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 اوضاع سياسى و 
 جبهه هاى اصلى مبارزه انقالبى 

 

 سياوش دانشور

 بى    ،بارزترين مشخصه اوضاع سياسى کنونى ايران               
 ، ادامه اعتراضات توده اى        ،ثباتى و شکنندگى حاکميت      

 و    ،انفجار جنبش طبقه کارگر و گرسنگان                  "  خطر"
در اين چشم انداز          .  دورنماى شيرين سرنگونى است         

 جمهورى اسالمى سياستى جز جنگ براى بقاى         ،طوفانى
اتکا به دولت حکومت نظامى در قلمرو                  .  خود ندارد  

سياست و اتکا به سالح کشتار جمعى فقر و گرسنگى در             
. قلمرو اقتصاد تنها چشم انداز جمهورى اسالمى است                

عقب نشينى در هر جبهه اى پايه هاى سست حکومت را             
 . سست تر ميکند

 

" حل بحران در درون نظام          "لذا مانورهائى که براى           
. دنبال ميشود به دالئل متعدد از پيش شکست خورده اند              

اوال بحران سياسى از اختالف در باال شروع نشده تا با                 
. منشا بحران در پائين است         .  حل آن در باال حل شود           

اين .  مردم حکم به رفتن جمهوری اسالمی داده اند                       
نخواستن مردم رودروئى باالئى ها را به مرحله تعيين                 

 سازش در باال زمانى موثر             ،ثانيا.  کننده رسانده است     
است که نتيجه اش به کنترل پائين و بازگشت به                                  

چنين چشم اندازى ابدا         .  منجر شود  "  وضعيت عادى  "
وجود ندارد و متوهم ترين کسانى که چنين فکر ميکردند            

 ،ثالثا.  امروز با ترديد کامل به چنين فرضى نگاه ميکنند            
 آنوقت تشديد جدال    ،اگر تهديد سرنگونى نظام جدى است      

آنها ناچارند بنا   .  جناح هاى حکومتى اجتناب ناپذير است       
را بردارند و     "  نجات نظام  "پرچم   "  وضعيت جديد  "به   

تهديد سرنگونى به وحدت در باال         .  وارد نبرد آخر شوند    
منجر نميشود چون جمهورى اسالمى اگر قرار است                    

 تنها راهش سرکوب براى بقا             ،جمهورى اسالمى باشد    
 . است و تا لحظه آخر مقاومت ميکند

 

اساس پالتفرم جناح راست تشديد حاکميت چکمه و چاقو            
. و گلوله و حکومت نظامى است                   

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛  ،يادداشت سردبير

   سياست ما،اهداف رژيم: حذف سوبسيدها

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جراحى "سياستى که بايد به                     
بزعم بيشتر    .  ختم شود   "  بزرگ

 هر   ،عناصر در قدرت اين جناح       
 ،ذره تزلزل در اين سياست                     

بسرعت کنترل اوضاع را از                 
اين .  دست شان خارج ميکند              

شرايط اصالح طلبان حکومتى را      
بر سر دو راهى خطرناکى قرار           

هم تالش دارند خود را      .  داده است 
توده مردم معترض             "  رهبر"

معرفى کنند و با اين کارت در                
 و هم ميخواهند         ،باال بازى کنند     

در مقابل   "  در چهارچوب قانون    "
دولتى بايستند که از نظر خودشان       

جعلى و       "تا مغز استخوان                   
با .  است"  نامشروع و غير قانونى    

 روشن است کسانى        ،اين پالتفرم  
" حسين وار      "که ميخواستند              

شان را اعاده         "  امام"حاکميت     
 .  شکست ميخورند،کنند

 

برخورد مردم به اصالح طلبان            
حکومتى دقيقا نقطه مقابل                         

. برخورد جناح راست با آنهاست        
مردم دارند از شکاف ميان جناح         
ها برای حمله به کليت رژيم                    

ارزش مصرف    .  استفاده ميکنند   
جناح اصالح طلب دولتی برای            
مردم در وجود اختالف و شکاف         

لذا .  ميان آنها و جناح ديگر است         
زمانی که اصالح طلبان دولتی             
نجات جمهورى اسالمى را علنا و       
صريحا بعنوان تنها سياست شان         
اعالم ميکنند و با اعتراض                       
راديکال مردم در هر رکعت نماز       

 خاصيت           ،مرزبندى ميکنند          
موقتشان را نزد مردم از دست               

مردم در اين جناح                  .  ميدهند
جماعتى را ميبينند که ميتوانند               
شکاف نظام را بيشتر کنند و از              
اين شکاف براى تهاجم به همه               

 تمام  ،از آنسوی .  شان استفاده کنند  
اهميت اصالح طلب حکومتى               
براى نظام و جناح افراطى تر                
اينست که اين جناح در دوره                    
انقالبى بتواند نقش سوپاپ                        
اطمينان را براى نجات نظام ايفا           

 و عمال بتواند         ، وقت بخرد     ،کند
اوضاع را با سياستهايش کنترل           

اما زمانی که قادر به اين کار       .  کند

 اوضاع سياسى و 
 ...جبهه هاى اصلى مبارزه انقالبى 

نيست اهميتش را براى باال از دست       
اصالح طلبان حکومتى با          .  ميدهد

در "  اعتراض آرام       "سياست        
 گرفتن    ،مناسبتهائى در طول سال         

در "  اپوزيسيون قانونى    "موضع     
کنار سياستهاى بند و بست پشت                

 نميتوانند خود را سرپا                        ،پرده
اصالح طلبان حکومتى      .  نگهدارند

براى نجات خود و نظام شان                       
ناچارند جنگ شان را با خامنه اى           

اما دراين جنگ آنها اولين           .  بکنند
قربانيان کشاکش جامعه و توده                  
مردم با حکومت اسالمى خواهند             

چون اگر تمکين کنند نابود              .  بود
ميشوند و اگر بجنگند و حتى                        

 تنها دريچه اى به          ،شوند"  پيروز"
 . تعادلى جديد ميشوند

 

 جبهه هاى اصلى مبارزه انقالبى 

مسائل جامعه ايران گسترده و                    
از آزاديهاى   .  متنوع و اساسى اند        

 از تقابل   ،سياسى تا گشايش فرهنگى   
با دخالت مذهب در جامعه تا مسئله         

 از توقعات نسل جديد تا مسئله          ،زن
فقر و گرسنگى و ناامنى اقتصادى           
و اجتماعى و انواع مصائب                         
اجتماعى هر کدام نيروى وسيعى را      

پيشروى .  پشت خود بسيج ميکند          
مبارزه سياسى در اوضاع کنونى            
در گرو شناختن جبهه هاى اصلى و       

چند .  توجه و تمرکز روى آنست            
 بويژه از موضع         ،قلمرو اجتماعى  

جنبش کمونيستى کارگرى که چشم        
انداز دگرگونى بنيادى وضع موجود     

 اهميت محورى        ،را دنبال ميکند       
 دارند؛  

 

 سرنگونى -١

نخواستن حکومت و نفى وضع                  
موجود بيش از پيش به بستر اصلى         

 از     ،همه.  سياست تبديل ميشود         
جناب خامنه اى تا موسوى و                        

و "  انفجار بزرگ  " عليه      ،ديگران
. هشدار ميدهند  "  تهديد جدى نظام    "

نکته اينست که اين هشدارها مانند           
" نوشدارو بعد از مرگ سهراب            "

وضعيت عوض شده است و        .  است
کنترل اوضاع با شيرينى خوردن            

١٢۵شماره   
در باال و وعده دروغين کمى                 
آزادى محقر به مردم در                           
چهارچوب قانون حل و فصل               

 و        ،همين وضعيت       .  نميشود
خطرات جدى ديگرى که مانند            
ميدان مين سر راه حکومت قرار        

 اتخاذ تاکتيک ها و             ،گرفته اند   
 را     ويژه اين دوران          سياستهاى

. براى دو جناح الزامى ميکند               
براى دو جناح نجات نظام از                 
سرنگونى و براى مردم                            

 سياست فورى روز        سرنگونى    
پيشروى جنبش انقالبى          .  است

سرنگونى رژيم اسالمى بدوا در        
گرو عقب راندن سياست نجات           
نظام توسط دو جناح حکومت و           

در سرنگونى  .  موئتلفين شان است  
 عليرغم          ،جمهورى اسالمى         

اهداف و سياستهاى متمايز                     
 ،جنبشهاى مختلف سياسى                      

اکثريت عظيمى از جامعه ايران         
اما اين گوشه اى از           .  ذينفع اند  

جنگ قدرت است که طبقات                  
اجتماعى و جنبش هاى سياسى             
شان تالش دارند به نفع خود                   

دراين وضعيت      .  فيصله دهند     
 تالش براى سرنگونى        ،مشخص

انقالبى کل جمهورى اسالمى               
توسط پرچم و رهبرى طبقه                   
کارگر يک سياست محورى و             
يک جبهه اصلى مبارزه طبقاتى         

 .  امروز است

 

 ايستگاههاى سازش -٢

مهمترين خطر براى هر جنبشى         
که براى تغيير به ميدان آمده                   
است ايستگاههاى سازشى است         

. که در سر راه آن قرار ميدهند             
برخالف اصالح طلبان حکومتى      
و موئتلفين شان که ميخواهند                 
اعتراض و سرنگونى خواهى             
مردم را در چهارچوبهاى نظام و       
قانون اسالمى و حداکثر به خامنه       

 ،اى و احمدى نژاد محدود کنند            
سياست انقالبى بر نفى ارکانهاى        
سياسى و ايدئولوژيک و سرکوب     

زنان .  قدرت فائقه تکيه دارد             
آپارتايد اسالمى نميخواهند و آنها       

و "  زنان سبز محمدى        "نهايتا     
عدم تناقض اسالم     "داستان کهنه     
! را موعظه ميکنند  "  و حقوق زن  

مردم ميگويند زندانيان سياسى را      
 ، جرم سياسى نداريم         ،آزاد کنيد  

 آنها   ،زندانهاى سياسى را ببنديد       
از آزادى زندانيان خودى و مقابله  

و "  اصل نظام     "با مخالفين            

! سرکوب آنها سخن ميگويند                  
کارگران و اکثريت مردم حکومت     

 يک   ،فقر و گرسنگى نميخواهند        
زندگى شايسته را حق مسلم خود          

 و آنها برسر چگونگى              ،ميدانند
سياست تشديد فقر و گرسنگى                

مردم ميگويند     !  مشاعره ميکنند    
مرگ بر ديکتاتور و اختناق را              
نفى ميکنند و آنها نجات حاکميت          
تجاوز و ترور و خفقان را پيش              

مردم !  پاى مردم ميگذارند               
خواهان کوتاه کردن دست مذهب        
از زندگى شان هستند و آنها با                 

و "  اتکا به مراجع و فقها    "سياست  
! حکومت مذهبى بميدان مى آيند         

مردم حکومت مذهبى نميخواهند         
و آنها با اسالم سبز به نجات نظام         

درهم شکستن نقاط           !  مى آيند     
سازش که توسط حکومتيها و                 
اپوزيسيون راست موئتلف شان            
جلو مبارزه توده مردم قرار                     

 يک شرط پيشروى                   ،ميگيرد
سياست انقالبى سرنگونى طلبانه        

سياست راديکال کمونيستى    .  است
کارگرى در تحميل هر درجه                 
عقب نشينى به رژيم اسالمى                   
ذينفع است اما براى سرنگونى              
تمام و کمال اين نظام تالش                       

درهم شکستن نقاط سازش     .  ميکند
باالئيها که تالشى براى فلج                      
سياسى و عملى جنبش پائينى                  

 يک قلمرو تعطيل ناپذير          ،هاست
و مهم جدال براى سرنگونى و               

 . کسب قدرت سياسى است

 

 شورش      ،جنبش کارگرى       -٣
 گرسنگان 

جنبش کارگرى عميقا در                           
سرنگونى حکومت اسالمى ذينفع       
است و بيش از هر جنبشى توان             
عينى به پيروزى رساندن اين                 

جنبشهاى سياسى   .  تالش را دارد    
دست راستى در حکومت و                      
اپوزيسيون تالش دارند کارگران        
را به نيروى اهداف ارتجاعى و            

. ضد کارگرى خود تبديل کنند               
رژيم اسالمى که راسا با پرچم               

 پادگانى کردن    ،رياضت اقتصادى 
 و سرکوب                     ،کارخانه ها          

اعتراضات کارگرى تالش دارد          
را "  جنبش يقه آبى ها           "خطر    

اما جنبش کارگرى        .  منتفى کند   
بازيگر بسيار مهمترى از آنست           
که بشود با اين تمهيدات مهارش            

امروز با وضعيتى روبرو         .  کرد
  ٣صفحه هستيم که نان         



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خشک و خالى شب گير بسيارى           
. از کارگران و محرومان نمى آيد       

اما اين حکومت ضد کارگر به               
همين هم رضايت نميدهد و مانند          
نمايشهاى کميکى که فقط براى              

 ،خنداندن جماعت بدرد ميخورند        
با پوشه و اليحه حذف سوبسيدها          
در کريدورهاى دولت و مجلس             

اينها که      .  چرتکه مى اندازند          
نميتوانند تنبان حکومت شان را            
باال بکشند دارند از فروش کاالها        
و مايحتاج مردم به نرخ بازار                 

اما نگرانى  .  جهانى شکر ميخورند  
اجراى طرح  .  شان پايه مادى دارد   

رياضت اقتصادى در اين اوضاع       
 ايران را با طوفان         ،درهم ريخته  

اعتراض کارگرى و شورش                  
طبقه .  گرسنگان روبرو ميکند         

کارگرى که حقيقتا و به معناى                
چيزى براى از          "واقعى کلمه          

و ميتواند در      "  دست دادن ندارد     
راس ميليونها گرسنه هر ژنرال و       
سردار فرماندارى نظامى شان را       

وقتى که ارتش    .  توى سوراخ کند   
 که    ،کارگران مزدى راه بيافتد           

موج جديد اعتراضات کارگرى           
" امام زمان  " ارتش     ،نشانه آنست  

. تنها راهش هزيمت است                         
کارگران بسرعت به محور                     
نخواستن حکومت و سياست                   

. سرنگونى تبديل ميشوند                          
سرنگونى با عرض اندام طبقه              

 افق ضد   ،کارگر و جنبش ضد فقر    
کاپيتاليستى و انقالبى کارگران را      

افقى .  بر صحنه سياست ميکوبد        
که پاسخ يکجا و ريشه اى براى             

 . معضالت جامعه دارد

 

 جنبش ضد آپارتايد -۴

مسئله زن يک مسئله کليدى و                 
. تعيين کننده جامعه ايران است             

نقش زنان در اعتراضات اخير             
. هر ناباورى را بيدار کرده است         

اين جنبش در اساس خود ضد                 
حکومت آپارتايد اسالمى و                      

. تبعيض براساس جنسيت است            
اسالميها و ناسيوناليستهاى متفرقه     
ميخواهند اين جنبش را در زندان         
اسالم کمتر وحشى و نهايتا در                

اسير و زمينگير   "  ايرانيت"زندان  

 اوضاع سياسى و 
 ...جبهه هاى اصلى مبارزه انقالبى 

اما اين جنبش ضد تبعيض و          .  کنند
برابرى طلب است و اين پرچم                   
آزاديخواهى و برابرى طلبى                       
سوسياليستى طبقه کارگر است که          
ميتواند پيروزى اين جنبش را                     

کمونيسم کارگرى      .  تضمين کند     
پرچمدار پر حرارت رفع تبعيض            
براساس جنسيت است و جنبش                  
کمونيستى طبقه کارگر ميراث دار         

 مارس و برابرى زن و مرد                     ٨
در ايران امروز جنبش                .  است

برابرى زن و مرد يک متحد بالقوه          
اين .  و قدرتمند طبقه کارگر است          

جبهه اى مهم از مبارزه انقالبى                 
امروز است که پيروزى افق                        
سوسياليستى در آن هم جامعه و                 
زنان را بسرعت جلو مى اندازد و           
هم نيرو و قدرت عظيمى به                          

 . آلترناتيو کارگرى ميدهد

 

 جنبش ضد اسالم  -۵

ضديت با مذهب و مشخصا اسالم            
در ايران محصول روشنگرى                   

 بلکه بدوا    ،فرهنگى و فلسفى نيست     
محصول عملکرد تا مغز استخوان         
فاسد و توحش رژيم اسالمى در                 
ايران و جنبش اسالم سياسى در                 

ايران يکى از   .  منطقه و جهان است    
ضد دين ترين کشورهاى دنيا است         
و جنبش ضد مذهبى نسل جديد                   
پتانسيل عظيمى در تقابل با حکومت 

سکوالريسم خواستى  .  اسالمى دارد 
است که خود را تا حجره هاى                     

طبقه کارگر   .  آخوندها رسانده است    
براى نظامى سکوالر و پيشرو                  

سکوالريسم در       .  مبارزه ميکند      
سياست و مذهب زدايی در ابعاد                
اجتماعی و فرهنگی سياست انقالبی     

امروز .  کمونيستی کارگری است       
جنبش ضد مذهبى عمدتا در بيان              
خواست سکوالريسم خود را نشان          
ميدهد اما اين نوک کوه يخ تسويه              
حساب با اسالم در يکى از                             

. مهمترين مراکز قدرتش است                  
جنبش کمونيستى طبقه کارگر توجه       
جدى به پتانسيل عظيم انقالبى و                
آزاديخواهانه جنبش ضد اسالمى             
دارد و در استراتژى پيروزى                    
کارگرى بعنوان يک فاکتور                        

امروز .  قدرتمند اجتماعى ميبيند         

١٢۵شماره   
اکثريتى عظيم بطور واقعى                   
خواهان کوتاه شدن دست مذهب         

 .  از سر زندگى شان هستند

  

سازمان   -سياست انقالبى         -۶
 انقالبى

هيچ انقالبى بدون سياست انقالبى      
و بدون سازمانى که عمل                         
اجتماعى طبقه انقالبى را شکل           

امروز .  دهد نميتواند پيروز شود      
حتی يک فعال کارگرى و کارگر       
مبارزى پيدا نميشود که نداند                 
قدرت طبقه کارگر در تشکل                 

معضل هنوز پس زدن          .  اوست
اختناقى است که مانع تشکل                   

اوضاع کنونى و    .  کارگران است 
ميل به تغيير در جامعه اين سد را   
دارد ميشکند اما پيشروان طبقه           
بايد آگاهانه آن را سريعتر                        

سياست انقالبى و ايجاد        .  بشکنند
سازمانهاى انقالبى طبقه کارگر و     
توده مردم آزاديخواه شرط                      
اساسى پيشروى و دخالت نيروى       

. انقالبى در اوضاع کنونى است        
همين امروز ميزان آمادگى در            
ميان طبقه کارگر در قياس با چند       

اميد و  .  ماه قبل گسترده تر است       
در عين حال وسواس درست به           
اتخاذ سياستهائى که صف طبقه           
را مخدوش نکند يک مسئله                    

طبقه کارگر و          .  اساسى است    
بويژه گرايش راديکال و                          
کمونيست طبقه از سياست                      

مسئله .  انقالبى کم نمى آورد              
چگونگى تشکل در اوضاع                   

تنها تشکلهائى در      .  امروز است  
شرايط کنونى ميتوانند موثر و با         
اهداف کارگرى منطبق باشند که        
قابليت تبديل به سازمانهاى                     
انقالبى طبقه کارگر را در متن             
شرايط متحول سياسى داشته                 

شوراها آن سازمانهائى          .  باشد
هستند که ميتوانند نقش بسيج                  
طبقه و نيروى عظيمى در جامعه       
را براى سرنگونى و انقالب                  

کارگران .  کارگرى ايفا کنند            
امروز به معنى وسيع کلمه به                
تشکل اعم از توده اى و حزبى              

 . نياز دارند

 

جنبش مجامع عمومى کارگرى           
 ،در محيطهاى کار و زيست                  

تقويت شبکه هاى فعالين و                      
 آمادگى و            ،رهبران کارگرى     

تدارک براى ايجاد و اعالم                     

شوراهاى کارگرى در سطوح              
 اتخاذ سياست کنترل                 ،مختلف

کارگرى در تقابل با سياست                    
 و تقويت   ،اخراج و تعطيلى صنايع   

مرتب وحدت و همبستگى                         
کارگران جوهر تالش براى ايجاد      
سازمانهاى انقالبى طبقه کارگر           

صداى طبقه کارگر بايد چه      .  است
بصورت جنبشى متمايز و چه در        
راس اعتراض ضد جمهورى                

تنها کارگران   .  اسالمى بلند باشد     
ميتوانند در مقابل سياستهاى                    
ناسيوناليستى و فاشيستى و                       

 ،سياستهاى اسالمى و حکومتى           
شعارها و خواستهاى انقالبى                  
مردم آزاديخواه را شکل دهند و            
تنها کارگران و کمونيستها                        
ميتوانند جنبش توده اى براى                  
سرنگونى را به جنبشى حقيقتا               
انقالبى براى نفى کل اين نظام                

 . ارتقا دهند

 

 آلترناتيو کارگرى  -٧

جامعه وارد دوران انقالبى شده            
مهمترين مشخصه ايندوره      .  است

. باز شدن قدرت سياسى است                 
طبقات دارا و جنبشهاى سياسى             
شان چه در درون و چه بيرون               

 همه براى حفظ وضع           ،حکومت
موجود و قالب زدن به خواست              
مردم زير چتر آلترناتيو                              

اما تمام   .  بورژوائى تالش ميکنند    
اين آلترناتيو سازيها هدف اساسى       
اش تقابل با آلترناتيو کارگرى                

در جدال قدرت سياسى در        .  است
دوره انقالبى کارگر بايد بعنوان           
يک طبقه و جنبش متمايز طبقاتى        
و با پرچم راه حل کارگرى آزادى       
کل جامعه پا بميدان مبارزه                       

در مقابل جمهورى              .  بگذارد
اسالمى و ايرانى و سلطنتى و                 
غيره کارگران پاسخ روشنى                  

زنده باد جمهورى                  :  دارند
زنده باد حکومت        !  سوسياليستى

در مقابل انواع تبعيض      !  کارگرى
و ستم در جامعه پرچم کارگران            

در .  برابرى و رفع تبعيض است        
مقابل مماشات با مذهب و نيمچه           
سکوالرهاى اسالم زده پرچم                 
کارگران حکومتى سکوالر و                

در مقابل شناعت        .  پيشرو است   
آپارتايد جنسى و تبعيض براساس       
جنسيت پرچم کارگران برابرى           
بيقيد و شرط زن و مرد و لغو                   

در .  نظام آپارتايد جنسى است            
  ۴صفحه مقابل نظام              



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مبتنى بر فقر و فالکت و اختالفات طبقاتى پرچم                        
کارگران جامعه اى آزاد و مرفه و خوشبخت براى                 

 . همگان است

 

 ،طبقه کارگر براى اينکه قربانى اين تحوالت نباشد              
بايد پرچم راه حل کارگرى را در مقابل کل جنبشهاى            

کارگر بايد به رهبر سر سخت        .  طبقات دارا برافرازد  
جامعه تبديل شود و بار ديگر اميد آزادى را در جهان            

بدون آلترناتيو کارگرى و تامين ملزومات       .  منفجر کند 
آن بعنوان يک راه حل واقعى و خوشبيانانه براى                     

 .  تالش کارگران در ايندوره به هدر ميرود،جامعه

  

   ،موخره

جنبش کمونيستى کارگرى در هر عرصه و قلمرو                  
قائم بدات در جامعه که حقى را مطالبه ميکند و براى             

کمونيسم .  بکرسى نشاندن آن تالش ميکند شرکت دارد      
کارگرى در صف اول جدال سياسى و فکرى با هر                
مبحثى است که بنوعى ذهنيت بخشى از جامعه را                   

طبقه کارگر در هر دستاوردى که                  .  شکل ميدهد   
جنبشهاى رفع تبعيض بدست بياورند ذينفع است و                  

. راسا براى نفى کل تبعيض و نابرابرى تالش ميکند             
 ،در عين حال در وضعيت کنونى مسئله سرنگونى                

دورنماى فقر و گرسنگى توده هاى عظيم طبقه کارگر         
 ايجاد آمادگى سياسى   ،و تقابلهاى اجتماعى ناشى از آن 

 گرد آوردن   ،و سازمانى براى مواجهه با اين بحرانها        
جنبشهاى واقعى و اساسى جامعه حول راه حل                           

 و باالخره طرح راه           ،اجتماعى کمونيستى کارگرى     
حل کارگرى در جامعه بعنوان يک انتخاب مطلوب               
مجموعه اى است که بايد کارگران کمونيست و                         
سوسياليست و پيشروان کارگرى روى آنها تمرکز                 

اينها مهمترين جبهه هاى اصلى مبارزه انقالبى          .  کنند
 . و سياسى در دوره کنونى اند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى دراين چهارچوب                     
تالش ميکند و با جديت به استقبال اين رويدادها                         

 آزاديخواهان و   ،ميرود و کارگران کمونيست و مبارز     
 زنان و مردان و جوانان مخالف تبعيض          ،آزادانديشان
 و سکوالرها و ضد دين ها را به پيوستن           ،و نابرابرى 

 . * به حزب خودشان فراميخواند

 

 اوضاع سياسى و 
 ...جبهه هاى اصلى مبارزه انقالبى 

 40 هم اکنون بيش از         ،بنا به خبر دريافتى     
نفر از کارگران شرکت توليد گستر آسيا در         
معرض خطر جدی اخراج و بيکاری                       

ترس از اخراج و بيکاری و سقوط           .  هستند
در دريای فقر و گرسنگی بيشتر، کابوس              
تلخ و اضطراب هولناکی است که اينروزها        
بشدت زندگی اين کارگران زحمتکش و                 
خانوادهای محرومشان را درخود فرو برده       

هر يک ازاين کارگران حداقل دارای       .  است
يک تا سه سال سابقه کار هستند اما هيچ                  
تضمينی برای حفظ شغل و تامين حداقل                 

  .ترين نيازهای زندگيشان ندارند

 

شرکت توليد گستر آسيا از سال پيش تاکنون        
بتدريج و در مقاطع مختلف به بهانه های                

 نفر از کارگران را بدون           60واهی حدود     
پرداخت هيچگونه حق و حقوقی اخراج                 

امروز از طرف حضرات            .  نموده است   
سرمايه دار و عواملشان زمزمه هايی به               
گوش ميرسد که گويا شرکت دچار بحران            
مالی شده، سفارشات کاريش کمتر شده و               

چند !  سود دهی خود را از دست داده است           
هفته پيش گفتند شرکت تا پايان مهر ماه                    
تعطيل ميشود و حاال ميگويند چند تا                          
قرارداد کاری بسته ايم ببينيم تا پايان آذر                

 !ماه چه ميشود

 

البته پر واضح است تا پايان آذر ماه هم هيچ       
ظهور نخواهد کرد که به آن         "  امام زمانی "

سراپای اين نظام وارونه و           !  دخيل بيندند  

١٢۵شماره   

 که سود خدای       ،ضد انسانی سرمايه دارى      
 ،آن و ضد کارگر بودن قانون اساسى آنست         
. در بحران و فساد و تباهی فرو رفته است             

زندگی کارگر، آرزوها و و نيازهاى                         
خانواده های کارگری برای حضرات                      
سرمايه دار انگل و دولت اسالمى شان                    

زندگی انسانهای     .  پشيزی ارزش ندارد         
زحمتکش و کارکن بازيچه دست مشتی                  
سرمايه دار و اوباش مفتخور و سودجو و              

امنيت شغلی، بيمه بيکاری        .  سرکوبگرست
 و دستمزدهای مطابق با هزينه های          ،مکفی

حقی .  روز زندگی حق مسلم کارگران است       
که بايد آن را با اتکا به  قدرت اتحاد                              
کارگران متشکل در مجامع عمومی و                     

 . شوراهای کارگری بدست آورد

 

 نفر کارگر     40شرکت توليد گستر آسيا با            
قراردادی سفيد امضا و يکطرفه با دستمزد           

 از جمله مراکز        ، هزار تومانی     264های   
توليد روکش و تودوزی و صندلی و طرف           
قرارداد ايران خودرو در جاده آدران اسالم         
شهر واقع در شهرک صنعتی زواره ای                 

کارگران اين مرکز در شرايط پر            .  ميباشد
فشار کاری و انجام اضافه کاری اجباری و          
کار در ايام تعطيل بنا به صالحديد کارفرما          

 . مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩ نوامبر ٢ – ١٣٨٨ آبان ١١

  ،گزارشى از دانشگاه خواجه نصير

 !نه خاتمی، نه موسوی، نه کروبی، لعنت به تو دروغگو
روز دوشنبه يازدهم آبانماه در حاليکه صفار هرندی از مهره های جنايتکار حکومت                                
اسالمی، از نزديکان باند احمدی نژاد قاتل و از دستياران نزديک شريعتمداری عنصر                            

 پس از کلی مقدمه       ،جنايت پيشه و شکنجه گر معروف و مسئول روزنامه حکومتی کيهان                
چينی وارد دانشگاه خواجه نصير شد و قصد به اصطالح سخنرانی در جمع دانشجويان را                     
داشت که با اعتراض کوبنده و انقالبی دانشجويان عليه کل حکومت اوباش اسالمی و همه                      

دانشجويان در حاليکه خطاب به اين مزدور            .  باندهای سبز و سياه جنايتکارش روبرو شد           
 به نشانه اعتراض کفشهای خود را در آورده و به               ،دروغ گو، دروغ گو    :  حکومتی ميگفتند 

ميدانم چه کسانی شما را وادار نموده         :  صفار هرندی به دانشجويان گفت     .  دست گرفته بودند  
که ناگهان فريادها و شعارهای کوبنده و انقالبی                  ...  اند تا به سويم کفش پرتاب کنيد و                 

دانشجويان بر عليه کل حکومت اسالمی با باندهای سبز و سياهش همه فضای دانشگاه را                       
دانشجويان در حاليکه کفشهای خود را روی دستانشان بلند کرده و پشتشان را به                         .  گرفت

نه خاتمی، نه موسوی، نه کروبی و خطاب به                :   شعار ميدادند   ،صفار هرندی کرده بودند     
امروز دوشنبه در حاليکه         .  صفار هرندی ميگفتند لعنت به تو، لعنت به تو دروغ گو                           

کالسهای درس به تعطيلی کشيده شد اعتراض و تظاهرات پر شور دانشجويان تا پاسی از                      
 *. ظهر ادامه داشت

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 

 کارگران شرکت توليد گستر آسيا
 ! خطر اخراج و تعطيلی شرکت



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين عين  !  بدی رفت و بدتری آمد      
گفته بسياری از کارگران ايتکو            
پرس در زمان عزل داد فر مدير           
سابق ايتکو و آمدن نياکان مدير             

طی چند ماه گذشته           .  جديد بود   
مديران اصلی ايتکو پرس برکنار       
شدند و جايشان را به نياکان مدير         
فعلی ايتکو پرس، دهقان زاده                 

 فرزانه پور          ،رئيس کارگزينی    
 . داده اند... مدير توليد و 

 

ازهمان روزهای اول روشن بود        
ای از آسمان   "  فرشته نجات "هيچ  

سياه سرمايه نزول نکرده تا به داد       
فقر و فالکت و بدبختی زندگی                

اشتها و حرص      .  کارگران برسد  
سرمايه داران برای کسب سود             
هر چه بيشتر سيری ناپذير است           
و اين جانوران درنده برای کسب         
سود بيشتر هر روزه زندگی                    
کارگران و خانواده هايشان را به         
 . لبه پرتگاه و نابودی سوق ميدهند

 

ايتکو پرس تا چندی پيش فقط                  
طرف قرارداد و مجری طرحهای     
ايران خودرو بود اما تازگيها                  
نياکان و همدستانش قراردادهای         
سود آوری را با شرکت سايپا                  
منعقد نموده و به دنبال کسب                    

. سودهای بيشتری ازاين راهند            
اين روزها نياکان و شرکايش به           
دنبال راه اندازی يک خط توليد             

فعال .  جديد در ايتکو پرس ميباشند     
سوله محل اين خط توليد راه                    
اندازی شده و بنا به اخبار موثق            
تاکنون برای راه اندازی اين سوله      
و خط توليد يک ميليارد تومان               

اين خط توليد      .  هزينه شده است     
جديد بنا به گفته کارگران فعال                
نوع توليدش محرمانه مانده اما              
عمدتا برای انجام و اجرای                       

در .  سفارشات شرکت سايپا است      
 اين     ،ادامه اجرای اين سياست            

با "روزها باند نياکان بسيار                    
شده "  احساس و کارگر دوست          

؟ تا حد امکان از برخوردهای       !اند
خشن ظاهری با کارگران پرهيز         
ميکنند تا با آرامش و اطمينان                 
خاطر بيشتری کارگران را                     

 ! به کارگران ايتکو پرس ايران خودرو
 ! افزايش فشار و شدت کار بهايش نابودی شماست

 . بچاپند
 

طی هفته های گذشته از جانب                    
نياکان در سالنهای توليد کارگران           
را به صرف شربت و چای و                       

نياکان در اين   !  شيرينی جمع نمودند  
مراسم مسخره و سراسر دروغ و            

من :  فريب به کارگران گفته است          
ما به فکر    .  مثل مديران سابق نيستم    
و به       !!  شما کارگران هستيم             

کارگران وعده هائی از قبيل؛ عدم           
اخراج، لغو کار پيمانکاری و                     
بخصوص وعده پرداخت رکورد و        

رکورد يعنی   .  پاداش را داده است       
 1000کارگری که در طی روز               

قطعه ميزند بايد با فشار و سرعت            
 1500بيشتر حجم کار را مثال به              

قطعه برساند تا از پاداش رکورد              
و آکورد هم بنا به             !  بهرمند شود   

اعالم سرمايه داران يعنی کارگران       
بايد ميزان و کيفيت توليد را افزايش       
دهند تا اگر سود بيشتری بدست آمد         

صدقه و   "شايد پاداشی هم بعنوان           
البته !  به کارگر بدهند       "  رفع بال   

ميزان و مبلغ و چگونگی پرداخت          
پاداش رکورد و آکورد را هم                       
حضرات سرمايه دار تعيين                         

 ! ميکنند
 

هم اکنون تمام تالش نياکان در                    
جهت راه اندازی خط توليد جديد و           
افزايش هرچه بيشتر شدت کار                  

! کارگران برای توليد بيشتر است           
وعده های دروغين پرداخت حق              
رکورد و آکورد را در حالی عنوان         
ميکنند که هم اکنون بخش وسيعی            

 ماه از سال    8از کارگران با گذشت     
تا اين لحظه موفق به دريافت                       
سنوات و مرخصی های سال گذشته      
هم نشده اند و در حال حاضر هر               
ماهه دستمزدهای کارگران را با              
 . کارشکنی و تاخير پرداخت ميکنند

 

 ! رفقای کارگر

امنيت شغلی و لغو هرگونه کار                 
قراردادی و پيمانکاری حق مسلم            

هرگونه اضافه کارى              !  ماست
اجباری و کار اجبارى در روزهاى       
تعطيل بايد لغو شود و کارگران                 

١٢۵شماره   

براى ساعت کارى اضافى که              
داوطلبانه کار ميکنند بايد حقوق         

کار .  دو برابر دريافت کنند               
. کنتراتی و رقابتی بايد لغو شود          

اين روشى است که سرمايه دار           
يا مستقيما و يا غير مستقيم از                 
طريق يک کنتراکت چى کارگر         
را با دست خودش به کار زنجير         
ميکند و مجبورش ميکند تا                      
آخرين نفس برايش دست و پا                

اين روشهاى کار مسير            .  بزند
نابودی ما کارگران را سرعت             
ميدهند و از نظر ما محکوم است        

عناوين !  و بايد ممنوع شود               
فريبنده ای چون پرداخت رکورد       
و آکورد و هزار و يک وعده و             

 حربه سرمايه داران    ،دروغ ديگر 
همه !  برای استثمار بيشتر ماست     

اينها در واقع بخشهائى از                        
دستمزد ماست که تکه پاره شده           
و هدف از اين تکه پاره کردن                
دستمزد و پرداخت مشروط آن            
چيزى جز باال کشيدن                                 
دستمزدهاى واقعى و تشديد                    

 . استثمار نيست

 

ما کارگران خواهان پرداخت               
يکجا و سر وقت دستمزدها                     

 ساعت کار روزانه در       6.  هستيم
 مرخصی و    ، روز کاری هفته     5

 ،استراحت در ايام تعطيل                       
دستمزدهای مکفی که پاسخگوى       
زندگى شرافتمندانه و انسانى                

 افزايش     ،براى کارگران باشد         

مرتب دستمزدها مطابق باال رفتن      
 ايمنى    ،هزينه ها و نرخ تورم              

 برخوردارى از بيمه        ،محيط کار  
 و تعيين    ،هاى درمانى و بيکارى     

و نظارت بر اجراى دقيق آنها                 
توسط تشکل هاى مستقل کارگران     
جزو حقوق انسانی و مسلم                        

 ! ماست

 

اين مديران و روسا و عاليجنابان         
مفتخور سرمايه دار بدون ما                   
کارگران و بدون کار ما کارگران        

مجامع عمومى تان    .  هيچى نيستند 
را برپا کنيد و خواستهاى واقعى و       
شرايط خودتان را در مقابل آنها            

قبل از هر وعده سر              .  بگذاريد
خرمنى بايد حسابهاى معوق را             
صاف کنند و اوباش شان را از               
محيط کار بيرون ببرند و حق                 
مسلم کارگران را در چگونگى             
تعيين کار و کنترل بر ايمنى کار           
و تشکل مستقل شان را برسميت           

چاى و شربت و حرف         .  بشناسند
مفت کارفرما و تکرار نماز جمعه      
کارفرمائى در کارخانه براى ما           
 . نان و آب و مسکن و رفاه نميشود

 

سايتهای يک و دو ايتکو پرس با           
 کارگر قراردادی     1500بيش از     

با قراردادهای سفيد امضا و يک          
 هزار  264 با پايه دستمزد       ،طرفه

 شيفت سنگين و پر        3تومانی در    
 از زير مجموعه            ،خطر کاری   

های پرسی اصلی ايران خودرو          
 . می باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ٢٠٠٩ نوامبر ٣ – ١٣٨٨ آبان ١٢

 

ران        پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز کنونى در اي
ر                           ارگ ه ک ق ه اوال، طب ن است ک قبل از هر چيز منوط به اي
ى خود             بعنوان يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسياليست
ا                          ي ان گذارد،  اسى ب درت سي پا به ميدان مبارزه بر سر ق

ه و            –جريانات اپوزيسيون راست و ملی       ل زو اسالمی را اي
م                ه رژي ي ل ا، توده وسيع مردمى که ع حاشيه ای کرده و ثال
ورى                  ه م م و ج س ي ال ي ه سوس د ب ه ان ت اس اخ پ ى ب اسالم
اعى                     م اسى و اجت و سي ي ات سوسياليستى بعنوان يک آلترن

 . واقعبينانه و قابل تحقق بنگرند
 

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 رژيم جمهوری     :يک دنيای بهتر    
اسالمی طرح حذف سوبسيدهای         
دولتی را در مجلس تصويب کرده      

بر اساس اين طرح قرار            .  است
است که طی پروسه ای سه ساله           

 مواد اوليه    ،سوبسيد اقالم سوختی   
غذايی و ساير اقالم ديگر مورد             

در .  نياز زندگی مردم حذف شود       
عين حال ادعا ميکنند که در                     
عوض به بخشهای پايين جامعه            
هزينه ما به ازاء حذف اين                         
سوبسيدها را نقدا پرداخت خواهند      

 تاثيرات  ،در صورت اجراء   .  کرد
اين سياست بر زندگی مردم چه             
خواهد بود؟ مساله پرداختهای                
نقدی را چگونه بايد ارزيابی                   

 کرد؟

 

حذف سوبسيدها     :  علی جوادی    
بسرعت هزينه اقالم مورد نياز             
زندگی مردم را افزايش خواهد              

قيمت مواد سوختی چند برابر     .  داد
مواد غذايی و ساير         .  خواهد شد  

اقالم مورد نياز زندگی مردم هم           
به تبع آن و هم چنين به بهانه آن              
به درجات زيادی افزايش خواهند       

خودشان تخمين ميزنند که        .  يافت
با اجرای اين سياست ارتجاعی             
مبلغی معادل بيست ميليارد دالر          

. از هزينه دولتی کم خواهد شد               
يعنی حداقل معادل همين مبلغ بر          
هزينه زندگی مردم اضافه خواهد       

اين مبلغ معادل يک چهارم           .  شد
اما اين   .  کل بودجه کشور است        

مبلغ بيانگر حداقل يا کف سطح             
افزايش هزينه زندگی مردم خواهد     

اين ميزانی است که دولت           .  بود
مستقيما بر هزينه زندگی مردم              

اما در آنچه در           .  خواهد افزود   
عمل و بطور واقعی صورت                  

 بر حسب معادالت      ،خواهد گرفت 
موجود در اقتصاد و قدرت                       
انحصاری سرمايه و بازار                      

هزينه .  صورت خواهد گرفت          
واقعی بمراتب باالتر از هزينه ای      
است که دولت از جيب مردم                   

هم اکنون که هنوز        .  ربوده است  

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛

 : حذف سوبسيدها
   سياست ما،اهداف رژيم

اين سياست به اجرا در نيامده                    
 قيمت نان چند برابر شده                ،است
اين شرايط فرصتی                   .  است

ارتجاعی برای افزايش                                 
افسارگسيخته قيمت کاالهای مورد       

در صورت      .  نياز مردم است          
اجرای اين طرح ارتجاعی مشقات       
زندگی مردم افزايش قابل مالحظه        

بخش بيشتری از    .  ای خواهد يافت   
جامعه محکوم به زندگی زير خط          

مردم برای حفظ     .  فقر خواهند شد    
همين سطح زندگی غير انسانی هم        

فقر و فالکت   .  بايد بيشتر جان بکنند   
بيشتر محصول مستقيم اين سياست       

 .ضد انسانی است

 

مدافعين اين طرح ارتجاعی                       
ميگويند که دولت با پرداختی های         

دهک   "،نقدی به بخشی از جامعه        
 از مشقت ناشی از             ،"های پائين   

اين .  افزايش قيمتها خواهند کاست      
ادعای مرتجع ترين عوامفريبان            

. يک رژيم ارتجاعی اسالمی است       
حتی اکثريت خودشان هم باوری به     
چنين ادعاهای دولت اسالمی                    

رئيس مجلس ميگويد              .  ندارند
بمنظور کاستن از عواقب وخيم اين      

 تالش کردند تا سرعت                   ،طرح
حذف سوبسيدها را کاهش دهند و           
اين سوبسيدها را در طی دوره                 

از طرف   .  طوالنی تر حذف کنند       
ديگر قبال ادعا کرده بودند که                    
مبلغی معادل پنجاه هزار تومان در       

جامعه "  دهکهای پايين    "ماه به         
. بطور نقدی پرداخت خواهند کرد        

اما رقم مورد نظرشان اکنون به ده        
. هزار تومان در ماه رسيده است            

مسلما همين ادعای رژيم اسالمی           
اين .  را هم نميتوان باور کرد                 

اول ميکشد بعدا    "رژيمی است که      
ابتدا هزينه زندگی   ".  محاکمه ميکند 

مردم را بطور باور نکردنی ای              
 سپس ادعا ميکنند       ،افزايش ميدهند  

که بخشی از آن را بصورت نقدی          
اين آخوند    .  پرداخت خواهند کرد      

بازی ها جزيی از عوامفريبی های       
يک حکومت ارتجاعی و آدمکش          

١٢۵شماره   

اگر قرار بود کل اين مبلغ         .  است
 ،را بصورت نقدی پرداخت کنند       

از ابتدا اقدام به حذف سوبسيدها          
بر عکس به دنبال             .  نميکردند

همان نتايجی هستند که نتايج                  
عملی اجرای چنين طرحی بدنبال     

هدفمند کردن      .  "خواهد داشت     
يک مزخرف گويی       "  يارانه ها   

 .   آخوندی بيشتر نيست

 

شواهد حاکی از   :  يک دنيای بهتر  
آن است که بخشهای مختلف                  
هيات حاکمه نگران اجرای اين           

دارند خود را         .  سياست هستند    
برای واکنشهای احتمالی آماده             

هراسشان از چيست؟          .  ميکنند
جريانات اصالح طلب دولتی               

در جامعه  "  تورم"نگران افزايش   
 ارزيابی شما چيست؟. اند

 

 يکی از نمايندگان          :آذر ماجدی   
مجلس اسالمی خيلی صريح اين         

وی .  هراس را بيان کرده است          
بخش قابل توجهی از     "گفته است    

مردم ما زير خط فقر زندگی                  
و تصويب اليحه هدفمند    "  کنند  می

ها  احتماال به                    کردن يارانه    
در ايران      "  بحران اجتماعی     "

حتی .  دامن خواهد زد                      
 سردبير روزنامه        ،شريعتمداری

کيهان با اين سياست مخالفت                 
اين روزنامه در       .  ورزيده است   

اتاق عمل    "مقاله ای با عنوان             
به زبان ايماء  اشاره " آماده نيست

 –و کد نسبت به عواقب سياسی            
اجتماعی اين سياست هشدار داده       

هرچند در مواقعی برای       :  "است
عالج يك بيماری ناگزير گزينه           
ای چون جراحی آاربرد دارد،            
اما در اجرای يک عمل جراحی          
مالحظات و شرايط خاص و                 
ويژه ای بايد رعايت شود تا                    
جراحی موفقيت آميز باشد وگرنه      
اگر اتاق عمل و محيط آن                         

ميكروب زدايی نشده باشد،                      
جراحی نه تنها آارگر نخواهد               
افتاد بلكه در مواقعی زمينه را                
برای گسترش و پيشروی آن                   
عارضه مهلک و خطرناك آماده و    

و باالخره سپاه    ."  فراهم می نمايد   
پاسداران نيز نگرانی و هراس              
خود را از عواقب بحران سياسی         

اجتماعی اجرای اين سياست             -
 .رسما اعالم کرده است

 

اکثريت مردم ايران در فقر مطلق        
حتی َآمارهای     .  بسر می برند         

محافظه کارانه رسمی دولتی نيز         
اعالم ميکنند که نيمی از مردم               
ايران زير خط فقر مطلق زندگی          

حذف سوبسيدها يا بقول         .  ميکنند
اينها يارانه ها موجب گسترش               

نه تنها تعداد   .  شديد فقر خواهد شد    
بسيار بيشتری از مردم به جمعيت      

 بلکه  ،زير خط فقر خواهند پيوست   
آنهايی که فی الحال زير خط فقر           

 با فالکت بسيار                ،قرار دارند     
بيشتری دست به گريبان خواهند          

در شرايط حاضر ميزان              .  شد
يارانه ها معادل بيش از يک سوم         

علم .  بودجه کل کشور است                
اقتصادی چندانی الزم نيست تا              
متوجه عمق فشار اقتصادی حذف      
يارانه ها بر زندگی اکثريت مردم        

 . شويم

 

 از     ،هراس نيروهای حکومتی         
 از شورش فقرا      ، بحق ،جمله سپاه 

و گرسنگان در صورت اجرای            
در واقع آنچه     .  اين سياست است    

شريعتمداری تحت زبان رمز و            
 اشاره به      ،راز دارد بيان ميکند        

وضعيت سياسی بحرانی رژيم              
 او  ،به زبان آدميزاد  .  اسالمی است 
 که در شرايطی که        ،دارد ميگويد 

حکومت فی الحال با چنين بحران        
اجتماعی عميقی روبرو     –سياسی  
 سياست      ،است

  ٧صفحه 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حذف يارانه ها و گسترش فقر و            
 حکومت        ،فالکت در جامعه              

 . اسالمی را به زمين خواهد زد

 

اصالح طلبان دولتی خود                          
مبتکران اصلی طرح حذف يارانه     

لذا گسترش فقر و        .    ها بوده اند    
فالکت مردم نميتواند علت نگرانی   

باصطالح کارشناسان    .  آنها باشد   
اقتصادی اين طيف مانند تمام                 
کارشناسان سرمايه داری جهانی        
طبق نسخه ها و دستور العمل                 

. های بانک جهانی حرکت ميکنند      
" رياضت کشی اقتصادی"سياست  

يک سياست قديمی و شناخته شده         
صندوق بين المللی پول و بانک            

اين سياست    .  جهانی بوده است       
موجب فقر و فالکت ميليونی در           

. بخش عظيم دنيا بوده است                      
اصالح طلبان دولتی نيز پيرو                
چنين سياست های سرمايه دارانه        

تالش آنها در جهت ايجاد        .  هستند
يک نظام سرمايه داری است که           
قادر به رقابت در بازار جهانی              

بنابراين آنها بهيچ وجه              .  باشد
. نگران درد و مشقت مردم نيستند       

زاويه ديد آنها تاثير اين سياست             
بر چگونگی رشد سرمايه داری           

از اين رو است که          .  ايران است  
در شرايطی که حتی مرتجع ترين       
سخنگويان حکومت اسالمی از            
عواقب اجتماعی و سياسی اين              

 اينها  ،طرح ابراز نگرانی ميکنند     
بايد گفت  .  از رشد تورم می نالند       

که اگر اين برخورد خاستگاهی            
سياسی و صرف مخالفت ورزی         

 ،با دولت احمدی نژاد نداشته باشد      
اينها نگران آن بخش از طرح                 

 ،هستند که دولت اعالم کرده                  
بخشی از يارانه ها را نقدا به                    

پرداخت "  دهک های پايين            "
از زاويه ديد آنها اين      .  خواهد کرد 

کار موجب باال رفتن حجم پول              
در دست مردم ميشود که اين امر          

 .به رشد تورم دامن خواهد زد

 

 طرح حذف         :يک دنيای بهتر        
سوبسيدها با واکنشی از جانب               
جريانات راست پرو غربی و کال        

 : حذف سوبسيدها
 ...  سياست ما،اهداف رژيم

مدافعين الگوی بازار آزاد مواجه             
نقاط مشترک جريانات     .  نشده است  

 –راست و برخی از جريانات ملی          
 اسالمی در اين زمينه چيست؟ چرا؟

 

 کل جناح هاى           :سياوش دانشور   
بورژوازى ايران با نفس اين طرح         
نه فقط معضلى ندارد بلکه هر                     
کدامشان در راس امور قرار گيرند        
همين برنامه را کمابيش پيش                       

در خود جمهورى         .  خواهند برد    
اسالمى اين طرح در دوره                            
رفسنجانى و خاتمى هم وجود داشت      

 که  ،و در مجلس اسالمى دوره ششم      
اکثريت آن با اصالح طلبان                          

 تصويب و شروع به       ،حکومتى بود 
کلنگ اين طرح در دولت      .  اجرا شد 

خاتمى بر زمين زده شد اما اجراى          
آن در پيچ و تاب رقابتهاى جناحى            
و اتفاقا توسط جناح راست در                     

حاال .  مجلس هفتم دچار وقفه شد            
همين طرح در شکل وسيعتر و                  
جامع تر آن توسط احمدى نژاد اجرا       

اينبار نيز ممکن است به            .  ميشود
همين داليل و وحشت از پيامدهاى          
اجتماعى آن مجددا موکول به محال        

اما در نفس طرح کل                       .  شود
جمهورى اسالمى يک حرف و يک       

فوقش بخشى ميگويند      .  زبان است  
آنهم بحث    –در زمان طوالنى ترى      

 . اجرا شود -دو تا سه سال است

 

جريانات راست پروغربى ميفهمند        
که اگر خودشان هم سرکار باشند              

از .  بايد همين روند را پيش ببرند           
نظر منافع کل طبقه بورژوازى                 
ايران اين اقدام جمهورى اسالمى             

. به نظرشان نميرسد   "  غير معقول "
سران اين جريان سالها پيش گفته              
بودند که قيمت بنزين و سوخت در           
ايران در قياس با بازارهاى منطقه          

جريانات .  اى و جهانى ارزان است      
راست اپوزيسيون ايران تاچريست        

زنده باد   "طرفداران شعار      .  هستند
پيشرفت "از نظر اينها معنى     !"  سود

و تمدن و سرى در ميان سرها                     
اينست که سرمايه دارى      "  درآوردن

 بازار و توليد رونق     ،ايران رشد کند  
 و ايران بتواند قدرت رقابت              ،يابد

١٢۵شماره   
پشت اين   .  اقتصادى داشته باشد     

آرزوهاى ارتجاعى هم کوهى از       
ادبيات ناسيوناليستى و بخشا                  

" ملت بزرگ ايران    "فاشيستى و     
هر "  منافع ملى   "و شعار پوچ          

معناى .  روزه سر داده ميشود           
زمينى همه اينها يعنى اينکه بايد          
تسمه از گرده کارگر کشيد و                  
اختالف طبقاتى را تشديد کرد تا          

ماهيت .  اين اهداف حاصل شوند      
ضد کارگرى و بايد گفت ضد                
اجتماعى اين جريانات باعث                

مباحث "  آلوده"ميشود که خود را     
نکنند که با         "  خرد و ريزى        "

سرنوشت بالفصل دهها ميليون          
 ! ربط مستقيم دارد

 

 آينده ايران اگر                 ،و باالخره     
 مستقل از       ،سرمايه دارى باشد      

اينکه کدام جناح سرمايه دارى             
 تداومش مبتنى بر        ،سرکار باشد  

اختناق در قلمرو سياست و فقر            
نفس راه  .  در قلمرو اقتصاد است     

اندازى توليد و سودآورى نيازمند      
براى تامين   .  کارگر ارزان است    

جانفداى منافع   "کارگر ارزان و       
سرمايه داران بايد چتر          "  وطن

اينجا تفاوتى   .  اختناق را گستراند    
بين اسالمى و ملى و نيمه                          

. اسالمى و نيمه ملى وجود ندارد        
اختالف اينها برسر سرمايه دارى     
و فقر و فالکت ناشى از آن                       

 اختالف اينها برسر                     ،نيست
شرکت در قدرت و سهم در                     

هر بخشى در مقام       .  قدرت است  
اپوزيسيون مدعى است که                      

عزت و   "سياستهاى دولت فعلى        
"! آبروى ايران را برده است                

 و  ،"ايران با اقتدار ظاهر نشده       "
همه .  شده است  "  ذلت"يا دچار      

اينها اما از تحرک کارگران و              
جنبش سوسياليستى شان ضربان       
قلبشان تند ميشود و زبان ضد                
کمونيستى و ضد کارگرى شان           

جمهورى اسالمى    .  دراز ميشود   
دارد بخشى از پالتفرم اقتصادى         
راست ترين جناح سرمايه دارى        

. جهانى را اجرا ميکند                               
ناسيوناليسم پرو غربى طرفدار          
پرو پاقرص اين راست جهانى             

چرا بايد واکنش نشان دهد؟     .  است
" احسنت"چه بسا به احمدى نژاد       

 .   هم بگويد

 

 چه اهداف          :يک دنيای بهتر         

سياسی و اقتصادی را رژيم                     
اسالمی در پس اين اقدام دنبال                

 ميکند؟

 

 رژيم اسالمی هم          :علی جوادی   
اهداف اقتصادی و هم اهداف                  
سياسی معينی از پيشبرد اين                    

. سياست ارتجاعی دنبال ميکند             
. اهداف اقتصادی روشن اند                   

 مواجهه      ،ويژگی جامعه ايران          
رژيم حاکم با يک جنبش عظيم               

 به  ،توده ای برای سرنگونی رژيم    
اين طرحهای اقتصادی اهداف              

به .  معين سياسی هم بخشيده است      
 . هر کدام اشاره کوتاهی بايد کرد

  

رژيم اسالمی يک دولت سرمايه          
حذف سوبسيدها و کم     .  داری است 

کردن هزينه های اجتماعی دولت       
سرمايه و تحميل بار بحران بر              
دوش کارگران و توده مردم                     
زحمتکش در جامعه يک سياست        
عمومی و جهانشمول رژيمهای           

رژيم اسالمی  .  سرمايه داری است  
از اين لحاظ استثنايی بر قاعده                

همان اهداف و همان                .  نيست
رياضت .  سياستها را دنبال ميکند     

کشی اقتصادی در محور چنين              
اين سياستی   .  سياستی قرار دارد     

است که سرمايه در هر گوشه ای         
در آمريکا  .  از جهان دنبال ميکند     
 در اروپا       ،همين وضعيت است      
 در ايران       ،همين وضعيت است      

سرمايه داری در حاکميت اسالمی     
هم به اين اعتبار در بر همان                    

حذف سوبسيدها  .  پاشنه می چرخد  
رقم هنگفتی را بر حجم سرمايه             

مدتهاست که    .  دولتی می افزايد      
نمايندگان سرمايه در حاکميت               
اسالمی در صدد اجرای اين طرح      

 .ضد مردمی هستند

  

 ،همانطور که قبال اشاره کردم              
 ،اجرای طرح حذف سوبسيدها            

کنترل دولت و سرمايه را بر                   
مقدرات زندگی مردم افزايش                 

فقر و فالکت بيشتر نتيجه        .  ميدهد
. بالفصل اجرای آن است                          

محروميت و گسترش نابرابری و       
افزايش شکاف طبقاتی نتايج                   

و بر     .  محتوم اين طرح است            
خالف تبلغيات عوامفريبانه اوباش    
اسالمی حاکم دستيابی به همين              

اهداف ضد             
  ٨صفحه 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انسانی اساس تالش برای اجرای        
اشتباهی در کار     .  اين طرح است    

هر کس ميداند که نتايج            .  نيست
ترديدی .  چنين طرحی چيست          

به دنبال افزايش فقر و              .  نيست
فالکت بيشتر و محروميت بيشتر         

 . مردمند

  

اما اين اقدام و طرحی صرفا                    
اهداف سياسی    .  اقتصادی نيست   

معينی هم از اجرای اين طرح                
چند سئوال ساده        .  دنبال ميکنند   

روشنگر اهداف سياسی اين طرح      
چرا االن؟ چرا در دورانی        .  است

که بيشترين افزايش بودجه دولتی       
را از قبل افزايش غير قابل                       
محاسبه قيمت فروش نفت در چند        
سال گذشته داشته اند؟ چرا در                
شرايطی که جامعه برای بزير               
کشيدن رژيم اسالمی به پا خواسته      
است؟ پاسخ اين است که حذف               
سوبسيدها در عين حال يک ابزار       
سياسی در دست رژيم اسالمی در       

مدتی است   .  مواجه با مردم است      
که اقتصاد به ابزاری سياسی                  
برای پيشبرد اهداف ارتجاعی               
رژيمهای سرمايه داری در مقابله       
با بلوکهای رقيب و مقابله با مردم        

تحريم اقتصادی   .  تبديل شده است    
يک نمونه از چنين سياستهای                

هم اقتصادی      .  اقتصادی است     
و هر دو    .   هم سياسی است     ،است

جنبه آن را بايد درک کرد و                      
 . شناخت و به مقابله با آن پرداخت

 

واقعيت اين است که گسترش                  
فالکت اقتصادی يک هدف مورد        
نظر رژيم اسالمی در کنار                       
سياست سرکوب گسترده و رو در       

مجموعه اين  .  رويی با مردم است    
اقدامات به اهداف واحدی قرار             

ابزار سرکوب   .  است خدمت کنند    
رژيم اسالمی کار آيی گذشته خود       

نه تنها    .  را از دست داده است            
نتوانستند عليرغم برپايی چوبه             
های دار و سرکوب و دستگيری          
گسترده فعالين جنبشهای اجتماعی     

 ،مردم را مرعوب و شکست دهند      
بلکه با موجی از اعتراضات                  

 : حذف سوبسيدها
 ...  سياست ما،اهداف رژيم

مردم مواجه شدند که در طول                     
حيات سی ساله رژيم اسالمی بی              

اعتراضاتی که    .  سابقه بوده است      
مستقيما موجوديت اين رژيم سياه را      

رژيم برای  .  زير ضرب گرفته است   
بقاء خود به هر سياستی متوسل                 

افزايش فقر و فالکت مردم        .  ميشود
يک برگ در زرادخانه اين اوباش          

می پندارند که با           .  اسالمی است   
 ،فالکت کشاندن اقتصادی مردم               

ميتوانند جامعه را وادار به زانو                
از نپرداختن دستمزدهای   .  زدن کنند 

کارگران گرفته تا به جريان انداختن      
 تا  ،و تحميل قراردادهای سفيد امضا    

بخش بخش کردن کارگران                          
 تا حذف     ،واحدهای صنعتی بزرگ    

سوبسيدهای اقالم مورد نياز زندگی      
 اهداف سياسی واحدی دنبال         ،مردم
ميخواهند مردم را تسليم            .  ميشود
ميخواهند زندگی را بر مردم        .  کنند

سياه کنند تا به گمان خود شانسی                
حذف .  برای بقاء داشته باشند                

سوبسيدها در اين شرايط چنين                   
 . اهدافی را دنبال ميکند

  

شايد گفته شود مگر نميدانند که                  
پيشبرد چنين طرحهايی مردم را               
جری تر به رو در رويی با رژيم               

اين سياست   .  اسالمی خواهد کشاند    
جريان اصالح طلب حکومتی و               
برخی باندهای ديگر تشکيل دهنده          

جناح راست را   .  رژيم اسالمی است  
معتقدند .  ميکنند"  تند روی "متهم به   

که اين تعرض ميتواند مردم را                  
و "  تعديل"خواهان  .  ناراضی تر کند  

اما .  رژيم اسالمی هستند   "  اصالح"
واقعيت اين است که جناح راست و         
حاکم رژيم بر اين باور است که                 

کنونی را تنها با تعرض           "  تعادل"
مستمر و هميشگی ميتوانند حفظ               

اين سياستی است که در سطح       .  کنند
منطقه در قبال قطبهای رقيب پيش           

با گسترش و دامن زدن به       .  برده اند 
بحرانها و گسترش کانونهای                       
بحرانی توانستند بعضا توازن قوای       
نيروهای منطقه را به نفع جريان              
اسالم سياسی و رژيم اسالمی بعضا       

بدنبال اجرای همين       .  بر هم زنند      
اما .  روش در سطح جامعه هستند          

 جامعه ايران           ،کور خوانده اند          

١٢۵شماره   
نيروهای سياسی    .  متفاوت است   

کارگر و زن و        .  آن متفاوت اند    
جوان و کمونيسم کارگری يک            
جنبش تعيين کننده در صحنه                 

 . سياسی هستند

 

 اهداف اقتصادی اين     :آذر ماجدی 
سياست بنظر بسيار روشن                     

اين يک سياست شناخته       .  ميرسد
باال .  شده سرمايه داری است            

 کاهش   ،بردن نرخ رشد استثمار      
سطح معيشت طبقه کارگر و                  
ريختن عوارض بحران سرمايه         
داری بر سر طبقه کارگر يک               
سياست شناخته شده و دائمی نظام      

اين سياست   .  سرمايه داری است    
از مختصات کارکرد نظام                      

 ،بعالوه.  سرمايه ناشی ميشود         
همانگونه که در باال اشاره کرديم       
سياستی که تحت نام رياضت                

 ،کشی اقتصادی شناخته شده است    
نسخه بانک جهانی و صندوق              

در .  بين المللی پول بوده است            
سراسر جهان چنين سياست هايی      

به اين معنا رژيم        .  دنبال ميشود  
اسالمی و دولت احمدی نژاد                 
تفاوتی با هيج نظام سرمايه داری       

هدف شان حذف        .  ديگر ندارد   
ساالنه صد ميليارد دالر از                     
معيشت مردم کارگر و زحمتکش      
و ريختن آن به جيب های گشاد             

 . اين دزدان سر گردنه است

  

 ،اما اهداف سياسی اين طرح                
بويژه در چنين شرايط بحران               

 ميتواند سوال برانگيز            ،سياسی
همانگونه که بخش هايی از     .  باشد

خود حکومت نيز مخالفت صريح      
يا تلويحی خود را با اين طرح از         

. همين زاويه مطرح کرده اند                
زمانی که شريعتمداری قاتل و             
شريک در تمام سياست های                  

 با  ،احمدی نژاد   –جناح خامنه ای    
 ،اين طرح مخالفت ميورزد                   

 و اين    ،شکاف در ميان حکومت     
بار نه ميان جناح باصطالح                   

 ،راست و اصالح طلب دولتی             
بلکه ميان جناح حاکم را نشان               

بنظر ميرسد که در زمينه      .  ميدهد
تاثيرات و عواقب سياسی اين                

. طرح با يکديگر هم نظر نيستند         
ظاهرا حاميان اين طرح از اين            
موضع حرکت ميکنند که هر چه        

 ،فشار را بر مردم بيشتر کنند                
امکان سرکوب آنها را افزايش             

بر اين نظر هستند که بايد    . داده اند 
مردم را چنان اسير يافتن نان                   
بکنند که فرصت و نيروی                        
اعتراض و مقابله را کامال از آنها        

در :  بر اين نظر اند که     .  سلب کنند 
شرايطی که کارگر شاغل برای            
پرداخت اجاره خانه و گذاشتن نان      
خالی روی سفره بايد دو شيفت               

 ديگر نيرو و فرصتی            ،کار کند  
ميخواهند .  برای اعتراض ندارد      

يک شرايط برده دارانه مطلق را         
 .بر مردم تحميل کنند

 

مساله اينجاست که حتی اگر رژيم       
اسالمی تاکنون موفق شده باشد با        
تشديد فشارها بر مردم در قدرت          

 شرايط بسيار تغيير          ،باقی بماند   
اکنون جامعه ايران       .  کرده است   

اجتماعی   –در شرايط سياسی            
متفاوتی نسبت به چند ماه پيش                

توازن قوا ميان مردم      .  قرار دارد 
و حکومت تغييرات جدی کرده             

رويدادهای تابستان بسيار       .  است
سياست ارعاب  .  خصلت نما است   

کارآيی خود را از دست داده                    
عليرغم سرکوب شديد و           .  است

 مردم همچنان به             ،ضد انسانی    
لذا .  اعتراضات خود ادامه داده اند    

افزايش فشار برابر است    "سياست  
حتی اگر     "  با کاهش اعتراض        

تاکنون برای رژيم کارآيی داشته         
باشد از اين پس به عکس خود                 

اين واقعيت را       .  بدل خواهد شد      
مجرب "و    "  عاقل تر   "عناصر    

حکومت تشخيص داده اند و         "  تر
از اين رو است که حتی                               
شريعتمداری قاتل با اين سياست          

 .مخالفت کرده است

 

 هدف جمهورى    :سياوش دانشور 
اسالمى مانند خود اين طرح                    

اما اگر همواره با         .  قديمى است  
مانع روبرو شده دليل سياسى                  

جمهورى اسالمى توانست      .  دارد
 را بکوبد و بعد از               ۵٧انقالب   

يعنى خطرى    .  مدتى تثبيت شود      
اما نتوانست  .  بالفعل تهديدش نکند   

به حکومت بسط و رشد                               
. کاپيتاليستى ايران تبديل شود                

دالئل اين امر فقط داخلى نبودند            
بلکه از فاکتورهاى جهانى و                   
منطقه اى و معضالت خاورميانه        
و از جمله هويت اسالمى خود                

سياست .  رژيم ناشى ميشوند            
اقتصادى 

  ٩صفحه 



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جمهورى اسالمى طى دوره هاى        
 مستقل از اينکه چه                     ،مختلف

 سياست از اين           ،طرحى داشتند   
ستون به آن ستون و فروش نفت            

. و هزينه و چپاول آن بوده است            
حل معضالت اقتصادى جمهورى      
اسالمى و از جمله سازماندهى و          
بازسازى اقتصادى را نبايد در              
خود ايران و در طرحهاى                         

اين راه    .  اقتصادى جستجو کرد      
حل از درون رژيم فعلى با                        
مختصات کنونى و موقعيت                     

 . نابسامانش درنمى آيد

 

وانگهى جناح هاى رژيم اسالمى        
برسر سياست عسرت اقتصادى          

. دادن به مردم اختالفى ندارند               
ممکن است برخى در نمايش هاى       
انتخاباتى شعارهائى بدهند اما                
سياست و چهارچوب خط مشى             
اقتصادى حکومت را همگى قبول      
دارند و همه شان از دوره                          
رفسنجانى تاکنون به اشکال                    

حتى آنجا که   .  مختلف دنبال کردند  
برسر وارادات و ظاهرا دفاع از          

 مسئله   ،صنايع سنتى دعوا دارند       
شان نقض اين روند نيست بلکه             

واردات و  "  بى رويه بودن  "برسر  
 . انحصار آن دعوا دارند

 

امروز وضعيت اقتصادى                       
جمهورى اسالمى بويژه با بحران       
جهانى سرمايه دارى وخيم تر شده      

نصف بيشتر سازمان توليد      .  است
جامعه فروپاشيده و صنايع يکى           
بعد از ديگرى در حال تعطيلى               

خصوصى "سياست            .  است
و فروش کارخانه ها و           "  سازى

صنايع به افراد خانواده جمهورى       
اسالمى و امروز به سرکوبگران        
و متجاوزين و قاتلين سپاه                          

اينها .  پاسداران را هم همه ديده اند     
ميخواهند دولتى اسالمى متکى بر      
قتل و جنايت و سرکوب با فقر و            
گرسنگى و زمين گير کردن                    

دولت .  اکثريت عظيمى برپا کنند      
اسالمى امروز از سياست به فقر         
کشاندن جامعه بعنوان يک ابزار         

. سياسى براى بقا استفاده ميکند            

 : حذف سوبسيدها
 ...  سياست ما،اهداف رژيم

شمشير اخراج باالى سر هر                        
کارگرى است که بگويد چرا حقوق        

اخيرا که  !  ماه هاى قبلم را نميدهى       
مانور عليه تظاهرات کارگرى برپا       

اينها جامعه اى را ميخواهند     .  ميکنند
متکى بر اطاعت مطلق و بيحقوقى         
و گرسنگى که در آن مشتى انگل و          

 ! ميکند" خدائى"الت و لمپن 

 

از نظر اقتصادى هدف رژيم صرفه      
جوئى و ارزان تر تمام کردن                       
زندگى طبقه کارگر و محرومان               

يارانه ها را هدفمند     "ميگويند  .  است
يعنى سوبسيد تاکنونى           "!  ميکنيم

کاالها را برميداريم و به نرخ آزاد           
وعده هم ميدهند    .  و بازار ميفروشيم  

که مابه تفاوت قيمتها را به                             
! بخشهائى بصورت نقدى ميدهيم            

واقعيت اينست که دولت با اين اقدام        
به يک مبلغ وسيع از جيب طبقه                 
کارگر دسترسى پيدا ميکند که در             
اين طرح نيز حق برداشت از آن را        

. براى خود محفوظ نگه داشته است       
حتى اگر درصد ناچيزى به عنوان          

به مردم    "  جبران افزايش قيمتها      "
 در واقعيت نتيجه اينست که          ،بدهند

يک خانواده کارگرى مثال با حقوق        
 نميتواند در        ، هزار تومانى       ٣٠٠

اولين گامهاى اجراى اين طرح                  
 درصد نيازهايش     ۶٠ تا     ۵٠هزينه  

اين نسبت هر طورى        .  را بپردازد  
 معنى اش اينست که                  ،که باشد    

دستمزد کارگران و قدرت خريدشان     
هر ماه يکجا با گرانى و تورم ايجاد         

يعنى اسما  .  شده کمتر و کمتر ميشود    
 تومان حقوق ميگيرند و        ٣٠٠مثال  

رسما و در دنياى واقعى                                  
 تومان و کمتر     ٢٠٠دستمزدشان به    

هدف رژيم   .  کاهش پيدا کرده است      
اينست که بحران همه جانبه اش را          

با سياست     .  رفع و رجوع کند              
سرکوب و اختناق و فقر و فالکت             

اما اين   .  ميخواهد بيشتر سرپا بماند     
سياست به اندازه بمب اتم بالقوه                  

 . قدرت انفجارى دارد

 

 چشم انداز اجراء      :يک دنيای بهتر   
و پيشبرد اين طرح ارتجاعی در               
جامعه چيست؟ برای مقابله با اين             

١٢۵شماره   
طرح چه بايد کرد؟ محورهای             
يک سياست کمونيستی کدام                   

 است؟

 

رژيم اسالمی       :  علی جوادی      
بسادگی نخواهد توانست اين                  
طرح ضد مردمی را اجرا و پياده     

حتی اگر بتوانند برخی               .  کند
 نخواهند  ،سوبسيدها را حذف کنند   

توانست به اهداف سياسی تبعی           
از هم   .  ناشی از آن دست يابند          

اکنون ترديد در صفوفشان برای        
پيشبرد اين طرح ارتجاعی قابل          

از عواقب و پی         .  مشاهده است  
صحبت .  آمدهای آن در هراسند       

. ميکنند"  يقه آبی ها   "از شورش    
فرماندهای نظامی رژيم خود را         

. برای تقابل احتمالی آماده ميکنند      
نگرانی در وجودشان موج                     

 . ميزند

 

اما واقعيت اين است که رژيم                
نميتواند به اهداف سياسی مورد          
نظر خود در اجرای اين طرح              

برعکس شکننده تر خواهد    .  برسد
. جامعه به پا خواسته است          .  شد

همه شواهد حاکی از گسترش               
مبارزات سرنگونی طلبانه توده         
های مردم برای بزير کشيدن اين        

نه .  رژيم آدمکش اسالمی است        
ابزار سرکوب و نه ابزار حذف           
سوبسيدها کمکی تعيين کننده به           

بر .  رژيم اسالمی خواهد بود            
عکس اين مجموعه اقدامی است        
که اتفاقا مردم را جری تر خواهد        

به قول منصور حکمت             .  کرد
نميتوان هم مردم را گرسنگی داد       

اين .  و هم به طرفشان شليک کرد     
شيشه .  مردم به پا خواسته اند             

. عمر رژيم در دست مردم است         
جامعه وارد دوران تعيين تکليف        
 . نهايی با رژيم اسالمی شده است

  

چه بايد کرد؟ اين مساله گرهی و         
به رئوسی در    .  تعيين کننده است   

بايد .  اين زمينه اشاره ميکنم              
. بايد متشکل کرد      .  سازمان داد   

بايد .  بايد افق داد   .  بايد متحد کرد   
 طبقه     ،و مهمتر    .  رهبری کرد    

کارگر و کمونيسم بايد در مرکز          
مقابله با اين سياست ارتجاعی              

اما چگونه؟ راه حل       .  قرار گيرد  
ما گسترش و دامن زدن به                       
تشکالت شورايی در محيط کار          

 . و محيط زيست است

  

تجربيات در محيط های کار و                
طبقه کارگر      .  توليدی بسيارند     

دارای يک سنت قوی شورايی               
اين سنت را بايد گسترش           .  است

برگزاری .  داد و همه گير کرد            
منظم و روتين مجامع عمومی پايه      
شکل دادن به يک جنبش شورايی        
قوی در مقابله با اين سياست                    
اقتصادی و مجموعه سياستهای           
رژيم اسالمی و همچنين                             
سازمانيابی عمومی طبقه کارگر         

اين سياستی است که                  .  است
بخشهايی از طبقه کارگر در                    
اعتراضات خود آن را مطرح                

زندگی انسانی حق      .  "کرده است  
خواست ".  مسلم ما کارگران است    

و مطالبه ای است که کارگران               
لوله و چدن اهواز بر آن بار ديگر        

 ٨۶در اول ماه مه          .  تاکيد کردند  
ما "در سنندج نيز کارگران شعار        

کارگران خواهان جامعه ای آزاد         
را مطرح  "  و برابر و مرفه هستيم    

اين شعار و مطالبه ای              .  کردند
است که خواست پايه ای کارگران      

. و جامعه را مطرح ميکند                        
سوسياليست   –کارگران راديکال     

و رهبران کارگری بايد تالش                
کنند تا توده های کارگر معترض         

 .را متحد و متشکل کنند

 

در عين حال تشکل نميتواند فقط           
 ،محدود به محيط کار و توليد باشد      

بايد در محيط های آموزشی و                
در .  محيط زيست هم متشکل کرد      

دوره اخير ما شاهد اعتراضات             
گسترده دانشجويان در محيط های      

روزی نيست که     .  علمی بوده ايم    
اعتراضی در دانشگاه و مرکز              

اين .  آموزشی شکل نگيرد                
بايد .  اعتراضات بايد متشکل شود    
بايد .  هماهنگ و سراسری شود         

پرچم و خواست واقعی مردم که           
 رفاه و     ، برابری  ،متضمن آزادی  

سعادت همگان است در راس اين        
از .  اعتراضات برافراشته شود        

طرف ديگر جوانان نيروی اصلی      
در حال   .  معترض در جامعه اند       

حاضر در گير جدالی همه جانبه           
اين نيرو بايد   .  با رژيم اسالمی اند    

. در سطح گسترده ای متشکل شود     
ايجاد شوراهای جوانان سرخ در         
محالت و محيط زيست ميتواند              

حلقه مهمی در      
  ١٠صفحه 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اتحاد و سازمانيابی اين نيروی              
 . عظيم اجتماعی باشد

  

 پيشبرد  ،اما عالوه بر مساله تشکل    
يک سياستی کمونيستی مستلزم            
تعيين خواستها و مطالبات و                    

تعيين .  نيروی رهبری کننده است     
افق اين مبارزه به ميزان ساير                
جوانب سازمانی و همچنين تشکل      

مساله .  يابی آن حائز اهميت است      
اينجاست که برخورداری از                  
زندگی و معاش و زندگی مناسب         

امتيازی .  يک حق انسانی است         
و .  نيست که بايد خريداری شود         

در صورت عدم توانايی مالی از          
. بهره مندی از آن بی بهره شويم           

ما بايد بتوانيم اين افق کمونيستی           
و انسانی را که هر کس به اعتبار         
انسان بودن و چشم گشودن به اين        
جهان بايد از تمامی مواهب                      
موجود که حاصل تالش و تعاون         
همگان است به ميزان نيازشان             

هيچ کس نبايد      .  برخوردار باشند  
هيچ کس نبايد فقير      .  محروم باشد 

. هيچ کس نبايد گرسنه باشد      .  باشد
هيچ کس نبايد از امکانات يک               

اين .  زندگی انسانی بی بهره باشد      
سياست بايد به افق مبارزاتی                   
مردم در اين اعتراضات تبديل              

بايد نشان داد که اگر انسانها       .  شود
 به اين خاطر         ، فقيرند  ،محرومند

نيست که جامعه فاقد امکان                      
نيازمنديهای زندگی در حد                       
استاندارد قابل قبول برای همگان        

نظام .  اينطور نيست       .  نيست
اقتصادی سرمايه داری و نظام             
سياسی اسالمی حاکم عوامل                   
اصلی محروميت و فقر و فالکت         

  .مردم اند

 

در عين حال ما بايد بتوانيم                        
سياستهای روشن و داده شده ای            
را به پرچم مطالباتی روشنی در           

منشور .  اين اعتراضات تبديل کنيم   
مصوب "   رفاه  ، برابری  ،آزادی"

دفتر سياسی حزب اتحاد کمونيسم       
کارگری مطالبات روشنی را در         

. اين زمينه مطرح کرده است                 
. اشاره ای مختصری به آن ميکنم       

 : حذف سوبسيدها
 ...  سياست ما،اهداف رژيم

اين منشور بر        "  رفاه"در بخش        
مطالبات رفاهی و اقتصادی زير              

  .تاکيد شده است

 

تعيين حداقل       :  حداقل دستمزد      "
دستمزد مکفى توسط نمايندگان                 

در .  تشکل های سراسری کارگری      
شرايط کنونی حداقل دستمزد بايد             

 بيمه      .يک ميليون تومان باشد                
پرداخت بيمه بيکاری           :  بيکاری

مکفی برای همه افراد بيکار و آماده       
پرداخت بيمه بازنشستگی      .  به کار  

 طب   .معادل حداقل دستمزد رسمی      
و درمان رايگان و قابل دسترس،             
آموزش رايگان در تمامی سطوح،         

: تامين مسکن مناسب برای همگان        
هزينه مسکن نبايد از ده درصد                  

 ".درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد

 

اين مطالباتی است که بايد به پرچم           
خواستهای اقتصادی فوری مردم در     
مقابله با سياست رياضت کشی و              
فالکت اقتصادی رژيم اسالمی                  

 ،افق:  بطور خالصه   .  تبديل شود   
مطالبات و تشکل اجزاء يک                       
سياست کمونيستی در مقابله با                   
سياست عسرت اقتصادی رژيم                

 . اسالمی اند

   

 اين طرح موفق                  :آذر ماجدی      
دولت احتماال ميکوشد     .  نخواهد شد  

که مراحل اوليه طرح را به اجرا              
اما مردم آن را تحمل                  .  بگذارد

همانگونه که در باال      .  نخواهند کرد 
 جامعه طی چند ماه           ،اشاره کرديم  

. اخير بسيار تغيير کرده است                     
خيزش اخير مردم تغييرات کيفی             
قابل توجه در ميان مردم در يک               
طرف و رژيم در سوی ديگر ايجاد         

فی الحال شکاف و            .  کرده است   
اختالف بر سر آينده و عواقب اين            
طرح را در ميان هارترين جناح               

از .  ميترسند.  رژيم مشاهده ميکنيم     
. عکس العمل مردم در هراسند                 

موقعيت شان بشدت متزلزل شده              
و در چنين شرايطی نميتوان        .  است

. چنين طرح هايی را پياده کرد                   
تمثيل هايی که کيهان شريعتمداری         

١٢۵شماره   
استفاده کرده است بسيار گويا               

 .است

 

در اين شرايط نقش طبقه کارگر          
و کمونيسم کارگری بسيار تعيين        

محوری .  کننده و حياتی است           
ترين سياست در مقابله با اين                 

 اتحاد و سازماندهی                 ،سياست
رژيم هم اين     .  طبقه کارگر است    

را خوب ميداند و از همين رو                
 ،است که در بحبوحه اين اوضاع      

حکم زندان برای رهبران                        
تالش .  کارگری صادر کرده است   

برای سازماندهی طبقه کارگر             
تشکيل .  مهمترين سياست ما است   

منظم مجمع عمومی و ايجاد                   
شوراهای کارگری يک رکن مهم      

 . اين سياست است

  

 اکنون شرايط از نظر               ،بعالوه
سياسی کامال برای ساختن                      
شوراها در محالت و دانشگاه ها        

اعتراضات متعدد  .  مهيا شده است  
دانشجويی در يک ماه اخير اين           

بايد در   .  آمادگی را نشان ميدهد       
شورای .  اين جهت نيز بکوشيم        

محالت برای سازماندهی                       
اعتراضات مردم عليه رژيم نقش      

در نتيجه بايد   .  بسيار مهمی دارند  
 سازماندهی و    ،سازماندهی:  گفت

سازماندهی بايد در راس سياست       
 .های حزب باشد

 

يک مساله اساسی در سطح                    
 ،جامعه غيبت يک افق راديکال         

بايد اين  .  انقالبی و پاسخگو است    
مردم .  افق را بر جامعه حاکم کرد  

بايد بتوانند اين افق را ببينند و از         
مردم خواهان     .  آن خود کنند          

.  برابری و رفاه هستند             ،آزادی
حزب .  اين از بديهيات مسلم است     

بايد بکوشد اين مطالبات را در             
بايد .  سطح جامعه به صدا درآورد  

خواست عميق مردم به بيان                   
حزب اين خواست ها را          .  درآيد

به روشنی فرموله و بيان کرده             
بايد بکوشيم تا اين خواست      .  است

ها از زبان مردم به روشنی بيان         
تبديل منشور حزب برای         .  شود

 رفاه به سند             ، برابری    ،آزادی
مطالبات مردم يکی از سياست            
های اصلی حزب در اين شرايط         

 .است

 

بعيد نيست اين       :سياوش دانشور  
طرح در کشاکش دعواى جناح ها       
برسر گرفتن سهم از چپاول مردم        
و پيامدهاى غير قابل پيش بينى              

اما .  اجتماعى آن کنار گذاشته شود    
با فرض اجراى آن در هر قدم به           

. همان نتيجه بنزين خواهد رسيد          
نرخ هاى متفاوت در بازار و                  
همينطور بازار سياه و وسيله اى          
براى نان خوردن عده اى                           

اجراى اين طرح شوک        .  سودجو
بزرگى به جامعه و مشخصا طبقه       

بسيارى .  کارگر و محرومان است   
از صنايع کوچک چه بسا                          

گرانى .  بسرعت ورشکست شوند    
و گرسنگى و بيکارى در ابعاد               
خطرناک نتيجه فورى اين طرح          

اين پيامدها ضربدر                 .  است
وضعيت سياسى و نارضايتى                
عميق مردم چشم انداز اجراى اين       
طرح را کور ميکند و يا در                       
صورت اجرا در همان گامهاى             

 . اول به شکست ميکشاند

 

اجراى اين طرح يعنى مواجهه با         
هر .  سونامى گرسنگى و فقر             

بررسى واقعبيانه و ابژکتيوى از          
زندگى و معيشت اکثريت مردم به       
اين نتيجه ميرسد که اين طرح                 
پيامدهاى شديد اجتماعى بهمراه           

نگرانى "آنچه زير تيتر    .  مى آورد 
در ميان حکومتى ها طرح           "  ها

 نام بهداشتى همين واقعيت      ،ميشود
شورش گرسنگان و ناچار شدن            
دولت اسالمى سرمايه داران به            
رودروئى وسيع با کارگران و               

دولتى که     .  مردم گرسنه است         
ميخواهد بمب اتم بترکاند و                       
ژاندارم منطقه شود و به جهان               

 وقتى خودش     ،درس عدالت بدهد    
 ،با وجود اينهمه ثروت در جامعه        
 ،نميتواند شکم مردم را سير کند           

مثل خس و خاشاک توسط طبقه             
کارگر و مردم انقالبى جارو                   

فقر و فالکت و گرسنگى        .  ميشود
همين امروز به مرز غير قابل                

وارد کردن    .  تحمل رسيده است      
اين شوک اقتصادى به جامعه اى         
فقر زده از حماقتهاى عجيب                    

 . جمهورى اسالمى است

 

چه بايد کرد؟ حزب در قطعنامه            
 با     ٢٠٠٨اى در ژوئن سال                   

 ،عليه گرانى و فقر                "عنوان      
وظايف فورى      

  ١١صفحه 
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رئوس "  کمونيسم و طبقه کارگر       
. سياست خود را بيان کرده است          

واقعيت اينست که اعتراض                     
فزاينده جامعه به اولين موج جديد        

اعتراض و    .  گرانيها در راهند       
فقر و گرانى و             شورش عليه         

يکی از     شرايط وخيم معيشتى             
اشکال محتمل اعتراض توده                  

گسترش .  محروم و گرسنه است       
اعتراضات کارگرى باتوجه به            
بيکارسازيهاى وسيع و فقدان هيچ       

 جامعه را    ،منبع حمايتى براى بقا     
وارد دورى از کشمکش عريان            
طبقاتى عليه حکومت اسالمى               

شعار .  سرمايه داران ميکند             
از "  مرگ بر حامى سرمايه دار      "

شعارهائى است که در ايران                   
اما .  طنين قدرتمندى خواهد داشت    

مسئله براى کمونيسم کارگرى              
قرار گرفتن طبقه کارگر در                    
موقعيت ايمن تر اقتصادى براى          

نفس پتانسيل       .  پيشروى است      
اعتراض در جامعه و حتى وقوع         

 اگرچه از نظر    ،شورش گرسنگان 
 اما   ،سياسى تاثيرات بزرگ دارد      

مخاطراتى نيز همراه دارد که بايد       
آنها را شناخت و پيشاپيش براى            

 . رفع شان تالش کرد

 

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

 به   ،سياسى در مقياس سراسرى        
تحرک و اعتراضى کور تبديل             

نتيجه چنين وضعيتى،          .  ميشود
عليرغم حقانيتى که دارد،                         

ارکان .  سرکوب و شکست است       
سياست و تاکتيک حزب در                     

 متشکل    ،مواجهه با اين اوضاع         
کردن توده طبقه کارگر و مردم             
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم         

 بعنوان  ،افق و سازمان و رهبرى      
سه رکن مهم تضمين پيشروى و           

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

 .است
 

 : حذف سوبسيدها
 ...  سياست ما،اهداف رژيم

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در          
راس مبارزه عيله فقر و                           
گرسنگى و وضعيت فالکتبار              

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

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

. عمومی ما در اين مبارزه است        
هر انسانی به محض چشم                       
گشودن به اين جهان بايد از                    
تمامی نيازهای انسانی                             

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

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

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

 .برافراشت
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى            
 ،توجه پيشروان طبقه کارگر               

رهبران سوسياليست و کمونيست    
 فعالين اردوى آزادى و              ،طبقه

برابرى و رفاه را به اين اوضاع        
حزب اتحاد   .  خطير جلب ميکند    

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

از قطعنامه حزب        !"فراميخواند
 .عليه فقر و گرانى

*** 

١٢۵شماره   

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣مصوب دفتر سياسى حزب  

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش            :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و بی    .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند     
 .مذهبی

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،              :  آزادی بيان   -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  

، "جرم سياسى  "لغو مقوله     :  آزادی تمامی زندانيان سياسی        -٣
لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات                           

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى                        -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد             :  برابری زن و مرد      -۶

لغو جدا سازيها و آپارتايد        .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی       
 .جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،                 :  برابری حقوقی      -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان          :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد         .  تشکل های سراسری کارگری      
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد             :  بيمه بيکاری    -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل           .  بيکار و آماده به کار          

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                    -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
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امروز ما ياد انقالب اکتبر را                   
اما شايد بما           .  گرامی ميداريم     

 چرا اين انقالب را                       ،بگويند
انتخاب کرده ايد؟ چرا انقالبات             

را جشن نمی گيريد؟        "  خودمان"
 جنبش ملی   ،چرا انقالب مشروطه  

 و سی تير را         ،شدن صنعت نفت    
 جشن نمی گيريد؟ 

 

در پاسخ بايد گفت اگر به جامعه            
 گروه هايی از        ،بشری نگاه کنيم    

مردم کارگر و زحمتکش را می           
 سير    ،بينيم که با انقالب اکتبر              

 سياست ها و              ، روندها    ،وقايع
شخصيت هايش بيشتر از هر                  
واقعه تاريخی ديگری آشنايی                

 ، بوخارين ، تروتسکی ،لنين.  دارند
 و    ، کامنف   ، زينوويف   ،کولونتای

رايکوف را نه تنها بهتر از                       
 ،ستارخان و باقرخان و مصدق            

بلکه بهتر از لينکلن و دوگل و                
ناصر می شناسند و به آنان با ديده      
ارج غير قابل قياسی نگاه می                 

و فراتر از اين اصال اين              .  کنند
انقالب را انقالب خودشان می               

هيچ چيز اين انقالب                   .  دانند
گويی .  برايشان غريبه نيست            

راجع به تاريخ و سرنوشت                      
هيچ .  خودشان دارند حرف ميزنند    

مانعی جلودارشان نيست که لنين         
. را رهبر فکری خودشان ندانند           

حزب بلشويک را حزبی در                    
کال شکست  .  جنبش خودشان ندانند  

و پيروزی انقالب اکتبر را تماما          
شکست و پيروزی خودشان                    

هر چند که روسی                   .  ميدانند
صحبت نمی کنند و در روسيه هم        

در .  متولد و يا بزرگ نشده اند             
طرف مقابل هم نيروهای                          
بورژوايی را می بينيد که با همان        

 ، شاهد هم بيشتر    ،درجه اطالعات 
تالش ميکنند که افکار عمومی را       
بر عليه اين انقالب بسيج کنند و             
از تکرار انقالبی از اين نوع در            

اما .  گوشه ای ديگر اجتناب کنند        
چرا؟ چرا اين دفاعيات پرشور؟           
چرا اين مخالفت ها و کينه توزی          

 های کور؟ 

  ،انقالب کارگری اکتبر شکست خورد
 !زنده باد انقالب کارگری

)١( 

 على جوادى

واقعيت اين است که انقالب اکتبر             
هر چند که       .  يک پديده ملی نبود         

تکليف قدرت سياسی و حاکميت               
بورژوازی را در يک کشور به نفع        

 اما ابعاد و            ،کارگر يکسره کرد       
تاثيراتش بسيار فراتر از مرزهای          

انقالب اکتبر تاريخ          .  ملی رفت    
تاکنونی بشر را دو پاره کرد و                    
فصل جديدی را در زندگی بشری            

اکتبر يک انقالب             .  شکل داد      
کارگری بود با مضون                                     

اين انقالبی بود       .  انترناسيوناليستی
که کمونيسم را به نقطه اميد ميليونها 

. کارگر در سراسر جهان تبديل کرد      
انقالبی بود که کارگر و زحمتکش          
در هر گوشه ای از جهان که به                  
آزادی و رهايی اقتصادی و سياسی        

 آن را دنبال کرده و         ،انديشيده است 
اين .  نسبت به دقايقش حساس است        

يک ويژگی و خصلت انقالبات                  
 .کارگری است

 

 در سنگرهای         ،در طرف مقابل        
هر .  مقابل هم مساله همينطور است      

کس و هر نيرويی که به چگونگی            
سرکوب و به بند کشيدن کارگر و             

 انقالب   ،زحمتکش فکر کرده است      
کارگری اکتبر برايش به همان                   
اندازه نگران کننده و مخاطره آميز         
است که انقالب کارگری در کشور         

در دو قطب    .  تحت حکومت خودش   
 دو قطب کارگر و          ،اساسی جامعه  

 در دو قطبی که مبارزه و           ،سرمايه
کشمکش شان جهت تحوالت                       

 توهمی   ،اجتماعی را تعيين ميکند        
نسبت به اهميت و موقعيت انقالب           
اکتبر در تاريخ اجتماعی بشر                     

اما ظاهرا اگر توهمی                 .  نيست
 اگر کسانی            ، که هست           ،هست
 که برگردان آزادی و رهايی      ،هستند

را در افق ناسيوناليسم و افکار                    
 که     ،مصدق و امثالهم می يابند                

 اين ديگر انعکاس نفوذ                   ،هستند
بازتاب .  سموم ناسيوناليسم است         

. قدرت عوامفريبی ناسيوناليسم است   
بهرحال اين واقعيت ذره ای از                   
اهميت جهانی انقالب اکتبر کم نمی         

انقالب اکتبر متعلق به تمام              .  کند

١٢۵شماره   
. کارگران و مردم ستم ديده است        

انقالب اکتبر و نه انقالب                          
مشروطه و جنبش ملی شدن                   

 انقالب ما    ،صنعت نفت و امثالهم    
و بخشی از تاريخ جنبش و طبقه          

 . ماست

 

 کدام واقعيت؟: انقالب اکتبر

معموال گفته اند سير تحوالت آتی       
بايد .  روسيه چندان روشن نيست      

اضافه کرد که ظاهرا تاريخ                   
 ،تحوالت گذشته روسيه هم                    

مستقل از قضاوت هر کس نسبت       
 زياد روشن و         ،به اين تحوالت     

امروز در    !  مورد توافق نيست      
 يک    ،ابتدای قرن بيست و يکم            

تصوير يکدست و همگون نسبت       
به ماهيت انقالب اکتبر در اذهان        

اين عدم     .  جامعه وجود ندارد        
همگونی ناشی از فراموشی و کم       

. حافظگی تاريخی جامعه نيست        
ناشی از اين نيست که وقايع                    
دلپذيرتری در زندگی بشر سايه          
بر اهميت تاريخی اين انقالب و           

! خير.  تاثيراتش افکنده اند               
واقعيت اين است که تاريخ                      
تحوالت اجتماعی در روسيه و            
انقالب اکتبر را در دوره های               

و در   .  معين بازنويسی کرده اند      
 ، وقايع تاريخی  ،اين بازنويسی ها  

سير تحوالت و پرسوناژهای                
تاريخی بر حسب ملزومات دوره      

 جايگاه و نقش کامال          ،بازنويسی
متفاوت و بعضا متضادی يافته            

 . اند

  

حال اگر از اين دريچه به وقايع            
و رهبران انقالب اکتبر بنگريم و       
مثال نقش و تصويری که از لنين         

می :  داده ميشود را بررسی کنيم       
 لنين رهبر    ،بينيم که در دوره ای      
انسان آزاده  .  حزب بلشويک است  

متفکر برجسته ای در       .  ای است  
يک غول فکری   .  مارکسيسم است 

در تاريخ افکار اجتماعی تاکنونی     
از خود آثار گرانبهای     .  بشر است 

يک .  زيادی به جای گذاشته است     
. پراتيسين واقعی کمونيسم است         

 يک  ،کسی است که با دقت تمام         
انقالب کارگری را رهبری کرده       

که .  و به پيروزی رسانده است          
انقالب اکتبر انقالب کارگران و          

 که رهبران       ،فقرای جامعه بود      
 انسانهای برجسته                ،بلشويکها

و حتی      .  دوران خود بودند            

کتابهايشان به تنهايی کتابخانه ها          
در مجموع اين        .  را پر ميکرد       

تصوير کم و بيش غالب در                       
دوران دهه اول بعد از انقالب و            

تصويری .  قبل از جنگ سرد است  
است که در خطوط عمده اش                   
مورد توافق مخالف و موافق بعد          

 . از انقالب اکتبر است

  

اما تصوير امروز کامال وارونه           
" جديد"در اين تصوير     .  شده است 

جايگاه لنين و بلشويکها و نقش               
انقالب کارگری سراپا عوض شده     

لنين يک ديکتاتور و                  .  است
توتاليتر است که حکومت ترور و       
وحشت را در گوشه ای از جهان          
با زور کودتا بر سر مردم سوار            

جاسوس آلمانها بوده     .  کرده است  
حکومت بلشويکها حکومت    .  است

از استقبال چندانی    .  کارگری نبود 
در ميان مردم زحمتکش                            

حکومتی بود که    .  برخوردار نبود 
تمامی آزادی های سياسی را از            
بين برد و از هيچ خشونتی بر                  

. عليه مخالفين اش دريغ نکرد                
بلشويسم از ابتدا نطفه خفقان و               

. سرکوب را در خود داشت                     
بلشويکها حمام خون بپا کردند و           

 . غيره و غيره

 

و اين اراجيف را هم آنچنان با                 
صدای بلند تکرار ميکنند که من و       
شما و هر انسان آزادانديش                       
ديگری هم پيچ راديو و                                
تلويزيونش را از فرط انزجار می       

انقالب :  در اين تصوير         .  بندد
 بی      ، اسارت     ، افراط     ،خشونت

 و حکومت            ،حقوقی اجتماعی     
کارگری جملگی مترادف                         

گويا بيان متفاوت يک      .  يکديگرند
 ،در اين دوره            .  واقعيت اند      

حکومت و سيستم سرمايه داری           
دولتی دوران        

  ١٣صفحه 



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ادامه و نتيجه منطقی                ،استالين
دولت برخاسته از انقالب اکتبر            

نه محصول شکست اين           .  است
انقالب در انجام رسالت                              
اقتصاديش برای استقرار                          

 ،اين تصوير امروز      .  سوسياليسم
در دوران پس از جنگ سرد از             

اين تصوير    .  انقالب اکتبر است      
اين تصويری   .  سی ان ان است        

است که رسانه ها به جامعه حقنه          
اين تصوير محصول       .  کرده اند   

 . آغاز و پايان جنگ سرد است

  

متفکران پست مدرنيست                           
بورژوازی در توجيه اين تصوير       

در دمکراسی غربی      :  می گويند  
شما ميتوانيد نظر خودتان را                   

 ، ويژگی ها  ،راجع به انقالب اکتبر  
در .  وقايع و اقداماتش داشته باشيد     

 ديگران نيز ميتوانند       ،نقطه مقابل  
تصوير ديگری از همين انقالب و       

از .  وقايع تاريخی اش ارائه بدهند      
را "  حق"قرار دمکراسی اين             

برای هر دو محفوظ نگهداشته               
و هر  .  است و هر دو هم محق اند        

دو تصوير هم ميتواند درست                  
در اين چهارچوب نميتوان       .  باشد

از فاکت ها و واقعيات تاريخی               
نميتوان روند و سير    .  صحبت کرد 

تحوالت تاريخ را بطور علمی               
بر طبق اين سيستم      .  بررسی کرد 

فکری اصال نمی توان از حقيقت         
از قرار    .  تاريخی صحبت کرد       

اسم اين   .  است"  نسبی"تاريخ هم     
جفنگيات را امروز گذاشته اند               

 !نسبيت تاريخی؟

 

 چرا انقالب کارگری اکتبر؟

اما چرا بلشويکها و کارگران                  
روسيه می بايست انقالب می                 
کردند؟ برای توضيح بايد به عقب       
برگشت و شرايط اجتماعی آن               

. دوران را مختصرا بررسی کرد       
 و  ١٩١۴اروپا در سالهای بعد از       

با شروع جنگ اول جهانی در               
. آتش و خون بسر ميبرد                             

احساسات کور ناسيوناليستی تمام       
 ،جنگ.  اروپا را فرا گرفته بود          

کارگران و مردم را از هر طرف         

 

  ،انقالب کارگری اکتبر شکست خورد
  ...!زنده باد انقالب کارگری

تحت فشار قرار داده بود و تا سال             
 در اروپا بيش از ده ميليون           ١٩١٧

قربانی و سی ميليون زخمی و                    
در يک    .  معلول بجا گذاشته بود          

 قحطی و گرسنگی و         ، جنگ  ،کالم
. بی حقوقی اجتماعی بيداد ميکرد           

در سطح سياسی نيز اکثريت                       
 اعم از ليبرال ها و         ،احزاب جامعه 

 به غير از                ،سوسيال دمکراتها     
 در تمام کشورها تحت             ،بلشويکها

پرچم دفاع از ميهن به دفاع از                     
بورژوازی خودی و جنگ برخاسته     

 . بودند

  

 در انفجار    ١٩١٧روسيه در اوايل      
 ،در پی اين شرايط        .  و غليان بود     

 مارس فرو       ٨حکومت تزار در           
ريخت و جای خود را به دولت                   

اما دولت موقت به             .  موقت داد    
. تعهدات خود به متفقين وفادار ماند        

نتيجتا توهمات به دولت موقت                   
بورژوايی لووف که با حمايت                   
شوراهای پتروگراد بر سر کار آمده      

سياست .   رو به زوال گذاشت        ،بود
کارگران در دفاع از دولت موقت            

کارگران از دولت        .  مشروط بود   
موقت به همان اندازه حمايت                       
ميکردند که دولت موقت از آنها و            

اما دولت موقت با     .  خواسته هايشان 
ابقای مجازات اعدام برای فراريان        
از جنگ و صدور مجدد فرمان                  
حمله در جبهه ها در مقابل خواست         
های کارگران و مردم زحمتکش              

 ،احزاب ليبرال       .  قرار گرفت       
منشويکها و سوسيال رولوسيونرها       
با شرکت در دولت کرنسکی و در           
دفاع شان از تداوم جنگ بسرعت            
نفوذ و مقبوليت خود را از دست                

از طرف ديگر در کنار        .  می دادند 
 قدرت     ،دوما و دولت کرنسکی             

ديگری نيز در جامعه موجود بود و        
آن شوراهای کارگران و سربازان          
و دهقانای بود که در  همه جا ايجاد          

جامعه به شدت قطبی         .  شده بودند  
شده و بر سر يک دو راهی قرار               

 . گرفته بود

  

سياست بلشويکها در اين شرايط از        
بايد :  "قول لنين چنين بيان می شد          

١٢۵شماره   
توضيح داد که سرمايه با جنگ            
امپرياليستی ارتباط ناگسستنی             

 ثابت نمود که پايان دادن به        ،دارد
جنگ از طريق يک صلح حقيقتا        

 بدون  ،دمکراتيک و غير تحميلی    
. برانداختن سرمايه ممکن نيست       

راجع به وظايف پرولتاريا در            (
و در پاسخ به اين     )  انقالب حاضر 

سئوال که آيا بايد فورا دولت                   
موقت را برانداخت معتقد بود که        

اين ...  آن را بايد برانداخت             "
 ،حکومت نه ميتواند صلح بدهد          
... نه نان و نه آزادی کامل                       

کارگران آگاه برای نيل به قدرت        
بايد اکثريت را بسوی خود جلب          

. در باره قدرت دوگانه         .  (نمايند
 )١٩١٧آوريل 

 

اوضاع روز به روز در حال                 
در اوايل سپتامبر         .  تغيير بود    

ژنرال کورنيلف با حمايت کادتها       
برای )  حزب مشروطه خواهان    (

برقراری حکومت نظامی دست         
اين شورش  .  به تالش ناموفقی زد   

به مردم نشان داد که ژنرال های         
ضد انقالبی به اتفاق کادتها                     
ميکوشند تا شوراها را سرکوب          
کرده و رژيم سلطنت و استبداد            

. مطلقه را از نو  برقرار سازند            
. آلترناتيوهای جامعه روشن بود        
. وضع موجود ثباتی نداشت                  

جامعه از خواست و تالش                       
بلشويکها برای تصرف قدرت و        
ايجاد دولت شوراها کامال مطلع         

دو راه در مقابل جامعه قرار      .  بود
يا ديکتاتوری         .  گرفته بود        

بورژوايی و يا حکومت                            
 . راه ديگری نبود. کارگری

  

تا اواخر سپتامبر ديگر چرخشی        
تعيين کننده در آرای جامعه به              

. نفع بلشويکها صورت گرفته بود     
 صلح و   ، نان ،شعارهای بلشويکها 

 خواست فراگير مردم شده       ،زمين
بلشويکها در شوراهای            .  بود

پتروگراد و مسکو اکثريت را به         
تروتسکی در  .  دست آورده بودند   

راس شوراهای پتروگراد قرار           
از اين رو می بايست               .  داشت

برای پايان دادن به جنگ و                     
 برای             ،کشتار خانمانسوز            

 ،آزاديهای سياسی و اقتصادی             
 ،برای دادن زمين به دهقانان                
 ،برای تصرف قدرت سياسی              

يعنی مساله اساسی هر انقالب به        

 راه ديگری وجود        ،نفع کارگران  
 . نداشت

 

 قيام بلشويکی

به (بلشويکها در شب هفت نوامبر       
 همزمان با                   ،)تاريخ جديد         

برگزاری کنگره دوم نمايندگان            
شوراهای کارگران و سربازان و        

 فرمان قيام را صادر                ،دهقانان
در پتروگراد بدون                 .  کردند

خونريزی و در مسکو و ساير                
شهرها پس از چند هفته کشمکش         

. از دولت کرنسکی خلع يد شد               
متعاقبا اکثريت قاطع کنگره                     
شوراها نيز با حمايت خود از اين         

 دولت شوراها و        ،اقدام بلشويکها  
کميساريای خلق را به رهبری               

 .لنين پايه ريزی کرد

  

اين اقدام کارگران و بلشويکها را         
بورژوازی ضد کمونيست امروز      

يا "  کودتای بلشويکی "تحت لوای    
قبضه شدن قدرت توسط حزب           "

. به خورد جامعه ميدهد    "  بلشويک
اما در آن زمان هر کس ميدانست         
که قدرت به دست بلشويکها و                 

کسی شک   .  کارگران افتاده است    
 ،نداشت که اين قدرت کارگران            

قدرت شوراهای کارگری و                    
مردمی است که اختيار امور                   

. جامعه را در دست گرفته است            
اصوال کسی منکر خصلت                       
کارگری اين انقالب و نقش                      

اين دولتی بود که      .  بلشويکها نبود 
. از بورژوازی خلع يد کرده بود          

اين دولتی بود که اعتبار نامه خود       
را از اکثريت شوراهای کارگران       

کارگران با  .  و سربازان گرفته بود  
قيام خود و کنگره شوراها با تاييد         
قيام رای به مشروعيت اين دولت        

 . داده بودند

  

اين دولت کارگری پس از                         
 مورد تهاجم نظامی و                ،تشکيل

 کشور     ١۴محاصره اقتصادی          
سرمايه داری اروپايی و                            

سرمايه .  آمريکايی قرار گرفت        
برای نابودی حکومت کارگری           
دست به يک جنگ همه جانبه بر          

به .  عليه قدرت کارگران زد               
عالوه اين قدرت اصال متمرکز            

اساسا هيچ   .  نبود که قبضه شود        
کس نمی توانست و بلشويکها نمی      

  ١۵صفحه  خواستند که در 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خانم شيرين عبادی بعنوان مدافع         
اما .  حقوق زن شهرت يافته است       

انسان گاهی حيران ميماند که آيا           
ايشان بيشتر مدافع حقوق زن                  
است يا مدافع اسالم؟ کلمات                     

حقوق زن   "قصار ايشان از قبيل         
اکنون ."  ناقض نيست تبا اسالم در    

شهره خاص و عام است و حتی             
دراعالميه کميته صلح نوبل نيز           

های "  کفر گويی .  "ثبت شده است   
اخير ايشان که چند همسری را              
مغاير با اسالم و گفته های                         

ناميده است نيز      "  پيغمبر اسالم  "
" گينس"بايد در کتاب رکوردهای      

بعنوان رکورد در تحريف حقيقت       
نقد ما به خانم عبادی     .  به ثبت رسد 

برای دفاع از اسالم و خاک                      
پاشيدن به چشم مبارزين آزادی             

اما طی  .  زن تاريخی ده ساله دارد     
اين دهه ما همواره کوشيده ايم که         
مالحظات و خطرات فعاليت تحت     
رژيم اسالمی را نيز در نقدمان              

بارها گفته ايم که ما       .  ملحوظ کنيم 
انتظار نداريم ايشان صريحا اعالم     

 آزادی زن و برابری زن و             ،کند
مرد در چهارچوب رژيم اسالمی        

ميدانيم که       .  امکانپذير نيست      
مالحظات امنيتی را بايد در نظر          

اما گفته ايم که اگر ايشان         .  گرفت
 ،خود را مدافع حقوق زن ميداند           

نبايد از اسالم دفاع کند و اسالم را        
اين .  مدافع حقوق زن معرفی کند       

خاک پاشيدن به چشم زنان و                    
 .مردم آزاديخواه است

 
خانم عبادی اکنون چند ماهی است      

هر روز از    .  که مقيم غرب است     
يک سخنرانی در يک مجمع                   

 به يک مصاحبه با                  ،حکومتی
" حقيقت گوی "رسانه های بسيار      

طرفدار اصالح طلبان دولتی                 
ايشان در تمام اين فرصت      .  ميرود

ها به شکلی پيگير و مومنانه از             
اسالم دفاع ميکند و اخيرا صريحا       
با سکوالريسم هم مخالفت ورزيده      

در اين شرايط است که               .  است
ميتوان کامال و بدون هيچ ترديدی       
نتيجه گرفت که دفاع ايشان از                
اسالم و مبارزه در چهارچوب               

 !"جمهوری اسالمی از اسالم سوء استفاده ميکند: "شيرين عبادی

 مدافع رژيم اسالمی يا آزادی زن؟
 

 آذر ماجدی

حکومت اسالمی نه يک مالحظه             
 بلکه اعتقاد عميق ايشان               ،امنيتی
ايشان به جبهه اصالح طلبان       .  است

ايشان خواهان  .  حکومتی تعلق دارد   
ايجاد اصالحاتی قطره چکانی در           

ايشان .  حکومت اسالمی است             
مخالف سرنگونی رژيم اسالمی و          

 مبتنی بر    ،ايجاد يک نظام سکوالر     
جدايی دين از دولت و آزادی کامل          

. و برابری واقعی زن و مرد است           
البته ما به حق هر انسانی برای                   
اعتقاد به هر عقيده و مرامی حتی             

. ارتجاعی ترين ها احترام ميگذاريم     
اما در عين حال حق مسلم خود                   
ميدانيم که بعنوان مدافعين پر و پا             

 بعنوان    ،قرص آزادی و برابری           
پيشروان و فعالين پيگير و خستگی         
ناپذير آزادی بی قيد و شرط زنان و         
برابری کامل و واقعی نظرات                   
ارتجاعی را مورد نقد شديد قرار              

 . دهيم
 

خانم عبادی اخيرا در يک کنفرانس        
مجامع مذاهب مختلف در                              

 اعالم کرده          ، آلمان    ،فرانکفورت
صاحبان قدرت در ايران          :  "است

برای تحقق اهداف سياسی خود از           
و ."  کنند    اسالم سوء استفاده می           
جمهوری "اضافه کرده است که               

اسالمی ديگر نه اسالمی است و نه         
اين اظهارات نياز به          ."  جمهوری

. هيچ  شرح و توضيحی ندارد                    
فقط جالب     .  بسيار روشن است          

" ديگر"اينجاست که ايشان ميگويد        
!" نه اسالمی است و نه جمهوری        "

 آن زمانی که      ،بايد از ايشان پرسيد     
بنظر ايشان جمهوری اسالمی هم            

 چه    ،جمهوری بود و هم اسالمی            
مرحله ای از تاريخ اين رژيم سياه،         

 جنايتکار و زن ستيز است؟ 
 

آيا دهه شصت را بعنوان چنين                   
مرحله ای قبول دارند؟ دهه ای که            
بيش از صد هزار نفر در زندانهای         
مخوف رژيم زير شديدترين شکنجه      
ها قرار گرفتند و اعدام شدند؟ دهه           
ای که هزاران جوان را در                            
گورهای دستجمعی مدفون کردند و       

 ،مادران و پدران و عزيزان آنها              

١٢۵شماره   

هنوز از محل دفن آنها بيخبرند؟          
زمانی که دختران باکره پيش از         
اعدام مورد تجاوز قرار ميگرفتند     
تا طبق احکام اسالمی به بهشت           
نروند؟ آيا زمانی که زنان را به            

 اين   ،زور به زير حجاب بردند          
رژيم اسالمی بود؟ آيا زمانی که          
آپارتايد جنسی را به زور شالق           
و سرکوب در جامعه حاکم                      

 اين رژيم بنظر ايشان                ،کردند
اسالمی و جمهوری بود؟ آيا                   
زمانی که پسر بچه ها را با يک            
کليد حلبی به دور گردنشان به               
روی مين های جبهه جنگ                      
ميفرستادند اين نظام بنظرشان             
اسالمی و جمهوری بود؟ آيا                   
زمانی که به کردستان لشکرکشی     
کردند و مردم را به خاک و خون        
کشيدند و جوانانی که در                           
مقابلشان ايستادگی کردند حتی            

 آن  ،روی برانکار به گلوله بستند      
زمان اين نظام اسالمی و                          
جمهوری بود؟ اين سواالت را             
بايد در مقابل خانم عبادی گذاشت       
و از ايشان پاسخ صريح طلب               

هر کس حق دارد به هر چه       .  کرد
ميخواهد اعتقاد داشته باشد، اما           
هيچکس مجاز نيست جنبش                   
آزاديخواهانه مردم، جنبش آزادی     
زن و تمام آن جوانان و زنان و              
مردانی که قهرمانانه در مقابل             
اين رژيم اسالمی جنايت و                      

 به   ،سرکوب ايستادگی کرده اند        
دودوزه بازی بايد      .  بازی بگيرد  

از صحنه مبارزات آزاديخواهانه      
اين گفته وفا       .  مردم طرد شود      

سلطان در مورد اسالم وصف              
شما :  "حال خانم عبادی است            

ميتوانيد به هر سنگی ميخواهيد           
اعتقاد داشته باشيد، بشرط آنکه           
سنگ را بطرف من پرتاب                     

 ." نکنيد
 

دفاع از همجنسگرايان اتهام                
 !دولتی

اظهارات خانم عبادی در يک               
مصاحبه با راديو دويچه وله،               
بخش فارسی، حيرت برانگيز تر       

در رابطه با گزارش بانکی     .  است

مون، دبير کل سازمان ملل، از             
آيا در      :  "ايشان پرسيده شده           

های شما تا به حال دفاع از          پرونده
گرايان و دفاع از سازمان        همجنس

ايشان پس از مقدماتی     "  سيا بوده؟ 
در مورد اتهام پراکنی ايرنا و                 

 : غيره چنين ميگويد
 
اما آنچه که باعث شده اين                       "

ها و همچنين ايرنا من         نامه  روزی
گرايان بخواند،      را مدافع همجنس    

آن است که در يک محاکمه،                    
فردی را که متهم به                                        

بود، طبق دستور        گرايی   همجنس
دادگاه از کوه پرت کردند و بدنش        

های بدنش را      تکه تکه شد و تکه       
من در آن       .  جمع و دفن کردند         

در اين     .  زمان در ايتاليا بودم            
خصوص خبرنگاری با من                     
مصاحبه کرد و نظر من را راجع         

من .  به اين نوع مجازات پرسيد          
گفتم هرکس هرکاری که کرده               
باشد، اگر مستحق قتل است،                   
ديگر چرا به اين صورت فجيع              

کشيد که از کوه پرت        مردم را می  
آنچه    کنيد تا بدنش تکه تکه شود؟      

که مورد مخالفت من در آن                       
های خالف    مصاحبه بود، مجازات  

ضوابط حقوق بشری و بلکه                   
خالف انسانيت و خالف اسالم               

در هيچ جای قران نوشته             .  بود
نشده که يک آدم ولو هر عمل بدی  
انجام داده باشد، از کوه پرتش                 
کنند و بدنش تکه تکه شود و بعد            
پاسدارها بيايند و آن تکه ها را                

اين .  جمع کنند و او را دفن کنند            
چه شيوه اعمال مجازات و اجرای      
قانون است؟ من به اينگونه امور          

 ."اعتراض دارم
 

يکی ديگر از القاب خانم عبادی            
اين .  مدافع حقوق بشر است                

! سخنان را يکبار ديگر بخوانيد            
ايشان دفاع از همجنس گرايان را        
بعنوان اتهامات و دروغ های                  

ايرنا و                        
  ١۵صفحه 
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روزنامه های دولتی ايران رد        
تنها نقد ايشان به نوع                .  ميکند

اعدام اين فرد همجنسگرا است،           
نه نفس اعدام يا حتی مجازات                 

ايشان از حقوق        .  همجنسگرايان
برابر و انسانی همجنسگرايان               

فقط به پرت کردن        .  دفاع نميکند  
: ميگويد.  او از کوه اعتراض دارد    

. جور ديگری اعدامش ميکرديد          
راستش با خواندن اين مصاحبه به      

مغز "قول اصطالح عاميانه                   
اين تمام    !"  انسان سوت ميکشد       

بضاعت مدافع حقوق بشری است       
که برای فعاليت هايش جايزه نوبل      

جالب اينجاست    .  هم گرفته است     
که در همين يک تکه صحبت هم          
باز از يادش نميرود که از اسالم           

 .دفاع کند
  

دفاع از اسالم با حقوق زن در                
 تناقض است

 مصاحبه شونده   ،در سوال ديگری  
می پرسد که جمهوری اسالمی             
در پاسخ به درخواست بانکی                 
مون در حفاظت از جان شما گفته        

ها و              گيری        موضع:  "است
های      های شما با گرايش                 بيانيه

و به      مذهبی مردم مغايرت دارد      
توانيم از جان        همين دليل ما نمی      

آيا شما اين     .  ايشان محافظت کنيم    
حرف را قبول داريد؟ آيا شما                  

های مذهبی    حرفی مغاير با گرايش   
خانم عبادی  "  ايد؟  مردم ايران زده   

 : در پاسخ چنين ميگويد
 
ام و    من همواره مدافع اسالم بوده     "

اساسا تزی که باعث شد من برنده        
جايزه نوبل صلح شوم، اين بود             
که اسالم و حقوق بشر با هم                      

حرف ما اين است      .  انطباق دارند 
. که اسالم منشا حقوق بشر است           

جمهوری اسالمی از اسالم سوء : "شيرين عبادی
 !"استفاده ميکند

 ...مدافع رژيم اسالمی يا آزادی زن؟ 

آنچه که اسالم در شيوه رفتار با                  
گويد، منشا حقوق بشر               مردم می   

است و به خاطر دفاع از اسالم                   
است که من گاهی اوقات حتی مورد       

مهری افرادی که به اسالم اعتقاد         بی
اما جالب    .  گيرم    ندارند قرار می       

است که دولت ايران حرف من را            
که هميشه مستند به آيات قرانی                  
است و در حمايت از اسالم است،            

 ." کند مخالف اسالم معرفی می
 

خانم عبادی طی فعاليت های چند             
ماه اخير در خارج ايران، پيگيرانه         
و مستمر و بشکلی صريح و علنی           
از اسالم دفاع کرده است و مخالفت        
خود را با سکوالريسم، با اين بهانه         
که مردم ايران برای سکوالريسم             

. آماده نيستند، اعالم نموده است                
خانم عبادی در چند ماه اخير بعنوان     
يکی از مدافعين جمهوری اسالمی،       
در کنار شخصيت های اصلی                    
اسالمی جناح اصالح طلب                          

 از قبيل گنجی، مخمباف،       ،حکومتی
سازگارا و امثالهم عمال از                            

. جمهوری اسالمی دفاع کرده است       
ايشان مخالف جمهوری اسالمی               

ايشان خواهان به زير                 .  نيست
کشيدن اين نظام زن ستيز جنايتکار        

ايشان .  قرون وسطايی نيست              
خواهان يک نظام اسالمی کمی                 
اصالح شده يا بهتر بگوييم کمی                

ايشان طرفدار     .  بزک شده است        
کروبی   –خاتمی      –جناح موسوی    

خانم عبادی را بايد همانگونه      .  است
. که هست، به مردم معرفی کرد                

خانم عبادی نه مدافع حقوق زن، نه         
مدافع آزادی زنان، بلکه مدافع                   

مدال .  اسالم و رژيم اسالمی است         
مدافع حقوق زن يا حقوق بشر را               
بايد با يک مدال واقعی جايگزين               

 . *مدافع نظام اسالمی: کرد

١٢۵شماره   

قدرت چنان در سطح جامعه پخش      .  فردای انقالب قدرت را متمرکز کنند   
شده بود که تا چند سال حتی استاندارد کردن قوانين و سياستهای دولتی                 

البته اين اتهامات را به دولتی نسبت می دهند که                .  بسادگی مقدور نبود   
سراسر کشور می بايست توسط شبکه       :  "در فردای قيام اعالم کرده بود      

ای از شوراها پوشيده شود و اين شوراها می بايست روابط نزديکی با                  
 حتی   ،)شورايی(هرکدام از اين سازمانهای            .  يکديگر برقرار سازند     

 ". کامال در مسايل محلی خودمختار است،کوچکترين شان

 

 جايگاه انقالب اکتبر

برای درک اهميت انقالب اکتبر کافی است برای يک لحظه تصور کنيم              
 چه   ،اگر اين انقالب صورت نمی گرفت و يا اگر شکست ميخورد                         

اتفاقاتی ممکن بود صورت بگيرد؟ چه تعداد ديگر از مردم اروپا می                    
بايست در جنگ کشته شوند؟ چه تعداد از کارگرانی که در انقالب                           
شرکت کرده بودند به پای چوبه های دار کشيده می شدند؟ چه تعداد از                  
زنان در اسارت عقب مانده ترين رسومات و قوانين بسر می بردند؟ چه              
به سر رفاه و بهداشت و مسکن مردم زحمتکش در سراسر دنيا می آمد؟              
چه به سر افکار و عقايد ارتجاعی در تاريخ بشر می آمد؟ و باالخره چه               

 . بسر بشر در اين قرن می آمد؟ پاسخ روشن است
  

 ... ادامه دارد

  ،انقالب کارگری اکتبر شکست خورد
  ...!زنده باد انقالب کارگری

 برگزاری ميز کتاب و نمايشگاه عکس 

 لندن –از جنايات جمهوری اسالمی 
 اکتبر، تعدادی از فعالين حزب در لندن، اقدام به           30روز شنبه برابر با     

برپائی ميز کتاب و نمايشگاه عکس در ميدان مرکزی شهر لندن                              
اسالم برای   "در اين روز قرار بود تا سازمان                   .  کردند)  ترافالگار(

به نمايندگی از تروريسم اسالمی در دفاع از احکام شريعه و                "  بريتانيا
اقدام به راهپيمائی   "  جامعه مسلمانان در انگلستان   "گسترش آن در سطح     

حزب ملی    "در مقابل، برخی از احزاب فاشيستی از جمله                          .  کنند
و ديگر احزاب دست راستی، به بهانه مقابله با تروريسم                    "  انگلستان

 . اسالمی سياستهای دست راستى و راسيستى خود را به پيش ببرند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به همراه چند جريان سياسى ديگر، طى               
فراخوانی بشريت متمدن و نيروهای چپ و آزاديخواه را فراخواندند تا              
در يک اقدام مشترک در مقابل صف آرائی دو قطب راست راسيستی و             

شب قبل  "  اسالم برای انگلستان  "جريان  .  تروريسم اسالمی به ميدان آيند    
از تظاهرات اقدام به لغو راهپيمائی کرد و در محل حضور پيدا                                

 . نکردند
 

فعالين حزب در اين روز با پخش اطالعيه انگليسى حزب در                                     
محکوميت دو قطب راسيستی و اسالمی و گفتگو با مردم در اين                              

 اردوى مبارزه توده اى و          ،خصوص، به ضرورت تقويت قطب سوم         
همچنين .  سکوالر و ضد تبعيض و آزاديخواه و سوسياليست پرداختند              

در اين روز نمايشگاه عکس از جنايات رژيم اسالمی نيز برپا بود که                   
 .مورد توجه جمع کثيری از مردم قرار گرفت

 

 تشکيالت انگلستان –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
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به نظرميرسد جمهورى اسالمى          
ناگزير است رفته رفته خودش را        
برای غير قابل کنترل شدن                       

دورۀ .  شرايط سرنگونی آماده کند    
اصالح ″وقت کشی های سياسی          

و معطل کردن سرنگونی       ″  طلبی
محتوم جمهوری اسالمی هر بار         

″مجموعۀ  .  کوتاه و کوتاتر ميشود   
در تناقض بزرگی دست و        ″  سبز

″و کًال     ″  سبز″سران   .  پا ميزند  
ِ  خارج           ″  سبز حکومتی، متفقين

حکومت خود را در موقعيت                   
قناس تر از    .  قناسی قرار داده اند     

اوضاع بعضی از احزاب چپ              
 .موجود

 

تضمينهای نگهداری و تداوم عمر      
           ِ جمهوری اسالمی اولويت مبرم
هر دو جناحی است که برسر در           
اختيار گرفتن اهرمهای قدرت               

آنها قرار    .  سياسی جدال ميکنند      
های ″  سبز″نيست ابزار سياسی        

″ سبز″پايه نظر    .  پيرامونی شوند 
″ سبز″حکومتی بر اين است که           

پيرامونی هرگونه تفکر و عمل             
سياسی آنها را مورد تاييد قرار              

هرچند اين فلک زده هاى            .  دهد
بيرون حکومتى همين           "  سبز"

مانده که در ميدانهاى شهرهاى              
! اروپا نماز جماعت برگزار کنند       

آنها يک به يک منبر ميروند و از         
" يار امام   "رهبرى بدون بحث            

حضرت مير حسين گلو پاره                   
چکار کنند ديگر؟ با               .  ميکنند

اينحال اينها بايد کمى خودشان را         
 از  ،به رنگ مردم اروپا درآورند      

دمکراسى و حق بشر هم کنار                 
مير حسين و يا حسين حرف                     

″اما وعده های                         .  بزنند
″ حقوق بشر     ″و      ″  دمکراتيک

″اگر روبان      .  حرف مفت است     
کارش به کلوپهای شبانه           ″  سبز

اروپا کشيد تنها به مصيبت زينب         
تقصير آن جوانهايی   .  کبری افزود 

ش ″مد روز ″را  ″  سبز″است که    
 . کردند

 

مهاجرانى و نگهدار و مخملباف و      
نبوى و گنجى و حزب توده و                  

اهداف و نگرانيهای مشترک دو جناح    
 اسالمیحکومت 

 سعيد مدانلو

" سبز انقالبى  "داريوش همايون و        
 ! بى تقصيراند

 

بحران سياسی و بن بستی که                      
حکومتی ″  اصالح طلبی  ″مجموعه   

در چهار ساله دوم رياست                             
جمهوری خاتمی ناگزير به                           
اعترافش شد هم اکنون در داخل                

بدون در دست         ″  سبز″مجموعۀ     
داشتن هيچکدام از اهرمهای                       

. اجرايی حکومت بروز کرده است        
نميتوان برای دفعات زيادی هر بار        
مردم را با تناقضی الينحل عطش            
به خيابان آمدنشان را بی هدف کرد         

 آبان به قول    ١٣وگرنه  .  و فرونشاند 
خودشان روز تسخير سرزمين                  

معموًال و    .  آمريکا در تهران بود         
قاعدتًا جناح حاکم در سالگرد اين             
روز لمپنهای بسيج  و بيشتر از                   
نصف لمپنهای متفرقه شهر را جمع       
ميکرد که يک تشر محکم به آمريکا       

″و يک تو دهنی محکمتر به جناح           
اين از آن روزهايی که       .  بزند″  سبز

بخواهند فراخوان      ″  سبز″سران      
يک ارادۀ ديگری           .  بدهند نبود     

درجنبش مردم وجود دارد که کار            
به اين     ″  سبز″را برای جبهۀ               
ارادۀای که هر     .  تناقضات ميکشاند  

. روز قدرتمندتر و نمايان تر ميشود       
به همان اندازۀ     ″  سبز″حاال سران     

″جناح حاکم از بابت شعارهای                 
در سيزدۀ آبان که به نظر      ″  انحرافی

آنها از امکان بااليی برخوردار                
يکی دست به دعا و      .  است، نگرانند 

تفنگ و قمه، ديگری تنها دست به            
″ انحرافی″اگر فردا شعارهای    .  دعا

بيشتر و راديکالتر از دفعات قبل               
داده شود، تنها اتفاقی در تقابل دو              
جناح خواهد افتاد اينست که زبان             

″ سبز″جناح حاکم را به سران                   
توپ و تشر و     .  درازتر خواهد نمود  

مشروعيت ″تهديد جناح حاکم که از       
برای کل جمهوری                  ″  حياتی

″ برای سران            ،برخوردار است   
چاره ای جزعقب نشينی              ″  سبز

. بيشتر در مقابل آنها باقی نميگذارد       
تأکيدات موسوی بر صد در صد               

های ″سبز″به  ″  سبز″اسالمی بودن   
خطابش به   .  پيرامونی گفته ميشود     

برای اينکه از اين بابت            .  آنهاست

١٢۵شماره   
″سپاه پاسداران و احمدی نژاد و        

را اينجا محق به حساب                ″  آقا
 . مياورد

 

البته احمدی نژاد هم تازگيها                  
قبًال .  اش کرده   ″  سبز″دوباره    

. يکبار اين کار را کرد، نگرفت          
″.  ايندفعه اميدواريش بيشتر است   

اين يکی     !  ″نهضت سبزعلوی    
راه ″درجات کپک زدگيش از              

بعيد .  بيشتر است    ″  سبز اميد    
نهضت سبز        ″نيست همين                

راه ″پناهگاه آخر سران       ″  علوی
کار مردم را چه    .  باشد″  سبز اميد 

ديدی؟ قضيه با مزه اينست که               
 درست مثل      ،خامنه اى و شرکا       

 ،دوره دو خرداد سيد خندان                   
عبارات و اسم رمزهاى طرف            

. مقابل را مصادره ميکنند                       
سرنوشت جامعه مدنى هم همين         

از طرف مقابل تاکيد بر               .  شد
اسالميت و قانونيت و فقط                        

 به    ،جمهورى اسالمى و غيره          
راست حکومتى امکان بيشترى          
براى پس گرفتن پرچم آبا و                     

هر دو مجددا       .  آجداديش ميدهد   
″داستان   .  برهم منطبق ميشوند     

تکرار همين  ″  نهضت سبز علوی  
 . نمايش تراژيک است

 

بنابراين اگر سرنگونى به امرى         
غير قابل انکار و کنترل تبديل              

 با خود اصالح طلب                  ،ميشود
حکومتى را هم به بحران                          

براى همين     .  سرنگونى ميبرد     
هاى اپوزيسيون  "  سبز"است که    

ناراضى .  به دست و پا افتاده اند        
تر هايشان اميدشان را به                          

بسته اند و در    "  جمهورى ايرانى "
باب غير فاشيستى نشان دادن آن         

جمهوريخواه .  کاغذ سياه ميکنند     
ايرانى ناگهان به سيره آبا و                     
اجدادى اش يعنى همان سلطنت و      
راست ضد کمونيست رجعت               

شايد ترکشهائى از اين           .  ميکند
جماعت هم مجددا پوپوليست و            
ميليتانت شوند و به جناح چپ               

. ناسيوناليسم گرايش پيدا کنند               
کمونيستها در مصاف با هردوی        
آنان در استقرار دوبارۀ حکومت        

کمونيستها .  سرمايه خواهند بود      
به سرنگونی جمهوری اسالمی          

. به مثابۀ تنها هدف نگاه نميکنند          
تالش کمونيستها برای همزمانی        
و يا هرچه نزديک تر و فشرده             
تر کردن زمانهای سرنگونی                

جمهوری اسالمی و انقالب                     
 . کارگری است

 

هرحکومت غير کارگری که بعد        
از سرنگونی جمهوری اسالمی           
استقرار پيدا کند، بنا به ضرورت        
بيرون بردن سرمايۀ از وضعيت         
به شدت فلک زده، بی ثبات و                  
ارکان گسيخته ای که به ارث                  

 در درجه اول ناگزير به             ،ميبرد
سرکوب کارگران و کمونيستها و        
تدوين سريع برنامۀ ارعاب و                 
استثمار شديد طبقه کارگر                         
بدرجاتی بيرحمانه تر از حاال                

همۀ دعواها در باالی      .  خواهد شد 
حکومت و دوربريهای هر دو                
جناح حکومت بر سر اين است که       

″ حق و امتيازِ         ″هر کدامشان          
سوار شدن بر گرده طبقه کارگر           
را بيشتر از ديگری برای خود               

 . قائل است
  

اما هنوز طبقه ای که بيشترين                
زيان را ديده و بيشترين سود را             
توليد کرده از کمين خود                             

هنوز آنی که آن       .  برنخاسته است  
بار اصلی، سنگين و طاقت                      
فرسای سود دهی بر دوشش بوده         

 جايگاهش را آنطور که        ،و هست 
بايد دراين اوضاع تعرض آميز و        
جمعی مردم و صحنه هاى پايانی         
کابوس حاکميت سرمايه اسالمی،      

اينبار، ديده و    .  معلوم نکرده است   
ِ  مدرسه و                         شنيده تر، کالس
اجتماع رفته تر و  بسيار سرد و             

. گرم چشيده تر و آزموده تر است        
او حاال سرمايه و سود آوری را            

. بهتر و بيشتر ازهميشه ميشناسد         
او شالقش را بی تعارف و بدون            

او حاال     .  محکمه رفتن خورد         
بيشتر از هميشه از ماهيت و                    
منظور دعواهای جناحهای دور و      
بر قدرت سياسی جمهوری                      

اسالمی و                 
  ١٧صفحه حاميانشان سر     
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طبقه ای که   .  ترديدی نيست که اين طبقه انگيزه اش را دارد          .  در می آورد  
سی سال اعتصاب کرد تا دستمزدش که آنهم مطابق قوانين سرمايه تعيين                 

طبقه ای که در امروز به فردا رساندن  زندگيش ترديد             .  شده بود را بگيرد   
ترديدی نيست که اين طبقه انگيزه         .  حال اوضاع طور ديگريست     .  ميکرد

ترديدی نيست که حزب      .  بااليی برای تضمين نمودن فردايش داشته باشد          
اتحاد کمونيسم کارگری همۀ  تالشش را به رفع ترديدهای موجود خواهد                 

 . گماشت
 

 زنده باد انقالب کارگری

 ٢٠٠٩سوم نوامبر 

 پتروشيمي تندگويان ماهشهر 
 83 بهمن ماه

 سينا دوره

در سايتهای مختلف به دنبال خبری جديد در رابطه با کارگران صنايع                       
توليد آزمايشی نخستين پنبه مصنوعی در                 "پتروشيمی بودم که خبر             

خود خبر و    .  توجه ام را به خود جلب کرد         "  پتروشيمی تندگويان ماهشهر   
دروغهای حول و حوش آن توجه من را که شاهد بسياری از اين پروژه                     

بلکه در يک لحظه به گذشته های نه چندان          .  ها بوده ام به خود جلب نکرد       
دور برگشتم و با مروری بر خاطرات آن روزها، احساس درد، خشم،                       

 .سرخوردگی و اميد همزمان در وجودم پيچيد

 

 سال از آن روزها می گذرد، خاطرات تلخ بجامانده از                   5با اينکه مدت      
مدتها بود حقوقی    .  سرکوب و ضرب و شتم آن روز را فراموش نميکنم                

همراه ديگر تکنيسين ها و سرکارگرها تصميم                  .  دريافت نکرده بوديم     
بايد کارفرما را   .  گرقتيم از اولين ساعت روز شنبه دست به اعتصاب بزنيم   

وادار می کرديم تا الاقل به پرداخت بخشی از حقوق کارگرانی را که                          
 .ماهها حقوق دريافت نکرده بودند، تسليم شود

 

در ابتدا بيتوجه بود      .  خبر اعتصاب را با رئيس کارگاه در ميان گذاشتيم              
ولى وقتى ديد مسئله جدى است گفت شما برگرديد سر کارتان اگر شده من               

 در جواب گفتيم اين     .از حساب شخصى خود حقوق شما را پرداخت ميکنم         
با توجه  .   کارگر ديگر هم احتياج به پول دارند        500.  مسئله شخصى نيست  

به تورم بيشتر منطقه اقتصادى ماهشهر وضع کسانى که متاهل هستند از                
 .ما هم بدتر است

 

اعتصاب اينطور شروع شد که ما دست از کار کشيده و جلوى انبار                             
از آنجائى که ما جزو تکنسين ها و سر کارگران شرکت                .  کارگاه نشستيم 

 1 حدود   .بوديم، کارگران سريعا متوجه اعتصاب ما شدند و به ما پيوستند             
. ساعت بعد کل کارگران شرکت ساختمان و نصب دست از کار کشيدند                   

خبر بالفاصله پخش شد و چند شرکت ديگر که مشکالت شبيه ما داشتند                    
نزديک ظهر بود که حراست              .  مانند شرکت رامپکو به ما پيوستند                 

پتروشيمى قصد داشت اعتصاب را بشکند اما با موج عظيمى از                                    
 . اعتراضات کارگران روبرو شد

  

١٢۵شماره   
رئيس پروژه به محل اعتراض            

 -البته با اسکورت                      -آمد
وى .  مشکالتمان را بازگو کرديم     

 روز آينده     3به ما قول داد طي           
کليه طلب کارگران را پرداخت           
نمايد و از کارگران خواست که           

 .برسر کارهای خود برگردند              
 ساعت به طول    8اعتصاب حدود   

بعد از بحثهائی در مورد     .  انجاميد
تشکل کارگری و حق اعتصاب          

محل کار را ترک کرديم و       ...    و  
 . به خانه يا خوابگاهايمان رفتيم

 

فرداى آن روز هنگام ورود با               
. حراست پتروشيمى روبرو شديم     

 نفر از ما را از صف                   7آنها    
کارگران جدا کرده و به اتاق                  

من هم يکی از آن     .  حراست بردند 
 2نيم ساعت بعد          .   نفر بودم      7

پاترول مشکى با شيشه هاى تيره        
وارد پتروشيمى شده ما را چشم           
بند و دستبند زدند و به محل                     

ما را مورد         .  نامعلومى بردند    
ضرب وشتم و بازجوئى قرار              

 ساعت به   12اين بازجوئى   .  دادند
طول انجاميد و در نهايت از ما             

تعهد کتبى گرفتند که ديگر دست           
. به سازمان دادن اعتصاب نزنيم         

ما را در سطح شهر رها کردند و          
 هفته از آن يکشنبه      1هنوز  .  رفتند

فراموش نشدنی نگذشته بود که به       
داليل غير منطقى از کار اخراج           

در مراجعه به  شعبه هاى          .  شديم
ديگر اين شرکت در شهرهائى              
مانند عسلويه و آبادان متوجه شديم   
که اسامى ما در ليست سياه آن                 
شرکت قرار گرفته و ديگر امکان       
کاريابی را در اين مجموعه پيدا            

 .نخواهيم کرد

 

هر کدام از ما امروز به گوشه ای         
ديگر از اين دنيای نابرابر پرت            
شده ايم ولی اميد تغيير در زندگی         
کارگران از دل ما بيرون نمی                

به اميد اينکه با گسترده شدن      .  رود
مبارزات مردم در ميحطهای                 
کارگری، دانشجويی و                                
اعتراضات خيابانی شرايط                     
سرنگونی اين رژيم هر چه                      
زودتر فراهم شود تا بتوانيم بر               
خرابه های آن يک دنيای بهتر               

  *.بسازيم

! آزاديخواهان، کمونيستها،کارگران  
!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد  

!اين حزب شماست  

اهداف و نگرانيهای مشترک دو جناح    
 ...اسالمی حکومت 

 آدرس تماس با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
com.yahoo@Javadi_Ali  )   دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

Tel: +1 310 402 6567 

 هيات داير دفتر سياسی  

)   علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(
com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 

)   علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  
nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 com.yahoo@AzarMajedi)   آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

)   مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 
com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

  markazi.wupi@gmail.com 
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مارآس ميگويد تضادهاى ميان            
آارگران حل شدنى است ولى                
تضاد حل نشدنى تضاد طبقه                   

. آارگر با طبقه سرمايه دار است        
در چند ماه اخير اخبار متنوعى             
از درگيرى آارگران محلى با                
آارگران مهاجرى آه از شهرهاى     
ديگر به محالت جنوبى و مرآزى      

. آشور ميروند شنيده ميشود                   
آارگران محلي اينطور اقامه دليل      
ميكنند آه سرازير شدن اين                      
آارگران به مراآز آارى واقع در       
محل زندگى آنها سبب محروميت        

در پس اين      .  آنها از آار ميشود       
ديدگاه بايد عمق فقر آمر شكن                

در آشورى   .  طبقه آارگر را ديد      
آه قيمت يك آيلو گوشت دو برابر       

 در  ،دستمزد يك روز آارگر است     
آشورى آه اجاره خانه در پايين           
ترين محالت و با آمترين آيفيت          

 بيكارى  ،بيشتر دستمزد را ميبلعد     
ضربدر فقر و تورم ناچارا باعث         

 . پيدايش چنين تضادهائى ميشود
 

در بندرعباس آارگران محلى با           
سنگ به آارگرانى آه از                           
آردستان و اصفهان براى يكماه           
آار در پااليشگاه بندرعباس آمده         

در عسلويه    .  بودند حمله آردند       
عمدتا آارگران آمپ هاى قومى          
و محلى ترتيب ميدهند و بقيه را             

اين البته از            .  بايكوت ميكنند     
شگردهاى شرکتهاى پيمانى است       
که تالش ميکنند کارگران را از            
يک محل و منطقه استخدام کنند و        
خودشان در دامن زدن به اين                  

. جدائى هاى کاذب دخيل اند                    
آارگر از يك سو بايد با استثمار و        
شرايط سخت آار و آب وهوا                  
بجنگد و از طرف ديگر با جهنمى       
ديگر در خوابگاه و برخورد با              

از اين  .  ديگر آارگران مقابله آند     
نوع تقابل ها در محيط آار آم                 
نيست و فقط به اين مسئله خالصه        

آارگرانى آه در شرايط       .  نميشود
آارى به نحوى به پست سر                      
آارگر ارتقا پيدا ميكنند رنگ                  
عوض ميكنند و در مقابل هم طبقه       
اى هاى قديمى مانند شالق                        

اما به قول     .  آارفرما عمل ميكنند    

 تضادهای حل شدنی کارگران
 !تضاد حل نشدنی کارگر با سرمايه دار

 على طاهرى

انگلس تمام اين نيروى مخرب را             
آه حاصل عينى هرج و مرجى                  
است آه سرمايه دارى وارد جامعه         
آرده است ميتوان بر عليه خودش           

اين همه پتانسيل را          .  به آار برد      
ميشود به نوعى بر عليه خود                       

انگلش .  سرمايه دار به آار بست           
مثال الكتريستيه را ميزند آه هم                 
ميتواند مانند رعد و برق نابود آننده       
باشد و هم مانند باطرى الكتريكي به       

از اين  .  صنعت و انسان خدمت آند      
برش تخليلى آه بگذريم بايد به                    
آارگران نشان دهيم آه اين دعوا نه        
تنها به نفع آارگران نيست بلكه                  
مانند دماسنجي درجه استثمار و                
بيحقوقى خود آارگران را باال                    

موقعيت سرمايه دار                 .  ميبرد
مربوطه را تحكيم ميكند و آارگران       
خود را در موقعيت لشكر و سپاهي         
از بيكاران قرار ميدهند که با هر               
شرايط آارى حاضرند آار آنند و           
هر دستمزد و قراردادى را                           

 !ورق را بايد برگرداند. ميپذيرند
 

در وهله اول آارگران محلى آه               
در عسلويه و استان فارس و بوشهر       
و بندرعباس و باقى مراآز نفتى و            
گازى هستند به عينه ميدانند آه                  
آارهاى پروژه اى شروع و پايانى          
دارد و معموال بيشتر از بيست روز        

بر فرض   .  و يك ماه طول نميكشد         
مثال اگر آارگر فرضى ما از                     
آردستان به بندرعباس نرود و                   

 صاحب يكماه آار             ىآارگر محل    
يازده ماه ديگر سال را چكار         .  شود

ميكند؟ آيا يك ماه آفاف يك سال                   
زندگى پرخرج و آمر شكن در                  
ايران را ميدهد؟ در ثانى با اين                    
حسادتها و رقابت ها آه زاييده شيوه       
توليد سرمايه دارى است گوشت را        

سرمايه دار     .  دست گربه ميدهد         
براى سود بيشتر بر آنست آه مدت          
پروژه ها را آوتاه تر آند و هر چه           
ميتواند از آارگران بيشتر آار                   

با فضاى موجود و عدم                 .  بكشد
وحدتى آه بين آارگران وجود                   

 دور از تصور نيست آه اين           ،دارد
عدم اتحاد براى چند روز بيشتر سر       
آار ماندن وزنه بيشترى بر دوش            
تمام آارگران مى اندازد آه بيشتر           

١٢۵شماره   

آار آنند و پروژه را زودتر تمام        
همين حداقل نفرى صد الى      .  آنند

دويست هزار تومان به هر                     
آارگرى ضرر ميزند آه خودتان     

اين ضربدر در        .  حتما ميدانيد   
تعداد آارگران به جيب آارفرما        

اين يك طرف قضيه              .  ميرود
طرف ديگر اينست آه            .  است

آارفرما و سرمايه دار نه تنها به        
دنبال استثمار و استفاده فردى از       
آارگران است بلكه دنبال استثمار  
به قول مارآس هميارى                           

آار صد آارگر     .  آارگران است  
منفرد به اندازه آار صد آارگرى    
آه به هم پيچ شده اند به سرمايه            

همين دليلى     .  دار سود نميدهد        
ميشود آه بار ديگر در اين                     
فضاى درست شده سرمايه دار           

سرمايه دار  .  دست به گلچين بزند   
مفتخور را نبايد در چنين                         

 !موقعيتى قرار داد
 

در ثانى چرا زور آارگران                   
محلى فقط به آارگران مهاجر             
ميرسد؟ چرا صدايش براى فالن       
آارفرما و سرمايه دار مهاجر             
در نمى آيد؟ پول پخش آردن                
ميان اقوام اين منطقه و درگيرى        
هاى مسلحانه اى آه منجر به                
آشته شدن دهها جوان بيگناه از          
طبقه ما شد آافى نيست؟ از اين           
دعوا تنها سرمايه دارهاى                      
مفتخور و دولت متبوعه شان               

نصيب شما چه       .  نصيب بردند   
شد؟ اين روحيه جنگنده آه دقيقا          
از شرايط اسفناك زندگى                         
سرچشمه ميگيرد را ميتوان در          
مبارزه با سرمايه داران بسيج              

اين بديهى است آه آارگر        .  آرد
از نظر معيشت محتاج سرمايه           

آارگر بدون سرمايه      .  دار است  
. چند صباحى نميتواند زندگى آند    

اما سرمايه دار بدون آارگر                  
اما اين        .ميتواند زندگى آند              

واقعيت يادمان نرود آه تمام                 
ثروت طبقه سرمايه دار از قبل           
آار طبقه آارگر به يغما برده                

بدون آار آارگران             .  ميشود
  .سرمايه داران هيچ اند

 

بنا به تمام حقايق واقعى موجود             
 اين سرمايه دارى و           ،در جامعه  

دولت مربوطه و ارگانهاى رسمى      
و غير رسمى اش است آه خون            

. آارگران را در شيشه آرده اند            
طرح برداشتن سوبسيدها از روى      
کاالهاى اساسى و ضرورى                   
زندگى مردم را چه کسى دارد                
اجرا ميکند؟ سر چشمه اصلى                
مشكالت طبقه آارگر نه آارگران      
بلكه خود طبقه خون آشام سرمايه        
دار و دولت و دستگاه سرآوبش            

تازه اگر به همين منطق             .  است
غلط و ارتجاعى اين گرايشات در       
ميان آارگران معتقد باشيم مراآز       
صنعتى بنا به نيازهاى روز                     
سرمايه دارى در ايران مدام تغيير      

روزى آارگران مجبور       .  ميكنند
بودند از هر گوشه ايران براى               

. پيدا آردن آار به تهران بروند             
سالها بعد آارگران به مناطق                  
جنوبى استان خوزستان از قبيل            

امروز به جنوب و    .  آبادان ميرفتند 
اين .  عسلويه و بندرعباس ميروند     
 22.  پروژه ها تمام شدنى است           

پااليشگاه گازى را راه اندازى               
آردن با سرعتى آه صنعت                     

 5امروز پيدا آرده است بيشتر از        
بعد از   .   سال طول نميكشد      10تا   

اين چند سال و تمام شدن آار در            
اين مناطق اين آارگران بالطبع            
مجبور مي شوند به مناطق                       

آيا در آن موقع          .  ديگرى بروند   
آارگران مناطق ديگر اگر اين              
منطق را بكار گيرند تكليف                      
زندگى خانواده اين آارگران چه          

 ميشود؟ 
 

دو خصلت تعريف شده انسان يكى      
پايبند بودن به اصول انسانى است       
و دومى توان گذاشتن خود به                   
جاى ديگران؟ اگر يك لحظه خود         
را به جاى آارگران مهاجر و                 
مشكالت زندگى شان بگذاريد                
حس همدردى آه درد خودتان را         

. دارد بايد وجودتان را فرا بگيرد        
اين نوع گرايشات عقب مانده نبايد      
جايى در ميان آارگران آشورى          
داشته باشد آه به يك تعيين تكليف         
نهائى با طبقه سرمايه دار نزديك          

بايد با پس زدن اين                   .  ميشود
گرايشات عقب مانده راهى براى         
اتحاد طبقاتى هر چه بيشتر آه                
تنها سالح آارگران براى يك                  
زندگى بهتر است در ميان                         
آارگران بوجود آورد و بدون                 

 . * وقفه بر آن تاکيد کرد



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کارگرى از ذوب آهن اصفهان

شهرى که همه از زيبائی آن                    
 البته تعدادی هم      ،تعريف می کنند   

 در  ،نگران آثار باستانی آن هستند     
طول سال تعداد زيادی از سراسر       
ايران به اينجا سفر می کنند که               

اما برای ما   .  زيبائی شهر را ببينند   
کارگران ذوب آهن زيبائی اين              
شهر چطور است؟ اجازه بدهيد             

اينجا .  بگم زندگی يعنی جنگ بقا       
. برای زندگی مفهومى نيست                 

برای .  زندگى خالی از معنی است     
اينجا زيبائی   .  عشق معنی نيست     

اينجا در ذوب آهن    . بی معنی است 
 فقر    ،اصفهان بی حقوقی است           

اينجا ترس    .  است و درماندگی       
آينده ای  .  هست و وحشت از آينده     

که کارگران را هم در کنار هم                
ای کاش تنها يک         .  قرار نميدهد  

روز اينجا بودی و زندگی                         
رقت بار    .  کارگران را ميديدی       

ايمنی در محل کار ميشود        !  است
حقوقها پايين که    .  گفت صفر است   

معموال هم با تاخير پرداخت می           
شود و به نسبت مدرکى که داريد          
و سابقه کار حقوقها هم پرداخت            

 .ميشود

 

مهندسين و کارگران متخصص           
زودتر از بقيه حقوقها را دريافت         

. حقوق آنها هم بيشتر است    .  ميکنند
کارگران ساده کارشان سخت تر          
است و حقوقشان ديرتر پرداخت          

البته بايد گفت بخش اداری .  ميشود
هم اون وسط دارد کله معلق می            

به نسبت خوش خدمتی که به       .  زند
. حضرات بشه حقوق داده ميشود        

البته اين را هم بگم خيلی وقتها از         
جانب کارفرما مزايای کارگران          

مشکل ما اينجا    .  باال کشيده ميشود   
ميدانيد چيه؟ آنقدر گرفتار                         
روزمرگی شديم که کمترين وقت        

. را نداريم به خودمان فکر کنيم             
هر کسی تالش   .  اوضاع بدی است  

ميکند گليم خودش را از آب                      
شما بگيد چطور        .  بيرون بکشد   

 ميشود اين اوضاع را تغيير داد؟ 

   ،نامه ها
 

 سياوش دانشور

  ،دوست عزيز

کارگران ذوب آهن تجارب غنى و         
مبارزات .  رهبران مجربى دارند       

اين مجمتع صنعتى چه در دوره               
سابق و چه در دوره اخير همواره           
مورد توجه جنبش کارگرى بوده             

تصوير از طرف مقابل اتفاقا      .  است
اين .  اميد است به قدرتى بزرگ            

حقيقت دارد که وضع اقتصادى                
بگونه اى است که همه را به                        
وضعيتى کشانده که بايد هر روز             

. براى لقمه اى نان به جنگ بروند          
اين وضعيت کمابيش در صنايع               

نفت هم ديگر      .  ايران وجود دارد     
به .  شامل اين استثنا نميشود                   

. پااليشگاه بغل دست تان نگاه کنيد         
. ميبينيد تفاوتها بسيار جزئى است          

حقيقت اينست که طبقه ما امروز              
در همه جاى دنيا مورد تعرض                 

همه جا سرمايه داران به              .  است
کارگران هجوم ميبرند تا وحشى             
ترين هايشان در جنگ رقابت                    

اين فقط زيبائى هاى                    .  بمانند
اصفهان نيست که کارگران از                  

همه جاى  .  استفاده از آنها محرومند    
. ايران و بيشتر نقاط دنيا همين است      

اساسا دنيائى که مملو از ثروت و             
زيبائى و خالقيت و تخصص و کار       

 خود را              ،طبقه کارگر است             
بصورت غريبه اى دست نيافتنى            

ما .  براى کارگران جلوه ميدهد             
هرچه بيشتر توليد ميکنيم و هرچه          
بيشتر سرمايه داران را فربه تر               

 خودمان بى حرمت تر و             ،ميکنيم
بيحقوق تر و بى منزلت تر و غير            

اينجا هم طبقه        .  ايمن تر ميشويم       
کارگر مثل تمام وجوه زندگى                     
اجتماعى ديگر اساسا درد مشترکى       

 . دارد

 

چه بايد کرد از خود ما شروع                     
بايد موانعى را که باعث            .  ميشود

تکه پاره شدن و غير متشکل                       
 ،بودنمان شده از سر راه برداريم            

 ، خودمان را بازيابيم    ،متشکل شويم 
از حرمت و منزلت و معيشت مان          

 و وضعيت کنونى را            ،دفاع کنيم  
: بگذاريد مثالى بزنم      .  تغيير دهيم   

١٢۵شماره   
امروز همه جا کارگران و                       
پرستاران و معلمان و بيشتر                  
کسانى که از راه مزد زندگى                 

.  به صد تکه تقسيم شدند         ،ميکنند
از نوع قرارداد تا نوع تخصص          

اين فقط     .  و مکان در توليد              
محصول تقسيم کار و طبقه بندى         

 بلکه سياستى            ،مشاغل نيست     
براى تامين هزينه کل طبقه                     

. کارگر به ارزانترين شکل است       
به هر بخشى از طبقه ما دستمزد         

 مستقل از اينکه به      ،کمترى بدهند 
همه دستمزد غير قابل قبولى                  

 مجموعا هزينه شان                  ،ميدهند
. کمتر و سودشان بيشتر است               

هدف آنها نابودى يگانگى طبقه           
 ايجاد انشقاق و جدائى بر       ،کارگر

حسب رسته و رسمى و غير                   
 قراردادى يا حق          ،رسمى بودن   

 و متخصص و غير             ،التدريسى
اما کل کار و         .  متخصص است  

امورات توليد و جامعه بدون اين         
کار را    .  مجموعه پيش نميرود       

بجائى رسانده اند که خود ما                   
باورمان شده و برخى اوقات                 

شما که رسمى هستيد         "ميگوئيم   
؟ "چکار به من قراردادى داريد          

انگار از دو کره متفاوت مى                  
کارگر بغل دستى ات گاها با     !  آئيم

همان سيستم کارفرماها و سرمايه     
داران با هم طبقه اى و همکارش         

بسيار روشن است    !  حرف ميزند 
 ،که تداوم اين وضعيت نااميدى           

 و جدائى هاى        ،پراکندگى بيشتر  
 . خطرناک بوجود مى آورد

 

ما بايد اول اين مانع را کنار                     
بايد بعنوان کارگر ذوب          .  بزنيم

آهن که خواست واحدى مبنى بر         
رفاه و حرمت و امنيت کارگران         

بايد يگانگى و    .  دارد شروع کنيم   
منفعت واحدمان را در مقابل                 
سرمايه داران تاکيد کنيم و حول          

بايد به اين           .  آن بسيج کنيم          
شکافهاى مبتنى بر نوع                             
قراردادها و طبقه بندى هاى                  
ديگر فائق آئيم و روابط و رفاقت        
عادى ميان کارگران و حس نياز        

بايد در    .  به هم را باال ببريم               
محافل خانوادگى و هرجا که                  
ممکن است روى اين مسائل کار        
کنيم تا بتوانيم بسرعت اين گرد و        

اين اولين گام   .  غبار را کنار بزنيم   
. فائق آمدن به اين وضعيت است        

مثال يک اعالم حمايت قدرتمند            
از اعتراض کارگران بازنشسته        

ذوب آهن توسط کل مجتمع ذوب          
آهن ميتوانست به بخش زيادى از        

. اين تفرقه و تشتت فائق آيد                      
کمااينکه تالش و اعتصاب و کم            
کارى کارگران ماشينرى                          

 بايد با همين         ،پااليشگاه اصفهان  
واکنش روبرو ميشد تا کارگران           
در اصفهان وحدت طبقاتى شان            
باالتر رود و الگوئى به ديگر هم           
طبقه اى هايشان در ايران نشان            

 . ميدادند

 

ما کامال درک ميکنيم که کارگران      
نگران بيکارى و فقر شديدتر                  
هستند و مالحظاتى در دست زدن       

اما از اين اگر          .  به عمل دارند      
 معنى اش اينست         ،قانون بسازيم  

که بايد با همين وضع بسازيم و              
کار .  عقب تر هم برويم                        

سوسياليستها و فعالين پيشرو                  
جنبش کارگرى اينست که بدرجه        
اى که وحدت و آمادگى در                        

 به همان      ،کارگران ايجاد ميکنند     
درجه اين وحدت را در تالشى               
جمعى براى حقوق همه کارگران        

بايد تکانى به وضعيت    .  بکار بندند 
ما پيشنهاد ميکنيم که فعالين و      .  داد

رهبران کارگرى اين مرکز                     
همفکرى کنند و روى عوض                  
کردن فضاى قسمتى و صنفى و            
رسته اى با همان روشها و                        
مناسبات معمول و جارى زندگى         
کارگران تدابيرى براى تغيير                

براى .  فورى آن بکار گيرند               
برپائى مجمع عمومى کارگران            
در بخشهاى مختلف و يکى کردن        

اگر .  حرفهايتان تالش کنيد               
 ،اعتراضى سازمان ميدهيد                    

بصورت دسته جمعى عمل کنيد و       
. حرفتان را دسته جمعى بزنيد               

حرفهايتان را تنظيم کنيد و بعنوان       
تجارب .  خواست همه اعالم کنيد      

کارگران بازنشسته ذوب آهن                
از .  اصفهان بسيار غنى است             

سنت اعتراض راديکال اين                    
همکارانتان استفاده کنيد و در                 
مورد چگونگى کارها با اين                    

. دوستان همکارى و مشورت کنيد     
اگر در کارخانه برپائى مجامع              

 ،عمومى با موانع قوى روبروست     
ميتوان در محالت مجمع عمومى        

بيشتر کارگران اين    .  برگزار کرد 
مجتمع و مراکز ديگر در محالت        
 . کارگرى اصفهان متمرکز هستند

 
  ٢٠صفحه 



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

الاقل در تاريخ سرمايه دارى اين         
کارگران بودند که هميشه به                    

چه براى  .  زندگى بشر معنى دادند    
آنها که از قبل رنج کارگران                    

 و چه       ،زندگى افسانه اى دارند         
براى اکثريت جامعه که در اثر              
تالش کارگران براى حقوق                    

 از    ،اجتماعى و رفاه و آزادى              
درجه اى چتر حمايتى برخوردار       

کارگر و مبارزه اش           .  شده اند   
هميشه معنى اميد بوده و قرار                 
است و بايد منشا آزادى کل جامعه       

بايد اين قدرت عظيم را از          .  باشد
زندان تار عنکبوتى سرمايه رها          

موفق .  کرد و عليه آن بکار بست        
 . و پيروز و تندرست باشيد

   

نظرتان راجع به منطقه آزاد                   
 تجارى چيست؟ 

با توجه به از سر گيری روابط               
ترکيه و ارمنستان و سفر اخير               
اردوغان نخست وزير ترکيه به           
ايران و اعالم وزير صنايع و                  
معادن ترکيه بر ايجاد منطقه آزاد         

 که از    ،تجاری در مرز دو کشور      
هرگونه قوانين و حتی                                  
استانداردهای سرانگشتی سازمان     
جهانی کار و بهداشت خارج                   

 ديدگاه حزب نسبت به                  ،هست
مناطق آزاد تجاری و در کل اين           
روند ميانجيگری ترکيه و                         
چرخشش و پيشوانه گيری از                 
نظام جمهوری اسالمی                               
وخصوصا دولت احمدی نژاد               
چگونه بايد توجيه شود و جواب            
بگيرد؟ البته من از نامه مردم                 
حزب توده ايران پيگيری                          
مارکسيستی کرده بودم که حتی            
توجيه اندک مارکسيستی نيز                  

 نويد. نکرده بودند

 

  ،نويد عزيز

قرار است وزارت بازرگانى                 
دولتهاى ايران و ترآيه در پروژه        
مشترآى منطقه آزاد تجارى در            

. مرز مشترك دو کشور ايجاد آند       
همينطور اين افق را طرح کردند         
که در صورت استقبال سرمايه             

 

 ...  نامه ها 
داران دو کشور از اين پروژه شايد          
بتوانند کار مشترک را به کشور                

 –احتماال بازار عراق               –سوم     
خودشان ميگويند يک دليل         .  ببرند

اين اقدام مقابله با تاثيرات و آسيب            
هاى شديد بحران جهانى بر دو                   
کشور و ضرورت باال بردن                       

آنها براى    .  مبادالت تجارى است      
 نفره تجارى            ٢٠٠سفر هيئت            

جمهورى اسالمى به ترآيه اهميت          
زياد قائل هستند چون معتقدند بايد            

 ميلياردى تجارت دو         ۴به کاهش      
کشور در سال جارى در سالهاى              

 . بعد فائق آيند

 

منطقه آزاد تجارى چيزى شبيه                  
تکزاس قديم براى گانگسترهاى               

اينجا قلدرى      .  ششلول بند است          
. سرمايه و توحش سود حکم ميراند        

يعنى همان قانون نيمبند رايج در               
کشورها براى کارگران مناطق آزاد      
تجارى وجود ندارد و اگر هم وجود        
دارد سند تمام عيار بردگى کارگر           

مثال در جائى مانند                        .  است
 صنايع     ،ماکيالدورا در مکزيک         

آمريکائى و کانادائى به آنجا منتقل           
شدند و کارگر مکزيکى همان کار           
را با روزى چند دالر بجاى ساعتى        

 دالر کارگر آمريکائى تحويل            ٣٠
اينکه شهر شهر خانواده             .  ميدهد

کارگرى در آمريکا و کانادا نابود            
 مهم سود            ،ميشوند مهم نيست           

بيشترى است که در منطقه آزاد                 
. تجارى گير سرمايه داران مى آيد          

در ديگر بخشهاى دنيا هم وضع به           
خود متفکران    .  همين ترتيب است      

سرمايه داران ميگويند راهى                      
 براى نجات بايد به قرون               ،نيست

يعنى کارگر حقوق   .  وسطى برگرديم 
قرون وسطى اى داشته باشد تا اين           

مناطق آزاد  .  وضع بتواند ادامه يابد    
تجارى در جهان گوشه اى از اين             

 . روند است

 

نظر روشن ما در مورد تحرک                 
سرمايه و شکلگيرى مناطق و                    
بلوکها و نهادهاى جهانى سرمايه             
اينست که اين طبيعت سرمايه است        
که نياز مدام به خودگسترى و                      

١٢۵شماره   
اين روند   .  بازتوليد گسترده دارد    

اما همراه خود اگر به نياز باال               
بردن سود سرمايه جواب ميدهد          
اما بخشى از طبقه کارگر را                  
نابود و کل طبقه را فقيرتر                       

يک سياست در ميان              .  ميکند
کارگران و رفرميستها اين است         
که عليه جهانى شدن و اروپائى            
شدن و انتقال صنايع به مناطق             
آزاد غير کشورى باشيم و از                 
موضعى ناسيوناليستى و                         
پروتکشنيستى مخالف تحرک              

کارگران .  سرمايه باشيم             
کمونيست نميتوانند چنين سياستى     

بلکه براساس        .  داشته باشند       
انترناسيوناليسم و منفعت واحد و        

 بر    ،جهانى و طبقاتى کارگران         
منافع مشترک و تالش براى                  
گرفتن تضمين هاى بيشتر براى         

 ايجاد شبکه ها و                     ،کارگران
سازمانهاى کارگرى در مقياسى        

 و  ،که بورژوازى جلو رفته است     
تالش براى تامين منافع کارگران       

مسئله .  در اين جنگ تالش ميکنند   
اساسى اينست که اين سازمانيابى      
جديد توليد همراه خود حقوق و             
زندگى و امنيت شغلى کارگران          
را نابود ميکند و سياست                           

. جايگزينى نيز براى آن ندارد             
 همين       ،ميگويند رقابت است            

سياست کمونيستى در چنين    .  است
اوضاعى دفاع از حقوق                           

 تاکيد بر همسرنوشتى        ،کارگران
 ،طبقاتى و وحدت منافع کارگران     

 .  و رفع موانع مبارزه آنهاست

  

منطقه آزاد تجارى از قوانين عام        
انباشت سرمايه و استثمار در اين       
نظام تبعيت ميکند با اين تفاوت            
که منطقه آزاد تجارى براى                   
سرمايه داران بهشت کسب سود         
است و اردوى بردگى و زندگى           

سرمايه .  جهنمى براى کارگران     
دارى امروز همه جا به کارگران       
بردگى تحميل کرده است اما                  
عمق اين بردگى و مشقت در                 
مناطق آزاد تجارى وسيع تر                  

اما تجارب نشان ميدهند که     .  است
به درجه اى که اين مناطق راه              
مى افتند و نيازشان به سيستم                 
ثابت سازمان کار و تمرکز توليد        

 ،و نيروى متخصص زياد ميشود      
شعله هاى وحدت و مبارزه                     

منطقه .  کارگرى زبانه ميکشند       
آزاد تجارى اردوى بردگى                     

مهم .  سرمايه دارى جهانى است       

نيست بر شناسنامه بردگانش داغ         
. را کوبيده اند   "  مليت"لعنت کدام    

 مثل تمام       ،دراين مناطق تجارى      
 ،شريانهاى توليد اين نظام                        

کارگران بايد خون و جان و                     
زندگى شان را بدهند تا نظم کثيف        

 . سرمايه با تملک آن سرپا بماند

 

دنبال پاسخ و توجيه                                        
از حزب توده            "  مارکسيستى"

حزب توده جريانى                .  نباشيد
ناسيوناليست و اصالح طلب است      
که در ايران هميشه کنار آخوند و         
ارتجاع و اسالم عليه مبارزه                   

. راديکال کارگرى بوده است                
ادبيات اين جريان و سياستهايش           
حتى از جناح هائى از اپوزيسيون       
مجاز حکومت اسالمى راست تر        

و وحدت با      "  منافع ملى  .  "است
آخوند و جناحى از ارتجاع                        
سرمايه داران حکومتى حرف              
اول و آخر حزب توده و مشى                 

مارکسيستها و    .  توده ايسم است      
کمونيستهاى کارگرى براى امحا        
و نابودى اين نظام از طريق يک          

. انقالب کارگرى مبارزه ميکنند          
 . موفق باشيد

 

در مورد حذف سوبسيدها بيشتر        
 !صحبت کنيد

از اواخر سال گذشته با بحث                   
 ،حذف يارانه ها و يا پرداخت آن          
 ،و مدتی هم بحث حذف سوبسيدها      

بخش زيادی از کارگران سردرگم      
اصال .  شدند که جريان چيست           

تفاوت بين سوبسيد و يارانه                      
هست؟ در اين زمينه و نتايج                    
حذف سوبسيدها توضيحات                    

سيروس   ،تهران.  بيشتری بدهيد   
 افغان 

 

  ،سيروس عزيز

اين سردرگمى تقصير کارگران           
 نتيجه اينست که تعدادى             ،نيست

مرتجع ناسيوناليست و اسالم زده        
ميخواهند براى هر کلمه رايج و            
قابل فهم در دنياى امروز معادل            

سوبسيد .  اسالمى و ملى پيدا کنند       
يارانه اسم  .  و يارانه تفاوتى ندارند   

. اسالمى سوبسيد است          -ايرانى
سوبسيدى که اساسا بخش بسيار           
کوچکى از کار و ماليات طبقه               

کارگر است که    
  ٢١صفحه 



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بصورت ارائه کاالهاى اساسى به      
نرخى قابل خريدارى در اختيار           

وقتى .  جامعه قرار داده ميشود           
آخوند و امام جمعه تهران                          

يعنى سوبسيد را با                "  يارانه"
اسالمى –يعنى اسم ملى      "  رايانه"

 معلوم   ،کامپيوتر عوضى ميگويد     
است کارگران و بخشى از مردم           
فکر کنند که اين اسامى عجق                  
وجق زورکى با اسم اصلى اش              

 .  تفاوتى دارد

 

در مورد سياست خذف سوبسيدها       
و جوانب مختلف آن در همين                 
شماره هيئت دائر حزب حرف              

لطفا به آن مطلب             .  زده است    
اما در چند جمله اين   . مراجعه کنيد 

سياست معنى فورى اش براى               
کارگران اينست که بالفاصله با            
هيجان جامعه و ترس از کمبود و         

دستمزدها .  گرانى مواجه ميشوند     
 با سوبسيدى      ،اگر پرداخت شود     

 کفاف نصف            ،که اگر بدهند           
همه .  مخارج قبلى را نميکند              

کاالهاى اساسى مرتبا قيمت شان         
ميخواهند اين    .  افزايش مى يابد       

کاالها را در بازار به قيمت آزاد            
و جهانى آن در ايران عرضه                 

اما دستمزدها همين چندبار       .  کنند
زير خط فقر است و سوبسيد نقدى       

که دادانش به قول                  -احتمالى
 -"با کرام الکاتبين است   "خودشان  

گرانى مجموعه نيازهاى يکروز         
خانواده کارگرى را هم پاسخ                  

اين سياست ترسيم جهنم        .  نميدهد
فقر و فالکت و گرسنگى براى               
طبقه کارگر و نسخه شوک                       
اقتصادى شديد براى سر و سامان       
دادن به بحران اقتصادى شان                 

 . است

 

نظر مشخص من اينست اجراى           
اين طرح در ايران آنهم در                        
شرايط سياسى کنونى در اولين             
گامهاى آن با عصيان توده اى                 

در .  گرسنگان روبرو ميشود           
عربستان سعودى اگر سر ميبرند        

 الاقل  ،و مردم هيچ حقوقى ندارند      
درجه اى از امنيت اقتصادى داده        

 ...  نامه ها 
اند که بتوانند بارگاه اسالم و                         

در .  سرمايه را سرپا نگه دارند              
ايران ميخواهند هم سر ببرند و هم           
از گرسنگى بکشند و هم رشد                      

ترديدى نداشته باشيد   !  اقتصادى کنند 
کارگران اين خواب سرمايه داران         
را به کابوسى سهمگين تبديل                       

 . خواهند کرد

 

 سوبسيد به سرمايه داران 

سوال ديگر بحث خصوصی سازی       
آيا دولت بايد به سرمايه                 .  است

گذاران خصوصی سوبسيد بدهد؟ آيا     
سياست سوبسيد دادن به سرمايه               
داران بايد در فردای هر تغيير و                

 ،تحولی دنبال شود؟ آيا دولت آتی            
 ،اگر دولت سوسياليستی هم باشد             

حاضر است به سرمايه گذاران                 
 ،خصوصی سوبسيد بدهد؟ اگر آری     

 تفاوت اين     ،چرا بايد بدهد؟ اگر نه        
سياست امروز رژيم اسالمی با                 

 دولتی مردمی چيست؟ 

 

ما در ايران با خصوصى سازى به        
معنى رايج جهانى اش روبرو                     

خصوصى سازى در               .  نيستيم
 اگر نه بعنوان            ،کشورهاى ديگر   

 اما معموال متناظر با            ،يک قاعده  
دوره اى از ثبات سياسى و گسترش        

همه .  فعاليت اقتصادى است                
دولتهاى سرمايه دارى و بانکها و            
منابع شان به سرمايه داران انواع            
تسهيالت ميدهند که نوعى سوبسيد         

دولت پديده جدائى از           .  هم هست   
دولت کميته   .  سرمايه داران نيست     

اجرائى طبقه سرمايه دار است و              
مستقل از اينکه کدام جناح آن                       

 وظيفه اش تامين              ،سرکار است    
منافع کل طبقه سرمايه دار و                        

هر کشورى که وارد      .  دولتش است 
اين روند شده هم دسترسى به بازار         

 ،جهانى و سازمانهاى آن پيدا ميکند       
هم به بازارى براى کشورهاى                   
ديگر و سرمايه گذاريها تبديل                     

 و هم از امکانات بازار                  ،ميشود
جهانى براى رفع تنگناهاى                           

اينکه اين  .  اقتصاديش استفاده ميکند   
طرح ها به شکست منجر شدند و              
بعد از دوره اى با بحرانهاى شديد            

١٢۵شماره   
مواجه شدند فعال مورد بحث                  

در ايران اما مسئله فرق          .  نيست
دولت که بزرگترين              .  ميکند

سرمايه دار است بخش زيادى از       
منابع و ثروتها را که متعلق به               

 ۴۴ طبق اصل              ،جامعه است    
خصوصى ميکند اما آنها را بين          
باندهاى خودى و حکومتى و تخم       

. و ترکه هايشان تقسيم ميکند                 
سياست جمهورى اسالمى دادن          
سوبسيد يا تسهيالتى به سرمايه            
داران تازه بدوران رسيده نيست         
که شغل ديگرشان شکنجه گرى          

. و سازماندهى چماقدارى است          
بلکه دادن يکجاى ثروت جامعه          

اين سياست در           .  به آنهاست     
جمهورى اسالمى به شکل دادن          
به اليه اى از سرمايه داران                    
خصوصى مانند کشورهاى ديگر      
منجر نميشود بلکه ثروت جامعه        
را در دست مشتى مافياى                         
اقتصادى که با زبان تفنگ با                  
مردم حرف ميزنند منجر شده               

امروز بزرگترين تراست      .  است
ها و شبکه هاى مالى عظيم زير           
نگين خامنه اى و آخوندهاى                   
حکومتى و نظاميان و عناصر             

 . حکومت مرتجع اسالمى است

 

بحث براى ما کارگران نميتواند          
خصوصى "اين باشد که کدام                

ما .  درست يا غلط است      "  سازى
اصوال مخالف روابط و مناسبات       
سرمايه دارى و قوانين ناظر بر           

چه سرمايه دارى          .  آن هستيم    
ما .  دولتى باشد و چه خصوصى       

براى سرنگونى کل اين نظام و            
برقرارى يک حکومت کارگرى       

حکومت کارگرى  .  مبارزه ميکنيم 

و جمهورى سوسياليستى فردا نه          
تنها به سرمايه داران سوبسيد                 
نميدهد بلکه ميخواهد با لغو                      
مالکيت خصوصى اقليتى ناچيز          
در جامعه مالکيت را به همگان             

مالکيت بر وسائل و          .  بازگرداند
ابزار توليد و معاش و منابع را               
اشتراکى و حق استفاده و                            
بهربردارى از آنها را در اختيار           

ممکن است  .  کل جامعه قرار دهد     
دولت سوسياليستى در روند                    
ساختن خود و نياز به تکنولوژى          
و غيره ناچار باشد براى رفع                  
نيازهاى جامعه به شرايط                          
شرکتهاى سرمايه دارى و تامين          

حتى در چنين     .  سود آنها تن دهد      
شرايطى دولت کارگرى مستقيما         
اين فشار را بعهده ميگيرد و                     
سياستش على القاعده اينست که            

. سطح زندگى کارگران پائين نيايد     
انقالب کارگرى براى پيروزى            
ناچار است نظم اقتصادى و                     

در اين  .  طبقاتى امروز را لغو کند     
مسير ممکن است محدوديتهائى           
باعث شوند که حکومت کارگرى        
سياست خاصى اتخاذ کند اما اين          
سياست خاص يک اجبار                           

تاريخى است و نه              -اجتماعى     
موفق و       .  اصلى سوسياليستى      

 . *سربلند باشيد
 

 سواالت دريافتى            :قابل توجه     
 ،ديگر دوستان؛ کارگران خدماتى     

 مباحث مربوط به                ،هفت تپه     
 مسئله بى              ،بحران اقتصادى      

 ،اعتمادى در ميان کارگران                   
 و تشکل يابى            ،اوضاع سياسى   

زنان را در شماره بعدى نشريه             
 . سردبير. دنبال ميکنيم

 

! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد! کارگران  



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

  آبان١٣عکسهائى از 
١٢۵شماره   

  ٣صفحه 



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در 
 !باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 
 
 
 

Www.wupiran.org 

١٢۵شماره   

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

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠
 

اسی است              ست،         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي ي طرف ن ي ب
مدافع حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت        .   جانبدار است 
م    .   انسانها است  ي کن . ما برای يک جمهوری سوسياليستی مبارزه مي

ان و           ه دوست لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع هم
 . آشنايان خودتان برسانيد

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر ! شويد
جنبش مجمع عمومى کارگرى را ! توده کارگران است

!تقويت و گسترش دهيد  

 نشريه يک دنياى بهتر
سواالت و ! را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد

! نظرات تان را با نشريه در ميان بگذاريد  

 

امی                 م ه ت آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی ک
 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ       ،اين جنايات را توليد ميکند    

ا اعدام                    ه ب ان جالدی ک ستايش درباره جالد سردهيم؛ هم
يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟           

  کارل مارکس

!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/ 

 يک دنياى بهتر 
!برنامه حزب را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر 
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  

 



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٢۵شماره    

  ٣صفحه 
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

برای رد اعتبار نامه رژيم  -
  ،اسالمی در مجامع بين المللی

برای منجمد کردن حسابهای  -
  ،بانکی سران رژيم اسالمی

برای محاکمه سران رژيم  -   
اسالمی به جرم جنايت عليه مردم 

 ايران
 

دادخواست زير را 
!امضا کنيد  

 

http://www.petitiononline.com/
mk072009/petition.html 

 فرم تقاضاى عضويت در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. اساس سوسياليسم انسان است  
 
 

)اسمى که با آن فعاليت سياسى ميکنيد:                           (نام و نام خانوادگى -١  

:سال تولد -٢  

چگونه با حزب آشنا شديد؟ -٣  

 

:امضا:                             تاريخ  

: اى ميل:                            تلفن  

:سابقه تحصيالت تسلط به زبانهاى اروپائى قابليتهاى فنى و تخصص هاى حرفه اى*   

 

:شهر محل تولد و زندگى *   

: سابقه فعاليت سياسى و متشکل*   

 

 

 

 اين اطالعات تنها در اختيار دبيرخانه حزب است و حزب راسا اين اطالعات را علنى نميکند
 

 ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل . پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است
. ريال ايران است١٠٠٠٠ کرون سوئد و ١٠٠پوند انگليس ده يورو اروپا   

يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى،                  "  آزادى"
سياسى و فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از                    
کليه روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر                        
جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى، رهايى             
از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى بورژوازى،             
رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله                  
مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه آميز و عقب                      
مانده جامعه موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و                          
جنسى، رهايى از فقر و فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و              

  .مصائب جامعه بورژوايى


