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اطالعيه حزب در باره؛

يادداشت سردبير،

معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"
سياوش دانشور

کارناوال جنايتکاران
و اپوزيسيون پرو رژيم

"گفتمان مطالبه محور":
پروژه ای ديگر در مقابل سرنگونی انقالبی
رژيم اسالمی! بخش )(١
على جوادى

"انتخابات" در ايران شبيه ھيچ جاى ديگر دنيا نيست .در
ايران ظاھرا سلطنت و سنت وراثت پادشاھى نرينه ور
افتاده است .اما حکومت اسالمى روى االکلنگ سلطنت -
خالفت استوار است و عصاره ارتجاع تاريخ را درخود
فشرده کرده است .اگر ميخواھيد شاھان و شازده ھاى
اسالمى را ببينيد نگاھى به زعماى بنيادھاى مختلف در
ايران و بارگاه و نوع زندگى حضرات بياندازيد .اگر
ميخواھيد حکومت "عدل" على و خلفاى اسالم عھد عتيق
را ببينيد نگاھى به خيل مفتخوران و سرمايه داران
اسالمى و آيت ﷲ ھا و کانونھاى متفرقه ارتجاع
بياندازيد .حال قرار است يکبار ديگر اين نظام که ھر
ستونش بر دريائى از خون بنا شده است "انتخابات"
بگذارد .کانديدھا ھم مثل دوران سلطنت ھمه حزب
رستاخيزى )خوديھاى اسالمى( اند .ھر کدام ميتواند
ديگرى را به دليل بى عرضگى در جنايت و نسل کشى
مورد حمله قرار دھد .فيلترى که اين چھار جرثومه
توحش از آن عبور کرده اند آئينه تمام قد ھمه شان است.
حتى اگر تاريخ شان را عامدانه فراموش کنيم .اين
کارناوال جنايتکاران است .اين ويدئو گيم کامپيوترى
نيست ،داستان بسيار واقعى است.
و نکته جالبتر اينست که عده اى آنچنان براى اين اوباش
يقه ميدرند که انسان فکر ميکند شايد ضربه مغزى
خورده اند! اما نه ،اين لشکر آگاھانه براه افتاده است .اين
ستون پنجم آپارتايد اسالمى و تحجر و عقب ماندگى
است .اينھا رستاخيزى ھاى اسالمى اند .از شاعر و
نويسنده شرقزده و کاله مخملى ماب مانند دولت آبادى تا
فالن فيلمساز ديروز پاسدار تا حقوق دان و فعال "جنبش
زنان" و دانشجويان مسلمان و فسيل
ھاى طرفدار خمينى موسوم به ملى
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مضحکه انتخاباتی و موسوی خط امامی
در حاشيه اظھارات مھر انگير کار
آذر ماجدی
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گفتگوى على طاھرى
با يک کودک کار از اصفھان:

صاحبکارم يک جغد کثيف است!
قتل عام تاميل ھا در سريالنکا و ناسيوناليسم چپ در ايران
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جھنم واقعى ،گزارشى از کارگران پيرانشھر
عباس سعيد پور
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در صفحات ديگر؛ سازمان زحمتکشان فرقه ضد کمونيست ،تھاجم مجدد و
گسترده به کارگران افغانستانى در ايران ،کارگران ايده نگر قم ،کارگران
سردخانه تھران ،تظاھرات عليه رژيم اسالمى در کانادا ،سنگسار و اعدام در
ايران ،عليه حضور رژيم اسالمى در گوتنبرگ ،نامه اى از ايران ... ،و ستون آخر.

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر

صفحه ٢

کارناوال جنايتکاران
و اپوزيسيون پرو رژيم ...
مذھبى در داخل تا خانواده حزب
توده و کسانى که پائى در خارج و
پائى در داخل دارند و
ناسيوناليتھاى متفرقه بسيج شدند تا
در اين عاشوراى اسالمى شرکت
کنند! واقعيت اينست که اين
جماعت ھرچه بگويند و ھر
توجيھى بياورند ھمه براى
روتوش يک امر است؛ شرکت
در نمايش حکومت اسالمى .عده
اى اسم محترمانه آن را
"مشارکت" گذاشته اند .عده اى
دماغ دمکراتيک شان را ميگيرند
و به خاطر تاريخ و خدمت به
ايران "راى" ميدھند! عده اى
حقوق بگير خود رژيم اند و بايد
وظايف سياسى و ادارى شان را
به انجام برسانند .عده اى بيزنس
دارند و به پول نه نميگويند .ھر
که نانشان را بدھد "مواليشان"
است .خالصه ھر کسى ھر دليل
و توجيھى دارد ،نتيجه اينست که
جمھورى اسالمى و نفس
"انتخابات" مھم است و
"مشارکت" در آن "بسود روند
دمکراسى و مدنيت" است! برخى
در خارج ميگويند "من خودم را
از حق راى ام محروم نميکنم!"
اينھا جملگى ،از خامنه اى تا فالن
ديروز دست چپى و امروز
طرفدار نخست وزير دولت قتل
عامھا ،ھمه تا به "انتخابات"
مربوط است ،يک حرف دارند و
يک حرف ميزنند.
اما توجيھات اينھا مھم نيست .ابدا
مھم نيست چرا سلطنت طلب
طرفدار آمريکا امروز سازش را
با جمھورى اسالمى کوک ميکند
يا چرا امثال خانم مھر انگير کار
حرکت سياسى اش را با
"شناسنامه ايرانى" اش توجيه
ميکند .يا حزب دمکرات چى
ميگويد و يا توجيه توده ايھا و
اکثريتھا و سلطنت طلبان ديروزى
چيست .نه ،اين نوع استداللھاى
بازارى دوره انتخاباتى ابدا مھم
نيستند .اينھا صرفا توجيھاتى در
خدمت انتخاب سياسى اين

جماعت است .آنچه که مھمتر است
و بايد جواب بگيرد بحثى است که
راجع به "تحريمى" ھا و مردمى که
ناچارند راى بدھند زده ميشود.
ايندو را بايد به دقت و به روشنى
پاسخ داد.
آيا "فرقى نميکند"؟
ميگويند آيا بين احمدى نژاد و
موسوى يا کروبى ھيچ تفاوتى قائل
نيستيد؟ ميدانيم "انتخابات غير
دمکراتيک" است اما آيا بھتر نيست
موسوى بيايد؟ آيا شما مسئوليتى در
قبال مملکت نداريد؟ مگر نميبينيد
که احمدى نژاد کشور را پاى جنگ
و نابودى ميبرد؟ اگر راى ندھيد
دوباره احمدى نژاد مى آيد!
اين نوع استدالل يک نوع
شارالتانيزم سياسى محض است .به
مفروضات اين استدالل توجه کنيد؛
ما با نظامى روبرو ھستيم که يک
رئيس جمھورش ميتواند کشور را
به "صلح و صفا و کار و گشايش
سياسى" ببرد و ديگرى پاى جنگ
و نابودى! حتى در مھد دمکراسى
جھان رئيس جمھورى به تنھائى
چنين اختيارى ندارد .اگر اينطور
است ،پس چرا اينھمه از شوراى
نگھبان و نظارت استصوابى و
خامنه اى و کانونھاى واقعى قدرت
در جمھورى اسالمى ميناليد؟ کدام
حرف شما را قبول کنيم؟ کدام
رئيس جمھورى اسالمى از بنى
صدر تا احمدى نژاد راسا مسير
سياستھاى اصلى نظام را تغيير داده
است و يا کدام رئيس جمھور
حکومت اوباشان و جنايتکاران
مجرى سياست دوره اى اين نظام
نبوده است؟ اينھا استدالل نيستند،
کالھبردارى سياسى و توجيه
جمھورى
براى
خوشرقصى
اسالمى اند.
ھيچ آدم با عقل متوسطى مايل
نيست که جناح وحشى تر يک
حکومت سر کار باشد .ھيچ آدم

سياسى جدى دوست ندارد دشمن
اش يکپارچه و متحد باشد .ھر
کسى که درگير جنگى است حتما
ھر لحظه موقعيت عمومى و
مشخص دشمن را ميبيند،
ارزيابى ميکند ،و از شکافھاى
باال در خدمت تشديد مبارزه در
پائين عليه کل اين پديده استفاده
ميکند .ھر نيروى سياسى جدى
تالش ميکند راسا با سياستھائى
شرايط را بنفع جنبش خود جھت
دھد .اين ليست مالحظات سياسى
و تاکتيکى طوالنى است .اينھا
اول تصويرى خشک و فلج و
متعصب از حريف و مخالفين
ميدھند تا بتوانند خشک مغزى،
فلج بودن در ارتجاع و فاالنژيسم
اسالمى خود را روتوش کنند .ما
حتما ميخواھيم نه فقط احمدى
نژاد و قداره بندان درجه يک در
قدرت نباشند بلکه ميخواھيم کل
اين پديده را با کلکسيون قاتلين
اش سرنگون کنيم .مشکل از
اينجا شروع ميشود که اين نظام
و "انتخابات" اش فرض
شماست .براى شما جمھورى
اسالمى با موسوى حتما بھتر
است .براى ما خود جمھورى
اسالمى بدتر است .شما
ميخواھيد اين نظام بماند و لقمه
اى ھم به طرف شما پرت کند و
ما ميخواھيم شر اين نظام را از
سر جامعه ايران بکنيم .شما با
اسالم و عقب ماندگى و
مردساالرى و زن ستيزى و
فالکت عمومى مسئله اى نداريد.
اينھا کم و بيش خصوصيات نظام
مطلوب ھمه شما ھم ھست .براى
ما نفس اين پديده ھا ارکان
اسارت طبقاتى و تحميل بردگى
اند .ممکن است بگويند بله خود
ما مخالف اين نظام ھستيم اما
حاال که ھست .تا وقتى ھست بايد
فقط تحريم کرد؟ چرا نبايد براى
اصالحش مبارزه کرد؟ اين نوع
طرح مسئله ھم ادامه ھمان
منطق اولى را دارد و به
مفروضات قالبى مبتنى است.
اوال ما "انتخابات" را تحريم
نميکنيم بلکه اين مضحکه را
بعنوان جزئى از يک پديده
وسيعتر به نام جمھورى اسالمى
برسميت نميشناسيم .ثانيا شما
براى اصالحات ھم مبارزه
نميکنيد .شما چرخ پنجم
ارتجاعى ترين حکومت جوامع
کمونيسم
ھستيد.
معاصر

شماره ١٠٢
کارگرى در صف اول مبارزه
براى ھر نوع اصالح و بھبود
وضع مردم است" .اصالحات"
شما ھمواره در خدمت طبقه
بورژوازى و مفت خور آن مملکت
بوده است .به مصوبات دوره ھاى
مختلف دولت و مجلس اسالمى تان
نگاه کنيد! بجز به فقر کشاندن
ميليونھا کارگر و بى حرمتى و
ھيچ انگاشتن زنان و گسترش
دستگاه سرکوب و قتل عام غلطى
کرده اند؟ "راديکال" ھايتان ھم
عليه ھر تالش انقالبى و مستقل در
جامعه است و اساسا با ھمين خود
را توصيف ميکند .اصالحات
واقعى و مبارزه براى اصالحات
را کارگران و زنان و دانشجويان
و نسل جديد پيش ميبرند نه شما.
مبارزه براى بھبود و آزادى و رفاه
و رفع تبعيض قلمروھائى است که
پرچم آنھا توسط کارگر و کمونيسم
جامعه برافراشته شده است .حتى
خاتمى ،يعنى نھايت قبله آرمانى
ھمه شما ،محصول اين فشار از
پائين بود و نه جنبشى براى
"اصالحات" در باال! اما ايندوران
تمام شد .مرده تاريخى را نميتوان
زنده کرد .و شما ھم اين را ميدانيد.
امر شما دفاع از جمھورى اسالمى
است و ھميشه کسى را براى دفاع
پيدا ميکنيد .امر ما نفى جمھورى
است .از عقب راندن آن و تحميل
خواستھاى آزاديخواھانه و ھر
اصالح و بھبود کوچکى در زندگى
واقعى مردم تا نفى آن ھمراه با
نظام اقتصادى اى که اين حکومت
جنايتکار روبناى سياسى آنست .ما
تفاوتھاى ميکروسکوپى در ميان
باالئيھا را ميبينيم .سياست دفاع از
کل اين پديده شنيع و عقب مانده را
توسط سياسيون و روشنفکران
شرق زده ايرانى ميبينيم .تالششان
براى گذاشتن نقطه سازشھاى پشت
سر ھم به مبارزه مستقل طبقه
کارگر و مردم آزاديخواه را
ميبينيم .سياست ما اينست که کل
تالش اين کمپ ارتجاعى را به
شکست بکشانيم .اين جدال ويژه
موسوم "انتخابات" نيست .قديمى
تر و تاريخى تر است .موسم
مضحکه "انتخابات" تنھا يک عيد
قربان ديگر براى جنبش ملى
اسالمى و اپوزيسيون فلک زده
ناسيوناليست است .يک کارناوال
ديگر جنايتکاران که به اپوزيسيون
آخوند و اسالم زده ايران فرصت
مجيزگوئى
صفحه ٣
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کارناوال جنايتکاران
و اپوزيسيون پرو رژيم ...
سياسى دھد .براى ما اين دوره
تشديد مبارزه عليه کل حکومت
اسالمى است .تفاوتھاى ما با شما
بنيادى و اجتماعى و طبقاتى است.
تاکتيکى نيست.
رئيس جمھور "تحريمى" ھا
يک بحث جديدتر اپوزيسيون
طرفدار رژيم اينست که احمدى
نژاد "رئيس جمھور تحريمى
ھاست" .ميگويند تحريم باعث شد
که احمدى نژاد بيايد و اين
مصيبت ھا دوچندان شود! ظاھرا
مسئول فالکت مردم و چپاول
حکومتى ھا و فربه شدن سرمايه
داران نوکيسه و تروريسم و بمب
ساختن و ھر جنايت ديگر
جمھورى اسالمى ما "تحريمى"
ھا ھستيم .اصال سياست "تحريم"
ما باعث سرکار آمدن احمدى نژاد
شده است! ھوش و ذکاوت را
ميبينيد؟ اين منطق را اگر بسط
دھيد نتيجه اين ميشود که ھيتلر و
موسولينى و طالبان و بن الدن و
خمينى و ھمه جنايتکاران بنام
تاريخ محصول مخالفين آنھا بوده
اند .مسئول فاشيسم آنتى فاشيستھا
ھستند! مسئول فقر و فالکت نه
سرمايه داران و نظامشان بلکه
کارگران و کمونيستھا ھستند!
مسئول مردساالرى و زن ستيزى
طرفداران برابرى زن و مرد
ھستند! مسئول وجود و بقا خرافه
مذھب آته ئيست ھا و ماترياليست
ھا ھستند!
اين منطق را اگر ھمينطور
بپذيريم ،ما با افرادى روبرو
ھستيم که حتى نميفھمند چه
ميگويند تا چه رسد به اينکه
بفھمند سياستى اتخاذ کنند که
"اصالحى" در زندگى مردم پديد
بيايد .اما حقيقت اينست که اينھا
خوب ميفھمند چه ميگويند .اينھا
کسانى اند که آگاھانه مشغول
کالھبردارى سياسى اند .ھدف
سياسى روشن شان بسيج جامعه
پشت جمھورى اسالمى است.

آقايان بسيار با ذکاوت! باور
بفرمائيد اگر مخالفت ھمين مخالفين
و مبارزه شرافتمندانه شان نبود،
جمھورى اسالمى در ايران کارى
کرده بود که طالبان در افغانستان
در ذھنيت عليل شما "اصالح
طلب" تلقى ميشد .اگر جمھورى
اسالمى نتوانسته حکومت نوع
طالبان را در ايران مستقر کند
دليلش اينست که اين جامعه و اين
مردم و جنبشھاى سياسى ريشه
دارش اجازه چنين غلطى را نداده
اند .فوج فوج اعدام و سرکوب و
توحش ھنوز نتوانسته الگوى حداقل
جمھورى اسالمى را به جامعه
ايران تحميل کند .مخالفين جدى
سياسى و "تحريمى" ھا ھيچ کارى
نکرده باشند کنار اين حکومت
نايستادند ،شما اما از خمينى تا
خامنه اى و رفسنجانى و خاتمى و
موسوى و ھر مرتجعى حمايت
کرديد و ھنوز ميکنيد .اين نظام
شماست و اينھا شخصيتھاى سياسى
جنبش شماست .رندى آخوندى ھم
حدى دارد .نعل وارونه نزنيد!
منطق توده مردم ،منطق احزاب
سياسى
يک بحث ميتواند اين باشد که مردم
زمانى که آلترناتيو بالفصل ندارند
دراين فرصت استفاده ميکنند تا شر
کمتر سرکار بيايد .ما درک ميکنيم
که رژيم اسالمى گرو کشى ميکند،
نان و کار و شناسنامه مستخدمين
دولتى را گرو ميگيرد ،و عده اى
را وادار ميکند دراين مضحکه
شرکت کنند .عده اى ھم از سر
اينکه تقابلى با جمھورى اسالمى
ندارند و دراين رژيم عليرغم
مخالفتھاى فرھنگى وضعشان خوب
است حتما شرکت ميکنند .اين
سياست بيشتر طبقه متوسط آن
جامعه است .ابواب جمعى خود
رژيم و تقلب و چند برابر کردن
ورقه ھاى "راى" بجاى خود .در
بسيارى اوقات منطق و شم سياسى
توده مردم در يک واقعه سلبى عمل
ميکند .راى به خاتمى يکمورد آن
بود .سياست يک حزب سياسى

سرنگونى طلب نميتواند دنباله
روى از تاکتيک توده مردم باشد.
حتى اگر آن تاکتيک ھوشيارانه
باشد .حزب سياسى اى که با ھر
توجيه دراين نمايش شرکت
ميکند ،آنھم در شرايطى که نه
نانش را گرو گرفتند و نه فشارى
امنيتى روى سرش است ،دارد
ترجيح و انتخاب سياسى اش را
بيان ميکند .چنين حزبى در نگاه
مردمى که به اشتباه به سياست
"شر کمتر" رو مى آورند ھم
ارج و قربى پيدا نخواھد کرد.
مردم با ھر محاسبه اى اشتباه
ميکنند که در کارنوال
جنايتکاران شرکت کنند چون
فقط براى اين نظام وقت ميخرند.
به طريق اولى و ھزار بار بيشتر
احزاب سياسى اى که اين رژيم
و انتخاباتش را قبول ندارند
نميتوانند پشت مردم قايم شوند و
سياست "شرکت در انتخابات"
را اتخاذ کنند .اين عين
و
سياسى
کالھبردارى
اپورتونيسم است .اين تبديل شدن
اين جريانات به حزب توده بى
آبرو و ھميشه طرفدار اسالم و
آخوند است.
پاسخ کارگران "نه" است!
کارگران سر سوزنى در بقدرت
رسيدن اين و يا آن جنايتکار
حرفه اى منفعت ندارند و نبايد
نيروى اين مضحکه شوند.
تبليغات خانه کارگر و جنبش
ملى اسالمى و وعده ھاى
موسوى مبنى بر "حمايت از
توليدات داخلى" و تلويحا ايجاد
کار و شغل کشک است .کار
اينھا دادن وعده ھاى پوچ در
ايندوران و تداوم سياست
سرکوب و فقر و استثمار است.
اين دولت سرمايه داران اسالمى
است که ضد منافع مستقل طبقه
کارگر و ضد ھر تالش نيمچه
آزاديخواھانه است .اين دولت
مرتجع ترين بخش بورژوازى
است که امورش بدون کوبيدن
طبقه کارگر نميگذرد .کارگران
با شرکت در مضحکه
"انتخابات" تنھا زنجيرھاى
اسارت شان را محکم تر ميکنند.
کارگران نبايد مھر تائيد پاى
اسالمى
ارتجاع
حکومت
بگذارند .در شرايطى که اين
حکومت فعال کارگرى را به
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جرم شرکت در اول مه زندان و
شکنجه ميکند ،ھر سازمان و
تشکل مستقل کارگرى را ميکوبد،
ھر نوع آزادى سياسى و حقوق
شھروندان را به خشن ترين شکلى
پايمال ميکند ،ھر درجه راى
کارگران به آن بدوا عليه خود
جنبش کارگرى است .کارگران و
مردم منزجر از جمھورى اسالمى
نبايد به نيرو و سياھى لشکر اين يا
آن بخش ارتجاع تبديل شوند بلکه
بايد جنبش مستقل طبقاتى خود را
تحکيم کنند.
دوره امروز دوره اعتراض
راديکال کارگران عليه کليت نظم
سرمايه و برافراشتن پرچم
آلترناتيو کارگرى است .موسوى و
کروبى و احمدى نژاد و خامنه اى
و جمھورى اسالمى سرمايه داران
بايد گورشان را گم کنند .کارگران
بجاى راى به موسوى و ھر
مرتجع بورژواى ديگر بايد بفکر
اداره جامعه باشند .بايد از کل
طبقه حاکم خلع يد سياسى و
اقتصادى کرد .طبقه ما چيزى
براى حکومت کردن کم ندارد.
صدھا و ھزاران رھبر کارگرى و
کمونيست و سوسياليست و آزاد
انديش در آن جامعه وجود دارند
و
نمايندگان
بھترين
که
صالحيتدارترين افراد در ھر
انتخابات واقعى براى حکومت
ھستند .دليلى ندارد ما به ارتجاع
عليه خودمان سوبسيد بدھيم .زنان
اشتباه ميکنند که به حکومتى راى
دھند که آپارتايد اسالمى و جنسى
پرچم و ھويت آنست .جوانان
اشتباه ميکنند که به حکومتى راى
دھند که کرور کرور اوباش را
براى سرکوب روزمره شان در
خيابانھا بسيج کرده است .فريب
تبليغات پوچ و عوامفريبى اسالمى
را نخوريد و دست رد به سينه کليه
اين جماعت بزنيد .کسانى که با
توھم دراين ماجراى مضحک
شرکت ميکنند و اميدوراند که
"تغييرى ولو کوچک" ايجاد شود،
بسرعت توھماتشان پودر خواھد
شد و پشيمان ميشوند .موسوى و
کروبى و ديگران کپى رنگ و
روفته خاتمى ھم نيستند .او که
نتوانست غلطى بکند و حتى
نتوانست از دوستان نزديکش دفاع
کند ،مردم بجاى خود ،مخالفين را
ھم که دسته
صفحه ۴

صفحه ۴

کارناوال جنايتکاران
و اپوزيسيون پرو
رژيم ...
دسته قتل عام کردند .دراين توھم
محض نبايد شريک شد .در اين
فضاى مسموم نبايد دنباله رو شد.
شرکت در اين مضحکه اشتباه
محض است و تنھا نيرو به حکومتى
ميدھد که حتى کانديدھايش آن را در
لبه پرتگاه ميبينند.
براى عقب راندن احمدى نژادھا و
جماعت بيشتر قداره بند و کل رژيم
اسالمى ،سياست اصولى نه شرکت
دراين مضحکه است و نه کاسه
گدائى "مطالبه محورى" دوقلوھاى
ملى مذھبى و شرکا .سياست اصولى
برافراشتن پرچم خواستھاى واقعى و
اصيل و تقويت جنبش مستقل
آزاديخواھانه عليه کل اين بازى
است .در فرصت "انتخابات"
کارگران بايد صدايشان را براى
دفاع از خواستھاى مستقل شان ،در
دفاع از رھبرانشان و آزادى کليه
زندانيان سياسى ،در دفاع از حق
تشکل و اعتصاب و رفع محدوديت
و ممنوعيت از سازمانھاى مستقل
کارگرى بلند کنند .اگر باالئى ھا در
يک نمايش عوامفريبى گونى گونى
وعده ميدھد ما ھم ميتوانيم بگوئيم؛
دستمزد بيشتر ،تشکل مستقل ،بيمه
بيکارى ،لغو کار قراردادى ،آزادى
اعتصاب ،آزادى ھاى سياسى،
آزادى فورى کليه زندانيان سياسى،
لغو کليه احکام عليه مخالفين
سياسى ،لغو مجازات اعدام ،لغو
حجاب ،آزادى و برابرى کامل زن
و مرد ،و زندگى مرفه و شايسته
انسان قرن بيست و يکمى ميخواھيم!
اگر اين خواستھا در جمھورى
اسالمى قابل تحقق نيست ،که نيست،
پس بايد اين نظام را از سر راه
خوشبختى و سعادت مردم جارو
کرد.
سياست ما تقويت مبارزه و جنبش
مستقل طبقاتى مان و بسيج نيرو
حول آلترناتيو طبقه کارگر براى
آزادى از جمھورى اسالمى و نظام
سرمايه دارى در ايران است .اين
انتخاب ماست* .
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اطالعيه حزب در باره؛

معرکه گيرى اسالمى "انتخابات"
جمھورى اسالمى سه دھه است
با اتکا به جنايت عليه ھر جلوه
آزاديخواھى حکومت ميکند.
باندھاى اسالمى ھر اختالفى
داشته باشند و برسر مال و
چپاول ثروت و مقام ھر دعوائى
داشته باشند در بقا و تداوم اين
نظام عميقا اشتراک دارند .ھمه
شان تالش دارند با انواع
عوامفريبى مردم را براى اين
نمايش مضحک بسيج کنند.
"انتخابات" دراين حکومت حتى
با نرمھاى عقب مانده ترين
کشورھاى بورژوائى قابل
مقايسه نيست .نه فقط نيروھاى
مخالف و احزاب سياسى و
سازمانھاى کارگرى ممنوع و
"منحله" اند ،بلکه بسيارى از
افرادى که پاره تن اين نظام اند
و براى سرپا نگھداشتن اين
حکومت جنايتھاى بيشمار
مرتکب شدند حق شرکت دراين
مضحکه اسالمى را ندارند.
"انتخابات" دراين حکومت
مجرائى است که يکى از
عناصر امتحان پس داده و جانى
براى دوره اى سکان ماشين
سبعيت اسالمى و استثمار
سرمايه دارى را عھده دار شود.
در ايران "انتخابات" صورت
نميگيرد و اساسا حق انتخاب به
ھيچ معنى محدودى ھم
موضوعيت ندارد .دراين
مضحکه قرار است به زعامت
خامنه اى ميان جنايتکارانى
مانند احمدى نژاد و موسوى و
کروبى و رضائى يکى را
"انتخاب" کنيم!
ھمراه نيروھاى حکومتى طبق
معمول جريانات طرفدار رژيم
در اپوزيسيون آتش بيار اين
معرکه اند و عليه اھداف جنبش
آزاديخواھانه و ھر نوع ترقى و
پيشرفت شمشير ميزنند .دامنه
آزاديخواھى اين جريانات از
آخوندھاى کپک زده و حجره و
بيت آنھا فراتر نميرود .آنھا
ميگويند ميان "بد و بدتر"
ناچاريم "انتخاب" کنيم تا در

يک پروسه تدريجى "ارزشھاى
دمکراتيک و مدنى" شکل بگيرد
و تقويت شود .بايد در پاسخ آنھا
گفت اگر شخصيتھاى "ارزشھاى
مدنى و دمکراتيک" شما مشتى
جنايتکار است که پرونده قتل
عامھاى عظيم را زير بغل
دارند ،نميخواھيم ھزار سال سياه
اين ارزشھا شکل بگيرد .مرگ
بر نظامى که جز قاتلين و
سرکوبگران آزادى و رفاه مردم
نميتوانند در آن "انتخاب" شوند.
اپوزيسيون مجاز ملى مذھبى نيز
ميگويند بايد مطالباتمان را در
مقابل "کانديدھا" بگذاريم .جنبش
آزاديخواھانه و سوسياليستى از
اين حکومت مطالبه اى
درخواست نميکند بلکه با اتکا به
مبارزه مستقل خواستھا و
شعارھاى خود را طرح و يا
تحميل ميکند.
موضع حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى بعنوان جريانى انقالبى
و کمونيست و ضد اسالم و
سرنگونى طلب اينست که نبايد
دراين مضحکه شرکت کرد.
نبايد با شرکت در اين نمايش به
حکومت جانيان حتى مشروعيت
صورى داد .سياست ما در موسم
مضحکه انتخابات ادامه سياست
کلى تر ما در قبال اين نظام
است .در ايندوره معين بايد فشار
سياسى و افشاگرى از ماھيت اين
حکومت و مجيزگويانش را
تشديد کرد .ھدف عمومى يک
سياست انقالبى و کمونيستى
مقابله با کل حکومت ،تشديد

شکافھاى آن ،و تضعيف و عقب
راندن کل آنست .اھداف تاکتيکى و
استراتژيکى ما ھيچکدام در
حکومت اسالمى و "انتخابات" اش
متحقق نميشوند .جامعه بايد از اين
سيکل باطل بيرون بيايد و با اساس
جمھورى اسالمى و نظام سرمايه
دارى تعيين تکليف کند .تحميل ھر
نقطه سازشى به اين مبارزه و با
ھر توجيھى ھدفى جز بقاى
حکومت اسالمى و تداوم فالکت و
بردگى طبقه ما ندارد.
کارگران نيازى ندارند از ميان
قاتلين مشھور و بانيان فقر و
استثمار وحشيانه و بيحقوقى يکى
را براى تداوم اسارت خود
"انتخاب" کنند .زنان نيازى ندارند
به کليد دار جديد نظام آپارتايد
اسالمى و زن ستيزى اسالمى
"راى" دھند .نسل جديدى که اسالم
و جمھورى اسالمى با تمام وجوه
زندگى اجتماعيش در تناقض
عميق است نياز ندارند سردسته
اوباش و سرکوبگران و شکنجه
گران را "انتخاب" کنند.
به معرکه گيرى اسالمى انتخابات
"نه" محکم بگوئيم و نيرويمان را
براى سرنگونى اين نظام و برپائى
جامعه اى آزاد و مرفه و خوشبخت
بميدان آوريم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٩ارديبھشت  ١٩ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

کارگران!
عليه سرمايه دارى
بپاخيزيد!

يک دنياى بھتر
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"گفتمان مطالبه محور":
پروژه ای ديگر در مقابل سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی!
بخش )(١

على جوادى
"گفتمان مطالبه محور" و
"آرزوی ويرانی بيشتر" تيتر
مطالبی است از آقای داريوش
ھمايون در مذمت انقالب و جنبش
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم
و در دفاع از آلترناتيو و ايستگاه
جديدی که در مقابله با تالش مردم
برای تعيين تکليف قطعی و ھمه
جانبه با رژيم اسالمی راه اندازی
شده است .تا اينجای قضيه تعجبی
در کار نيست .حزب مشروطه و
نظريه پرداز آن ،داريوش
ھمايون ،بنا به تعريف حزبی ضد
انقالبی و ضد سرنگونی انقالبی
رژيم اسالمی است .مساله اما در
آلترناتيو اثباتی و توجيھات جديد
اين جريان در دفاع از طرح
"گفتمان مطالبه محور" است.
بنظر مدينه فاضله جديدی برای
اين جريانات پيدا شده است.

پروژه "گفتمان مطالبه محور"
طرحی ارتجاعی و در ادامه
پروژه ارتجاعی "اصالح" رژيم
اسالمی است .طرحی است در
فردای شکست دوم خرداد و با
ھمان اھداف ،و اين بار تحت
لوای پروژه ای ديگر .در دو
مطلب به نقد اين بيانيه و ھمچنين
تزھای داريوش ھمايون در مذمت
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و
انقالب اجتماعی خواھم پرداخت.
به سئواالت متعددی در اين
چھارچوب بايد پاسخ داد :اھداف
سياسی و مضمون "گفتمان
مطالبه محور" چيست؟ اين طرح
کدام نيروھای سياسی و برای
ايجاد کدام تغييرات در جامعه
است؟ چرا حزب مشروطه بار
ديگر و پس از شکست جنبش
ارتجاعی دوم خرداد به دنبال اين
طرح و اين جريانات براه افتاده
است؟ چرا و چگونه اين طرح را
در مقابل تحول بنيادی در جامعه،
در خالصی از کليت رژيم
اسالمی و جنبش سرنگونی طلبانه
توده ھای مردم و انقالب
اجتماعی ،مطرح ميکنند؟ موضع

کمونيسم کارگری در قبال اين
پروژه چيست؟ در اين بخش از
مطلب اساسا به طرح "گفتمان
مطالبه محور" می پردازم.

کدام نيروھا؟
"گفتمان مطالبه محور" طرحی
است ارائه شده از جانب برخی
نيروھای ملی – اسالمی و دوم
خردادی و حتی بخشی از مجلسيان
اسالمی که تحت لوای "کوشندگان
جامعه مدنی" بار ديگر پروژه ای
را در ادامه جنبش شکست خورده
دوم خرداد مطرح کرده اند.
داريوش ھمايون با آب و تاب،
ھمچنان که در ابتدای دوم خرداد از
اين جريان دفاع کردند ،در معرفی
اين طرح و در "نقطه روشنی" که
اين طرح در "منظره تيره" کنونی
ارائه ميدھد ،ميگويد" :انتشار

"گفتمان مطالبه محور" با
امضاھای فراوانی از کوشندگان
جامعه مدنی و پارهای نمايندگان
مجلس اسالمی در ايران که از
سوی گروھی از کوشندگان بيرون
نيز پشتيبانی شده نقطه روشنی در
اين منظره تيره است!".

ترکيب نيروھای مطرح کننده اين
طرح بخشی از توضيح واقعيت
وجودی اين طرح است .نيروھای
مختلف سياسی ھر توضيحی که در
مطلوبيت اين طرح ارائه دھند،
نميتوانند گريبان خود را از اين
واقعيت خالص کنند .ھر طرح
"ائتالفی" بنا به تعريف به طرحی
که مخرج مشترک نيروھای در
برگيرنده آن است ،تبديل ميشود.
نتيجتا اھداف و سياستھای مورد
نظر اين طرح نميتواند از خواست
"پاره ای از نمايندگان مجلس
اسالمی" و احزاب مشارکت و
مجاھدين انقالب اسالمی و دفتر
تحکيم و سازمان ادوار و غيره
فراتر رود .مساله اين نيست که اين
"نمايندگان مجلس اسالمی" و

نمايندگان اين احزاب حکومتی به
طرحی پيوسته اند که اھدافی
مغاير اھداف سياسی آنھا را
شامل ميشود .خير! چنين تبيينی
از اين طرح واقعی نيست" .خود
فريبی" و مردم فريبی است.
نيروھای شکل دھنده اين طرح
تفاوت ماھوی و بنياديی با
"نمايندگان مجلس اسالمی"
ندارند .از ھمان جنس و با
تمايزات ناچيزی ،شريک در
ھمان اھدافند .حداکثر بخشھا و
جناحھای مختلف يک جنبش
اجتماعی واحدند .اينھا نيروھای
جنبش ملی اسالمی ھستند.
نيروھايی که اين روزھا بجای
لقب "دوم خردادی" نام غير
عفونی و پاستوريزه "کوشندگان
جامعه مدنی" را برخود نھاده
اند .بخشا ھمان دوم خرداديھا،
ھمان تحکيم وحدتی ھا ،ھمان
اصالح طلبان حکومتی ،ھمان
ھمان
ھا،
امامی
خط
وزارت
سازماندھندگان
اطالعات و سپاه و ھمان
مسئولين دولتی در دوره ھای
مختلف حيات ننگين رژيم
اسالمی ھستند .نيروھای حزبی
اين پروژه از جنس سازمان
مجاھدين انقالب اسالمی ،حزب
مشارکت ،نھضت آزادی ،حزب
توده و برخی اکثريتی ھا ھستند.
اين پروژه اين نيروھا است که
بعد از شکست دوم خرداد و
فروپاشی چتر فراگير آن جنبش
بار ديگر سايه بانی برای خود
دست و پا کرده اند .از اين رو
يک ھدف اين طرح ھمانند
پروژه دوم خرداد ،گرد آوری
نيرو برای ھمان اھداف سياسی
است .و بنظر ميرسد که در اين
زمينه به درجاتی ھم موفق بوده
اند! حداقل حزب مشروطه و
جريانات مشابه در خارج کشور
بار ديگر کفش و کاله کرده اند و
پرچم دفاع از اين طرح و
ايستگاه ارتجاعی را در مقابله با
پروژه سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی برجسته کرده اند .بايد

انتظار داشت که جريانات مشابه
نيز با اين آھنگ ھمراه شوند و به
رقص و چرخش درآيند .در عين
حال تالش بسياری شده است که
ھويت و نقش جريانات حکومتی و
"نمايندگان مجلس اسالمی" در
ميان خيل متعددی از اسامی ديگر
پنھان نگھداشته شود.

اما در عين حال ادبيات اين طرح
به درجات معينی با زبان و ادبيات
رايج دوم خردادی متفاوت است .و
اين اقدامی آگاھانه است .واقعيت
اين است که ھيچ طرحی در ادامه
شکست دوم خرداد نميتواند تکرار
نوار کھنه دوم خرداد باشد .جامعه
تغيير کرده است .مردم تغيير کرده
اند .سياست در جامعه تغيير کرده
است .نتيجتا ادامه پروژه دوم
خرداد نميتواند با ھمان ادبيات و با
ھمان قالبھای سياسی گذشته ارائه
و به پيش برده شود .از اين رو اين
بيانيه نيز مھر زمان و شرايط
خاص جامعه را برخود دارد.
تالش شده است که "گفتمان" و
زبانی بکار گرفته شود که بعضا
به برخی خواستھا و سياستھای
مردم نزديک تر است .اما اين
تغيير زبان تغييری در ماھيت و
در اھداف و سياستھا نيست.
تغييری در شکل بيان و ارائه
ھمان مضامين در شرايط جديد
است.

کدام اھداف سياسی؟
اھداف سياسی گفته و ناگفته طرح
"گفتمان مطالبه محور" کدام است؟
برای تبيين جايگاه و اھداف
سياسی اين طرح شايد ساده تر
باشد که از "ناگفته ھا" آغاز کرد.
اين طرح ھمانطور که در اسم آن
آمده است .يک
صفحه ۶

يک دنياى بھتر

صفحه ۶

"گفتمان مطالبه محور":
پروژه ای ديگر در مقابل سرنگونی انقالبی
رژيم اسالمی ...
"گفتمان" و يا يک "بحث و
گفتگو" است .و "مطالبه" در
محور اين گفتمان قرار دارد .به
عبارت دقيق تر طرحی برای
بحث و گفتگو است که دارای
مطالبات معينی از رژيم اسالمی
است .حداکثر ھدف اين طرح
اعالم مطالباتی و سياستھايی در
مقابل جناحھای حکومتی و
مشخصا جناح راست حکومت
رژيم اسالمی است .به اين اعتبار
اين طرحی برای خالصی از
سرطان رژيم اسالمی نيست.
طرحی برای سرنگونی رژيم
اسالمی نيست .طرحی برای
جدايی دين از دولت نيست.
طرحی برای آزادی بی قيد و
شرط بيان و عقيده و مطبوعات
نيست .اين طرحی برای اصالح
رژيم اسالمی است .اصالح زمينه
ھای اجتماعی ،سياسی و اداری
رژيم حاضر اما در چھارچوب
کليت نظام جمھوری اسالمی .در
اين طرح بنيادھای دستگاه
سرکوب و استثمار و بی حقوقی
مردم کماکان پا برجا باقی می
مانند .دستگاه واليت و خيمه
اسالم قرار نيست تغييری بکند.
اين بيانيه حتی طرحی برای حذف
واليت فقيه نيست .مجموعه
اصالحات و "مطالباتی" که در
اين طرح قيد شده است تماما در
چھارچوب نظام رژيم اسالمی می
گنجد در بسياری از مفاد اين
طرح نقش و جايگاه مشاوران
دلسوز رژيم اسالمی کامال مشھود
است .يک ويژگی اين طرح که
معرف جنبه "اصالحگرانه" آن
در چھارچوب رژيم اسالمی است
مساله مطالبه "نظارت بر حسن
اجراى قانون اساسى" است.
ھمانطور که ھدف اعالم شده
جنبش ارتجاعی دوم خرداد،
مساله اجرای قانون اساسی بود.
يک رکن گاليه دوم خرداديھا به
نيروھای جناح راست ،عدول آنھا
از مبانی اصلی و پايه ای قانون
اساسی رژيم اسالمی است .اما
مطالبه اجرای قانون اساسی نظام
اسالمی بيانگر ماھيت ارتجاعی و

ضد انقالبی اين طرح است .ھمين
چند کلمه برای محکوميت اين
پروژه و ارتجاعی قلمداد کردن آن
کافی است .اگر طرحی در
برگيرنده بھترين مطالبات سياسی و
حقوق مدنی و شھروندی باشد،
چنانچه خواھان آن باشد که اين
مجموعه را در چھارچوب قانون
اساسی رژيم اسالمی به پيش برد،
اين مجموعه را بايد نقد و افشاء و
طرد کرد .ھر طرحی ،عليرغم ھر
نيت و ھر توجيھی که مدون
کنندگان آن مد نظر داشته باشند،
چنانچه بخواھد خواستھای خود را
در چھاچوب اجرای قانون رژيم
اسالمی به پيش برد ،به چيزی جز
عوامفريبی و تالش برای تامين
ملزومات تداوم حکومت اسالمی
منجر نخواھد شد .نکات محوری
ديگری که بيانگر ھويت ارتجاعی
اين مفاد ھستند به قرار زيرند:

يک مطالبه ديگر اين طرح
"برقرارى ديدارھاى ادوارى رئيس
جمھور با تشكلھای مستقل سياسی،
فرھنگی ،مدنی ،صنفی "… ،است.
تصورش حتی مضحک است .برای
يک لحظه تصور کنيد که جماعتی
پيدا شده اند که بجای محاکمه سران
رژيم اسالمی ،بجای محاکمه
احمدی نژاد ،ميرحسين موسوی،
کروبی و محسن رضايی ،خواھان
سازمان دادن "ديدارھای ادواری"
با رئيس حکومت اوباش اسالمی
ھستند! حال تصور کنيد که جماعتی
در خارج کشور که خود را "ليبرال
دمکرات" معرفی ميکنند اين
خواستھای ارتجاعی را خواستھای
مترقی معرفی ميکنند و خواھان
حقنه کردن آن به مردم آزاديخواه و
برابری طلب ھستند! فقط يک نتيجه
ميتوان گرفت :اين جريانات ھم
جنس اند .به يک جنبش اجتماعی
تعلق دارند .ھم خانواده ھای رژيم
اسالمی اند .بقاء و تداوم خودشان
بنوعی به بقاء نوعی از حکومت
اسالمی گره خورده است .تصورش
مضحک است اما فقط رژيم
اسالمی قادر به برگزاری مضحکه

نيست .برخی از نيروھای ملی
اسالمی ھم دارای چنين قابليتی
ھستند.

مساله آزادی بيان يک رکن ديگر
اين طرح است .اما اشتباه است
اگر تصور کنيد که اين جريانات
خواھان آزادی بی قيد و شرط
بيان ھستند .يا اينکه خواھان
آزادی مطبوعات ،رسانه ھا و
گفتار ھستند .اين کسانى نيستند
که فرياد بزنند نقد تمامی جوانب
ملی و مذھبی و فرھنگی و
اقتصادی جامعه بی قيد و شرط
و بدون ھيچگونه محدوديتی آزاد
است .خير ،چه بسا چنين تعبيرى
از آزادى بيان را "ھرج و مرج"
قلمداد ميکنند .در بيانيه اين
جماعت آمده است" :تضمين
آزادی بيان از طريق رسانهھای
نوشتاری ،ديداری ،مجازی.… ،

و جلوگيری از ھرگونه منع
فعاليت آنھا پيش از صدور رأی
دادگاه صالحه ".اين مطالبات

انسان را بی گمان به ياد رمان
"مزرعه حيوانات" می اندازد.
آزادی بيان اين جريانات مانند
منشور آزادی "خوکھا" است.
مطبوعات آزادند مگر با صدور
رای دادگاه صالحه؟! و برای
يک لحظه سيستم قضايی رژيم
اسالمی را تصور کنيد .حتی
زمانيکه "صالحترين" مرتجعين
دوم خردادی در راس سيستم
قضايی اش قرار داشته باشد ،اين
دادگاھھا بنا به قانون اساسی
رژيم اسالمی موظف اند حکم به
تعطيل ،محکوميت و ممنوعيت
ھرگونه فعاليتی که مخالف مبانی
پايه ای رژيم اسالمی است،
دھند .مگر دوم خرداديھا در
حاکميت در دوران شکل گيری
رژيم اسالمی چنين نکردند؟
مگر قتل عامھای دھه شصت را
جامعه فراموش کرده است؟ مگر
اين قتل عامھا توسط "دادگاھھای
صالحه" رژيم اسالمی صورت
نگرفت؟ کجای اين دنيا کسی
آزادی بيان را مشروط به رای
دادگاه کرده است؟ حتی در
سيستمھای پارلمانی و دمکراسی
که مردم و طبقه کارگر حداقلی
از آزادی بيان را به جامعه
تحميل کرده اند ،صحبتی از اين
محدوديتھا و قيد و بندھا نيست.
تنھا نيروھايی سوپر ارتجاعی

شماره ١٠٢
مانند نئوکانسرواتيوھا در آمريکا و
ھمتاھای آنھا پرچمدار محدود
کردن آزادی بيان به رای دادگاه
ھستند!

مساله ديگر لغو مجازات شنيع
اعدام است .مبارزه برای لغو
اعدام يک مطالبه عميقا انسانی در
جامعه است .اين يک دستاورد
جنبش کمونيسم کارگری در جامعه
است .حتی بسياری از تشکل ھای
"حقوق بشری" در جامعه خواھان
لغو اعدام در جامعه ھستند .اما در
اين بيانيه ما شاھد "ممنوعيت
اعدام افرادی که در سن زير ١٨
سال مرتکب بزه شده اند" ھستيم.
در پاسخ بايد گفت :اعدام شنيع
است .قتل عمد دولتی و سازمان
يافته است .و مسلما اعدام کودکان
شنيع ترين شکل اعدام است .اما
محدود کردن مبارزه برای لغو
اعدام به لغو اعدام کودکان در
حالی که جامعه ای خواھان پايان
دادن به اعدام علی العموم است،
يک رو در رويی آشکار با
خواست و مطالبه مردم آزاديخواه
و برابری طلب است .در حقيقت
اعدام
بر
گذاشتن
صحه
"بزرگساالن" است .کج و معوج
کردن مطالبه عمومی مردم در لغو
تماميت مجازات اعدام به معنای
بازگذاشتن دست رژيم اسالمی در
اعدام و کشتار وحشيانه در جامعه
است .به معنای تاييد ضمنی و غير
مستقيم تمام اعدامھای رژيم
اسالمی است.

نقد مفصلتر مبانی اين بيانيه را بايد
به آينده و در صورت پاگيری
بيشتر اين جريان موکول کرد .در
اينجا بايد اشاره مختصری به
اھداف سياسی اين بيانيه در شرايط
برگزاری مضحکه انتخاباتی رژيم
اسالمی کرد .اين طرح در عين
حال بديلی برای چگونگی
مشارکت در مضحکه انتخاباتی
رژيم اسالمی است .چرا؟

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی و
"گفتمان مطالبه محور"
در مقدمه اين طرح ارتجاعی آمده
است" :تجربه

مشاركت بی قيد

صفحه ٧
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"گفتمان مطالبه محور":
پروژه ای ديگر در مقابل سرنگونی انقالبی
رژيم اسالمی ...
و شرط و غير برنامهای در
انتخابات و نيز تحريم مطلق و از
ابتدای فرايند فضای انتخاباتی،
ھيچكدام نتوانسته است به رشد
جنبشھای اجتماعی و يا حل
معضالت كشور و مردم منجر
شود ".اين جريانات از يک طرف
منتقد "مشارکت بی قيد و شرط"
در انتخابات رژيم اسالمی ھستند.
و از طرف ديگر عدم شرکت در
اين مضحکه اسالمی و يا به قول
اين جريانات سياست "تحريم
مطلق" را کامال نادرست و مضر
به حال رشد جنبش ھای اجتماعی
ميدانند؟! در ادامه به تفاوت
واقعی و عملی عدم شرکت در
مضحکه انتخاباتی و سياست
"تحريم انتخابات" رژيم می
پردازم .اما در اينجا به معنای
سياسی و عملی اين طرح اشارات
مختصری بايد کرد.

ھمانطور که در بيانيه بطور
خجوالنه ذکر شده است ،مساله
واقعی طراحان اين پروژه
در
"مشارکت"
چگونگی
مضحکه انتخاباتی رژيم اسالمی
است .اين جوھر سياسی طرحشان
در شرايط کنونی است .ھر کس
که به مفاد اين طرح و ليست
امضا کنندگان نگاه کند متوجه
خواھد شد که اکثريت قاطعی از
اين جماعت حاميان ميرحسين
موسوی و يا شيخ مھدی کروبی
ھستند و يا کسانی ھستند که
خواھان شرکت در مناسک
اسالمی رژيم اند اما نميدانند به
کدام يک از اين دو مرد مرتجع
امتحان پس داده مسلمان بايد رای
بدھند .از طرف ديگر مفاد
مطالبات اين بيانيه شباھتھای
زيادی با طرح ھای اين دو
کانديدای "اصالحات" دارد .به
فراگيرنده
طرحی
عبارتی
مطالبات اين دو کانديدا است.
پالتفرم اقتصادی و سياسی و
اجتماعی آن در محورھای اساسی
با طرح "شھروندی" ميرحسين
موسوی و سياست دولتگرايی

اقتصادی اين سرکرده رژيم اسالمی
و بسياری سياستھای تبليغاتى شيخ
کروبی يکی است.

اما چرا اين جريان به ھيچکدام از
اين دو کانديدا رای نداده و يا ترجيج
خود را اعالم نکرده اند؟ واقعيت
اين است که اين جريانات رای به
ھر کدام از اين دو کانديدا را به
عھده خود رای دھندگان گذاشته اند.
اين محدوده ای برای مانور است
که در اين طرح مستتر است.
اقدامی است که از قرار مانع شقه
شدن بيشتر صفوف دوم خرداد
ميشود .اما ھمان اھداف را در کليت
خود دنبال ميکند .سياست اين
جريانات در واقعيت شيوه جديدی
برای گرم کردن تنور انتخابات
رژيم اسالمی بدون شرکت مستقيم
و حمايت از يکی از کانديداھا در
صف
دستگی
دو
شرايط
"اصالحات حکومتی" است .طرح
"گفتمان" طرحی برای گسترش
خواستھا و مطالبات جرياناتی است
که اکنون خود دو کانديدای
"اصالحات" از صفوف خود
بيرون داده اند .سياست عملی و
تاکتيکی اين جريان "فشار از
پائين" است .فشار جنبش اصالحات
حکومتی از پائين بر رژيم .اين
فشار صف آزاديخواھی و برابری
طلبی و عدالت اجتماعی نيست .اين
جريانات با اتخاذ اين سياست عمال
زمينه ھای "چانه زنی در باال" را
برای جناح مطلوب خود فراھم
ميکنند.

مدافعين اين طرح ميگويند که
سياستھای مشارکت بی قيد و شرط
و عدم شرکت کمکی به رشد جنبش
ھای اجتماعی و يا حل معضالت
کشور نکرده است .از اين جريانات
بايد پرسيد کمک به کدام جنبش ھای
اجتماعی؟ جنبش سرنگونی طلبانه
توده ھای مردم؟ جنبش خالصی از
شر مذھب و اسالم و حکومت
اسالمی؟ جنبش آزادی و برابری و
رفاه و سعادت ھمگان؟ کداميک؟
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يک شرط تامين اھداف اين
جنبشھا سرنگونی ھمه جانبه
کليت رژيم اسالمی است .اما اين
جريان در عين حال حقيقتی را
برای جنبش خودشان بيان
ميکنند .نه شرکت بی قيد و شرط
و نه عدم شرکت نفعی برای دوم
خرداديھا و بسياری از ملی
اسالميھا نداشته است .مشارکت
بی قيد و شرط تاييدی بر سياست
و عملکرد جناح راست است .در
عين حال سياست عدم شرکت در
مضحکه انتخاباتی اقدامی بر
عليه کليت رژيمی و مصالحی
است که اين جريان دنبال ميکند.

واقعيت اين است که عدم شرکت
در اين مراسم رژيم اسالمی پيش
شرط اتخاذ ھر سياست
آزاديخواھانه و راديکالی در قبال
رژيم اسالمی است .اما کافی
نيست .بايد عدم شرکت در اين
مراسم را به يک اعتراض فعال
و راديکال عليه رژيم اسالمی و
زمينه ای برای تعرض بيشتر به
حکومت اين اوباش تبديل کرد.
ھرگونه تاکتيکی بايد با توجه و

در راستھای خواست اساسی توده
ھای مردم در سرنگونی رژيم
اسالمی تعيين شود .خالصه کنم:
واقعيت اين است که اين طرح
مجموعه ای در ادامه دوم خرداد
است .در ادامه طرح "رفراندوم"
است .تالش ديگری از جبھه دوم
خرداديھا برای ايجاد چتری برای
گرد آوردی نيروھای پراکنده و
مستاصل دوم خردادی و ملی
اسالميھا است .اين طرح برای
اصالح ھيوالی اسالمی و تضمين
بقاء آن است .طرحی در مقابله با
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی
است .نقد و افشای ھمه جانبه اين
طرح يک عرصه فعاليت جنبش
کمونيسم کارگری برای کنار زدن
موانع و ايستگاھھايی است که
نيروھای ارتجاعی و ضد انقالبی
در مقابل جامعه و مردم قرار
ميدھند.

در بخش بعدی به توجيھات حزب
مشروطه در دفاع از اين طرح و
ھمچنين تالش ارتجاعی اين جريان
در مذمت ھر تالش انقالبی و
راديکال ميپردازم* .

مضحکه انتخاباتی
و موسوی خط امامی...
دوره رياست اش با استيضاح مردم و حتی بخشی از طرفداران اوليه
اش بدرقه شد .اکنون ھم با ھمان حرارت دارد از انتخاباتی که چيزی
جز کاريکاتوری از انتخابات نيست دفاع ميکند .به "قوانين
غيردموکراتيک" گذرا اشاره ای ميکند ،عدم وجود حداقل شرايط الزم
برای يک دموکراسی نيم بند را عمال يک مساله پيش و پا افتاده جلوه
ميدھد و ميکوشد مردم را به اميد بستن به اين مضحکه ترغيب ميکند:
"ھنوز معلوم نيست مردم چگونه به آنھا پاسخ می دھند .اما صحنه
رقابت ھای انتخاباتی با وجود ھمه كاستی ھا كه عمدتا از قوانين غير
دموكراتيك سرچشمه می گيرد ،در حدود امكانات كنونی ھمان است كه
بايد باشد .ھرچند سرخوردگی ھا و نااميدی ھا به قوت خود باقی است
و بسيار سخت است مردمی را كه اعتماد از دست داده اند و فاصله
گرفته اند باری ديگر با ھمان مھره ھا جلب و جذب كرد .اما اميد به
دخالت مردم در شكل دادن به انتخاباتی كه در محاصره محدوديت ھا
گرم است و نامزدھا از خطر كردن سر باز نمی زنند غيرممكن ھم به
نظر نمی رسد".
انسان از اين ھمه ھنر در دروغ گفتن به خود و جامعه انگشت بدھان
ميماند* .
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مضحکه انتخاباتی و موسوی خط امامی
در حاشيه اظھارات مھر انگير کار
آذر ماجدی
باصطالح اصالحگران ھرگاه
اسم "انتخابات" را ميشنوند از
خود بيخود ميشوند .گويی اين
کلمه دارای سحر و جادو است.
فعاليت ھای "انتخاباتی" شان را
آغاز ميکنند و ھر سال ھم دريغ
از پارسال!
در  ،1376دو دھه بعد از
حاکميت رژيم سياه اسالمی ،بعد
از کشتار و قتل عام ھزاران نفر
در سياھچال ھای اسالمی ،بعد از
فتواھای قتل عام و کشتار "امام
جالد" ،نسل جديد بر اين تصور
شد که از طريق انتخابات جامعه
را تغيير دھد ،اصالحات ايجاد
کند ،نابرابری را محو کند .اين
نسل جوان تصور ميکرد .دل به
آخوند لبخند به لب بست .
اما اگر اين نسل جوان متوھم بود،
جريانات کار کشته تر طرفدار
رژيم که پيش از اينھم به اين
رژيم خونين کمک کرده بودند تا
پايه ھای خود را محکم کند؛ مدد
رسانده بودند و نوجوانان
کمونيست ،مجاھد و مخالف را در
راه خدا به دستگاه امنيتی رژيم لو
داده بودند ،علم "اصالحات" را
برافراشتند .ھمگی به خلسه
اصالحات فرو رفتند .از
اپوزيسيون رژيم سابقی تا چپ
ھای ملی – اسالمی به سيد
نوظھور دخيل بستند .
در خارج کشور بخشی از اين
اپوزيسيون مدتی بود که با رژيم
آشتی کرده بود و پای اش به
سفارت ھای رژيم اسالمی باز
شده بود و بساط چلوکباب در کنار
حاج آقا سفير اسالمی براه بود.
بايد انصاف داشت ،اينھا ھيچوقت
به ميل خود با رژيم قھر نکرده
بودند .رژيم اسالمی زمانی که
ديگر به خدمات شان بی نياز شد،
به سراغشان آمد ،بخشی شان را
گرفت و اعدام کرد ،بخش
ديگرشان فرار را به قرار ترجيح

داد .وقتی سفارت ھا درشان را به
روی آنھا باز کردند ،اينھا مانند
کودک پدر گم کرده به آغوش پدر
بازگشتند .
سيد خاتمی به نقطه اميد اينھا بدل
شد .دو خرداد  76را جشن گرفتند.
برايش سينه چاک کردند .دست در
دست سفارت اسالمی برای باز
کردن درھای غرب به روی رژيم
آبرو باخته اسالمی سگ دو زدند.
از ھمه مضحک تر دفاع اينھا از
"حق آزادی بيان" آدمکشان اسالمی
و مدافعين اين آدمکشان در مقابل
کمونيسم کارگری بود .در مقابل
صف محکم اعتراض کمونيسم
کارگری به حضور رژيم اسالمی
در غرب ،اين پادوھای اسالمی
مدافع آزادی بيان شدند .ھيچ چيز
مضحک تر از دفاع از آزادی بيان
يک رژيم قاتل در مقابل اپوزيسيون
اين رژيم نيست .اما اين مفلوکين
ھميشه دنيا را وارونه ديده اند و
فکر ميکنند که خيلی ھم مردرند
اند.
وقتی سيد تو زرد از آب درآمد اينھا
به روی خود نياوردند و دوباره
وانمود کردند با اين رژيم مخالف
اند .باز مضحکه انتخابات براه
افتاده است و اين باصطالح
اصالحگران فعال شده اند .در داخل
کشور اين "اصالحگران" با اتخاذ
سياست مقايسه ميان بد و بدتر به
کمپين آنکه "بد" اش می پندارند می
پيوندند .الاقل برای حفظ ظاھر ھم
شده اينطور وانمود ميکنند که علت
دفاع شان از کانديدای معين صرفا
از پراگماتيسم نشات ميگيرد .و بر
مبنای ھمين پراگماتيسم مردم به
مرگ گرفته شده را دعوت ميکنند
که به تب رضايت دھند و به "بد"
رای دھند .
مضحکه انتخابات دوباره آغاز شده
است .لولوی احمدی نژاد را در
مقابل مردم گذاشته اند و به زبان بی
زبانی ميگويند ھر کسی ببرد ،بھتر

از اين دلقک تير خالص زن
است .اول خاتمی را علم کردند.
سيد ھنوز عرق ناز و کرشمه
اش برای پذيرش کانديداتوری
خشک نشده بود ،موسوی پا پيش
گذاشت و آب سردی بر سر سيد
ريخت .خاتمی دل شکسته و
افسرده و با احساس خنجر در
پشت کنار کشيد .با وجود آنکه
خاتمی در  8سال رياست
جمھوری اش ھيچ گلی به سر
ھيچکس جز "نظام" نزده بود و
ھميشه به پايبندی به نظام قسم
خورده بود ،ھراس از اينکه
وجود خاتمی ممکن است
توھمات  76را در جامعه زنده
کند ،باعث شد که موسوی را به
ميدان بياورند .ھر چه باشد
موسوی در سال ھای اول رژيم
نقش فعالتری در حکومت
اسالمی نسبت به خاتمی داشته
است و در زمان اعدام ھای يک
دقيقه ای در زندان ھا نخست
وزير بوده است .به اين ترتيب
نظام ميتواند نفسی بکشد که فيل
مردم ياد ھندوستان نخواھد کرد .
اما اين "اصالحگران" نستوه
دست بر نميدارند .سعی ميکنند
از "فضای انتخابات" استفاده
کنند و "مطالباتشان" را مطرح
کنند تا به اين ترتيب "مسئوالن
را متوجه کنند  ...که به گروه
ھای مردمی و اقشار حاشيه ای
نيز پاسخگو باشند ".اين عبارت
سرتاپا توھم انگيز از بيانيه
ائتالف "ھمگرايی جنبش زنان
برای طرح مطالبات در
انتخابات" است ،اما صرفا
برخورد و نگرش "بخش زنان"
را منعکس نميکند .بخش زنان
از آنجا که جنبش حقوق زن يک
جنبش فعال ،بسيار مطرح و پر
پشتيبان ،چه در سطح کشوری و
چه در سطح بين المللی است،
عمال به سخنگوی کل جنبش
"اصالحگران پرو رژيم" بدل
شده است .
وظيفه بسيار "مقدس" اينھا ايجاد
اميد در ميان مردم است،
ميکوشند با بيانيه ھای اين چنينی
و با استفاده از عنوان پر
طمطراق "جنبش زنان" مردم را
به پای صندوق ھای رای
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بکشانند .اسمش را ممکن است
پراگماتيسم بگذارند ،اما دارند
مردم را يک بار ديگر به مسلخ
توھم ميبرند .ميخواھند يکبار ديگر
برای اين رژيم "مشروعيت"
بخرند .ميخواھند دوباره تکاپوی
انتخاباتی ايجاد کنند .ظاھرا به
موسوی يا کروبی اميد بسته اند،
اما با اينکار دارند به تحکيم پايه
ھای رژيم ضد زن ،رژيم کشتار و
سنگسار ،شکنجه و اعدام کمک
ميکنند .
خانم مھرانگيز کار ،يکی از اين
چھره ھای جنبش دو خرداد که
اکنون به اپوزيسيون پرو رژيم در
خارج کشور پيوسته است ،اين
چنين از مضحکه انتخابات دفاع
ميکند" :البته كه رای می دھم.
صحنه رقابتھای انتخاباتی پر از
انرژی و نوآوری است .اگر از
اين انتخابات كه از نگاه من تبديل
شده است به يك پل برای عبور به
سالمت گذر كنيم و افراطيون با يك
اقدام غير منتظره پنجره ای را كه
دارد آھسته آھسته باز می شود
نبندند اميدھای بر باد رفته باری
ديگر به دلھا باز می گردد".
واقعا مضحک است .انسان حيران
ميشود که منظور از "پل به
سالمت" چيست؟ کدام "پنجره" و
به چه افقی دارد باز ميشود؟
موسوی که ظاھرا به نقطه اميد
خانم کار بدل شده ،قرار است چه
گلی به سر مردم بزند؟ ايشان پيش
از اين با ھمين حرارت از خاتمی
دفاع کرد 8 .سال در ميان دو
خردادی ھايی بود که به مردم
وعده ھای سر خرمن ميدادند و از
آنھا ميخواستند اميد و اعتماد شان
را به خاتمی از دست ندھند .اما
خاتمی در پايان
صفحه ٧
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گفتگوى على طاھرى با يک کودک کار از اصفھان:

صاحبکارم يک جغد کثيف است!
يک دنيای بھتر :اسماعيل جان از
طريق دوستان خبر دار شديم که
اخيرا کارگاه ھای توليدی پوشاک
فقط کارگر زير  17سال استخدام
می کند و اکثرا مراجعين برای
کار در توليدی ھا پس زده می
شوند .ازت ميخواھم برای
خوانندگان ما کمی در اين رابطه
توضيح بدھی و مقدمتا کمی از
خودت و شرايط کار برای ما
بگوئى.
اسماعيل :من  16سال سن دارم.
سه سال است که در يک کارگاه
توليدی لباس در خيابان
عبدالرزاق اصفھان مشغول به
کار ھستم .شيوه کار ما به گونه
ايست که در يک بخش از سه
قسمت توليدی کار ميکنم که يک
اتاق  50متری است که بيست نفر
از ھم سن و سال ھايم در آنجا
کار ميکنيم .کار از ساعت 7
صبح شروع می شود و تا  7شب
و گاھی وقت ھا تا  9شب ادامه
دارد .حدود روزی  1200تومان
حقوق ميگيرم .شايد باورتان
نشود اما حقيقت دارد .خوب من
از کارگاه ھای توليدی ديگر
خبری ندارم فقط کارگاه خودمان
را می دانم شرايط خيلی بدی
است .اما اينکه پرا فقط
صاحبکارھا بچه ھای کم سن و
سال را استخدام می کنند و به
سراغ بزرگتر ھا نميرند دو علت
دارد :اول کسی زير بار اين
دستمزد ناچيز نمی رود و دوما به
دليل بچه بودن ما می تواند کار
بيشتری از ما بکشند .بزرگترھا
را که نمی شود پس گردنی زد اما
بچه ھا را می شود!
يک دنيای بھتر :در مقايسه با
اخباری که به دستمان ميرسد می
توانم حرفت را درک کنم .کمی
بيشتر در رابطه با نوع کار و
شرايط کارت توضيح بده.
اسماعيل :کار يکنواخت و خسته

کننده ای است .فکرش را بکنيد
روزی  12تا  14ساعت شش روز
در ھفته و بعضا حتی جمعه ھا بايد
از صبح سحر تا بوق سگ يک
اتوی  10کيلويی را رويی يک کوه
تمام نشدنی لباس بکشی .يک لحظه
کار نبايد عقب بيفتد .حتی برخی
مواقع کارفرمای بی شرف به ما
اجازه غذا خوردن ھم نمی دھد يا
اگر خيلی وجدان نداشته اش درد
نگيرد با کلی بدبختی غذا را بايد
پای ھمان اتوھا بخوری .داخل
کارگاه ھوايی برای تنفس وجود
ندارد .کمتر ھفته ايست که بچه ھا
از حال نروند .خوب قصد من
خواندن مصيبت نيست و نمی
خواھم اشک شما را راه بيندازم اما
ما ھم آدم ھستيم و احتياج به چيزی
به اسم اکسيژن دارم .اما طمع
کارفرما اين چيزھا حاليش نمی
شود .پول و پول بيشتر تنھا چيزی
است که اين خوک ھای کثيف بلد
ھستند .بعضی روزھا آخرکار که
می شود صاحبکار با يک تکه
لباسی که نتوانسته آب کند و روی
دستش باد کرده می آيد طرف بچه
ھا و می گويد بيا اين برای مادرت!
حالم از اين اداھای خيرانه به ھم
ميخورد! اگر راست ميگوئی
دستمزد را زيادتر کن .کار را
سبک تر کن .اين غلطھا به تو
نيامده!
يک دنيای بھتر :االن در فصل
شلوغ کار پوشاک بسر ميبريم.
تاثير اين مسئله روی کار شما
چيست؟ وضعيت دستمزدھايتان
تغييری می کند؟
اسماعيل :درست است .اول ھر
سال قوال فصل مد است .اما اين مد
ھم بالی جان ماست .از طرفی
زندگی ما را در سال دو شقه می
کند .نصف سال را بايد بيکار باشيم
نصف ديگر را مثل سگ جان
بکنيم .صاحبکار ما مثل جغدی
است که می تواند نصف سال از ما
کار بکشد و نصف سال ما را در

خيابانھا رھا کند و چه پيش آمد
اين وضع برای ما برايش اھميتی
ندارد .برای اين آقای نامحترم
فقط پولی که دارد مھم است .يک
بار يکی از بچه ھا به صاحب
کار ما گفت چرا کار ما را کمتر
نمی کنی؟ می دانی جوابش چه
بود؟ گفت اين به نفع خود
شماست و گرنه در خيابانھا
معتاد می شويد و اين برای آينده
تان بد است! البته خودش روزی
سه بست ترياک نزند سرپا بد
نيست اما اينجوری جواب
ھمکارم را برگرداند! در رابطه
با دستمزد پرسيديد شايد برايتان
قابل تصور نباشد .ساعت اضافه
کاری ما اصال مزدی نمی
گيريم .يعنی به جای اينکه حداقل
مزدی اضافه کنند ھمان مزد
عادی را ھم نمی دھند و دبه در
می آورند .خوب اجبار است
عمو جان .ما با چند بچه قد و نيم
قد چکار می توانيم بکنيم؟ اين
لباس ھای مدی که در پشت
ويترينھاست محصول خون و
عرق بچه ھای  10تا  17ساله
است .قيمت واقعی شان بی
خوابی ما و محروميت ما از غذا
و بازی و تحصيل و ھمه چيز
است.
يک دنيای بھتر :ھمانطور که
خودت گفتی اکثر اين کارھا تا
 16و  17سالگی است .عاقبت
بچه ھايی که اين سن را پر می
کنند چه می شود؟
اسماعيل :بھتان برنخورد من
رک و راست بگويم .برای بچه
ای که  17سالش شده و نه
تخصصی دارد و نه تحصيلی
کرده چه راھی باقی می ماند؟ يا
گدايی يا پخش مواد و خالصه
کارھای خالف! اين سرنوشت
ھمه ما است .صد من مرثيه در
رابطه با بزھکاری و راه ثواب
باز با وجود اجبار مشکالت
زندگی جوان را بکار خالف می
کشاند .می گويند خدا بزرگ
است .فعال که خدا خدای پول
دارھاست .خدا با ما آدمھای
بدبخت بيچاره چکار دارد؟
يک دنيای بھتر :ميتوانی در
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رابطه با شرايط باقی کارگران ھم
صحبت کنی؟ آيا وضع آنھا ھم به
ھمين منوال است يا شرايطی
ديگری دارند؟
اسماعيل :من فقط می توانم وضع
کار خودم را توضيح بدھم و از
جاھای ديگر خبری ندارم .فقط
داستانھا و اخباری می شنوم .فکر
نکنم وضع آنھا ھم فرقی بکند.
اينجا را برايت در يک کالم
خالصه کنم :پول نداری برو بمير!
تازه ما يک فرقی با بقيه داريم.
ھمان چندر غازی که در می آوريم
ھم دست خودمان را نمی گيرد.
بايد بدھيم به پدر يا مادرمان .البته
نه که آنھا آدمھاى بدی باشند ،اما
بدون اين پول ما روی پول
خودشان ،اگر داشته باشند که خيلی
ھا اصال درآمدی ندارند ،از پس
خرج بر نمی آيند! اين را ھم می
دانم خيلی از دخترھا در محالت ما
می روند دنبال تن فروشی از 13
سالگی .وضع خانواده ھا اينجا
خيلی خراب است .ھمسايه ای
داشتيم خيلی مرد خوبی بود.
اصفھان کار برايش پيدا نمی شد
می رفت تھران کار می کرد .من
واقعا برايش احترام قائلم .اما
خانمش در نبودش دوست پسر پيدا
کرد .بچه ھايش بھش گفته بودند
وقتی تو نيستی يکی می آيد خانه
به ما ميگويد به من بگوييد بابا!
خوب آن بيچاره ھم طاقت نياورد.
زنش را طالق داد .اينجا اصال
حرمت ھمه چيزی پاشيده شده
است .احترام و شانی باقی نمانده
است!
يک دنيای بھتر :نظرت در رابطه
با اعتراض ھای کارگران
بزرگسال چيست؟ آيا از اين
ھا
اعتراض
صفحه ١٠
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صاحبکارم يک
جغد کثيف است...
خبری داری؟
اسماعيل :در رابطه با اعتراض
کارگران نساجی زياد شنيده ام.
خيلی ھم خوشم آمد .اما يک بار
يک عکسی از کارگران ديدم
کمی حالم گرفته شد .روی تابلو
نوشته بود :ما کارگران گرسنه
ايم .خوب اين تصوير يک مشت
گرسنه از ما می دھد .درست
است که ما گرسنه ايم ،من يکی
ھميشه عمر گرسنه بودم .غذای
خوب يک خاطره دور دست
برای معده من است .اما ھيچ وقت
نمی آيم روی تابلو بنويسم ما
گرسنه ايم .حتما می پرسيد خودت
بودی چه می نوشتی؟ من می
نوشتم حق دزديده شده ما
کارگران را بدھيد! کمتر دزدی
کنيد! من می نوشتم مرگ بر
پول! تازه ھمه اش غذا نيست،
اين بيشتر يک فحش است که
پولدارھا به ما می دھند :گدا
گرسنه ھا! خوب ما خودمان آنرا
روی تابلو نوشته ايم و قبول کرده
ايم! در ثانی مادرم ھميشه می
گويد زورت را نده که التماس
کنی!
يک دنيای بھتر :اسماعيل جان با
تشکر که اطالعات مفيدی در
اختيار من و خوانندگان نشريه
گذاشتی.
اسماعيل :با تشکر متقابل .مرسی
که وقتی برای حرف ھای من
اختصاص داديد! *

به حزب
اتحاد کمونيسم
کارگری کمک
کنيد!

يک دنياى بھتر

نامه اى از ايران
على عزيز،
 22خرداد نزديک می شود و تالش حکومتيان
برای جمع کردن مردم پای صندوقھای مارگيری
روز به روز بيشتر می شود .بعيد نيست که
موفق ھم بشوند .ديشب با يکی از اھالی کشور
شما صحبت می کردم؛ ميگفت اينطور به نظر
مياد که بجز تعدادی محدود از ايرانيان ،بقيه
شرکت ميکنند و به کروبی يا موسوی رای
ميدھند .اينطور که ميگفت ،خود اين افراد می
دانند و معترف اند که تغييری رخ نخواھد داد.
ولی می گويند حتی برای يه کوچولو تغيير در
اوضاع و احوال بايد در انتخابات شرکت کرد.
ھمان مسئله "به مرگ بگير تا به تب رضايت
دھد"! و چقدر خواست انسانھای معينی در
شرايط زمانی و مکانی معين خوار و ذليل می
شود که بخاطر ذره ای تغيير درعملکرد
حکومت اوباشان اسالمی ،ننگ مشروعيت دادن
به آنرا بپذيرد!
آری اينجا ھم ،برخالف نظر دوستانی که تصور
می کنند ھمين امروز می توان پرچم سرخ را در
ميدان اصلی شھر برافراشت ،متاسفانه وضعيت
به ھمين قرار است .چند شب قبل در يک
راھبندان در شمال تھران ،در کنار من اتوموبيل
تويوتا کمری ايستاده بود با چند سرنشين جوان و
روی دربھای ماشين پالکاردھای تبليغاتی نصب
شده بود .change for iran :بی اختيار خنده
ام گرفت ،چون تقليد خيلی مسخره ای بود از
تبليغات انتخاباتی اوباما .طرف که خيلی عصبی
شده بود ،پرسيد به کی رای ميدی؟ در جواب من
که گفتم به ھيچکس ،فرياد زد که در اينصورت
بازھم احمدی نژاد برنده خواھد شد.
اين عوامفريبی ھا متاسفانه موثر می افتد و کار
اين عوامفريبی متاسفانه عموما توسط جوانانی
انجام می شود که خود يکی از قربانيان اصلی
اين رژيم ضدانسان اسالمی ھستند .تمامی
فشارھاييکه رژيم از طريق گشت ارشاد ،از
طريق اعدام وغيره به مردم وارد می کند ،در
ھنگام مضحکه رای گيری ھم مورد بھره
برداری اش قرار می گيرد تا با حقه بازی تمام
وعده به ذره ای تغيير در اوضاع و احوال دھد و
رای جمع کند.
در ھرحال اشکال از ضعف ماست .بنظر من
دراين فرصتھای آخر بجاست که شماره ويژه ای
از نشريه صرفا به افشاگری در مورد اين
مضحکه بپردازد.
شادباشی و قربان تو ،مھرداد
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"خدمات کنسولى نميخواھيم"!
حضور تروريستھای اسالمی در گوتنبرگ موقوف!

ايرانيان آزاديخواه ،مخالفين جمھورى اسالمى!
بنا به اطالعيه سفارت رژيم اسالمى در استکھلم ،در
ھماھنگى با وزارت خارجه سوئد ،قرار است دومين ھيات
"مامورين کنسولى" را در روزھای جمعه و شنبه 8 ،و 9
خردادماه  1388برابر با  29و  30مای  2009ميالدی
بين ساعات  9.00تا  17.00به شھر گوتنبرگ اعزام کنند.

بار قبل آزاديخواھان در گوتنبرگ و مالمو و اخيرا در
تورنتو نشان دادند که جمھورى اسالمى حتى در معيت
سگ و پليس نميتواند بيايد و در شھر پرسه بزند .ما نشان
داديم که به حضور جمھورى اسالمى آلرژى داريم و
خوب ميدانيم عنوان "ارائه خدمات کنسولى" پوششى براى
امکانات حضور علنى در خارج کشور و گسترش
فعاليتھاى جاسوسى و تروريستى است.

ايرانيان آزاديخواه نه فقط "خدمات کنسولى" نميخواھند،
بلکه خواھان بسته شدن سفارت جمھورى اسالمى بعنوان
مرکز فساد و ترور و جاسوسى ھستند .ما مجددا به استقبال
اين ھيئت چاقوکشان خواھيم رفت .سياست ما جمع کردن
بساط جمھورى اسالمى در خارج کشور است .ما ھمه
مردم آزاديخواه و مخالفين جمھورى اسالمى را دعوت
ميکنيم که روز  29و  30مای در محل اعالم شده اين
ھيئت حضور بھم رسانند.

آدرس:
Mässans Gata 8, Göteborg

مرگ بر جمھورى اسالمى!

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيالت گوتنبرگ
2009-05-26

کارگران وطن ندارند!
زنده باد
انترناسيوناليسم کارگرى!

يک دنياى بھتر
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جھنم واقعى
گزارشى از کارگران پيرانشھر
عباس سعيد پور
شھرستان پيرانشھر که يکی از
شھرھای استان آذربايجان غربی
است حدود  120000نفر جمعيت
دارد .اکثر مردم اين شھر
کارگرانی ستم ديده ھستند .اين
کارگران به چندين گروه در
کارھای مختلف تقسيم می شوند.
گروھی از کارگران در کارخانه
ھا با حقوق بسيار کم مشغول به
کارند .بسياری از کارگران بيمه
نيستند و کار آنھا به صورت
فصلی است که در فصلھای
تعطيل ھيچ درآمدی ندارند.
پرداخت حقوق اکثر کارخانه ھا با
تاخير چند ماھه انجام می شود و
با اين حقوق ناچيزی که دريافت
می کنند نه تنھا نمی توانند زندگی
معمولى اى را برای خانوده ھای
خويش تامين کنند بلکه ھيچ پس
اندازی برای آينده ندارند.
بخش ديگری از کارگران در
مرز ايران و عراق )تمرچين(
مشغول به خالی کردن بار ماشين
ھا ھستند که ظلم زيادی در حق
آنان می شود .کارگران مرز
برای کار در آنجا بايد کارت
عضويت داشته باشند و ماشين ھا
را به صورت سھميه ای خالی
کنند .يعنی يک گروه  5نفری
کارگران در روز بايد دو ماشين
برای خالی کردن داشته باشند .ھر
گروه برگه ای دريافت ميکند که
براى تخليه ماشين بايد آن را
تحويل صاحب بار دھند تا بتوانند
ماشين را خالی کنند .اين برگه
حکم سھميه را دارد يعنی اگر
کسی آن را نداشته با شد ھيچ
سھميه ای ندارد .سر کارگر مرز
موظف است که اين برگه ھا را
"عادالنه" پخش کند اما وی برای
منفعت خود حق بسياری از
کارگران را پايمال می کند که
البته با رئيس مرز ھماھنگ است.
مثال يگ گروه  5نفری که بايد در
روز  2ماشين سھميه بگيرد،
اغلب  1ماشين ميگيرد و يا اصال
سھميه ای دريافت نمی کنند .در

عوض سر کارگر برگه ھای آنان
را در بازار سياھی که خود درست
کرده است به کارگران ديگر يا
ھمان کارگران صاحب برگه می
فروشد .برای خالی کردن بار 1
ماشين به  5نفر  30000تومان می
دھند که بايد کارگران اين برگه ھا
را به قيمت  10000تومان
خريداری کنند .وضعيت مالی اين
کارگران بسيار بد است حتی بعضی
از کارگران ماھيانه  140يا 130
ھزار تومان درآمد دارند که مبلغ
بسيار ناچيزيست .ولی خود سر
کارگر با اين ظلمی که در حق
کارگران ميکند ماھيانه درآمدی
باالی  1ميليون دارد.
دسته ای ديگر از کارگران به ناچار

و از شدت فشار مالی که کمر آنھا
را خم کرده است دست به کارگری
قاچاق ميزنند و ھر لحظه مرگ در
انتظار آنھاست .اين کارگران وظيفه
شان حمل و نقل بار قاچاق است و
جان خود را برای تامين زندگی
خانواده ی خود در خطر جدى می
اندازند .ھر ماه چندين کشته و شمار
زيادی زخمی و مجروح داريم که
شمار کشته شدگان امسال در مقايسه
با سالھای پيش به حداکثر رسيده
است .يعنى باالی  40کشته و چند
صد زخمی! در سالھای قبل ميزان
جنايت در اين مرز ھنوز بھتر بود
و حتی طوری بود که اگر  1نفر
کشته می شد  2يا  3روز مردم
تظاھرات می کردند که خود اين
تظاھرات آمار بسيار زيادی زخمی
و چندين تن کشته داشت و باالی
 100نفر دستگير ميشدند .معموال
کشته شدگان را خود خکومت دفن
ميکرد و به دنبال آن به آزار و
اذيت خانوادھای آنان نيز ميپرداخت
تا ساکت شان کند .زخمی ھا پس از
درمان ھمراه دستگير شدگان به

جريمه ھای زياد نقدی و شکنجه
و زندان محکوم می شدند .حتی
بعضی از آنان  7يا  8سال يا
زيادتر به زندان می افتادند و
ھمين کار باعث شد که ترس در
دل مردم بياندازند که اعتراض
نکنند .کم شدن اعتراضات با باال
رفتن ميزان جنايت در مرزھا
رابطه مستقيمى دارد.
اکثرا کسانی که اين دست به اين
کار خطرناک می زنند کفيل
خانواده ھستند و از روی نداری
اين کار را می کنند .بعضی ھا
از نبود کار و بی کاری به اين
کار رو مى آورند .نوجوانانی
ھستند که فقط  12يا  13سال
دارند و به دليل اينکه پدر و مادر
پيری دارند که نمی توانند
سرپرستی فرزند خود را بر
عھده بگيرند دست از درس
خواندن می کشند و تن به اين
کار می دھند و کشته می شوند.
در ھمين سال جارى  3تن از
کشته شدگان در ھمين سن بودند.
افرادی که زن و بچه دارند و
کشته می شوند زندگی مرگباری
را نصيب خانوادھای خويش می
کنند .در اندکی از خانواده ھا
مادر کفيل خانواده می شود و با
کارگری فصلی در سر مزرعه
ھا با حقوق روزانه فقط 8000
ھزار تومان که فقط در سال 4
ماه کار است سرپرستی خانواده
را بر عھده می گيرند .بعضی از
خانواده ھا به ناچار از ھم می
پاشند و مادر يا دوباره ازدواج
می کند يا به خانواده پدری خود
باز می گردد که در اين بين
بيشترين لطمه را فرزندان
خانواده می خورند .بعضی از
فرزندان خانواده ھاى منھدم شده
آواره ی خانه ی فاميل ھای خود
می شوند ،بعضی ھا به گدايی
محکوم می شوند ،و بعضی ھا
به ناچار براى اينکه برادر و
خواھر کوچکتر خود را آواره
نبيند دوباره مانند پدر خود دست
به کار قاچاق ميزنند.
يونس پيرداودی ،کمال رستمی،
و عثمان دريايی از جمله کسانی
ھستند که در اين ماه کشته شدند
و لقمان بلخ ،لقمان جايمندی
بدون داشتن ھيچ گونه باری در
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ماه قبل توسط رژيم جنايتکار
اسالمى به قتل رسيدند و خانواده
ھای آنان را در گنداب بدبختی
نشاندند.
بخش ديگری از کارگران از روی
ناچاری خود و خانواده خود را
آواره ی شھرھای ديگر ميکنند و
برای کار به کارخانه يا کورھای
آجرپزی می روند که زن و بچه
ھای آنان مجبور به انجام کارھای
طاقت فرسا می شوند .اين کوره ھا
فقط  6يا  7ماه کار ميکنند بقيه ی
ماه ھای سال کارگران بی کارند.
اکثر اين خانواده ھا در اين مدت
که کار می کنند مبلغ ناچيزی را
پس انداز می کنند .ولی متاسفانه با
آن پس انداز نمی توانن خرج  4يا
 5ماه بی کاری خود را بکشند و
دوباره از روی ناچارى بايد
آوارگی را تحمل کنند .اينبار به
مرغداری ھا و گاوداری ھای غير
بھداشتی ميروند تا خرج خود را
در آورند که البته بيشتر خانواده ھا
در اين اماکن دچار بيماری ھای
شديد پوستی و بيماری ھای داخلی
می شوند .يکی از کارگران که 11
سال بود که اين شھر را ترک
کرده بود ،و دنبال ھمين کارھا
بود ،در حال حاضر در روستائی
نزديک شھر در فالکت مطلق بسر
ميبرد .او بعد از چندين سال

آوارگی در کوره خانه ھا و
مرغداری ھا بدون داشتن ھيچ پس
اندازی زندگی ميکند .وضعيت
مالی وی به حدی وخيم است که
مردم برای آنان کمک مالی جمع
می کنند تا از گرسنگی خانواده
اش تلف نشوند .اين يک مورد از
قربانيان است.
در اين جھنم فقر و فالکت ھمه
چيز کارگران قربانى ميشود :جسم
شان ،غرورشان ،زندگى و آينده
شان ،خانواده شان ،در يک کالم
تمام ھستى شان .جھنم واقعى ھمين
است که سرمايه دارى براى ھمه
ما درست کرده است* .
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صفحه ١٢

سازمان زحمتکشان کردستان،
محفل قوم پرستان ضد کمونيست!
ھرمز شيرازی
اساس جنبش کمونيستى طبقه
کارگر پايان دادن به جامعه
طبقاتى و تقسيمات کاذب تاريخى
است که سرمايه دارى ھر روز
آنرا بنا به منافع سود و سرمايه
بازتوليد ميکند .ھدف کمونيستھا
سازماندھى انقالب کارگری،
سرنگونى سرمايه دارى و برپايی
جامعه ايست که ھر انسان در آن
رف زنده بودن بتواند از
بص ِ
ِ
مواھب کار و توليد جمعی بھره
مند شود .جامعه ای که ھر کودک
بصرف چشم گشودن به جھان،
ِ
فارغ از اينکه والدينش به کدام
طبقه تعلق داشتند؛ فارغ از رنگ
پوست ،طوق قوميت و مليت،
محل تولد ،جنسيت و تمام قالبھای
تحميلی و غير تحميلی سنتی که
سرمايه داری برای افزايش بھره
کشی ،برای توليد طبقه کارگر
ارزان ،تفرقه افکنی و منحرف
کردن مبارزه طبقاتی به جامعه
تزريق ميکند ،بتواند از رفاه و
حرمت انسانی برخوردار گردد.
يکی از مھمترين ابزارھای
بورژوازی در استثمار و مبارزه
عليه طبقه کارگر ،تقسيم بندی
جامعه در چھارچوبھاى مذھبی،
نژادی ،قومی ،جنسی و  ...است.
ھرچه مبارزه محدودتر به
موضوعی خاص شود ،ھر چه
مبارزه از راديکاليسم و ھويت و
حقوق جھانشمول انسانى و
نترناسيوناليستی طبقه کارگر دور
شود ،به ھمان اندازه کمتر نفس
وجودی دولت سرمايه داری و
طبقات حاکمه زير سوال ميرود .
سازمان موسوم به زحمتکشان
کردستان ،يعنى باند فدراليستھاى
نوکر آمريکا و جالل طالبانى ،در
متن دنياى نظم نوين بوش و
عمليات پيشگيرانه خلق و سرھم
شد .مشابه اين فرقه قوم پرست در
چھارگوشه ايران سرھم شد که
گاھگاھى در مھمانى قومى
شرکت ميکنند و عکس يادگارى
ميگيرند .اين نيروھاى مدافع
فدراليسم کشف کرده اند که ھنوز

در دوران عشاير و قبايل بسر
ميبريم و دوره "مبارزات قومی –
مذھبی" است و نه مبارزه طبقاتی!
وجود ستم در جامعه ايران با
حکومتى مرتجع نه جديد است و نه
به ستم ملى خالصه ميشود .انواع و
اقسام ستم دراين جامعه که به قعر
تاريخ برگردانده شده وجود دارد.
پاسخ اين ستم ھا تقسيم زمين و
قدرت بين رھبران خودگمارده اقوام
نيست ،بلکه رفع ستم و دراينجا رفع
ستم ملى است .
در ايران ما با مسئله کرد و ستم
ملى روبرو ھستيم و ھر جريان
سياسی جدی بايد برای رفع آن
برنامه ای مشخص و روشن داشته
باشد .اما نه ناسيوناليستھاى فاشيست
و پان ايرانيست و عظمت طلب و
اسالمى ھا چنين راه حلى دارند و
نه امثال فرقه قوم پرست
زحمتکشان .اينھا محصول ارتجاع
اند و ھويت و راه حل سياسى آنھا
ھم از ارتجاع مايه ميگيرد.
"فدراليسم" يعنى نسخه جنگ داخلى
و سياستى براى کشتار ھمسايه و
تالشى در راستای تشديد شکافھای
موجود .اين محفل دست ساز جالل
طالبانى خواب حمله آمريکا به
ايران و تبديل ايران به عراق دوم
اميدشان بود .امثال عبدﷲ مھتدى
فکر ميکردند بعد از مدتى قلدرى و
تروريسم و باجگيرى و بد دھنى
عليه کمونيسم و خودشيرينى براى
بورژواھا و اربابانشان ميتوانند
جايگاه مشابه جالل طالبانی و
مسعود بارزانى يا مقتدا صدر و
ديگران را بيايند .ھمين اوھام پای
آنھا را به کرويدورھای وزارت
خارجه آمريکا باز کرد .اميدوار
بودند به نان و نوائی برسند .معضل
اينھا رفع ستم ملى ھم نيست بلکه
ھويت شان دامن زدن به اين ستم
برای سرپا نگھداشتن دکان
حقيرشان است .اين جريان کارش
را با ترور و تحقير و فريب آغاز
کرد ،با ھميارى برادر بزرگترھا با
جمھورى اسالمى نشست و
برخاست کرد .ھمچون جماعت ھم

سنتشان در کمپ ناسيوناليسم
مرتجع کرد در کردستان پرچم
کردستان و فدراليسم را
برافراشتند تا شايد جائى و در
معامله اى سھمى بگيرند .نشد.
به جان ھم افتادند .با چاقو و
گلوله ھمديگر را دريدند و
کوبيدند .حاال ھم بايد دمشان را
روى کولشان بگذارند و بروند .
دراين اوضاع امثال عبدﷲ
مھتدى ژست ميگيرند و از
مرزکشی عشيره ای کردستان
ايران سخن ميگويند .بر
"تفاوتھاى زبان و پيشينه
تاريخى" تاکيد ميکنند و مثل
باستان شناسان نبش قبر ميکنند.
چرا؟ بخاطر اينکه شايد براين
اساس جائى سھم قدرتى به
ناسيوناليسم کرد براى اداره
کردستان داده شد و اينھا ھم
رئيس پاسگاھى شدند .مردم را تا
حد عشيره عقب ميبرند تا
خودشان رئيس عشيره شوند .از
ھم اکنون نسخه تباھی و عشيره
ای کردن آن جامعه را آماده
کرده اند .اما کور خوانده اند.
الزم نيست برای تقسيم قدرت
بين "کردھا" و "فارسھا"،
تفاوتھای زبان و پيشينه تاريخی
و قوميت را مبنا قرار داد .اين
تقسيمات ارتجاعی ريشه در
سنتھای عشيره ای اين جريان
دارد که ميخواھد جامعه را به
عھد بربريت برگرداند .وقتی
قبول کنيد که انسانھا را بايد با
برچسبھای قراردادی و ايکس و
ايگرگ تقسيم کرد ،مبنای اين
تقسيم ديگر مرزی نخواھد
داشت .ديگر نميشود جلوی اين
تقسيمات ارتجاعی را گرفت .ھر
خان و سردار و رئيس باندى
ميتواند مشروطه خودش را
بخواھد و دراين وسط اين مردم
بيگناه اند که بايد لت و پار شوند
و يا سرباز اين حضرات شوند.
فدراليسم دکانش تخته شد و
طرفدارانش بايد فعال فکرى
بحال خودشان بکنند .اما ينھا
حاضرند جامعه ايران را به
ورطه فدراليسم بياندازند تا
خودشان کسى شوند .اين الزمه
تقسيمات ارتجاعی و پوسيده
عصر حجر است که برتری
طلبی ذاتی "فارس" را مثالً بر
"بلوچ" به علت داشتن "پيشينه
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تاريخی" بھتر ترويج ميکند؛
بخاطر
"فارس"
کودک
کشورگشايی چند ھزار سال پيش
"نياکان ھم قومش" در عصر برده
داری از کودک "بلوچ" "برتر"
ميشود ،و اين يکی از آن يکی
"پيشينه تاريخی" بھتری دارد! اين
يکی "خون پاک آريايی در
رگھايش شريان دارد" و آن يکی
خون ناپاک "انيرانی"! از ھر
طرفى بپرسيد داستان و حماسه
ھاى فاشيستى فراوان دارند که در
اھميت قوم خود و ضديت با
ديگران برايتان بگويند .ھمين
ناسيوناليستھاى فاشيست ايرانى را
ببينيد .ولشان کنيد در تھران جوى
خون راه مى اندازند .آنچنان با
تعصب حرف ميزنند که گوئى پدر
جد ھيتلر اند .باند سياھی
"زحمتکشان کردستان" متعلق به
اين سنت پوسيده است .اما
کردستان محل بسط اين اراجيف
نيست .حزب دمکرات کردستان با
سابقه بيش از  50ساله اش در ٣٠
سال گذشته تالش کرد تا اين
وصله ناجور را بر جامعه شھرى
و فضای راديکال و مدرن سياسی
در کردستان حاکم کند .به ھيچ جا
نرسيد .مردم پاسخش را با
ھمبستگی طبقاتی و اول ماه مه
ھای سرخ و جشن آدم برفيھا و
جنبش حقوق زن و رفتار و منش
جامعه شھرى و پيشرفته دادند.
ناسيوناليسم و قوم پرستى در
کردستان مثل ساز ناھنجار و
گوشخراش است .اين جامعه راه
حل اصولی اش برقراری يک
نظام آزاد و برابر است .اين از
طريق ھبستگی طبقاتی و مبارزه
ای راديکال و سراسری با توحش
اسالمی ايران و انواع جريانات
مرتجع قوم پرست و ناسيوناليست
ميتواند پيش برود .تالشھای
ارتجاعی شما صرفا براى زد و
بند در باال است .امرى که فعال
کفگيرش به ته ديگ خورده و
فدراليستھا با اين سياستھا و
عملکرد شان بيش از پيش بى آبرو
شدند .لطفا شرتان را کم کنيد!
ما کمونيستھا بايد در برابر سالخی
جامعه با اين تقسيمات کاذب،
متحدانه بميدان بيائيم و قاطعانه
عليه اين باندھاى ضد جامعه حرف
بزنيم .بايد بجای ھويت گنديده
قومی  -مذھبی،
صفحه ١٣
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سازمان زحمتکشان کردستان،
محفل قوم پرستان ضد کمونيست...
منافع طبقاتی کارگران را مبنای
مبارزه عليه رژيم آدمکشان کنيم.
و در پايان  ،مايل ھستم تا بار
ديگر  ،نظر ھمگان را به بخشی
از يک دنياى بھتر ،برنامه حزب
اتحاد کمونيسم کارگری برای رفع
ستم ملی و حل اصولى مسئله کرد
جلب کنم:
"حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
براى رفع کامل ھر نوع ستم ملى
و ھر نوع تبعيض برحسب مليت
در قوانين کشور و عملکردھاى
دولت مبارزه ميکند .حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى ھويت ملى،
عرق ملى و ناسيوناليسم را افکار
و تمايالتى بسيار عقب مانده،
مخرب ،و مغاير با اصالت انسان
و آزادى و برابرى انسان ھا
ميداند و با ھر نوع تقسيم بندى
ملى ساکنين کشور و ھر نوع
تعريف ھويت ملى براى مردم
قاطعانه مخالف است .حزب اتحاد
خواھان
کارگرى
کمونيسم
برقرارى نظامى است که در آن
کليه ساکنين کشور مستقل از
مليت يا احساس تعلق ملى خويش،
اعضاى متساوى الحقوق جامعه
باشند و ھيچ نوع تبعيضى چه
مثبت و چه منفى در قبال مردم
منتسب به مليت ھاى خاص
معمول داشته نشود .حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى تالش براى
جايگزين کردن ھويت طبقاتى و
انسانى عام و جھانى کارگران
بجاى ھويت ملى را يک وظيفه
حياتى خود ميداند .
بعنوان يک اصل عمومى ،حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى خواھان
زندگى مردم منتسب به مليت ھاى
مختلف بعنوان شھروندان آزاد و
متساوى الحقوق در چھارچوب
ھاى کشورى بزرگتر است که
سازمانيابى صف ھاى قدرتمند
کارگرى را در عرصه مبارزه
طبقاتى تسھيل ميکند .با اين حال
در مواردى که پيشينه ستم ملى و

شماره ١٠٢
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد
کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com Tel: +1
310 402 6567

تخاصمات ميان مردم منتسب به مليت ھاى مختلف ھمزيستى ميان
آنھا را در چھارچوب ھاى کشورى موجود دشوار و مشقت بار
ساخته باشد ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حق جدايى ملل تحت
ستم و تشکيل دولت مستقل از طريق مراجعه مستقيم به آراء خود
آن مردم را ،به رسميت ميشناسد .
مساله کرد
نظر به سابقه طوالنى ستم ملى بر مردم کرد در ھمه کشورھاى
منطقه و سرکوب خونين خواست ھاى حق طلبانه و جنبش ھاى
اعتراضى و خودمختارى طلبانه در کردستان ايران در رژيم ھاى
سلطنتى و اسالمى ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بعنوان يک
اصل ،حق جدايى از ايران و تشکيل دولت مستقل از طريق يک
پروسه انتخاب آزاد و عمومى را براى مردم کردستان به رسميت
ميشناسد و ھر نوع اقدام قھرآميز و نظامى براى جلوگيرى از اين
انتخاب آزادانه را قويا محکوم ميکند .حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
خواھان حل فورى مساله کرد در ايران از طريق برگزارى يک
رفراندم آزاد در مناطق کردنشين غرب ايران  ،زير نظارت مراجع
رسمى بين المللى است .اين رفراندم بايد با خروج نيروھاى نظامى
دولت مرکزى و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب
سياسى در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و
سياست و نظرشان در رفراندم ،انجام شود .
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در ھر مقطع تنھا در صورتى به
جدايى کردستان راى موافق ميدھد که قويا محتمل باشد چنين
مسيرى کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنى
پيشرو تر و موقعيت اقتصادى و مناسبات اجتماعى برابرتر و ايمن
ترى برخوردار خواھد ساخت .موضع رسمى حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى در ھر مقطع بر مبناى يک بررسى مشخص از موقعيت
موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و
زحمتکش در کردستان بطور اخص تعيين خواھد شد .

ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی،
سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد
پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک
کنيد!
Bank : Wells Fargo Bank – N.
America Routing Number : 121
000 248 Account Number: 36
48 46 88 52

يک دنياى بھتر

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طرح ھاى مختلف خودمختارى
کردستان را که از جانب نيروھاى خودمختارى طلب در کردستان
ارائه ميشود را نه فقط گامى به پيش در امر حل مساله ملى کرد
تلقى نميکند ،بلکه آنھا را نسخه اى براى دائمى کردن ھويت ھاى
ملى کرد و غير کرد در يک چھارچوب کشورى واحد ،ابدى کردن
و قانونيت بخشيدن به جدايى ھاى ملى و زمينه اى براى تداوم
تخاصمات و کشمکش ھاى ملى در آينده ارزيابى ميکند .

برنامه حزب را بخوانيد
و بدوستانتان توصيه
کنيد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ھر نوع ترتيباتى در مورد آينده
سياسى کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومى خود مردم
کردستان و صرفا بر مبناى تصميمات دولت مرکزى و يا توافقات
از باال ميان دولت و احزاب محلى به اجراء گذاشته شود ،فاقد
مشروعيت و غيرقانونى ميداند" )برگرفته از "برنامه يک دنيای
بھتر"  ،برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگری* ).

يک دنياى بھتر برنامه
طبقه کارگر براى آزادى
جامعه است!

صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

تھاجم فاشيستی
به شھروندان افغانستانی محکوم است!
بنا به خبر دريافتى ،طبق دستور
و بخشنامه کتبی ارسالی از اداره
کل اطالعات و اماکن نيروی
انتظامی به کليه کالنتريھای
تھران ،از روز دوشنبه چھارم
خرداد ماه طرح جمع آوری و
ديپورت شھروندان افغانستانى به
طور گسترده شروع شده است.
پيرو اين دستورالعمل و دستور
سرکالنتريھا ،سھميه ،يعنی تعداد
شھروندان افغانی را که ھر
کالنتری بايد روزانه دستگير
نموده و تحويل دھند نيز مشخص
شده است! مجريان اين طرح ضد
انسانی که ماموران و مزدوران
نيروی انتظامی ھستند.
روش کار اين مزدوران به اين
ترتيب است که در طول روز
محل کار و زندگی کارگران
افغان را بخصوص ساختمانھای
در حال احداث و مراکز جمع
آوری زباله و غيره را در سطح
شھر تھران شناساسايی ميکنند.
سپس ھر روز از ساعت  4تا 5
صبح در حاليکه کارگران محروم
و خسته افغان در خواب ھستند،
بطرز وحشيانه ای به مراکز کار
و استراحت کارگران حمله ور
شده و ضمن ھتک حرمت،
ضرب و شتم و کتک کاری اقدام
به دستگيری و بازداشت اين
انسانھای بی پناه ميکنند و با
تحقير و بی احترامی ھر چه تمام
آنھا را روانه بازداشت گاھھا
مينمايند.
کارگران افغان که به دليل
محروميتھای شديد اجتماعی حتی
از داشتن يک حساب پس انداز
عادی بانکی نيز محرومند ،به
ناچار بخشی از دستمزدھای
ناچيز خود را که با تحمل
گرسنگی و فقر و کار سنگين و
طاقت فرسا و پرخطر در نزد
خود پس انداز کردند که برای
خانواده ھای چشم انتظارشان در
افغانستان بفرستند ،در اين روزھا

اين اندوخته ھای ناچيز ھم از گزند ماموران
اوباش حکومت اسالمی در امان نمانده و
ھدف چپاول و دزدی قرار گرفته است .در
بسياری از موارد نيروھای اوباش انتظامی در
مقابل آزادی شھروندان افغان به اخاذی و
خالى کردن جيب اين محرومان مبادرت
ميکنند .تاراج اين کارگرام محروم و بيحقوق
شغل کثيف اين مامورين مزدور اسالمى
است.
کارگران افغانی ارزانترين و خاموش ترين
بخش طبقه کارگر ايران ھستند که توسط
کارفرماھاى حريص و دولت و نيروھاى
سرکوب مرتبا چاپيده ميشوند و زير فشار و
سرکوب و تھديد قرار دارند .اين کارگران در
حال حاضر در سطح شھر تھران بخصوص
در زمينه احداث ساختمانھا و آپارتمان و انواع
شرکتھای انگل ساختمانی و راه سازی و
ھمچنين طرح جمع آوری زباله با ھمه
آلودگيھا و خطراتش به کار گرفته می شوند.
ساختمانھای نيمه کاره و در حال احداث
تھران محل کار و استثمار وحشيانه ،محل زند
گی و استراحت و حوادث کار و قتلگاه خونين
کارگران زجر کشيده افغان است.
حمايت سياسى و بعضا عملى کارگران ايران
بويژه در مراسمھاى اول مه و دفاع از حقوق
شھروندى ھم طبقه ايھاى متولد افغانستان،
يک طرف تصوير است و رفتار بورژوازى
و دولت اسالمى و سرکوبگرانش و
ناسيوناليستھاى فاشيست يک طرف ديگر
تصوير .کارگران و مھاجرين در ايران يکى
از شاخص ھاى مھم شناخت جريانات و
نيروھاى سياسى است .مردم آزاديخواه و
بويژه کارگران پيشرو بايد مرتبا در دفاع از
اين بخش محرومتر طبقه کارگر حرف بزنند
و اقدامات الزم را بعمل بياورند .ھمه افراد
موسوم به "مھاجر" در ايران از نظر طبقه
کارگر شھروند محسوب ميشوند و بايد از
حقوق کامل شھروندى برخوردار باشند .اين
يک رکن سياست انترناسيوناليستى و
سوسياليستى طبقه کارگر است.

شماره ١٠٢

کارگران کارخانه ايده نگر قم
بازھم دستمزدھای پرداخت نشده!
بنا به خبر دريافتى ،بيش از  ١٢٠نفر از کارگران کارخانه
ايده نگر قم با وجود پيگيری و اعتراضاتی که تاکنون داشته
اند ،ھنوز موفق به دريافت مبالغ دستمزد و اضافه کاری خود
مربوط به اسفند ماه سال گذشته و فروردين و ارديبھشت
امسال خود نشده اند .کارگران خشمگين و معترض که کاسه
صبرشان لبريز شده ،به دليل عدم دريافت چندين ماھه
دستمزدھای ناچيزی که برای يک زندگی بخور و نمير ھم
کفا ف نمی دھد ،مرتبا اعتراض کردند اما در جواب
اعتراضات ھر روزه شا ن جز مشتی مزخرفات و جوابھای
سر باال و وعده ھای امروز و فردا از کارفرما نميشنوند.
حرف کارفرما اينست :پول نداريم ،ايران خودرو پولھای ما
را نمی دھد ،کارگر زياده و...
جالب است عاليجنان مفتخور و سرمايه داران انگل و طفيلی
در مقابل کاری که کارگران انجام داده اند ،کاری که برای
انجامش از جان و خون و جوانی و ھمه چيزشان مايه گذاشته
اند" ،پولی ندارند" تا دسترنج ناچيز کارگر را بپردازند! اين
در حاليست که ھر روز حسابھای بانکی و فساد مالی
حضرات فربه و فربه تر می شود .و جالبتر در کنار گوش
ھمين کارگران گرسنه و خانواده ھای محرومشان ،کمی
آنطرف تر گله ھای چند ھزار نفری آخوندھای بيکاره و شکم
چرانيست که سلطنت ميکنند و صبح تا شب خاصيتی جز
مفتخوری و بيکارگی و اشاعه مزخرفات مذھبی ندارند .
کارگران ايده نگر قم بايد براى نقد کردن دستمزدھايشان به
اقدامى قاطع و متحد دست بزنند .کار را تا دريافت و واريز
شدن کامل دستمزدھايتان بخوابانيد .کارفرما با گرو گرفتن
دستمزد رسما دارد فرزندان ما را گرسنگى ميدھد و دراين
عمل جنايتکارانه دولت و قانون و پليس و مزدوران امنيتى را
پشت سر خود دارد .اين کارفرماھا و آخوندھاى دزد تحمل
يکساعت دير شدن نھار و شام شان را ھم ندارند .ھيچکدام
اين سرمايه داران مفتخور حاضر نيستند چند ماه حقوق از
پيش و بدون کار به ما بدھند .ما ھم نبايد قبول کنيم که
دستمزد کار انجام شده يک روز ھم عقب بيافتد.
کارخانه ايده نگر قم با بيش از  ١٢٠کارگر قراردادی سفيد
امضا و يکطرفه با دستمزد ھای  ٢۴۶ھزار تومانی واقع در
شھر صنعتی شکوھی قم در زمينه توليد انواع فيلتر و ھواکش
خودرو فعال است .ساعت کاری کارگران بطور اسمی و
ظاھری از  ٨صبح تا  ۴عصر است .اما روال اضافه کاری
و کار اجباری در تعطيالت کماکان برقرار ميباشد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۶خرداد  ٢٧ –١٣٨٨مه ٢٠٠٩

 ٣خرداد  ٢۴ –١٣٨٨مه ٢٠٠٩

يک دنياى بھتر

صفحه ١۵

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی
کشتارگاه ميدان بھمن تھران!
اخراج کارگران شرکت سپيد گوشت جاجرود!
بنا به خبر دريافتى ،اول صبح
روز سه شنبه  ٢٩ارديبھشت ماه،
بيش از ٣٠٠نفر از کارگران
روزمزد اخراجی کشتارگاه ميدان
بھمن تھران که به دنبال تعطيلی
اين مرکز و اخراج از کار و
زندگی ساقط شده اند ،ابتدا در
مقابل درب ورودی سردخانه و
کشتارگاه ميدان بھمن تجمع کردند
و سپس با کرايه چندين دستگاه
اتوبوس به مقابل شورای شھر
تھران واقع در پارک شھر خيابان
بھشت رفتند.
کارگران اخراجى دراين محل
عليه تعطيلی کشتارگاه و اخراج و
برای تعيين تکليف وضعيت شغلی
خود تجمع و اعتراض کردند .امع
نه فقط از جانب شورای جانيان و
دزد حکومت اسالمی به کارگران
جوابی داده نشد بلکه با توسل به
مزدوران لباس شخصی و عوامل
حراستی و پليس اقدام به تھديد و
متفرق نمودن کارگران کردند!
در اخبار قبلى راجع به اين مرکز
باطالع رسانديم که شھردارى
تھران سياست تعطيلى کشتارگاه
ميدان بھمن را دارد و در دو سه
ماه گذشته مرتبا بين کارگران و
مزدوران دولتى و کارفرماھا
کشمکش در مورد تعطيلى و عدم
تعطيلى اين مرکز در جريان بوده
است .سرانجام پس از چندين ماه
کشمکش بين کارگران و
شھرداری تھران ،طی چندين
روز گذشته با تعطيلی سردخانه و
کشتارگاه ميدان بھمن و تبديل اين
مرکز به ميدان تره بار ،چندين
ھزار نفر کارگر روز مزد با
اخراج و از دست دادن کار خود
روبرو شدند .در اينروزھا
کارگران خشمگين و بيکار
ھمچنان در برابر مراکز حکومت
اوباش اسالمی سر گردانند.
اخراج کارگران شرکت سپيد
گوشت جاجرود!

در پی تعطيلی سردخانه و کشتارگاه
ميدان بھمن تھران و تعطيلی غرفه
و انبارھای شرکت سپيد گوشت
ھامون در اين مرکز ،طرح اخراج
بيش از  ٧٠٠نفر از کارگران
روزمزد اين شرکت که در کارخانه
جاجرود مشغول به کارند ،توسط
سرمايه دارن شرکت ھامون در
دست بررسی و اجراست .بدنبال
اين تصميم عوامل کارفرما و
سرمايه داران ،نگرانى عميق از
بيکارى و فقر شديدتر بر زندگی
اين کارگران و خانواده ھای زجر
کشيده شان سايه انداخته است .بنا به
خبر تا چند روز آينده اين کارگران
اخراج و به ارتش گسترده بيکارى
پرتاب ميشوند.
کارخانه شرکت سپيد گوشت ھامون
با بيش از  ٧٠٠کارگر روز مزد
در بدترين شرايط کاری واقع در
جاجرود ،در زمينه بسته بندی و
توزيع انواع گوشت ماھی فعال بوده
که ھم اکنون با تعطيلی کشتارگاه
ميدان بھمن تھران عمده بازارھای
اصلی خود را از دست داده و در
آستانه تعطيلی و اخراج کارگران
می باشد.
در سرمايه دارى کشورھائى مانند
ايران کارگر عمال يک برده است و
در اين ميان کارگران روزمزد
محرومترين بردگان مزدى اند .در
کشتارگاه و سردخانه ميدان بھمن
تھران قريب  ۵٠٠٠کارگر مشغول
بکار بودند که اکثريت عظيم آنان
کارگر روز مزد بودند .اخراج
دسته جمعى اين کارگران با يک
چرخش قلم و دستور اين و آن سر
باند حکومتى عملى شده و کسى در
اين ميان مسئوليتى در قبال زندگى
و آينده اين کارگران و خانواده
ھايشان بعھده نميگيرد .تعداد
معدودى از اين کارگران توسط
شرکتھا يا شھردارى تھران با
شرايط سخت ترى منتقل ميشوند و
عمده آنان اخراج ميشوند .اين قانون
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جنگل و باغ وحش سرمايه است.
کارگران سردخانه ميدان بھمن
تھران!
در طول اين دو سه ماه تنھا
عاملى که بستن و تعطيلى اين
مرکز را به تاخير انداخت
اعتراضات مکرر شما بود .آنھا
تالش کردند اين اقدام را تدريجى
پيش ببرند ،وعده بدھند و نيروى
شما را متفرق کنند ،و باالخره
اين مرکز را تعطيل کردند .در
سرمايه دارى اسالمى ايران
کارگر بيحقوق ترين شھروند
است اما شما بعنوان کارگر روز
مزد در قاموس قوانين ضد
کارگرى اين دولت ھيچ حقى
نداريد .اين اوباشان حتى مانند
برده اى که بايد غذا و مسکن اش
تامين شود با شما برخورد
نميکنند .شما چيزى براى از
دست دادن نداريد .سالھا با کار

شاق و دستمزد سطح پائين به
بردگى تان کشاندند و حاال به قعر
بيکارى و فقر پرتاب تان کرده اند.
دراين اوضاع که حکومت مشغول
برگزارى مضحکه "انتخابات"
است و عوامل آن ھر روز وعده
ھاى پوچ و حرف مفت تحويل
مردم ميدھند ،شما ميتوانيد متحدانه
ھمراه با خانواده ھايتان براى بيمه
بيکارى يا جايگزينى و انتقال به
مراکز کارى ديگر اقدام کنيد.
اعتراض وسيع و متحد شما ميتواند
اين سرمايه داران دزد و جانى را
عقب براند .متحد شويد و متحدانه
با خواست کار يا بيمه بيکارى
بميدان بيائيد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢خرداد  ٢٣ – ١٣٨٨مه ٢٠٠٩

يک زن و يک مرد به سنگسار ،يک نوجوان به
اعدام محکوم شده اند!
طبق تأييد ديوان عالی اسالمی کبرا بابايی و رحيم محمدی در
آذربايجان شرقی سنگسار خواھند شد .محمد مصطفايی که وکالت
اين افراد را بعھده دارد در توضيح زندگی اين زن و مرد محکوم
به سنگسار ،به کودک  12ساله آنھا نيز اشاره کرده و می گويد،
آنھا به دليل بيکاری ،اعزام رحيم محمدی به خدمت سربازی و
فقر به "فحشا" روی آورده بودند .محمد مصطفايی اميدوار است
که "ديوان عالی کشور امکان بازرسی مجدد اين پرونده را به
دليل ايرادھای فراوانی که در آن وجود دارد ،فراھم کند".
رژيم اسالمی رژيم سنگسار و اعدام است و طی سی سال
حاکميت خود ھزاران نفر را اعدام و صدھا نفر را سنگسار کرده
است .اين رژيم توحش و جنايت اسالمی طی ماه ھای اخير تعداد
بسياری جوان را اعدام کرده است که در زمان ارتکاب جرم زير
سن قانونی بوده اند .نام رژيم اسالمی در صدر ليست دولت ھايی
است که اعدام ميکنند .عالوه بر خبر سنگسار اين زوج ،خبر
اعدام قريب الوقوع نوجوانی بنام محمد رضا حدادی که در ھنگام
ارتکاب جرم  15سال داشته ،نيز منتشر شده است .قرار است
حکم اعدام روز چھارشنبه در زندان عادل آباد شيراز انجام شود.
سازمان آزادی زن ضمن محکوميت قاطعانه اين جنايات ،ھمه مخالفين
اعدام و سنگسار را به تالشى جدى و گسترده براى لغو فورى اين
احکام جنايتکارانه دعوت ميکند .به اميد روزی که اين جنايتکاران،
خود بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه گردند.
سازمان آزادی زن
 25مای 2009

صفحه ١۶

يک دنياى بھتر

حضور رژيم جنايتكار اسالمی در تورنتو موقوف!
تظاھرات قدرتمند مخالفين بر عليه رژيم اسالمی
رژيم جنايتكار اسالمی بدنبال
تالش مفتضحانه اش در شھرھاى
گوتنبرگ و مالمو سوئد تحت
عنوان "ارائه خدمات كنسولی به
ايرانيان" ،كه با اعتراض قدرتمند
احزاب و گروھھای سياسی و
مردم آزاديخواه روبرو شد و حتی
حمايت پليس و دولت سوئد ھم
نتوانست مانع از فرار اين
مزدوران از دست مخالفين شود،
اين بار مذبوحانه تالش كرد در
تورنتو دست به تحرک بزند .با
عنوان "ارائه خدمات كنسولی" از
سوراخ ھايشان بيرون آمدند تا در
مضحكه
برگزاری
آستانه
انتخابات زمينه را برای گذاشتن
صندوقھای مسخره شان آماده
سازند.
مزدوران سفارتی با بخدمت
گرفتن رسانه ھای مبتذل و
ارتجاعی از قبيل ھفته نامه شھر
ما و راديو صدای ايران ،از ترس
مخالفين جرات نداشتند حتى محل
"ارائه خدمات كنسولی شان" را
اعالم كنند .عليرغم تمامی تالشی
كه اين مزدوران كرده بودند تا
مخفيانه در تورنتو حضور بھم
رسانند ،مردم معترض به اين
رژيم جنايتكار موفق شدند تا در
آخرين لحظه و در شب قبل از
حضور اين مزدوران در تورنتو
و محل تجمع شان باخبر شوند.
در كمتر از  ٢٤ساعت احزاب و
گروھھای مخالف اين رژيم
جنايتكار ،تظاھرات قدرتمندی را
در جلوی ھتل ھيلتون محل
حضور اين مزدوران سازمان
دھند .شعارھای "مرگ بر رژيم
جمھوری اسالمی"" ،مرگ بر
اين رژيم ضد زن"" ،زندانی
سياسی آزاد بايد گردد"" ،زنده باد
آزادی و برابری"" ،ھتل ھيلتون
ميزبان تروريستھاست ،بايد اين
تروريستھا را از ھتل بيرون
كند" ،لرزه بر اندام مزدوران
رژيم جنايتكار اسالمی انداخته
بود.
مزدوران حکومتى فورا از پليس

كمك خواستند و نيروھای بيشتری
از پليس به حمايت از رژيم در
محل بسيج شد .سخنرانيھای
سخنرانان تظاھرات در افشای رژيم
اسالمی و حمايت ھتل ھيلتون و
پليس از اين تروريستھا با سمپاتی
مھمانان ھتل روبرو ميشد .اين
تظاھرات قدرتمند  ٣ساعت ادامه
داشت و بعد از  ٣ساعت اين
تظاھرات به منطقه نورت يورك
محل تجمع ايرانيان و بيزنسھای
ايرانی انتقال پيدا كرد .دراين محل
نيز افشای رژيم جنايتكار اسالمی و
حمايت رسانه ھای مزدوری از
قبيل ھفته نامه شھر ما و راديو
صدای ايران كه تبليغات رژيم را
منعكس كرده بودند ادامه يافت.
سخنرانيھای سخنرانان تظاھرات با
استقبال وسيع مردم منطقه روبرو
شد .مردم مشتاقانه به سخنرانيھا
گوش ميدادند و با سمپاتى و تائيد
حمايت شان را اعالم ميکردند .در
حين تظاھرات از طرف ھفته نامه
شھر ما به برخی از تظاھركنندگان
تلفن زده شد و بابت درج تبليغات
رژيم اسالمی در نشريه شان اعالم
عذرخواھی كردند .تظاھرات در
اين منطقه بعد از  ٢ساعت بپايان
رسيد.
در پايان بايد اين نکته را متذکر شد
که "ارائه خدمات کنسولى" کشک
است .اينھا مى آيند تا حضورشان
را عادى کنند و رسميت بدھند .در
چند ساعت حضور جبوبانه اين
مزدوران در ھتل ھيلتون زير
پوشش وسيع پليس ،تنھا  ٣-٢نفر به
اين مرکز مراجعه کرد! حتى
مزدوران خودشان ھم جرات
نداشتند مقابل مخالفين با عنوان
"مراجعه کننده" وارد ھتل شوند.
فقط بايد به اينھا گفت خجالت بکشيد
و گورتان را گم کنيد .شما در ميان
مردم جائى نداريد.
جمھورى اسالمى ھم بھتر است
بيش از اين خودش را مسخره نکند.
اين رژيم جنايتکار ضد کارگر و
ضد جامعه جائى در خارج کشور
ندارد .ھر جا تحرکى داشته باشد با
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صف محکم سرنگونى طلبان و کمونيستھا و مردم آزاديخواه روبرو
خواھد شد .ھر جا حماقت کند و صندوق انتخابات ارتجاع براه اندازد
بساطش به قدرت اعتراض مخالفين جمع خواھد شد.
رسانه ھاى ايرانى نيز بھتر است به بيزنس شان برسند و کمى دراز
مدت تر فکر کنند .ايستادن کنار جمھورى اسالمى و تبليغ آگھى آن
اقدامى آگاھانه عليه مخالفين سياسى است و پاسخ متناسب ميگيرد.
نميشود رسما در نشريه تبليغ حکومت کرد و تلفنى و غير رسمى عذر
خواست! اگر واقعا از کارشان پشيمان اند ،بايد در ھمان نشريه که تبليغ
حضور حکومت اسالمى را کردند رسما اشتباه و عذرخواھى شان را
اعالم کنند.
تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری – واحد کانادا
 ٢٣مه ٢٠٠٩

حضور مجدد تروريستھای اسالمی در گوتنبرگ سوئد
ايرانيان آزاديخواه!
بنا به اطالعيه سفارت رژيم اسالمى در استکھلم قرار است
عوامل رژيم اسالمی در روزھاى  29و  30مای به شھر
گوتنبرگ اعزام شوند تا به گفته خودشان بار ديگر به "ايرانيان
عزيز" خدمات ارائه کنند! اولين ھيات " مامورين کنسولی" در
روزھای  18و  19مارس در محل خانه مردم باککا ،با اعتراض
گسترده اپوزيسيون رژيم و ايرانيان آزاديخوا ِه شھر گوتنبرگ
روبرو شد .عوامل رژيم اسالمى حتى نتوانستند با وجود حمايت
نيروى پليس ،مثل آدميزاد وارد سالن و يا از آن خارج شوند.
اسالمی ضد زن ،از ترس
جالب توجه است که ماموران رژيم
ِ
مفتضح شدن مجدد ،اين بار ميخواھند بعد از استقرار درھتل واقع
در ساختمان  Göteborg mässanخود را پنھانی به يکی از
سالنھای ھمان محل برسانند.
شھال نوری ،در نام ِه سرگشاده ای به تاريخ  26مای  2009از
مسئولين  ،Göteborg & Coخواسته بود که قرارداد اجاره
محل مورد نظر را لغو کنند .يکی از مسئوالن مربوطه در يک
تماس تلفنی توضيح داد که اين محل بطور مستقيم از Göteborg
mässanکرايه شده است .مسئول مربوطه طی يک نامه کتبی
اينچنين اعالم کرد :ما ھيچ موضعگيری سياسی در مورد
مشتريان خود اتخاذ نمی کنيم .سفارت ايران مشتری ما است و در
اين مورد بخصوص سالنی را ھم برای مدت  2روز در اختيار
سفارت ايران قرار داده ايم تا بتوانند به ايرانيان مقيم غرب کشور
سوئد خدمات مربوط به ويزا ارائه دھند.
عوامل جمھورى اسالمى ،زير پوشش ارائه خدمات کنسولى در
صدد ھستند تا پروژه ھای رژيم را در بين مھاجرين کشورھای
اسالمزده سازماندھی و زمينه رشد رعب و وحشت از حضور
اسالم سياسی را گسترش دھند .سياست ما مبارزه با رژيم آپارتايد
جنسی در داخل و خارج کشور است .ما تالش ميکنيم جامعه را
عليه بساط رژيم اسالمى از سفارتھايش تا قوانين ارتجاعى شريعه
اش بسيج کنيم .ما مردم آزاديخواه و مخالفين جمھورى اسالمى در
گوتنبرگ را دعوت ميکنيم که ساعت  9صبح روزھای  29و 30
مای در محل اعالم شده Mässans Gata 8, Göteborgاين
ھيات حضور بھم رسانند.
سازمان آزادى زن 2009/05/27
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يک دنياى بھتر
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آزادى کارگران را تبريک ميگوئيم!
ضرب و شتم فعالين کارگرى را محکوم ميکنيم!
بنا به اخبار منتشر شده روز سه شنبه محمد اشرفی و کاوه مظفری ،مجيد توکلى ،بھنام اسد زاده و روز دوشنبه  ٧نفر از اعضاى
تعاونی فلزکاران مکانيک از زندان آزاد شدند .حزب آزادى اين کارگران را به اعضاى خانواده و دوستان آنھا تبريک ميگويد.
حزب مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادن جعفر عظيم زاده ،سعيد يوزی و محمد اشرفی را قويا محکوم ميکند .سعيد بوزى به
سرطان معده مبتال است و عليرغم آن توسط بازجويان اوين مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است .عليرغم اصراھای مکرر
سعيد يوزی ،داروھای وی در اختيارش قرار داده نشده است .مسئوليت جان و سالمتى کليه دستگير شدگان با جمھورى اسالمى است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ۶خرداد  ٢٧ –١٣٨٨مه ٢٠٠٩

منصور حيات غيبی ،جعفر عظيم زاده ،سعيد يوزی ،جلوه جواھری ،يونس ارژنگ ،امير يعقوب علی،
محسن احمدی ،رحمان علی دوستی ،منتظر قائم محمود ايرانی فرد ،اسماعيل اصحابی ،ھمايون
جابری ،نعمت ابراھيم نژاد داريوش عسگری ،يونس عبدی ،حميد ملک زاده ،پوريا پشتار ،علی پارسا،
ابوذر خادمی ،سيدغفور ميرزايی ،عليرضا فيروزی ،مھدی زالل ،احد عسگری ،عيسی عابدينی،
محسن ثقفی ،عليرضا ثقفی ،ميثم جعفرنژاد محمد لطفی ،غالمحسين رجبی ،بھنام ابراھيم زاده ،احمد
داوودی و سجاد سبزعلی پور  ،امير يعقوبعلی ،محسن احمدی ،رضا علی دوستی ،منتظر قائم،
نيکزاد ،محمد ايرانی فر ،اسماعيل عتابی ،ھمايون جابری ،نعمت ابراھيم نژاد ،داريوش عسکری،
حميد ملکزاده ،پوريا پيشتازه ،علی پارسا ،طاھا ولی زاده ،ابوذر خادمی ،غفور ميرزايی و ...
مجمع عمومى ظرف اعتراض مستقيم و مستمر و توده اى کارگران است .کارگران در مبارزات جارى
به سنت عمل مستقيم مجمع عمومى متکى شويد .جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد!

صفحه ١٨

يک دنياى بھتر
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ستون آخر،
قتل عام تاميل ھا در سريالنکا و ناسيوناليسم چپ در ايران
على جوادى
پرده آخر اين قتل عام با يک تھاجم ھمه جانبه و
محاصره تمامی نيروھای ببرھای تاميل و مردم
محاصره شده در منطقه ای به مساحت دو
کيلومتر مربع در گوشه ای از سريالنکا به
پايان تراژيک خود رسيد .دولت سريالنکا،
وحشيانه و ضد انسانی ،تمامی محاصره شدگان
را مانند اسرای ھوالکاست و زندانيان سياسی
سالھای شصت و شصت و ھفت در ايران اسالم
زده ،به قتل رساند و اجساد کشته شدگان را نيز
برای تکميل پيروزی شان به نمايش گذاشتند!

طی پنج ماه گذشته جھان شاھد شکل گيری يک
فاجعه عظيم انسانی ديگر بود .از زمين و
آسمان و دريا کوبيدند .ھر جنبنده ای را کشتند.
بنا به گزارشات سازمان ملل بيش از ھفت ھزار
نفر در اين تعرض دولت مرکزی سريالنکا به
قتل رسيدند و حدود بيست ھزار نفر به شدت
زخمی شدند .از تعداد آوارگان ،از تعداد آنھا که
خانه و زندگی خود را از دست دادند ،آمار
دقيقی در دست نيست .يک قتل عام تمام عيار
قومی و ناسيوناليستی سازمان يافته عليرغم
اعالم رسمی تسليم جريان ببرھای تاميل
صورت گرفت .ھدف نابودی نيروھای سازمان
يافته ناسيوناليست مقابل و درھم شکستن تمامی
پايه ھای اجتماعی اين نيروی ناسيوناليست و
قومپرست رقيب بود.

محکوم کردن قتل عام وحشيانه دولت و
ناسيوناليسم مرکزی سريالنکا شرط اوليه اتخاذ
موضعی اصولی در قبال تخاصمات و
کشمکشھای اين جريانات ناسيوناليست و قوم
پرست است .اما در ارزيابی از اين جنگ و
فاجعه نميتوان فقط به محکوم کردن قتل عام
توسط ناسيوناليسم مرکزی سريالنکا کفايت
کرد .از اين سطح بايد فراتر رفت .اين جنگ و
کشمکش دو سو دارد .در سوی ديگر اين جدال
نيروی ناسيوناليست و قومپرست تاميل قرار
دارد .اين کشمکشی ارتجاعی و ناسيوناليستی از
ھر دو سو است .اھداف و سياستھايی که توسط
ھر کدام دنبال ميشود ،تماما ناسيوناليستی و
ارتجاعی است .يکی خواھان درھم شکستن ھر
نوع مقاومتی در مقابل ناسيوناليسم تماميت خواه
سريالنکايی است" .حفظ تماميت ارضی" پرچم

ارتجاعی اش است .سرکوب کشتار و
قتل عام مردم و ھر جريان
ناسيوناليست ديگری تحت لوای
"تجزيه طلبی" يک رکن سياستھايش
است .در طرف مقابل ھم نيرويی
ناسيوناليست و قومپرست قرار دارد.
ببرھای تاميل سازمان مسلح اين
جنبش است .اھداف مشابھی دارد.
خواھان سھم خواھی از قدرت سياسی
و امکانات طبقه حاکمه است .اگر چه
ناسيوناليسم فرو دست و ضعيف تر
در اين تقابل است .سياستھا و
تاکتيکھای جريان ببرھای تاميل نيز
تفاوت ماھوی با سياستھای و اقدامات
ناسيوناليسم حاکم ندارد .اين جريان
ھم در حاکميت ھمانی خواھد بود که
جريان ناسيوناليسم مرکزی سريالنکا.
تفاوتھا صرفا تفاوت در موقعيت است
و نه در اھداف و سياستھا .اتخاذ
موضعی انسانی در مقابل کشمکش
اين نيروھای ناسيوناليست و ارتجاعی
مستلزم محکوم کردن جنگ و
کشمکش قومی و ناسيوناليستی و نقد
اھداف و سياستھای ھر دو سوی اين
جدال ارتجاعی است.
جنايت در تاميل در عين حال با
واکنش ناسيوناليستی سازمان کومه له
"حزب کمونيست ايران" نيز مواجه
شده است .موضع گيری اين جريان
گويای يک تشابه جنبشی ميان
مواضع اين جريان و ببرھای تاميل
در قبال اين کشمکش و ستم ملی
است .بر اين باورند که تقابل و جنگ
ببرھای تاميل مبارزه "بخشی از
جنبش برابری طلب" است؟! مبارزه
ای که از قرار "بازتاب خواست
عادالنه اقليت تاميل در سريالنکا
است) ".نشريه جھان امروز شماره
 (٢٢٧اين مواضع نشاندھنده نزديکی
افق و چشم انداز اين جريان با
بخشھای راست جنبش ناسيوناليستی
است .در مطالبه "خود مختاری"
شريکند .ھر چند که منتقد برخی

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

سياستھا و روشھای ارتجاعی و سوپر ناسيوناليستی
اين جريانات ھستند .انتقادات و مواضعشان آنھا را در
بخش چپ ھمان جنبش ناسيوناليستی قرار ميدھد.
واقعيت اين است که "برابری" در تسلط بر مردم يک
خواست مترقی و آزاديخواھانه نيست .ھرگونه
سازمانيابی جامعه بر مبنای ھويت قومی و ملی يک
شکل سازماندھی ارتجاعی و ضد انسانی جامعه است.
ستم ملی يک واقعيت انکار ناپذير در سريالنکا و
ايران است .اما ھر مبارزه و جنبشی عليه ستم ملی
الزاما انسانی و آزاديخواھانه نيست .آيا جامعه بشری
تاکنون نمونه ھای کمی از اين تقابل ارتجاعی
ناسيوناليستھا را مشاھده کرده است؟ آيا نمونه ھای
تاميل و يوگسالوی و روواندا برای درس آموزی و نقد
کليت تقابل ارتجاعی ناسيوناليستھا کافی نيستند؟ چه
تعداد ديگری از مردم عادی بايد قربانی اين جدالھای
ضد انسانی باشند تا اين نيروھا به يک مرزبندی
اصولی با ناسيوناليسم برسند .پاسخ مساله در تعدد
تجربيات و درس آموزی از آنھا نيست .معضل
سياستھای کومه له يک معضل ھويتی و جنبشی است.
اما راه حل ما ،راه حل کمونيسم کارگری و کمونيسم
حکمتی در قبال اين جدالھای ناسيوناليستی ،ساده و
انسانی است .ھر زمان که جريانات ناسيوناليستی
بتوانند رقابتھا و تمايزات "ملی" را به يک مساله ملی
در جامعه تبديل کنند ،زمانيکه ديگر امکان زندگی
مسالمت آميز و انسانی از مردم منتسب به "مليتھای"
مختلف از جامعه توسط اين نيروھا سلب شده باشد،
زمانيکه ھويتھای ارتجاعی قومی و ملی تبديل به
ھويت واقعی و عملی بخشھايی از جامعه شده باشد و
اين ھويتھا امکان زندگی در آسايش را از جامعه سلب
کرده باشند ،تنھا راه برگزاری رفراندم آزاد برای
تعيين تکليف اين تخاصمی است که ناسيوناليستھا بر
جامعه تحميل کرده اند .يا جدايی و تشکيل کشور جديد
و يا زندگی در چھارچوب کشور واحد با تمام حقوق
برابر و بعنوان شھروندان آزاد و متساوی الحقوق .راه
حل ھای ديگر ،خود مختاری ،فدراليسم و غيره تماما
راه حل ھايی ارتجاعی بمنظور تدوام جدايی ھا و
تقسيم بنديھای قومی و ناسيوناليستی ھستند .در اين
شرايط بايد دست به يک "جراحی" اجتماعی برای
درمان دردی زد که ناسيوناليسم اعم از حاکم و محکوم
بر جامعه تحميل کرده است.
راه حل اصولی و انسانی ديگری قابل تصور نيست* .

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

