميگه کامل نيست              .  دادم
امضا کم داره، رفتم شرکت پرونده          
رو به يکی از رئيس روئسا نشون            
دادم همراه با نامه ای که خودشون            

برگشته به من ميگه      .  بهم داده بودن   
کی اين نامه و پرونده رو به شما                 
داده، شما اينارو از کجا آورديد؟ منم       
گفتم خودتون امضا و مهر زديد و به 
همراه مهر و امضاء دبير خانه به             

منم بردم اداره کار که            .  من داديد  
. گفتن کامل نيست برو کاملش کن بيا 

االنم اينجا پرونده و نامه رو دادم و           
 11:30از صبح تا االن که ساعت            

دقيقه هست اينجا وايسادم تا ببينيم              
اينا از قيافه مون خوششون مياد تا             
کار مارو راه بندازن يا نه بريم فردا         

خالصه تو اين دو سه روزه           .  بيايم
اينقدر مارو دووندن وچوب الچرخ        
ما گذاشتند که نگو، البته اين کار                
هميشگی شونه که کارگرها رو                 

تو .  اذيت کنند و بزنند تو سرشون           
ايران کارگر جماعت صاحاب نداره      

نميذارن جيک بزنيم، همين االن     .  که
 ماه هست حقوق نگرفتم، به            4من   

کی بگم، کجا برم؟ حرف بزنيم                   
البته يه چيز اين        .  خفمون می کنند    

وسط هست که می تونه به ما                         
کارگران قدرت بده اونم اتحاد                      
کارگراست و حمايتشون از                          

و اينکه اگه بتونيم تشکلی        .  همديگر
داشته باشيم که حرفمونو بزنيم خيلی      

 . عالی ميشه

 

ازاينکه به سئوالم جواب داديد         :  گ
 .متشکرم 

گفتگوى کامران پايدار با 
يکی از کارگران اعتصابی 

 ...ايران خودرو

امروز صبح برای پيدا کردن کار        
شهر کرج  )  کاريابی(به اداره کار     

. همچين بگی نگی شلوغ بود    .  رفتم
هرکسی رو که ميديدی يه پرونده         
دستش بود و از اين اطاق به اون            

اکثرًا کارگر بودن و . اطاق ميرفت
پيگير کارشون بودن و دنبال بيمه        

اين کارگران يا اخراجی      .  بيکاری
هستند يا قراردادشون با شرکت             
مربوطه به پايان رسيده و برای             
سابقه بيمه و بيمه بيکاری به اين            

ولی دريغ  .  مراکز مراجعه ميکنند   
از رسيدگی مامورين و مسئولين          

 . به کارشون

من با يک نفرشون يه صحبت                 
 کوتاهی داشتم

 .سالم : گ

 سالم: کريم

 خوب هستيد؟: گ

 .بد نيستيم: ک

ببخشيد يه سئوال داشتم             :  گ     
 ميتونم ازتون بپرسم؟

 .خواهش می کنم بفرماييد: ک

شما برای پيدا کردن کار به اينجا           
 آمديد؟

نه جانم برای بيمه بيکاری به        :  ک
اينجا اومدم و ثبت سابقه بيمه                    
خودم، ولی می بينيد که چه                        

۶٠شماره   
کاری با من         .  خواهش ميکنم    :  ک

نداری من برم ببينم پروندم وضعييتش       
 چی شد؟

 . قربانت، به سالمت، پيروز باشی: گ

 

بعد گپی که با يه کارگر داشتم رفتم                
سراغ کار خودم رفتم  ولی به                            

اون مرکز اداره کار     .  ناکجاآباد رسيدم 
دولتی ديگه کسی رو برای کار                        
پذيرش نميکنه و اين کار رو سپردن            

به .  به بخشهای خصوصی و پولکی          
 تومان  1000يکی دو مرکز رفتم اونا       

دريافت می کنند و به اضافه مدارک و        
، ...گواهينامه مهارت و تخصص و            

حتی بعضی هاشون به من و دو سه               
نفر ديگه ميگفتند حاال شما پولتون رو         

! بدهيد و بعدا بريد مدارک بياريد                   
هممون خشکمون زده بود و بهت زده         

من تو دلم ميگفتم بابا عجب              !  بوديم
دزد بازاريه ها و همديگر رو نگاه                 

پا !  واقعا لحظه ديدنی بود        .  ميکرديم
شديم به اتفاق دو سه تا بيکار ديگه                 
عين خودمون اومديم بيرون و هر چی        
فحش و دری بری بود به اون                            
عوضيها و احمقها و دزدهايی که                   
دستشون تو جيب طبقه کارگره داديم و       
گفتيم مرگ بر جمهوری اسالمی و               
بعد از اون از هم ديگه بای کرديم و               

 .دور شديم

اينم از قصه کاريابی رفتن و به دنبال           
کار گشتن انسانهايی که در ازای                    
فروش نيروی کارشون ميخوان يه               
لقمه نون بخورن که سرمايه داری                

 .اون رو هم ازشون ميگيره

 مرگ بر جمهوری آدمکشان اسالمی

 زنده باد سوسياليسم 

 کاريابی 

 و ارتش ذخيره کار
 

 مهران ميالدى

 اعتصاب در پرريس سنندج
 

 کارگران کارخانه پرريس سنندج توليد را متوقف و دست به اعتصاب و تحصن                  ، مرداد ٨امروز سه شنبه     
. در مورد ورود به اعتصاب و تحصن ديروز کارگران متحدانه تصميم گرفته بودند                        .  در کارخانه زدند    

 صبح تعداد زيادى از کارگران شيفت شب اين کارخانه که در حال                                ١١همينطور امروز از ساعت           
خواست کارگران پرداخت    .  استراحت بودند خود را به کارخانه رسانده و به جمع تحصن کنندگان پيوستند                  

بدنبال اين موضوع مدير کارخانه به کارگران           .  حقوقهاى معوقه و مزايا و اضافه کارى عقب افتاده است               
اما .   هزار تومان است     ١۶٠اعالم کرد که االن فقط ميتوانيم به شما سنوات کارى بدهيم که مبلغى حدود                        

 ماه کار خود را نگرفتند و همينطور پول اضافه کارى را هم                 ٢کارگران اعالم کردند که آنها هنوز حقوق          
 .  بعد ازظهر همچنان ادامه داشته است٢بنا به خبر اين تحصن تا ساعت . دريافت نکردند

 

ضرورى است کارگران سنندج که با معضالت يکسانى مواجه             .  حزب به کارگران پرريس درود ميفرستد       
 متحدانه خواستهايشان را     ، در مقابل خيل کارفرماها و دولت که متحدانه عليه کارگران ايستاده اند                   ،هستند

 عليه فقر و فالکت و گرسنگى بايستند و از حرمت خود و خانواده              ،نيرويشان را بميدان بياورند   .  مطرح کنند 
همينطور ضرروى است کارگران پرريس خواست بازگشت بکار سه همکار اخراجى                 .  هايشان دفاع کنند   
 .کريمى را در دو هفته گذشته مطرح کنندزند  فرزاد زند سليمى و فخراليدن ،شان طيب چتانى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ ژوئيه ٢٠ -٨٧ مردادماه ٨



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اساس حقوق کارگر چيست؟ آيا            
 ،حقوق کارگر با حقوق معلم                   

دانشجو و بيکار فرق دارد؟ آيا               
اساسا کارگران فقط حق داشتن             
دستمزد برای کارشان را دارند؟          
اين پرسش ها و پاسخ آنها همواره       
از مسايل بحث برانگيز بوده                   

عده ای از جامعه شناسان و      .  است
يا مسووالن اجتماعی و برنامه              

  حقوق کارگر    ،ريزان بورژوازی 
را تنها در تعيين حداقل دستمزد يا        
تعيين ميزان معيشت کارگران              

از نظر آنان در     .  تعريف می کنند   
بهترين حالت کارگران بايد                      
دستمزد بااليی برای کارشان                 

بسياری از          .  دريافت کنند         
اقتصاددانان و صاحب نظران               
عادی در جوامع مختلف بر روی        
ميزان دستمزدی بحث می کنند که      

 آن   ،بايد به کارگر پرداخت شود         
را با ميزان هزينه برای يک                    
زندگی معمولی که بتوان در آن             
کالری مناسب برای نيروی از              

 محاسبه  ،دست رفته را تامين کرد     
صاحب نظرانی که خود    .  می کنند 

را بيشتر طرفدار کارگران می             
 در کنار تامين حداقل                      ،دانند

دستمزد برای کارگران که شامل         
 تشکيل     ، مسکن    ،هزينه زندگی    

 هزينه های    ،ميشود...  خانواده و    
ديگری  مانند هزينه تحصيل                   

 تفريح و غيره    ، مسافرت ،فرزندان
بسياری از  .  را در نظر می گيرند     

اتحاديه ها و سنديکاها  نيز                        
هنگامی که از حقوق کارگر                    

 حق ايجاد           ،صحبت می کنند          
 اعتصاب و قرارداد دسته        ،تشکل

در .  جمعی را به آن اضافه ميکنند      
تمام اين موارد فرض مسلم گرفته       
شده است که نيروی کاری قابل             
فروش است و بايد قيمت آن بيشتر       

 .باشد

 

در حقيقت اکثر صاحبنظران                  
بورژوازی جامعه اين فرض را           
مسلم می گيرند که کارگر چاره             
ای جز فروش نيروی کار خود را       

حاال قيمت آن يا تامين                .  ندارد
کالری الزم برای بازتوليد انرژی      

 ،از دست رفته و يا اضافه بر آن           
ايجاد محل استراحت و تداوم نسل       

 عدالت اجتماعی      ،برای برابری  
. و سياسی مبارزه خواهند کرد           

ما خواهان آن هستيم که       :  3ماده  
قدرت طبقه کارگر  و تشکيالت          
های مستقل کارگری افزايش               

اتحاد و همبستگی کارگران      .  يابد
با ساير نهاد های اجتماعی ارتقا         

ما برای آزادی     "4ماده  .  پيدا کند 
 آزادی      ،کامل بيان و عقيده                

 تجمع و تشکل و                 ،مطبوعات
. تظاهرات مبارزه خواهيم کرد         

از طريق ارتقا يک          :  18ماده    
سياست کارگری مترقی و پيشرو     
از طريق مشارکت عمومی عليه       
فقر و تن فروشی و کار کودکان          

 .مبارزه خواهيم کرد

 

اين موارد می تواند از بسياری           
زيرا .  جهات مورد توجه باشد          

مشخص است که کارگران ديگر      
تنها به نياز جسمی و روانی اکتفا       
نمی کنند و در راه مبارزه                       
طبقاتی برای کل بشريت پا به              

همچنين اخيرا  . صحنه می گذارند 
کتابی از جانب اتحاديه بين                     
المللی ترانسپورت منتشر شده            

  ،حقوق کارگر  :  "است با عنوان    
در اين کتاب    ."  حقوق بشر است   

 ،تشکل های کارگری   :  آمده است 
. سازمان های حقوق بشری اند          

اين تشکل ها وابسته به بنيادی              
 حقوقی مانند        ،ترين حقوق اند       

اما فقط     .   آزادی بيان         ،آزادی
کارگران نيستند که به اين حقوق        

ما نيز در صف مقدم      .  وابسته اند 
. مبارزه برای کسب اين حقوقيم         
 ،آن هم نه فقط برای کارگران              

 .بلکه برای همه انسان ها

 

 تن  209 دست کم    2000در سال   
از فعاالن کارگری به جرم                     

 ،فعاليت کارگری کشته شده اند          
 مورد در کلمبيا           153که تنها       
نمونه عملی تعهد ما     .  "بوده است 

در پيکار حقوق بشر مرز نمی            
در .  تبلور يافته است        "  شناسد

در حقوق  :  مقدمه کتاب آمده است   
بشر موهبتی نيست که حکومت         

. گران به مردم اعطا کرده باشند        
حقوق بشر دستاورد مردم عادی       
و کارگرانی است که سخت                   
جنگيده اند و گاه در راه پيشبرد            
اين عقيده که بايد با همه رفتار              

در .  "برابر شود جانباخته اند           
: اساس نامه اوليه ان آمده است            

 !آزادی بشر و طبقه کارگر
 

 على طاهرى

از آن فراتر ايجاد فضای امن        .  است
تری برای سالمتی روانی نيروی             

يعنی وجود اهرم              .  کار است      
کارگری که امنيت شغلی و آينده او           
را تامين کند و همچنين تامين                        
اجتماعی ای که بازنشستگی و از              
کارافتادگی او و آينده فرزند او را به       
عنوان نيروی کار جايگزين بدون            

تمام اين موارد   .  دغدغه ضمانت کند  
که ذکر شد نيازهای جسمی و روانی     
و همينطور بازتوليد نيروی کار                

اما به کارگر به عنوان فردی        .  است
از افراد بشر که صاحب قدرت                   
خالقيت است و حق تصميم گيری             
در مورد مسائل اساسی سياسی  و             

  کمتر توجه شده       ،اجتماعی را دارد   
در اين زمينه تالش مثبتی که         .  است

در سال های اخير از جانب برخی            
تشکل های کارگری صورت گرفته       
است و حقوق کارگر را عالوه بر              

 تامين   ،تامين اوليه نيازهای زيستی      
حقوق انسانی و اجتماعی نيز می              

 .داند

 

در اساس نامه کنفدراسيون کارگری      
کره جنوبی مطالبی ديده می شود که        
در جنبش کارگری بسيار آموزنده            

در پيش نويس بيانيه آن چنين        .  است
خواسته ما اين است که        :  امده است 

 استانداردها و شرايط    ،تمام انسان ها  
کار و زندگی شان قوس صعودی              

 ما خواستار اتحاد کارگران     ،طی کند 
برای ساختن جامعه ای آزاد هستيم           
که به ارزش انسان ها و تساوی                   
حقوق آنها به طور برابر برخورد             

اهداف اين کنفدراسيون چنين       .  شود
 :تعريف شده است

 

ما بر اساس سنت و شيوه           :  1ماده   
 تشکل خود                 ،جنبش کارگری        

کارگران کره جنوبی را سازماندهی      
ما در ساختن     :  2ماده   .خواهيم کرد  

جامعه ای آزاد که کليه حقوق انسان         
ها و برابری آنها به رسميت شناخته        

در ادامه  .    مبارزه خواهيم کرد    ،شود
کارگران کره با جديت و     :  می نويسد 

فعاالنه در صف اول مبارزه برای           
جامعه آزاد که شان واقعی انسان و           
مقام واقعی انسان در آن شناخته                  

 برای جامعه بدون تبعيض و            ،شود

۶٠شماره   

کارگران از آزادی دفاع می کنند و       
با تجاوز به حقوق انسانی بر اساس   

 ،شکل يا تبعيض بر اساس رنگ            
 نژاد و دين مخالف          ، جنس  ،مليت
 .است

 

امروز که مساله  کارگران مهاجر         
به يکی از بحث های مهم تبديل                

 هر تشکل کارگری             ،شده است    
وظيفه خود می داند که در برابر             

همين .  اين پديده موضع گيری کنند     
نوشته در مورد پناهجويان می                

خدمه خطوط هوايی اروپا         :  گويد
 که در    ،اخراجی هايی را ديده اند       

 بی    ، دست بسته       ،غل و زنجير       
از اين خدمه خواسته شده     ...  هوش  

که به پليس در مهار کردن اين                  
 به  ،پناهجويان شوريده که می دانند    

کشور و به سوی مرگ محتومشان       
آنها ...   کمک کنند    ،باز می گردند    

از اينکه در اين اعمال غير انسانی        
در پی     ...  شريک شوند بيزارند       

به "  ای تی اف      "همين موضوع       
کمک عفو بين المللی به پيکار                  

" حقوق بشر مرز نمی شناسد                "
 ...پيوست

 

اگر در نظر آوريم که کارگران به         
عنوان اعضای جامعه انسانی                  

 آنان نمی      ،زندگی اجتماعی دارند     
توانند به سرنوشت هم نوعان خود        
و مسائل اجتماعی اطراف بی                  
توجه باشند و صرفا به افزايش                
حقوق خود يا زندگی بهتر برای              

 ،خود و هم کارشان بسنده کنند                 
تشکل کارگری به ضرورت                     
تاريخی خود بايد در سرنوشت کل        
جامعه دخالت کند و کليه موارد               
نقض حقوق بشر را به صورت               

تشکل .  کامال آگاهانه پی گيری کند     
های وافعی کارگری با شعار                    

به "  حقوق بشر مرز نميشناسد          "
 سرنوشت 

١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب کمونيستى بايد حزبى                     
حزب کمونيست    .  کارگرى باشد   

غير کارگرى بنظر من در بهترين      
حالت پديده اى است گذرا و در              
حال گذار و بايد قاعدتا به چيز                

منتهى .  ديگرى تبديل بشود              
بگذاريد بگويم وقتى من اين                     
حرف را ميزنم، چه منظورى از         

قطعا .  در نظر دارم     "  کارگرى"
منظورم اين نيست که حزب                    
کارگرى به اعتبار اينکه تئورى           
انقالب طبقه کارگر را دست                   
گرفته يا درجهت منافع طبقه                   
کارگر پيکار ميکند يا چيزى شبيه       

. اين کارگرى محسوب ميشود              
منظورم اينست که کارگران                   

منتهى حزب توده   .  عضو آن باشند  
اى کارگران، حزبى که کارگران        
در مقياس وسيع در آن عضو                  
باشند تنها تحت شرايط معينى                 

تنها تحت شرايط        .  بدست ميآيد   
خاصى احزاب کمونيستى امکان        
پيدا ميکنند حزب توده اى                          

پس بهرحال اين     .  کارگران باشند  
حزب حزب بخشى از طبقه                     

اينجا ما ميرسيم به       .  کارگر است  
و .  همان مقوله پيشاهنگ و غيره       

من ميخواهم اظهار نظرى راجع         
تعبير سنتى از کلمه      .  به اين بکنم   

پيشاهنگ، پيشاهنگ عقيدتى و             
کسى که از قرار      .  تئوريکى است 

نماينده آگاهى و انقالبيگرى و                
تئورى و جهان بينى است و قرار         
است معموال از بيرون بيايد و                 

من فکر  .  جلوى طبقه کارگر بيافتد   

کمونيست خصلت کارگرى اش       
را بايد از رابطه اش با مبارزه           

در .  کارگرى گرفته باشد               
مبارزات کارگرى دخيل باشد و       
يکى از شاخه هاى مبارزه                    

 . کارگرى باشد

 

وقتى مارکس و از اين حرف              
ميزند که کمونيستها چه هستند و      
چه نيستند، فورا به رابطه                     
کمونيستها با ساير بخشهاى                 

. جنبش کارگرى اشاره ميکند           
ميگويد کمونيستها آن بخشى از        
طبقه کارگر هستند که در تمام           
دقايق اين مبارزه و اعتراض             
طبقه حضور دارند اما آن                     
بخشى از طبقه کارگرند که افق        
سراسرى و فراگير طبقه کارگر      
را گم نميکنند و در همه دقايق و        
مراحل مبارزه آنرا دنبال و                  

من قبال راجع    .  نمايندگى ميکنند 
به آن افق فراگير و سراسرى              

راجع به اين   .  قبال صحبت کردم  
بايد بنشينيم بحث کنيم که حزب         
کمونيستى که در تمام دقايق                 
مبارزه کارگرى حضور دارد           
کجاست؟ من حزب را اينطور           

 . مى فهمم

 

بنظر من حزب کمونيست از              
نظر ترکيب انسانى اش بايد                 
حزب رهبران جنبش اعتراضى     

  ،رابطه حزب و طبقه
 ١٩٨٩گوشه اى از سمينار مبانى کمونيسم کارگرى در مارس 

 

 منصور حکمت

ميکنم حزب کمونيست قرار نيست        
به اين معنى حزب پيشاهنگ                      

 . ايدئولوژيکى و تئوريکى باشد

 

خود حزب، به اعتبار مارکسيسم و        
برنامه سوسياليستى و سياسى اش،        
به معناى سياسى و فکرى کلمه،               

اما پيشاهنگ،  . پيشاهنگ طبقه است 
آنجا که نه از يک سازمان و                         
گرايش، بلکه از افراد حرف                       
ميزنيم، بايد يک پيشاهنگ                           

کسى که   .  اجتماعى و سياسى باشد      
در مبارزه کارگر عمال جلوى                   

حزب .  صف قرار گرفته است             
کمونيست بايد حزب متشکل کننده          
بخش پيشاهنگ سياسى و اجتماعى       

حزب پيشاهنگ         .  طبقه باشد        
 . سوسياليست طبقه باشد

 

ولى اينجا تاکيد را ميگذارم روى             
و در همين رابطه است      .  کلمه طبقه 

که در چند سال اخير، مقوله                         
رهبران کارگرى و رهبران عملى         

يک .  را مورد بحث قرار داده ايم           
مفهوم و برداشت سنتى از کلمه                 
پيشاهنگ اين بوده است که کسانى         
هستند که ميروند سدها را بشکنند،         
انسانهاى جان برکفى که به افکار            
درستى پى برده اند و در يک                      

. حزب جمع شده اند و غيره                         
همچون آدمهائى حتما در حزب                
کمونيست وجود دارند ولى مساله           
اساسى اين است که حزب                             

۶٠شماره   

حزب .  طبقه کارگر باشد                  
سوسياليست هاى جنبش                             

و بحثهائى   .  اعتراضى طبقه باشد    
سياست "که در مقاالت                               

آژيتاتور "و             "  سازماندهى
عضويت "و              "  کمونيست
در مورد مقوله رهبران    "  کارگرى

عملى و غيره در سالهاى اخير               
کرده ايم، بنظر من درافزوده                  
مهمى در تعريف حزب و رابطه          

تعريف حزب  .  حزب و طبقه است   
بعنوان پيشاهنگ عقيدتى،                        
ايدئولوژيکى، تئوريکى و غيره           
بنظر من يکى از ابداعاتى است            
که دقيقا مصادف ميشود با جدا               
شدن بستر رسمى مدعى                             
مارکسيسم در صحنه جامعه از             

حزب کمونيستى بايد   .  طبقه کارگر 
حزب رهبران و سوسياليست                 
طبقه باشد که مستقيما در                            
مبارزات جارى و اقتصادى در            

 . *گيرند

 بی  ، بی خانمانی،همنوعان خود عالقه مند بوده و به مسائلی چون جنگ  
در کل کره زمين حساس است و قطعا دنيای بهتر را هم برای ... کاری و 

.                                   خود و هم برای مردم سراسر جهان خواهانند     

 ضرورى است که طبقه کارگر از    ،اما براى تحقق واقعى اين امر
چهارچوب همين قوانين خارج شود و عليه بنياد تبعيض و بردگى يعنى      

اين تنها راه  . جامعه طبقاتى و کار مزدى و مالکيت خصوصى بشورد     
.*                   تحقق مادى و واقعى دنيا براى بشر و انسان امروز است      

 ...آزادی بشر و طبقه کارگر

 

 برای يک دنيای بهتر
 

  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يک
  

بيطرف  .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است       
ری،           .   نيست، جانبدار است   راب ت، آزادی، ب ق ي مدافع حق

ا است                 ه ادت انسان اه و سع رای يک        .   شادی، رف ا ب م
م          ي کن ي ا روز و        .   جمهوری سوسياليستی مبارزه م ف ط ل

ان و                 زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوست
 . آشنايان خودتان برسانيد



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شکنجه و غارت اموالشان دستگير و ديپورتشان                 
سياست اسارت در اردوگاهها را پيش                     .  کردند

يک منشاء  .  کشيدند و اين سيکل معيوب ادامه دارد         
. است"  مليت افغانى "توجيه اين جنايت طوق لعنت         

که هيچکس خود داوطلبانه انتخاب نميکند          "  مليتى"
دستگيرى، .  و ظاهرا راه گريزی هم از آن نيست              

اخراج، و زندانى کردن کارگران و خانواده های                 
شهروندان افغانستانى هدفى جز رواج خرافه مليت            
و ناسيوناليسم با هدف ضربه زدن به اتحاد طبقه                   

اين تعرضى عليه انسانيت و طبقه              .  کارگر ندارد  
کارگران فريب اين    .  کارگر ايران بطور کلى است       

که به فکر         "  خودى"سياستهای سرمايه دارى             
! است را نميخورند         "  جوانان بيکار خودمان         "

کارگران ميدانند سرمايه  مرز نمی شناسد،                              
کارگران ميدانند سرمايه به کارگر نه به چشم يک               
انسان بلکه به چشم يک ابزار توليد سود نگاه ميکند            
و از موقعيت کارگر مهاجر براى پائين نگهداشتن              
سطح دستمزدها و ايجاد رقابت مبان صفوف طبقه             

مليت "کارگران ميدانند خرافه    .  کارگر استفاده ميکند  
تنها زنجير بردگى طبقه ما را              "  و تفاوتهای ملى     

کارگران فريب اين تبليغات پوچ و             .  محکم ميکند  
 !فاشيستى را نميخورند

 

کارگران تبليغات فاشيستى حکومت اسالمى و تهاجم       
سرکوبگران به بخشى از هم طبقه هاى خود را قويا           

کارگران در مقابل اين ارتجاع               .  محکوم ميکنند   
فاشيستى که هدفش را تضعيف کل طبقه کارگر و                
رواج خرافات ملى قرار داده است، سياست                             
همبستگى طبقاتى و اتحاد کارگرى را پيش رو                      
ميگذارند و بر همسرنوشتى طبقه کارگر بعنوان                  

اين جمهورى   .  يک موجوديت جهانى تاکيد ميکنند         
اسالمى و سرمايه داران هستند که به هزينه                             
کارگران و از جمله شهروندان افغانستانى زندگى               

حزب اتحاد کمونيسم       .  طفيلى خود را ميگذرانند         
کارگرى دوشادوش طبقه کارگر سياست پاکسازى            
قومى جمهورى اسالمى را قويا محکوم ميکند و                   

. براى شکست اين سياست تالش خواهد کرد                          
مهاجرين افغانی بايد بدون قيد و شرط از تمامی                    

از نقطه نظر      .  حقوق شهروندی برخوردار باشند        
طبقه کارگر اين افراد شهروندان متساوی الحقوق              

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای        .  جامعه هستند 
، "مليت"جامعه ای آزاد و بدون تبعيض بر حسب               

 .تابعيت، محل تولد، جنسيت و مذهب مبارزه ميکند
 

 دست فاشيستها از شهروندان افغانی 

 !ساکن ايران کوتاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ٢٠٠٨ جوالى ٢۶ – ١٣٨٧ مرداد ما ۵

امام رضا،   " نفر از پرسنل و پرستاران بيمارستانهای                2000 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
 مبالغ اضافه کاری انجام     ،و ديگر مراکز درمانی کرمانشاه    "  طالقانی، فارابی، خمينی، امام علی    

 ماه ماه است که        4شده و کارانه ناچيز ماهيانه خود را از آغاز سال جديد تا کنون به مدت                            
طرح " درصد از کل درآمد هر بيمارستان بعنوان         20بر طبق قوانين جاری     .  دريافت ننموده اند  

 درصد کل اين    18بر طبق قانون ناعادالنه ديگری       .  بايستی بين کليه پرسنل تقسيم شود      "  کارانه
مبلغ به پزشکان متخصص که از مالکين و سهامداران بيمارستانهای خصوصی نيز هستند                          

 درصد ناچيز آن به کليه پرسنل زحمتکش شيفتهای شبانه روزی که در                  2تعلق ميگيرد و تنها      
 ماه است از پرداخت اين       4بدترين شرايط کاری و زندگی هستند پرداخت می شد که هم اکنون               

ما پرستاران  :  يکی از پرستاران بيمارستان طالقانی می گفت      !  مبلغ ناچيز هم خودداری می شود     
که بايد حافظ جان و سالمتی جامعه باشيم بر اثر فشار کار بيش از حد و فقر و محروميت                                  

حقوقها آنقدر کم است که کفاف       !  خودمان نيز به انواع بيماريهای روانی و جسمی مبتال شده ايم            
اضافه کاری يعنی کار    .   ماه است شب نخوابی و اضافه کاری کرده ايم           4.  زندگيمان را نميکند  

بيش از حد توانايی، يعنی کار فرساينده که آدم را ذره ذره آب می کند و حاال ما مانده ايم معطل                     
 ! ما مانده ايم و اجاره خانه و گرانی! و دستمزدهای پرداخت نشده

 

 بر اثر اوضاع آشفته و نابسامان بيمارستانها و مراکز درمانی کرمانشاه بعلت عدم پرداخت                        
اضافه کاری پرستاران و گسترش جو نارضايتی و هراس از اعتراض و اعتصاب که هر آن                      

  ايزدی رييس دانشگاه علوم پزشکی تاکنون چندين بار درخواست استعفا                        ،امکان آن هست    
نموده است که ظاهرا بخاطر حساسيت باال و جو اعتراضی عليه حکومت اسالمی تاکنون                            

 .مقامات باالتر با درخواست استعفای ايزدی موافقت ننموده اند

 

پرستاران بايد خواست نظارت       .  پرستاران کرمانشاه بايد نيروى متحد خود را بميدان بکشند                
که در واقع بخشى از            "  کارانه"نمايندگان منتخب شان را بر تقسيم عادالنه و سروقت                           

نبايد قبول کرد که همه مناسبات بيمارستانها و اختصاص                      .  دستمزدشان است مطرح کنند       
همينطور .  ناعادالنه کارانه را خود آنها تعيين کنند و پرستار هيچ حق و نظارتى نداشته باشد                      

 بيمه  ، پرداخت سر وقت و يکجاى دستمزد       ،افزايش حقوقها متناسب با گرانى و باال رفتن قيمتها         
درمانى و چکاب مرتب که بتواند پاسخگوى خطرات ناشى از محيط آلوده بيمارستانها براى                       

 از جمله خواستهائى است که همواره پرستاران داشته اند و بايد با جديت                              ،پرستاران باشد  
 پرستاران را به اتحاد و طرح يکصداى خواسته هايشان دعوت                  ،حزب.  بيشترى مطرح کرد   

 . ميکند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ جوالى ٢۶ – ١٣٨٧ مرداد ماه ۵

تهاجم فاشيستی به شهروندان 
 ...افغانی محکوم است

۶٠شماره   

 ! کمونيستها،کارگران
! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد

ما براى سرنگونى ! اين حزب شماست
جمهورى اسالمى و نظام استثمارگر 

سرمايه دارى در ايران و برقرارى فورى 
 يک جمهورى ،يک حکومت کارگرى

 . سوسياليستى مبارزه ميکنيم

 !فضا در ميان پرستاران کرمانشاه ملتهب است



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶٠شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

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

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

 !تهاجم فاشيستی به شهروندان افغانی محکوم است

 اين روزها در      ،بنا به خبر دريافتى     
سطح شهر تهران دور جديدی از               
يورش و تهاجم سازمان يافته عليه             
مهاجران و کارگران زحمتکش                 

طی .  افغانی شروع شده است                 
هماهنگی و دستور العمل سراسری        

 هر روز اول                ،نيروی انتظامی     
 مزدوران انتظامی هر                       ،صبح

کالنتری با همراهی چندين دستگاه          
مينی بوس در حوزه خود به گشت و         
تعقيب و بازداشت مهاجران افغانی          

مراکز اصلی کار و         .  می پردازند  
زندگی کارگران افغانی عمدتا                     
ساختمانهای نيمه کاره و در حال                
احداث و همچنين مراکز باز يافت             

! زباله در سطح شهر تهران است             
برخورد ماموران انتظامی حکومت       
جهل و جنايت اسالمی با کارگران و       
مهاجرين بی پناه افغانی بسيار خشن        
و وحشيانه و توام با ضرب و شتم               

در بسياری  !  در انظار عمومی است    
از موارد ماموران انتظامی در                   
مقابل دريافت رشوه و اخاذی از                 
جيبهای خالی کارگران افغان اقدام           

اين روزها  .  به آزادی آنها می نمايند     
اخاذی و دريافت رشوه از مهاجران        
و کارگران زجر کشيده افغان در                
مقابل آزاديشان برای ماموران                   
سرکوبگر حکومت اسالمی به منبع        
مناسبی برای کسب درآمد تبديل شده       

فشار و سرکوب آنچنان شديد       !  است
است که مهاجران افغانی از ظاهر            

 در  ،شدن در اماکن و معابر عمومی      
 و حتی از    ،استفاده از مراکز درمانی   

بابت خريد و تهيه نان و خوراک                 
 !روزانه خود داری می کنند

 

جمهوری اسالمی طرح شناسائى،           
دستگيرى و اخراج مهاجرين افغانی      
ساکن ايران را مداوما و در ميان                
سکوت نسبى و بيتوجهى جامعه                 

سال گذشته طرح            .  پيش ميبرد     
آوردند که شهروندان افغانى را که           
که فاقد مدارک قانونی اقامت در                

" اردوگاههايی"ايران هستند را در         
جمهورى اسالمى از    !  محبوس کنند 

تجارب دولت اسرائيل استفاده ميکند      
و اردوگاه هائى شبيه به                                    
اردوگاههاى فلسطينيان را براى               

. شهروندان افغانستانى تدارک ديد          
تقى قائمى مدير امور اتباع و                        
مهاجران وزارت آشور رژيم                    

 ديماه سال گذشته     ١١اسالمى، روز    
طى مصاحبه ای با خبرنگاران                   

منبعد مهاجرين     "اعالم آرد آه               
غيرمجاز را در اردوگاههائى که              
شرايط زندان را خواهند داشت                   

تاآنون افراد فاقد     .  نگهدارى ميکنيم  
مجوز را به طور مسالمت آميز و به        
وسيله اتوبوس به آشورشان باز                

گردانديم اما از اين پس با توجه             می
به اختيارات قانونی آسب شده، قصد      
داريم مهاجران غير مجاز را                       
حداآثر تا پنج سال در اردوگاههايی        
آه برايشان در نظر گرفته شده،                 

 ".نگهداری آنيم

 

طرح سال پيش با قصاوت اجرا و             
اما در    .  در نيمه راه متوقف ماند            

همان شروع نشان دادند که دست               
با .  هر فاشيستى را از پشت بستند           

اعمال زور و خشونت فرزندان را           
از خانواده ها جدا کردند و با کتک            
کارگران را سرکار دستگير و                     

عکس و جزئيات       .  ديپورت کردند   
قربانيان اين سياستها در                                   
بيمارستانهاى کابل و کسانى که زير       
شکنجه جانشان را از دست دادند               
توسط شاهدان عينى در اخبار                      

مسالمت "اين روش        .  منعکس شد   
! ادعايی رژيم اسالمی بود          "  آميز

زمانى که رسما اعالم ميکنند به                 

زندان و اردوگاه ميبريم و پنج سال                 
زندانى ميکنيم، دارند از طرح يک                
اسارت همگانی و پاکسازى کثيف                  

دارند مثل هميشه    .  قومى حرف ميزنند   
براى سياست     "  توجيهات اقتصادى    "

ضد کارگرى و ضد انسانی شان دست         
کمپين پاکسازى و طرح       .  و پا ميکنند    

ضربتى شان را با اشک تمساح ريختن       
شروع "  جوانان بيکار خودمان   "براى  
 !کردند

 

بخش اعظم اين مهاجرين کارگران               
کارگران افغانی در ايران در          .  هستند

دشوارترين شرايط توسط سرمايه                  
. استثمار ميشوند      "  ايرانی"داران       

کارگران افغانی بی حقوق ترين و                   
محرومترين بخش طبقه کارگر ايران          

سرکوب خونين، زندگى               .  هستند
تروريزه شده، تبليغات راسيستى مداوم      
در رسانه ها و توسط ارگانهاى دولتى،       

 ،دستمزد کمتر، ساعت کار طوالنى             
کار شاق و طاقت فرسا، منشا سود                  
سرشار سرمايه داران در ايران بوده            

نميگويند بساط لفت و ليس                 .  است
 -سرمايه دارى در ايران با کار کارگر        

ميچرخد   -چه متولد ايران و چه مهاجر      
و تمام جالل و جبروت اين مرتجعين            

 !را کارگران تامين کرده اند

 

فاشيسم ايرانى دستکمى از فاشيسم                 
کودکان .  آلمانى و اسرائيلى ندارد              

شهروندان افغانى را صرفا بدليل                    
نداشتن يک تکه کاغذ از تحصيل                     

قاتل و دزد   "محروم کردند، مرتبا اتهام     
را باالى سر اين مردم          "  و تجاوزگر  

مانند هر      .  شريف نگاهداشته اند            
منشا بيکارى  "فاشيست ديگری در دنيا     

قبلتر حکم  ".  را مهاجرين قلمداد ميکنند   
تير را در مشهد و خراسان برايشان               

!اعدام نهبا .  صادر کردند         
 

اعدام قتل عمد 
!دولتى است  

!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/ 

١٩صفحه   


