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يادداشت سردبير،

اول ماه مه
با پرچم زنده باد انقالب کارگری!
سياوش دانشور

کارگران کمونيست و اول ماه مه

سرنگونی در قرقيزستان
وحشت در ايران
سرنگونی برق آسای قربان بيک باقی اف در قرقيزستان
پس لرزھايش در ايران و اردوی مھجور کشاورزان
سياسی دمکراسی جھان سومی – اسالمی ثبت شد .اين
يادداشت برخالف بسياری تحليل ھا نه قصد الگو
برداری برای ايران دارد و نه سمپاتی به آنچه در
قرقيزستان رخ داد .بلکه نگاھی به وحشتی است که
اردوی جنبش ملی اسالمی را درنورديده است و
شکافھای اين صف و ورشکستگی تئوريھايشان را بيش
از پيش عيان کرده است.

نسرين رمضانعلى ،على جوادى ،آذر ماجدى ،سياوش دانشور
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پيرامون توطئه ھای تروريستی رژيم
اسالمی عليه اپوزيسيون
گفتگو با علی جوادی

صفحه 11

در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد!
کشتی به گل نشسته نظام

وقتی خاتمی رئيس جمھور شد جماعت قديم توده ای و
چپھای عاقل شده در پس سقوط بلوک شرق و آب توبه به
سر ريخته در کليسای دمکراسی ريگانيستی  -تاچريستی
از کشف "دوران جديد" سخن گفتند .تازگيھا بازار آزاد
يک شبه بجای استالينگراد قبله شان شده بود و دمکراسی
و ناسيوناليسم و فاشيسم و مذھب و مالکيت خصوصی را
با ھمان تعصب سابق جای سرمايه داری دولتی و
اقتصاد مبتنی بر برنامه بلوک متبوع سابقشان گذاشته
بودند .يادمان نرفته که در ايندوران سياه ھر چه در چنته
داشتند عليه مارکس و لنين و انقالب کارگری که ھيچ
ربطی به آن نداشتند نثار کرده بودند .با خاتمی ھمه اين
معلق زدنھا و در واقع رھا شدن از دوره "مد بودن
سوسياليسم" آپديت شد .گفتند دوران انقالبات و
"خشونت" پايان يافته و دوران "تساھل" و پلوراليسم و
اصالح طلبی است .آخوند خاتمی با ماجرای  18تير
اميدھای اين صف را به ياس تبديل کرد .عقب نشينی و
ھزيمت شروع شد .ھمزمان که دوره بازار آزاد و راست
جديد فروکش ميکرد ،چرخش
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خبر از آمدن زلزله است!
سعيد مدانلو
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افاضات تازه ليدر جنبش سبز
صارم فريدونی
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"عوضى" ھا و واقعى ھا!
زاخار بدروسيان

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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سرنگونی در قرقيزستان
وحشت در ايران ...
بسوی سوسيال دمکراسی و مرکز
و جمھوريخواھی در ميانشان
آغاز شد.
جنبش ملی اسالمی بعد از دوره
اول احمدی نژاد با آرايش و بسته
بندی "سبز" بميدان آمد .دوباره
کورنومترھا صفر شد .ھمه مجددا
پرچم افتاده اصالح طلبی را
بدست گرفتند .اينبار جنبش سبز با
چھره محافظه کار مرتجع و قاتلی
چون موسوی آنچنان به عرش
اعال رفت که ويلی برانت در گور
استخوانھايش لرزيد .صدھا من
کاغذ در تمجيد سبز محمدی سياه
شد .يادمان نرفته چه تئوريھای
مشعشعی در وصف جنبش سبز و
دوران جديد و "تمايالت مردم"
سرھم شد .اما مردمی که
نخواستند زير پرچم خمينی در
مقابل پرچم چاه جمکران بروند،
مردمی که در اولين فرصت به
ھمه مقدسات نظام اسالمی حمله
ور شدند ،شواليه ھای اصالح
طلب را واداشت تا عليه عمل
انقالبی و سرنگونی طلبانه بخط
شوند .اينبار از امام جمعه و
دايناسور آيت ﷲ ھا تا اساتيد
دانشگاه و سکوالرھای طرفدار
اسالم و ميراث دار سلطنت و
چپھای نارنجی در صفی واحد
بخط شدند .ھدف اينبود نظام
اسالمی از گزند "خشونت طلبان"
و "ساختار شکنان" بسالمت
نجات يابد .با تسليم رھبران سبز
به ولی فقيه دوباره موج ھزيمت
شروع شد .شکاف در اردوی
ھواداران اسالم خمينی ،که اينبار
الحق پلوراليست بود و از سلطنت
طلب تا چپ مخلص آخوند
منتظری و انواع قاتلينی مانند
ھادی غفاری و موسوی تبريزی
تا طرفدار کانت و پست مدرنيست
و مجاھد در ميانشان بود ،شروع
شد .تاکتيک اسب تروا آخرين
ضربه به اين صف بخت برگشته
بود .باز ھم ھزيمت و باز ھم
پراکندگی .يواش يواش زبان انتقاد
به موسوی و کروبی و
سازشکارانی که "خودی و غير

خودی" ميکردند و از
جمھوری اسالمی خمينی
حاضر نبودند کلمه ای کمتر يا
بيشتر قبول کنند شدت گرفته
بود .بحث "صف مستقل
و
جمھوريخواھی
سکوالريستی" و غيره بود.
ناگھان در قرقيزستان بيک
باقی اف با ھمان روشی که
عسکر آقايف را سرنگون کرده
بود سرنگون شد .اردوی
اصالح طلبی ھرچه رشته بود
پنبه شد .عده ای گفتند گلی به
جمال قرقيزھا ،چرا جنبش سبز
از اين ھنرھا ندارد؟ دوباره
جنگ شروع شد .مقاله پشت
مقاله که جنبش سبز اصال
"دورانساز" است و "ريشه در
تاريخی متفاوت" دارد .ما راه
آنھا را نبايد برويم! ما
سرنگونی طلب به ھيچ رقمی
نيستيم! صد سال ديگر خامنه
ای باشد ما نبايد دست به
خشونت بزنيم! دوره اينکارھا
گذشته است! دمکراسی با اين
روشھا متحقق نميشود! حاال
دمکراسی چند دھه است با
موشک کروز و بمباران و قتل
عام در کشورھای منطقه
مستقر ميشود .در خود بلوک
شرق سابق انقالبات موسوم به
مخملی که چيزی جز کودتای
سيا عليه بقايای جريانات پرو
روس نيست ،روال تحقق
دمکراسی شده است .حتی خود
اصالح طلبان توسط راست
حکومتی با ھمين عنوان تسويه
شدند .اما عده ای کاسه داغ تر
از آش دمکراسی شدند .گوئی
اساسا خودشان بنيانگداران
دمکراسی و ليبراليسم در دنيا
بوده اند و کليد دار اين جنبش
اند! حتی رفتن پشت نرده ھای
سفارت حکومت اسالمی به
موجی از اختالف برسر درک
از مبارزه "مسالمت آميز" و
"نافرمانی مدنی" و مرز آن با
آيه شريفه "ال خشونت" دامن
زده است .اين موقعيت اين

صف در حال احتضار اصالح طلب
است .صحنه بشدت سوررئاليستی
شده است.
اما در ورای اين وحشت قرقيزی
بايد دورانديشی طبقاتی اين بخش از
بورژوازی ايران را جستجو کرد.
آنھا خوب ميدانند ايران انقالب
مخملی برنميدارد .خوب ميدانند که
تغيير در باال و رسيدن به موقعيت
کرزای و چلبی و طالبانی راھش
ھمان حمله نظامی است .نه خامنه
ای رفراندم چی ميشود و نه موسوی
عسکرآقايف .پس اين ھمه آه و ناله
برسر چيست؟ آنھا ميدانند در
کشوری که سابقه انقالبات بزرگ
دارد ،در مملکتی که شيشه عمر
اسالم دست نسل جديد است ،در
کشوری که سنت کمونيستی و
شورائی کارگری ريشه دار است ،و
مردمی که در کمين رژيم اسالمی
اند ،وحشت قرقيزی تکرار
قرقيرستان نيست بلکه انقالبی
واقعی و راديکال است که اولين
قربانی آن اصالح طلبی اسالمی
است .آنھا ظاھرا مشغول دعوای
ايدئولوژيک در اردوی خودشان
ھستند اما وحشتی را بروز ميدھند
که ابدا قرقيزی نيست .آنھا اگر
اطمينان داشتند با تحرکی مشابه در
ايران موسوی بقدرت ميرسد صد
من کاغذ ديگر در مدح الگوی
قرقيزی سياه ميکردند .اما ميدانند
ايران اکتبری ميشود .ريشه وحشت
قرقيزی اينجاست.
برای کارگران و مردم آزاديخواه
ايران مورد قرقيزستان تجربه خوبی

شماره 147
بود .روشن شد مسئله برسر نفس
ميليتانسی و يا مسالمت جوئی در
عمل سياسی نيست .سرنگونی
اگر با پرچم راديکالی صورت
نگيرد تنھا قدرت سياسی را ميان
جناح ھای طبقه حاکم دست بدست
ميکند .اينجاست که ھم دو قطبی
کاذب "خشونت – مسالمت" بی
اعتبار ميشود و ھم ھيجانات
پوپوليستی شبه راديکال توخالی
بودنش عيان ميشود .و البته تشابه
قرقيزستان و ايران نيز جالب
است .باقی اف طرحی مشابه
حذف سوبسيدھای احمدی نژاد را
پيش برد و مشابه خامنه ای
دستور شليک به مخالفين داد .بی
جھت نيست که احمدی نژاد و
خامنه ای خواھان بازگشت
آرامش در قرقيزستان ھستند .آنھا
در تاريک خانه ھای فکری شان
چرتک می اندازند که اين واقعه
روی عمل سياسی در ايران تاثير
ميگذارد .وحشت قرقيزی در دو
جناح حکومت تاثيرات مشترکی
ببار آورده است اما صرفا بروز
اين وحشت تفاوت دارد .در جبھه
کارگران و مردم سرنگونی طلب
اما تفاوتی عميق تر وجود دارد.
سنتھای سياسی و طبقاتی در
ايران آسمان تا زمين با
قرقيزستان تفاوت دارند .نه اين
مردم و طبقه کارگر در پس
سرنگونی به "رزا عبادی"
رضايت ميدھند و نه "مير حسين
آقايف" اينکاره است .وحشت
قرقيزی در اردوی اصالح طلبی
حکومتی اسم رمز وحشت از خط
مشی سرنگونی انقالبی و انقالب
کارگری در ايران است* .

پيروزى و رھايى م ردم در ج دال ت اري خ س از ک ن ون ى در
ايران قبل از ھر چيز منوط ب ه اي ن اس ت ک ه اوال ،ط ب ق ه
ک ارگ ر ب ع ن وان ي ک ن ي روى مس ت ق ل و ت ح ت پ رچ م
سوسياليست ى خ ود پ ا ب ه م ي دان م ب ارزه ب ر س ر ق درت
سياسى بگذارد ،ٽانيا جريانات اپوزيسيون راست و ملی –
اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثالٽ ا ،ت وده وس ي ع
مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليس م
و جمھورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سي اس ى و
اجتماعى واقعبينانه و ق اب ل ت ح ق ق ب ن گ رن د .ت ح ق ق اي ن
ملزومات وظيفه حياتى ما است.
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اول ماه مه
با پرچم زنده باد انقالب کارگری!
به اين جھان نگاه کنيد ،در
انتھای دھه اول قرن بيست و
يکم ،در اوج جھانی شدن نظام
سرمايه داری ،توده ھای مردم
کارگر و زحمتکش در يکی از
سخت ترين دوره ھای تاريخ
حيات خود زندگی ميکنند.
رويای برخورداری از يک
زندگی شايسته انسان برای
اکثريت عظيم بشريت به
کابوس تالش برای بقاء و
تامين معاش اوليه زندگی
تبديل شده است .حتی مساله
غذايی،
مواد
تامين
مسکن
از
برخورداری
مناسب ،کار ،درمان و
بھداشت مناسب از معضالت
روزمره بخش وسيعی از
انسانھا در جھان است.
بيش از يک ميليارد نفر
گرسنه اند .روزانه بيش از
١٦ھزار کودک جان خود را
در آغوش والدينشان از دست
ميدھند ،ھر روزه بيش از ٦
ھزار نفر در اثر سوانح کاری
کشته ميشوند و نزديک به ٣٠
ھزار نفر جان خود را در اثر
ابتالء به بيماريھای قابل عالج
از دست ميدھند .و اين تنھا
گوشه ای از کارنامه نظام
سرمايه داری است .اين
نظامی است که اساسش بر
استثمار کارگر و کاال بودن
نيروی کار و مالکيت
خصوصی سرمايه بر وسايل
توليد و توزيع استوار شده
است .در اين نظام ميلياردھا
انسان بايد کار کنند تا زنده
بمانند و تنھا زمانی کار
خواھند داشت که کارشان به
سود سرمايه بيافزايد و در

صورت کار داشتن تنھا
ميتوانند بقاء فيزيکی خود
را تامين کنند.
کار به اينجا ختم نميشود.
زندگی مردم از کودک و پير
و جوان را به دست بيرحم
بازار آزاد و قوانين رقابت
سرمايه داری سپرده اند.
ھر روز بخش بيشتری از
خدمات اجتماعی را حذف
ميکنند ،ھر روزه مردم را
به قعر فالکت و محروميت
بيشتر سوق ميدھند .مردم
را در چنگال خرافات،
جھالت مذھبی ،مردساالری،
قومپرستی و ناسيوناليسم
به اسارت گرفته اند .اعتياد
و فحشا و بی خانمانی بيداد
ميکند .و اين شرايط غير
انسانی با ھر بحران سرمايه
داری تشديد ميشود .از
تھران و لندن و پکن و
پاريس گرفته تا نيويورک و
سيدنی و مسکو سرمايه
داری آينده ھولناکی را در
مقابل بشريت گرفته است.
اما اين وضعيت دھشتناک
ناشی از ناتوانايی بشر در
حل اين معضالت نيست،
محصول عملکرد نظام
سرمايه داری است .در اين
نظام آنان که تمام ثروت و
امکانات را توليد ميکنند،
آنان که جھان بر دوش کار
و تالششان استوار است،
خود در زمره محروم ترين
بخشھای جامعه اند .در اين
فعاليت
انگيزه
نظام
اقتصادی نه توليد مايحتاج

مورد نياز انسان ھا بلکه
سودآوری و انباشت سرمايه
برای اقليت استثمارگر سرمايه
دار است.
به اين وضعيت بايد پايان داد.
اين جھان وارونه را بايد از
قاعده اش بر زمين گذاشت .اين
ھدف انقالب کمونيستی طبقه
کارگر و کمونيسم کارگری است.
انقالب کمونيستی به مالکيت
خصوصی بر وسايل کار و توليد
خاتمه ميدھد و آن را به دارايی
جمعی کل جامعه تبديل خواھد
کرد .انقالب کارگری به تقسيم
طبقاتی جامعه خاتمه خواھد داد،
نظام مزد بگيری را نابود خواھد
کرد و بازار و پول و مبادله
کااليی را از زندگی جامعه حذف
خواھد کرد .بر ويرانه ھای نظام
سرمايه داری و تمام تناقضات و
معضالتش بايد نظامی را بنا
گذاشت که ھرکس ،به اعتبار
انسان بودن و چشم گشودن به
جامعه انسانی ،به يکسان از
کليه مواھب زندگی و محصوالت
تالش جمعی برخوردار شود .از
ھرکس به اندازه قابليتش و به
ھر کس به اندازه نيازش ،اين
يک اصل اساسی جامعه
کمونيستی است.
جامعه کمونيستی جامعه ای
جھانی است .مرزھای ملی و
کشوری محو ميشود و جان آن
را ھويت جھانشمول انسانی
ميگيرد .جامعه کمونيستی جامعه
ای بدون مذھب ،بدون خرافه،
بدون ايدئولوژی و بدون زنجير
سنن و اخالقيات کھنه بر انديشه
انسان ھاست.

کارگران!
اول ماه مه روز ھمبستگی و
اتحاد است ،روز اعتراض به
نظام سرمايه داری است .اول
ماه مه روز برافراشتن پرچم
آرمانھای بزرگ و انسانی
است .بايد در صفھای متشکل
و با پرچم سرخ به ميدان آمد.
بايد با صدای بلند اعالم کرد
که اين نظام ،اين زندگی،
شايسته انسان نيست .بايد
اعالم کرد يک دنيای بھتر
ممکن است .بايد اعالم کرد
اگر جھان دست ما باشد با
توان و قدرت تکنولوژيک،
علمی و توليدی موجود
ميتوانيم يک دنيای بھتر را
برای ھمگان سازمان دھيم.
بايد فرياد بزنيم اگر دنيا دست
ما باشد ،از فقر و فالکت و
محروميت و بی درمانی اثری
نخواھد بود .برپايی انقالب
کارگری عليه نظام سرمايه
داری کليد دست يافتن به چنين
دنيايی است.
به ميدان بيائيد ،به اين
وضعيت بايد پايان داد .انقالب
کارگری تنھا راه است.

مرگ بر سرمايه داری!
زنده باد سوسياليسم!

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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کارگران کمونيست و اول ماه مه
نسرين رمضانعلى ،على جوادى ،آذر ماجدى ،سياوش دانشور

يک دنياى بھتر :سال گذشته
جامعه ايران ملھتب ترين
وضعيت سياسى را داشت و ھنوز
رژيم اسالمى عمال با حکومت
نظامى روز را به شب ميرساند.
فضا ميان کارگران در آستانه
روز جھانى کارگر چگونه است؟
آيا امکان تحرک گسترده اى
وجود دارد؟
نسرين رمضانعلى :ما با جامعه
ای روبرو ھستيم که ھر دقيقه
اوضاعش پيچيده تر ميشود .از
يک طرف مردم معترض که در
اشکال و به بھانه ھای مختلف به
ميدان می آيند و عليه کليت نظام
و برای سرنگونی ميجنگند .از
طرف ديگر رژيم ھار اسالمی
است که با ماشين سرکوب تالش
دارد اين مبارزات را در ھم شکند
و وادار به عقب نشينی کند.
اما در مورد وضعيت طبقه
کارگر در آستانه روز جھانی
کارگر بايد بگويم امسال به مراتب
وضعيت طبقه کارگر بدتر از
سالھای گذشته است .تنھا نگاھی
به آمار بيکاری در چند ماه اخيرا
نشان از اوضاع اقتصادی و بن
بست سياسی رژيم است .اگر ما
در سالھای گذشته شاھد اخراجھا
در ابعاد چند صد نفر بوديم امسال
شاھد اخراجھای دسته جمعی چند
ھزار نفره ھستيم .امسال شاھد
ھستيم که تعداد زيادی از مراکز
کارگری تعطيل شده اند .با چنين
وضعيتی کارگران ماھھاست که
حقوق و مزايای ناچيز خود را
دريافت نکردند .حکومت کثيف
اسالمی نه تنھا نان کارگران را
گرو گرفته بلکه ھر اعتراضی را
با سرکوب پاسخ داده است.
دستگيری فعالين کارگری و
احضارھا و تھديد به اخراج و
بيکار سازی توسط پيمانکاران و

کارفرماھا و ارازل و اوباش
حزب ﷲ در مراکز کارگری
را بايد اضافه کرد .با گسترش
اعتراضات در سراسر کشور
اولين اقدام حکومت نه تنھا
سرکوب وحشيانه در خيابانھا و
در مقابل دوربينھای دنيا بلکه
محيطھای
کردن
نظامی
کارگری بود .بدون استثنا
تمامی مراکز مھم کارگری
مانند پااليشگاه نفت در آبادان و
اھواز ،پااليشگاه نفت شھرھای
اصفھان و تھران ،پتروشيمی
ھا در تبريز و اروميه و
عسلويه و کرمانشاه ،فوالد
اصفھان ،خودروسازيھا و
غيره را ماھھا است رسما
نظامی کرده اند .کارگران
ھنگام ورود به کارخانه ھا
بازديد بدنی ميشوند تا مبادا
دست نوشته ای وارد کارخانه
شود .مبادا اطالعيه پخش شود.
به خيال خود با ايجاد چنين
کارگر
ميتوانند
فضائی
معترض را وادار به سکوت
کنند .ما در ھمين ماھھا شاھد
اعتراضات کارگران در مراکز
مختلف بوديم .کارگران در
مقابل اخراجھا و بيکار سازيھا
اعتراض کردند .کارگران
خواھان افزايش دستمزدھا
شدند .و مھمتر از ھمه يک
مطالبه محوری کارگران ايجاد
تشکلھای مستقلشان است که در
اشکال مختلف بيان شده است.
آيا در چنين شرايطی که مراکز
کارگری فرقی با پادگان ندارد
و نداری و گرسنگی و چماق

بيکاری باالی سر کارگران است،
بازھم کارگران در تالش برای
برگزاری مراسمھای روز جھانی
کارگر ھستند؟ پاسخ من مثبت است.
کارگران در تالش ھستند اول مه
روز جھانی کارگر را به روز
اعتراض گسترده و سراسری تبديل
کنند .ببينيد ھر روز فقر و فالکت و
ناامنی افزايش می يابد .اين واقعيتی
است که ھر روز کارگران و
خانواده ھايشان با آن دست و پنجه
نرم می کنند .بنابراين من فکر
ميکنم عليرغم تمامی فشارھای که
رژيم آورده و با تمامی تھديدھائی
که ميکند و عربده کشی ھائی که
شروع کرده است ،کارگران اين
روز را به ميدان خواھند آمد.
کارگران به ھمراه خانوادھايشان به
ميدان خواھند آمد و کيفر خواست
خود را عليه کليت نظام سرمايه
داری اعالم خواھند کرد.
سفره خالی طبقه کارگر ،پرداخت
نشدن حقوقھای چندين ماھه،
جمعی،
دسته
اخراجھای
قراردادھای موقت ،و سياست حذف
يارانه ھا زندگی طبقه کارگر را
غير قابل تحمل کرده است .من فکر
ميکنم امسال نه تنھا کارگران بلکه
خانواده ھای کارگری نقش جدی در
برگزاری اين روز خواھند داشت.
يک دنياى بھتر :يک بحث در ميان
اپوزيسيون با روايتھاى مختلف
اينبود که براى پيروزى بايد
کارگران بميدان بيايند .از نظر شما
محدوديتھاى کارگران براى دخالت
در اوضاع کدامند و چگونه بايد بر
آنھا فائق آمد؟
على جوادى :محدوديتھای رو در
روی کارگران برای ابراز وجود
سياسی و اجتماعی متعدد اند .دو
عامل اساسی و تعيين کننده است.

سرکوب وحشيانه ھر درجه از
تحرک سياسی در صدر اين
عوامل قرار دارند .فاکتور بعدی
فقر و فالکت اقتصادی گسترده
است .اين دو فاکتور مشترکا سھم
اصلی را در بازداشتن تحرک
طبقه کارگر در سطح وسيع و
گسترده دارند .رژيم اسالمی
گلوی طبقه کارگر را در چنگال
خود گرفته است .نان و آب و
زندگيش را به گروگان گرفته
است .در کنار اين عوامل پايه ای
بايد به سنت ھای مبارزاتی در
طبقه کارگر اشاره کرد .طبقه
کارگر ايران به جز دوره ھای
محدودی در سالھای  ٣٢و ۵٧
کال فاقد تشکل ھای توده ای و
اجتماعی خود بوده است .اين
شرايط بيانگر يک نقطه ضعف
اساسی در جنبش کارگری است.
رژيمھای سرکوبگر در طی دھه
ھای متفاوت قادر شده اند طبقه
کارگر را از ھر گونه تشکل علنی
و توده ای محروم کنند .در عين
حال بايد تاکيد کرد که نقش اين
فاکتورھا دائمی و ھميشگی
نيست .تغيير توازن قوای سياسی
در جامعه اين وضعيت را در ھم
خواھد شکست.
کال طبقه کارگر در جوامعی که
بورژوازی ھيچگونه تحرک و
ابراز وجود طبقه کارگر را تحمل
نميکند ،بجز در موارد معدودی و
در محدوده ھای زمانی کوتاھی
نميتواند در عرصه سياست
حضور گسترده ای داشته باشد.
ھمه ما خاطره شوراھای کارگری
را در دوران "انقالب  "۵٧را
بياد داريم .دورانی که کارگران با
مشتھای گره کرده در کارخانه و
خيابان فرياد ميزدند ،اعتراض
ميکردند .اين دوره ھا معموال
کوتاه است و تنھا در لحظات
از
حساسی
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کارگران کمونيست
و اول ماه مه ...
تاريخ تحوالت سياسی شاھد آن
خواھيم بود.
اما حضور مستقل طبقه کارگر با
پرچم سوسياليستی خود در
اعتراضات جامعه يک شرط
اساسی در پيروزی کمونيسم و
کارگر در تحوالت جاری است.
بدون حضور گسترده و
سوسياليستی طبقه کارگر پيروزی
بر جمھوری اسالمی و استقرار
يک نظام آزاد سوسياليستی ،اگر
غير ممکن نباشد ،احتمالش ناچيز
خواھد بود.
برای فائق آمدن بر اين موانع بايد
متشکل کرد .بايد سازمان داد .بايد
رھبری کرد .راه اندازی جنبش
مجامع عمومی کارگری ،روتين
کردن اين مجامع عمومی ،ايجاد
شوراھای کارگری ،مرتبط کردن
اين مجامع عمومی و شوراھا در
مناطق گام تعيين کننده ای در
فائق آمدن بر اين موانع است .از
طرف ديگر ھر درجه پيشروی
جنبش سرنگونی طلبانه توده ھای
مردم راه پيشروی طبقه کارگر
در عرصه سياسی را ھموار
خواھد کرد و بر عکس .وظايف
متعددی در مقابل رھبران عملی و
راديکال – سوسياليست کارگران
قرار دارد .تالش امروزشان،
نقشی که ايفاء ميکنند ،سرنوشت
ساز و تعيين کننده است .آينده به
انتخاب و تحرک و عملکرد
امروز کارگران وابسته است.
يک دنياى بھتر :اصالح طلبان
حکومتى تالش ميکنند حرکت
جنبش کارگرى را در چھارچوب
"مطالبه محورى" قالب بزنند و
بعبارتى "سبز" کنند .نفس اين
سياست تا چه حد امکان دارد؟
کارگران بايد چه برخوردى به
اين سياست داشته باشند؟
آذر ماجدى :تاکتيک جنبش سبز

اسالمی ،ھمان اصالح طلبان
حکومتی ،در رابطه با کل
جنبش اعتراضی مردم و
تمامی جنبش ھای اجتماعی
چنين بوده است .در شرايطی
که مردم برای سرنگونی رژيم
اسالمی به خيابان ھا آمده اند و
شعار "جمھوری اسالمی
نميخوايم ،نميخوايم!" يا "خامنه
ای بدونه بزودی سرنگونه"
سر ميدھند ،اينھا ميکوشند
مردم را به طرح مطالبات
عقب بکشانند .اين تاکتيکی
است برای مقابله با جنبش
عظيم و توده ای سرنگونی ،يا
به کالم آنھا" ،ساختار
شکنانه".
اصالح طلبان حکومتی مداوما
دارند عجز و البه ميکنند که
رژيم "اعتبار و مشروعيت"
خود را "دارد از دست
ميدھد) ".موسوی در صحبت
با اعضای حزب مجاھدين
انقالب اسالمی در ھفته گذشته
دگر بار بر اين مساله تاکيد
کرد (.اين اسم رمز خيزش
مردم برای به زير کشيدن اين
رژيم جنايت و فقر و فالکت
است .آنگاه بعنوان يک تاکتيک
سياسی مساله مطالبات و جنبش
مطالبه محور را طرح ميکنند.
از جنبش کارگری ميخواھند که
مطالباتی را طرح کند و برای
آنھا بکوشد ،از جنبش حقوق
زن ميخواھند که چند مطالبه
طرح کند و حول آنھا متمرکز
شود و يا عليه اليحه حمايت
خانواده اعتراض کند ،رھبران
سبز اسالمی ھم بيانيه ھای بی
بو خاصيت برای سازش با
جناح ھار حاکم ميدھند .بايد به
اينھا بعنوان يک بسته بندی
تاکتيکی نگاه کرد .اين يک
تالش کامال بھم پيوسته برای
عقب کشيدن مردم و خاموش
کردن جنبش سرنگونی است.
بنظر من طبقه کارگر بايد اين

نيت و ھدف مزورانه را در پشت
اين تقالھا تشخيص دھد و در مقابل
آن بايستد .روشن است که طبقه
کارگر مطالبات بسياری برای بھبود
وضعيت معيشتی ،کاری و رفاه
خود دارد .از مقابله با بيکاری ،بيمه
بيکاری مکفی ،افزايش چند برابر
دستمزدھا ،کاھش ساعات کار،
کاھش شدت کار تا حق تشکل
آزادانه ،حق اعتصاب و غيره .اين
مطالبات بايد ھمواره در جامعه
طرح باشد و جنبش کارگری برای
دستيابی به ھر يک از آنھا بکوشد.
بايد مدام اين رژيم سرکوبگر و ضد
کارگری را برای تحميل خواست
ھايش تحت فشار بگذارد .اما
زمانيکه جامعه بخروش آمده است؛
زمانيکه مردم برای تعيين تکليف
سياسی با کل نظام به خيابان ھا آمده
اند؛ مبارزه وارد سطحی ديگری
شده است و فعالين و رھبران
کارگری بايد اين موقعيت جديد را
تشخيص دھند و برای آن خود و کل
طبقه را آماده و مجھز کنند.
طبقه کارگر به تشکالت خود مانند
نان شب محتاج است .بدون تشکل و
اتحاد راديکال کارگری از ھيچيک
از مطالبات ديگر کارگران سخن
نيز نميتواند در ميان باشد .طبقه
کارگر بايد بتواند در شوراھای خود
متشکل باشد ،مجامع عمومی خويش
را بطور منظم سازمان دھد و در
اين مجامع در مورد مبارزات
کارگری برای دستيابی به مطالبات
کارگران بحث و تصميم گيری کند.
بعالوه طبقه کارگر احتياج به
تشکالت حزبی خويش دارد .در
شرايط اختناق مطلقی که ھمچون
بختک ،به يمن سرکوب و کشتار
خونين بر جامعه تحميل شده است،
جنبش کارگری اھرم چندانی برای
مبارزه برای مطالباتش ندارد .تالش
برای تغيير توازن قوا ،عقب راندن
رژيم ،عقب راندن اختناق و ايجاد
تشکالت کارگری بايد در صدر
مبارزات کارگری قرار گيرد .طبقه
کارگر متشکل ،متحد که يکپارچه
در مقابل دولت و بوروازی قد علم
کند ،قادر است که به مطالبات
رفاھی خويش دست يابد.
حال آنکه جنبش سبز اسالمی و
اصالح طلبان حکومتی تمام سعی
شان معطوف به بيراھه کشيدن
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تالش ھای کارگران و تبديل آنھا
به سياھی لشکر جنبش خويش
است .بسيار مردرندانه دارند با
ژست توجه به مطالبات کارگری
و طرح آنھا ،کارگران را از
مبارزه برای به زير کشيدن اين
رژيم فقر و فالکت ،اين ريشه
بيحقوقی کارگران منحرف
ميکنند .برای رھايی از فقر و
فالکت و از بيحقوقی و سرکوب
بايد کليت اين رژيم را بزير کشيد.
بايد برای اين جنگ مھيا و مجھز
شد .تشکل و اتحاد شاه کليد اين
مبارزه است.
مبارزه عليه فقر و فالکت و برای
شرايط کار انسانی تر ،که يک
رکن اساسی مبارزه کارگران و
جنبش طبقه کارگر است ،نيز تنھا
از اين طريق ميتواند به نتيجه
دست يابد .افشای قاطع و صريح
جنبش اصالح طلبان حکومتی و
برمال کردن اھداف مزورانه آنھا،
تالش برای متشکل کردن طبقه
کارگر ،تشکيل منظم مجامع
عمومی در محل کار ،حرکت
بسوی تشکيل شوراھای کارگری
و ھمچنين شورای محالت اينھا
مھمترين اقدامات برای بھبود
شرايط زيست و کار طبقه کارگر
و مردم محروم جامعه است.
يک دنياى بھتر :بحران اقتصادى
رژيم اسالمى به تعطيلى مرتب
صنايع منجر ميشود .نيمى از
مراکز صنعتى تعطيل اند و نيم
ديگر بدرجات مختلف زير
ظرفيت  ۴٠درصد کار ميکنند.
بيکارى وسيع نتيجه اين وضعيت
بوده است .با پيامدھاى اخراج
براى خانواده کارگرى چگونه بايد
روبرو شد؟
صفحه 6
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کارگران کمونيست
و اول ماه مه ...
سياوش دانشور :آمارھای دولتی
که البته اعتباری ندارند و
واقعيات را بسيار محدود بيان
ميکنند؛ از افزايش  50درصدی
بيکاری در سال جديد سخن
ميگويند .بيکاری يک کلمه است
اما بيانگر لطمات و پيامدھائی
نيست که ببار می آورد .در پس
اين کلمه بيجان شش حرفی،
گرسنگی و فقر شديد و سو تغذيه
و خيابان خوابی و تن فروشی و
بيماری و بی حرمتی و خودکشی
و گسترش جنايت و انھدام
اجتماعی نھفته است .انھدامی که
مھر خود را به کودک معصوم
کارگر و نسل بعدی کارگران
ميکوبد .انھدامی که در متن آن
انواع ارتجاع زمينه رشد پيدا
ميکند .پيامدھائی که بعدتر بعنوان
"معضالت مستقل" راجع به آن
سخن ميگويند اما ريشه در
اقتصاد سياسی و عملکرد سرمايه
داری دارند.
در ايران و کشورھائی مثل ايران
خانواده کارگری شخصيت و
مکان اجتماعی و حقوق مستقل از
نان آور خانواده ندارند .زندگی
خانواده کارگر تابعی از داشتن و
نداشتن کار نان آور خانواده است.
نيازھايشان را براساس نياز
سرمايه دار و نرخ سود سرمايه
تنظيم ميکنند .سنتا شعار بيمه
بيکاری مکفی مطالبه ای است که
سوسياليستھا در تقابل با بيکاری
مطرح کرده اند .به نظر من اين
مطالبه معتبر است و بايد ھمواره
طرح شود" .يا کار يا بيمه
بيکاری مکفی" حداقل مطالبه ای
است که ميتوان مطرح کرد .اما
اين بيمه بيکاری يا وجود ندارد و
يا اگر وجود دارد چه از نظر
مقدار و چه از نظر زمان بسيار
محدود است .نفس تحميل اين
مطالبه آنھم در سطحی قابل قبول
در گرو تالشھای وسيع تر و
تغييرات حقوقی و قانونی گسترده
تری است .مسئله اما برسر رفاه و
تامين آن برای ھمه است .يعنی
زندگی خانواده کارگری در گرو

نان آور خانواده  -زن يا مرد -
نباشد .يعنی کودک و اعضای
خانواده بعنوان شھروندان
مستقل دارای حقوق باشند.
تامين زندگی و رفاه و
برخورداری از حقوق پايه ای
نبايد در گرو ھيچ فاکتور
اقتصادی از جمله کار يا
بيکاری کارگر باشد .مثال حق
مسکن ،حق سالمتی ،حق
آموزش و بسياری از نيازھای
پايه ای نبايد توسط سرمايه دار
به گروگان گرفته شود .اين
سلب حقوق را از ميليونھا
عضو خانواده کارگری و مردم
زحمتکش چه کسی به
کارفرماھا و سرمايه داران
داده است؟ اصوال ھيچ کسی و
ھيچ قدرتی نبايد از چنين
حقوقی برای تحميل محروميت
به توده وسيع شھروندان
برخوردار باشد .اما اين نظم
سرمايه داری است و انسان و
حقوقش برای سرمايه حرف
مفت است .دولت و قانون نيز
دولت و قانون سرمايه داران
است و تحقق ھر کدام از اين
حقوق پايه ای نيازمند جنگ
است .ما ميگوئيم آزادی و رفاه
حق ھمه است .حقوق پايه ای
شھروندان بايد از تجاوز
سرمايه و بازار مصون باشد.
حتما بيمه بيکاری مکفی جزو
الينفک اين حقوق است اما ھمه
آن نيست .ما ميگوئيم سرمايه
داران و دولت شان حاضر به
تامين اين حقوق نيستند .آنجا ھم
که به بخشی از اين حقوق تن
داده اند محصول مبارزات
قھرمانانه کارگران بوده است.
ما ميگوئيم سر راست ترين راه

و کوتاه ترين راه خلع يد سياسی و
اقتصادی از طبقه سرمايه دار و
انحالل نظم کنونی است .تمام آنچه
را که سرمايه داران نميتوانند تامين
کنند و يا تامين آن در تناقض با
منافع و سود سرمايه است ،کارگران
و حکومت کارگری ميتوانند در
بھترين شکل ممکن برای ھمه
شھروندان تامين کنند .آزادی و رفاه
پرچم مبارزه کارگران در تقابل با
اختناق و فقر سرمايه داری است.
يک دنياى بھتر :مطالبات کارگران
کمابيش روشن است .مسئله اساسى
امروز فقدان تشکل است .حکومت
ھر تالشى براى تشکل را سرکوب
ميکند .به اين مسئله گرھى چگونه
بايد پاسخ داد؟
نسرين رمضانعلى :حزب اتحاد
کمونيسم کارگری به کرات در اين
زمينه صحبت کرده است و در اين
زمينه پالتفرھا و طرحھای خود را
ارائه داده است .يکی از مسائلی که
از اواسط تابستان سال گذشته ھمه
بروشنی ديدند اينست که ماشين
سرکوب رژيم ميتواند ھزيمت کند و
اينکه اين رژيم يک ساعت بدون
ماشين سرکوب سرپا نخواھد بود.
ھمينطور وحشت از جنبش سرخ
ھمه جا روی سرشان است .برای
ھمين ما شاھد نظامی شدن و
پادگانی شدن مراکز کارگری ھستيم.
بی سابقه بوده است که کارگران
تفتيش بدنی بشوند .اما در چندين ماه
اخيرا در مقابل دربھای ورودی
مراکز صنعتی کارگران تفيش بدنی
شده اند .احضار و دستگيری فعالين
کارگری تالش ديگری بوده است
برای ترساندن و زمينگير کردن
جنبش کارگری .جمع شدن کارگران
دور ھم و بحث در مورد تشکل يابی
در سلف سرويسھا با اخراج روبرو
بوده است.
در چنين شرايطی ھر حرکتی برای
تشکل کارگری نه در ابعاد محافل
بلکه بايد در ابعاد گسترده در محل
کار و دخيل کردن توده کارگران
باشد .ھرجا مجمع عمومی روش و
سبک کار بوده اين امر تامين شده و
بدرجات زيادی سرکوب بيحاصل
بوده است .کارگران در مراکز کار
بايد بتوانند فراخوان مجامع عمومی
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را برای اول مه بدھند .در واقع
نبايد منتظر شد فراخوانی را
تعدادی اعالم و بعد دھن به دھن
به کارگران برسد .بلکه بايد رسما
کارگران بر تابلوی اعالنات و از
قبل اعالم کنند در اين روز و در
اين ساعت جمع خواھيم شد و در
مورد موانع و مشکالت خود بحث
خواھيم کرد .اگر اينکار صورت
نگرفته بنظرم بخشا فضای
ارعاب و ترس از بيکارسازی
است که ميدان تحرک را تنگ
کرده است .در حالی که سرکی
به ميان محافل کارگری بکشی
متوجه می شويد با يک توده
معترض به نظام کارمزدی بطور
عموم روبرو ھستيد .نارضايتی
از کل موقعيت در ميان طبقه
کارگر موج ميزند .بنظرم زمان
انتظار به پايان رسيده است .اگر
کارگران می خواھند موقعيت
شان را تغيير دھند ،اگر کارگران
می خواھند تشکلھای خود را
ايجاد کنند ،بايد در محل کار و
زيست به نيروی واقعی خود
متکی شوند و سرنوشت خود را
در دست بگيرند .تنھا راه برپائی
مجامع عمومی در محل کار و
زيست است .به ھر درجه
کارگران متکی بر مجامع عمومی
خود باشند به ھمان درجه موفق
خواھند بود شوراھای کارگری را
سازمان بدھند و پلی ارتباطی را
با ساير ھم طبقه ھای خود در
مراکز ديگر ايجاد کنند .در يک
کالم ظاھر شدن توده ھای
کارگران در تشکلھای خود راه
رسيدن به خواستھای برحق شان
است.
يک دنياى بھتر :گرھى ترين
مسائل جنبش طبقه کارگر کدامند؟
پيشروى سوسياليستى از چه
مسيرى ميگذرد؟
على جوادى :به مسائل متعددی
ميتوان و بايد اشاره کرد :استبداد
خشن مذھبی ،فقر و فالکت و عدم
تامين اجتماعی ،نابرابری عميق
سياسی و اجتماعی ،بی حقوقی
عدم
و
ھمگانی،
مطلق
برخورداری از تشکالت مستقل
توده ای و تحزب سياسی از
مسائل گرھی جنبش کارگری
ھستند .مسلما
صفحه 7
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کارگران کمونيست
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در ھر عرصه ميتوان به مسائل
ريزتری اشاره کرد .در اين
چھارچوب بايد از معضل اخراج،
بيکاری ،دستمزدھای ناچيز،
قراردادھای موقت و سفيد امضا،
و عدم پرداخت دستمزدھا نام برد.
پيشروی سوسياليستی مبارزات
طبقه کارگر در گرو نقش و
عملکرد گرايش راديکال و
سوسياليستی اين طبقه و مشخصا
محافل و شبکه ھا و بخشھای
تحزب يافته کمونيستی اين قشر از
کارگران است .نميتوان از باالی
سر اين قشر از فعالين و رھبران
عملی کارگری به تغييرات ويژه
و مھمی در تغيير اوضاع سياسی
و موقعيت گرايش سوسياليستی
طبقه دست يافت.
اما برای پيشروی بايد به
معضالت پيشاروی طبقه کارگر
پاسخ داد .بايد راھگشا بود .کسب
ھژمونی و قرار گرفتن در مقام
متشکل کننده و رھبری کننده
طبقه مستلزم پاسخگويی به مسائل
عديده ای است که در مقابل طبقه
کارگر قرار داده شده است.
در حال حاضر بايد بر روی چند
مساله انگشت گذاشت :مساله
مقابله با فقر و فالکت ،بيکاری و
اخراج و استبداد و فقدان آزاديھای
سياسی از يکطرف و از طرف
ديگر مساله تشکلھای مستقل توده
ھای کارگر حائز اھميت حياتی
است .بدون تشکل ،بدون
سازماندھی نميتوان ھيچگونه
تغييری در زندگی مادی کارگر
ايجاد کرد .اما پرداختن به اين
مسائل به محدوده جنبش کارگری
خالصه نميشود .معضالتی ھستند
که در عين حال اجتماعی و
ھمگانی اند .طبقه کارگر بايد
بمثابه پرچمدار مبارزه عليه فقر و
فالکت و حذف سوبسيدھا و
مبارزه عليه استبداد و برای
آزادی در جامعه نقش ايفا کند.

اما تحقق تمام اين مطالبات در
گرو سرنگونی رژيم اسالمی
است .از اين رو طبقه کارگر
در اين شرايط حساس که مساله
تغيير قدرت سياسی و
سرنگونی رژيم اسالمی در
دستور جامعه قرار گرفته است
بايد بمثابه يک نيروی مدعی
قدرت در معادالت سياسی
جامعه نقش ايفا کند.
يک دنياى بھتر :در ايندوره
بحث و انتقاد اصالح طلبان
حکومتى در مورد "واردات
بى رويه" و "حمايت از صنايع
داخلى" برجسته شد .خانه
کارگر و شوراھاى اسالمى و
حتى بخشھائى از سنديکاليستھا
پشت اين شعار ميروند .روش
برخورد و سياست عملى
کارگران سوسياليست و گرايش
راديکال کارگرى به اين مسئله
چگونه بايد باشد؟
آذر ماجدى :اين يک سياست
ناسيوناليستی است و دارد از
منافع بورژوازی باصطالح
"ملی" دفاع ميکند و ھيچ
ربطی به منافع طبقه کارگر
ندارد .در عمل و در زندگی
واقعی کارگران و مردم
محروم ،چنين سياستی بمعنای
فقر و محروميت بيشتر است،
نه بالعکس" .رشد صنايع
داخلی" يا دفاع از صنايع
سياست
يک
داخلی"
پروتکشنيستی است که منافع
بخشی از بورژوازی را در
مقابل کل جامعه نمايندگی
ميکند.
رشد تکنولوژی يا نيروھای
مولده در سطح بين المللی عمال
به خارج شدن برخی صنايع يا
شيوه توليد قديمی ميشود .اين
از ملزومات و يک پروسه
اجتناب ناپذير توليد سرمايه

داری است .در طول تاريخ ھمواره
بخشی از طبقه کارگر و جنبش
کارگری قربانی منافع بخشی از
بورژوازی شده و عليه اين پروسه
اجتناب ناپذير ايستاده اند ،بجای
آنکه در مقابل کليت توليد سرمايه
دارانه بايستند و از منافع کليت طبقه
کارگر در مقابل کليت بورژوازی
دفاع کنند .اين يک مبارزه رو به
عقب است .ذره ای ترقی خواھی در
چنين جنبشی موجود نيست .تالش
برای به عقب برگرداندن ساعت
تاريخ و احياء و ابقای شيوه ھای
قديمی تر توليد يا حفظ صنايعی که
به حکم فرمان بازار از گردونه
خارج شده اند ،يک مبارزه عبث،
عقب مانده و ضد منافع طبقه کارگر
است.
بعضا کارگران با ھدف ممانعت از
خانه خرابی خود و بخشی از طبقه
شان و برای مقابله با بيکاری به
دفاع از يک صنعت معين بلند
ميشوند .اما اين مبارزه ای بيحاصل
و عقب مانده است .بجای آن بايد از
بيمه بيکاری دفاع کرد و از حق پايه
ای و غيرقابل انکار ھمه برای
برخورداری از يک زندگی انسانی
و مرفه .ممکن است اين حکم با اين
استدالل مواجه شود که" :اين يک
خواست بلندپروازنه ،اتوپيک و
غيرعملی است .چگونه ميشود در
چنين شرايطی از چنين خواستی
حرف زد و دفاع کرد؟"
درست است که اين خواست در
شرايط کنونی جامعه ،بنظر بسيار
دور از دسترس بنظر ميايد .اما بايد
توجه داشت که  -1دفاع از صنعتی
که به حکم فرمان بازار از دور
خارج شده است ،خواستی بسيار
اتوپيک تر و دور از دسترس تر
است .اين واقعيت بارھا و بارھا در
طول تاريخ سرمايه داری و
مبارزات کارگری به اثبات رسيده
است -2 .حتی اگر عملی بود،
شرايط کار در چنين صنايعی بسيار
سخت تر است و از آنجا که اين
صنايع سودآوری الزم را دارا
نيست ،باز به حکم بازار و
قانونمندی ھای مناسبات سرمايه
داری ،کارگران تحت شرايط بسيار
سخت تر ،دستمزد بسيار پايين و
نرخ استثمار وحشيانه بايد برای
بقای اين صنايع عرق بريزند-3 .
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در تالش برای دستيابی به
خواست ھا و حقوق پايه ای
کارگران است که طبقه کارگر
ميتواند ھم به بخشی از خواست
ھای بالفاصله خويش ،به برخی
اصالحات بعضا پايه ای در
شرايط زندگی اش دست يابد و ھم
خود را برای نبرد نھايی عليه
سرمايه و سازماندھی يک انقالب
کارگری عليه کليت نظام سرمايه
داری متشکل ،آماده و مجھز کند.
طرح اين خواست به اين معنا
بسيار عملی تر ،واقعی تر و از
ھمه مھمتر مترقی و پايبند به
منافع کارگری است.
بنابراين کارگران راديکال
سوسياليست و رھبران عملی
راديکال جنبش کارگری بايد اين
جنبش و اھداف و نيات آنرا برای
توده کارگران افشاء کنند .بايد
بکوشند که مبارزات کارگری را
بر اھدافی پيشرو متمرکز نمايند.
تالش برای سازماندھی يک
مبارزه طبقاتی برای بيمه بيکاری
مکفی و حق برخورداری از يک
زندگی مرفه برای ھمه در شرايط
فقر و فالکت کنونی ،عليرغم
پيچيدگی ھا و سرکوب خشن
حکومت ،امری ممکن است و
قابليت جلب اقشار محروم جامعه
را نيز دارا است .مساله فقر و
فالکت عميق و گسترده حياتی
ترين و مبرم ترين معضل کل
جامعه است .طبقه کارگر ميتواند
و بايد در راس و پيشتاز يک
مبارزه ھمگانی عليه فقر قرار
گيرد .اين مطالبه در مقابله با
بيکارسازی ھا و اخراج ھای
گسترده جاری مطالبه ای است که
قابليت جذب بخش وسيعی از
طبقه و مردم محروم را دارد.
افشای جنبش ناسيوناليستی و
ضديت آن با منافع طبقه کارگر
يکی از مبارزات مھم نظری –
سياسی کمونيسم کارگری و
گرايش سوسياليستی طبقه کارگر
است .يکی از ملزومات ايجاد
کل
عليه
طبقاتی
اتحاد
بورژوازی ،طبقه سرمايه دار و
دولت آنھا افشاء و عقب راندن
عقايد و خرافات بورژوايی است.
مبارزه جاری و روزمره
کارگران برای بھبود شرايط
زيست و کارشان نيز در گرو
چنين مبارزه
صفحه 8
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کارگران کمونيست
و اول ماه مه ...
ای است.
يک دنياى بھتر :در مقابل موج
تعطيلى کارخانه ھا و در دوره اى
که فضاى سياسى ملتھب است،
سياست کنترل کارگرى چه
جايگاھى دارد؟ چرا حزب براين
سياست تاکيد دارد؟
سياوش دانشور :سياست کنترل
کارگری در ايران دير يا زود
خود را به صحنه سياست تحميل
ميکند .کنترل کارگری يک
سياست تھاجمی به سرمايه و
قدمی در خلع يد از قدرت سرمايه
است .بحث اين نيست که گويا
کارگران با اين سياست ميخواھند
کارخانه ھای ورشکسته را به
سود دھی برسانند .بحث اينست
که کارگر با اين سياست اعالم
ميکند که قبول نميکنم که سرمايه
دار ھر طوری دلش ميخواھد
ميتواند با زندگی کارگر بازی
کند .اين سياست دورخيزی است
برای تغيير روابط و مناسبات بين
کارگر و کارفرما و راه افتادن
جنبشی که نھايتا بايد در قلمرو
سياسی و اقتصادی سرمايه را
نفی کند .با نگرش بازار و
محاسبه سود و زيان و ترازنامه
توليد نميتوان به اين بحث برخورد
کرد .کسانی که با عينک بورژوا
به معضالت عينی کارگران نگاه
ميکنند حتما مثل بورژواھا ھم
ميبينند و ھمان نتايج را ھم
ميگيرند.
مسئله ساده است .سرمايه داری
ايران در بحرانی عميق دست و پا
ميزند .کارگر را به موقعيت
بردگان عھد عتيق رانده اند.
شرايط کار و حقوق و ناامنی
اقتصادی و شغلی کارگر را ھمه
ميدانند .چشم انداز تاريک تر ھم
با توجه به موج بيکارسازيھای
گسترده ھم در انتظار است.
بورژوازی دستکم با جمھوری
اسالمی راھی برای برون رفت

از اين بحران ھمه جانبه ندارد.
ھر بخش ديگر از طبقه
بورژوازی ھم سکان قدرت در
ايران را در دست بگيرد،
راھی فراتر از نسخه ھای
بانک جھانی ندارد .وضعيت
کارگر مادام که در ايران نظم
سرمايه داری برپاست ھمين
است .سرمايه با اخالق بورژوا
کار نميکند با منطق بازار و
سود کار ميکند .اگر کارگران
حاضر نيستند اين وضعيت را
بپذيرند ،که بنظر من نمی
پذيرند ،راھی جز افسار زدن
به اين تھاجم عنان گسيخته
ندارند .سياست کنترل کارگری
يعنی کارگران برای گرفتن
نبض اوضاع در دست خود و
خارج کردن امور از دست
بنيادھا و سلطنت سرمايه داران
وارد عمل ميشوند .اين سياستی
انقالبی است که در دوره
انقالبی معنی دارد و نتيجه آن
دقيقا بسته به فرجام اين دوره
است .مسئله کارگران برسر
ميزان واردات و "با رويه و
بی رويه" بودن نيست .مسئله
کارگران اينست که آنچه توليد
ميشود ،جائی که توليد ميشود،
به کارگر تعلق دارد .سرمايه
دار غلط کرده که ھر وقت
دلش خواست کارگر را به
خيابان پرتاب کند ،ھر وقت
دلش خواست حقوق ناچيزش
را بدھد ،ھر طور دلش
خواست مناسبات محل کار را
تنظيم کند و به کسی جوابگو
نباشد .اينطور نيست که يک
شبه مناسبات مبتنی بر بردگی
مزدی به مناسبات اقتصادی
سوسياليستی متحول ميشود.
بين دو شيوه توليد و مناسبات
اقتصادی -اجتماعی اشکال
انقالبی ای وجود دارد که مانند
کاتاليزور عمل ميکند .کنترل
کارگری يکی از اين اشکال
است که ھمراه خود نيروی
توده ای طبقه را بميدان
ميکشد ،سازماندھی متناسب با
آن را ايجاد ميکند ،صحنه
سياست را بنفع کارگر تغيير

ميدھد ،و سکوی پرشی برای
تحوالت بنيادی ميشود .کنترل
کارگری يک مطالبه نيست ،يک
حرکت انقالبی در تقابل با روندی
ارتجاعی و ويرانگر عليه نفس
حيات اجتماعی طبقه کارگر است.
سياست کنترل کارگری در مقابل
موج تعطيلی کارخانجات و
بيکارسازی بورژواھا ميگويد قبول
نيست .اگر قرار است کسی رفع
زحمت کند کارفرماھا و اوباش شان
است .نميشود بيمه بيکاری مکفی
نداشت ،حق تشکل نداشت ،نان و
امنيت اقتصادی و شغلی نداشت،
قرارداد و ھيچ قانونی که جانب
کارگر را بگيرد نداشت ،و مودبانه
منويات کارفرماھا را قبول کرد و
رفت .يکجا بايد گفت کافی است.
يکجا بايد ورق را برگرداند و
کارخانه و کنترلش را بدست گرفت.
چرا کنترل کارگری در فرانسه
ميشود اما در ايران "نميشود"؟ فکر
ميکنيد اگر کارگران مراکز کار را
به کنترل دربياورند و در اشکال
مختلف قدرتشان را برای تامين
شرايط بھتر بکار گيرند ،چی از
دست ميدھند؟ اگر کارگران مثال در
صد مرکز کارگری کنترل کارخانه
ھا را بدست گيرند و جنبش کنترل
کارگری در مقابل تھاجم سرمايه قد
علم کند ،فردای آن صحنه سياست
چگونه است؟ موقعيت کارگر
چگونه است؟ بحث حق تشکل
چگونه است؟ موقعيت دولت
اسالمی چگونه است؟ ترديد نبايد
داشت نيروی بردگان مزدی مثل
آتشفشان فوران ميکند و مھار
اوضاع از ھر سو از دست دولت و
سرمايه داران در ميرود .کسانی که
تا اين حد کوته بين اند که سياست
کنترل کارگری را به سياست توليد
"منطقی تر و سود آورتر" تنزل
ميدھند ،با نفس تھاجم کارگر به
سرمايه معضل دارند .آنھا بيان
"چپ" ديدگاه و نگرش کارفرما به
کارگر و چرخه توليد اند .ما بر
سياست کنترل کارگری بعنوان يک
گوشه سنت عمل مستقيم کارگری
قويا تاکيد داريم .کنترل کارگری
برای ما نه ايجاد جزاير شبه
سوسياليستی در دنيای سرمايه داری
است و نه حتی تالشی برای ايجاد و
تحميل رفرم به نفع کارگران .کنترل
کارگری گوشه ای از سياست
راديکال و تعرضی کارگران در

شماره 147
دوره ای است که کارگر ناگزير
است برای يک تعيين تکليف
بنيادی تر عليه سرمايه بميدان
بيايد .ترديدی نيست در اين مسير
دفاع از شغل ،مقابله با بيکاری،
عقب راندن دولت و کارفرما ،نقد
کردن مطالبات معوق ،ايجاد اتحاد
وسيعتر و عميق تری در ميان
طبقه ،تغيير تناسب قوا و غيره
يک نتيجه اين سياست است.
سياست کنترل کارگری در فضای
ملتھب سياسی ايران بيش از ھر
زمانی موضوعيت دارد و ما
توجه رھبران و فعالين
سوسياليست طبقه کارگر را به
اين مھم جلب ميکنيم.
يک دنياى بھتر :سال گذشته
فعالين کارگرى و تعدادى از
کارگران قصد تجمع در پارک
الله را داشتند و در ھمان ابتدا
وحشيانه سرکوب و دستگير و
زندانى شدند .از اين تجربه چه
درسى بايد گرفت و امسال چگونه
بايد به استقبال اول مه رفت؟
نسرين رمضانعلى :اين ارزيابی
خوشبختانه در ميان خود فعالين
کارگری ھم وجود دارد که روش
سال قبل سنجيده نبوده است اما در
ھر حال ھر بازبينی نبايد اين
واقعيت را کمرنگ کند که
برگزاری اول مه حق مسلم
کارگران است و محتاج ھيچ
اجازه ای نيست .اين رژيم
سرکوبگر اسالمی است که بدوا
بايد محکوم شود و بعد کارگران
برای مبارزه شان به سنتھای
واقعی و کارگری خودشان متکی
شوند.
رژيم ھار اسالمی از ھر تجمعی
و بخصوص اگر اين تجمع در
روزھای مھمی مثل روز جھانی
کارگر باشد وحشت دارد .رژيم
چھره ضد کارگری خود را تمام
عيار به نمايش خواھد گذاشت و
از قبل به استقبال مانور ضد
تظاھرات کارگری رفته است.
ولی اينھا در ايران برای جنبش
طبقه ما فرض است .پاسخ ما
بعنوان حزب سازمانده انقالب
کارگری کامال متفاوت است .ما
فکر ميکنيم
صفحه 9
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کارگران کمونيست
و اول ماه مه ...
رژيم در مقابل صف توده ای
است.
درمانده
کارگران
اعتراضات ھزاران نفره کارگران
را در ھمين روزھا ببينيد و
وحشت سرمايه داران و نيروی
سرکوب را ھمينطور .فراخوان
حزب اينست که با قدرت و وسيعا
و ھمه جا به پيشواز اول مه
برويم .اتفاقا بايد تالشمان اين باشد
که توده کارگران و زحمتکشان و
مردم در اين روز به ميدان بيايند.
تالش ما اين است که تجمعات
روز جھانی کارگر در برگيرنده
نيروی طبقه در مقابل مراجع
دولتی ،در کارخانه ھا و در
محالت کارگری باشد و طبقه
کارگر ادعا نامه خود را عليه
سرمايه داری در اين روز اعالم
کند.
شخصا فکر می کنم اگر اين
تجمعات بر نيروی واقعی توده
ھای کارگر متکی نباشد ،امکان
سرکوب و مرعوب کردن
کارگران توسط اوباش اسالمی
بيشتر است .بنابراين امسال
رھبران راديکال سوسياليست
وظايفی سنگين تری بر دوش
دارند .اول تالش برای برپائی
مجامع عمومی و تصميم گيری
در باره چگونه برگزاری روز
جھانی کارگر را بايد سازمان
بدھند .دوم توده ھای کارگران را
در برپائی مراسم خودشان درگير
و سازمان دھند .برای مراسمھای
گسترده به مناسبت روز جھانی
کارگر در مقابل مراجع دولتی در
شھرھای مختلف امسال بايد آماده
شد .کارگران بايد با شعارھای
کارگران جھان متحد شود ،ما
عيله فقر به خيابان آمده ايم ،فقر
سھم ما از زندگی نيست ،و غيره
بميدان بيايند .در کنار پاسخ
کارگران به فقر و فالکت
مطالبات عمومی طبقه کارگر
مانند افزايش دستمزدھا ،لغو
قراردادھای موقت ،ايجاد بيمه
ھای حوادث و بازنشستگی و
بيکاری و غيره طرح شود.

ھمينطور اوباش خانه کارگری
در تکاپو ھستند خشم کارگران
را با مضحکه ھائی به اسم
"مراسم روز جھانی کارگر"
در خدمت جناحی از حکومت
مھار کنند .اگر چه ھر سال
کارگران حق اين مزدوران را
کف دستشان گذاشتند اما امسال
بايد در ابعاد گسترده تر اين
مزدوارن رژيم را رسواتر از
ھميشه کنند و اعالم کنند
کارگران فقر را تحمل نخواھند
کرد .ما کارگران خواھان يک
زندگی آزاد و برابر و مرفه
ھستيم .اين پرچم واقعی طبقه
کارگر است.
يک دنياى بھتر :حزب بر
مجمع عمومى و سنت شورائى
تاکيد دارد .در شرايطى که ھر
نوع تشکل مستقل کارگرى
سرکوب ميشود ،صنايع و
کارگران را از طريق
شرکتھاى پيمانى شقه شقه
کردند ،مطلوبيت اين سياست
کدام است؟
على جوادى :اتفاقا مطلوبيت
جنبش مجامع عمومی و راه
اندازی شوراھای کارگری را
در پاسخ به ھمين معضالت ھم
ميتوان مشاھده کرد .راه حل
ھای سنديکاليستی و يا تشکل
بر مبنای صنعت و رسته و
حرفه پاسخگوی اين شرايط
پيچيده نيست .بلکه راه حل در
تشکل طبقاتی و جغرافيايی
طبقه کارگر است .تشکل
شورايی ،تشکلی فرا رسته ای
است .در برگيرنده کارگران
در ھر منطقه جغرافيايی است.
بخش بخش کردن واحدھای
بزرگ توليدی ھر چند که به
لحاظ اداری و حقوقی ميتواند
کارگران را در مقابل
کارفرمايان متعددی قرار دھد،
اما پاسخ به اين مساله اساسا در
تشکل طبقاتی کارگران است
که نه بر مبنای رسته و نوع
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کارفرما بلکه بر اساس مکان
جغرافيايی و تعلق طبقاتی شکل
ميگيرند و سازمان داده ميشوند.
بعالوه يک بخش بزرگ طبقه
کارگر در حال حاضر بيکار است.
اخراج و بيکاری ھر روزه منجر به
گسترش دامنه فقر و فالکت در
صفوف کارگران ميشود .متشکل
کردن اين بخش از کارگران در
تشکل شورايی کارگر کاری ساده و
سھل الوصول است .امری که در
توان سنديکا و اتحاديه الزاما نيست.

روز بيشتر فشار ميدھد .نان شب
شان را ،سالمت شان را ،مدرسه
کودکانشان را ،ھمه را به گروگان
گرفته است .اين شرايط ادامه
ناپذير است .اکنون با سياست
باصطالح "ھدفمند کردن يارانه
ھا" يعنی حذف سوبسيدھا
ميخواھند زندگی مردم را به قعر
نابودی بکشانند .باين ترتيب ھيچ
راھی بجز مقابله قاطعانه و متحد
با اين نظام در مقابل طبقه کارگر
و مردم قرار ندارد .زندگی برده
وار از اين بھتر است .ھر نوع
رفاه و استاندارد انسانی را از
مردم سلب کرده اند ،دارند عمال
ھر ميزان حرمت انسانی را نيز
از آنھا ميگيرند .مبارزه متحد و
متشکل برای به زير کشيدن اين
نظام تنھا راه حفظ زندگی انسانی
است .رژيم عمال مردم را در
مقابل يک دو راھی مھم قرار داده
است :مبارزه برای يک زندگی
انسانی با حذف رژيم يا پذيرش
خواری و خفت ،بردگی و
گرسنگی .راه سومی وجود ندارد.

يک دنياى بھتر :در تقابل با سياست
شوک اقتصادى که حکومت اسالمى
نام "ھدفمند کردن يارانه ھا" را بر
آن نھاده است ،کارگران بايد چه
سياستى داشته باشند؟ پيامدھاى اين
سياست کدامند؟

اما اين يک مبارزه پيچيده و
مخاطره آميز است .لذا بسيار
ضرروی است که طبقه کارگر
برای آن خود را آماده سازد.
تشکل ،تشکل و باز تشکل کليد
اصلی پيروزی اين مبارزه است.
تالش برای تشکيل منظم مجامع
عمومی در محل کار ،ايجاد
شوراھای کارگری در مکان ھای
توليدی و ارتقاء آن در سطح
منطقه ای ،ايجاد شوراھای
محالت ،شورای سرخ ھا بويژه
توسط جوانان در محالت با ھدف
مبارزه عليه فقر و اختناق بايد در
راس ھر تالش و مبارزه کارگری
قرار گيرد .کارگران راديکال
سوسياليست و رھبران عملی
راديکال بايد اين مساله را در
راس فعاليت ھای خويش قرار
دھند .بدون تشکل مبارزات
کارگران به ھرز رفته و سرکوب
ميشود.

از طرف ديگر مجامع عمومی و
شوراھای کارگری قابليت و ظرفيت
بااليی در مقابله با سرکوب سياسی
دارند و اين ظرفيت خود را تاکنون
به اشکال متفاوت در اعتراضات
کارگری نشان داده اند .اين شکل
عمده سازمانيابی کارگران در زمان
اعتراض و اعتصاب است .مساله
اما بر سر روتين کردن اين ويژگی
و راه اندازی جنبش مجامع عمومی
است.

آذر ماجدى :پيامد اين سياست فقر و
فالکت بازھم بيشتر و عميق تر
برای طبقه کارگر و مردم محروم و
زحمتکش جامعه است .فی الحال
بيش از نيمی از جامعه زير خط فقر
زندگی ميکنند .و بايد توجه داشت
که اين خط فقر اسالمی است؛ يعنی
بسياری از رفاھيات جامعه مدرن
در اين خط قرار ندارد .اين خط فقر
تعيين شده توسط رژيم دزد و
جنايتکار اسالمی خود با استاندارد
ھای متمدن بسيار زير خط فقر
است .اين خط فقر يعنی يک سقف
درب و داغان باالی سر و يک نان
بخور و نمير .و آنوقت بيش از نيمی
از جامعه ،چند ده ميليون انسان،
حتی در اين خط فقر نيز قرار
ندارند .شرايط بسيار وخيم و خطير
است.
رژيم گلوگاه مردم را گرفته و ھر

مبارزه عليه فقر بايد به يک
جنبش وسيع و توده ای در جامعه
بدل شود .طبقه کارگر ميتواند و
بايد پيشتاز اين مبارزه قرار گيرد
و بعنوان رھبر مبارزه عليه فقر
انظار
در
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کارگران کمونيست
و اول ماه مه ...
جامعه برسميت شناخته شود.
رژيم اسالمی مسبب اين فقر
گسترده و مشقت بيکران مردم
است .بايد اين رژيم را ھدف
گرفت .پالتفرم حزب اتحاد
کمونيسم کارگری برای مبارزه
عليه فقر يک سند مھم و راه گشا
است که ميتوان آنرا در مبارزه
عليه فقر اتخاذ کرد و به سند
جنبش توده ای عليه فقر بدل نمود.
اکنون جامعه از نظر سياسی،
اقتصادی و اجتماعی در شرايطی
قرار دارد که در حال انفجار و
طغيان است .اين انفجار و طغيان
بايد سازمانيافته و با رھبری
راديکال انجام گيرد .وجود
شوراھای کارگری و محالت و
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
ميتواند کليد اين جنبشی باشد که
به سرنگونی رژيم اسالمی و
برقراری يک نظام آزاد ،برابر و
مرفه منجر ميشود .در دل اين
مبارزات سخت بايد برای
سازماندھی انقالب کارگری تالش
کنيم .يک انقالب کارگری پيروز
تنھا راه خالصی از فقر و فالکت،
اختناق و سرکوب ،نابرابری و
تبعيض و خشونت است.
يک دنياى بھتر :توصيه حزب
براى بزرگداشت اول مه چيست؟
سياوش دانشور :اول مه جشن
کارگری است و بايد بعنوان جشن
کارگران و روز کارگر تثبيت
شود .ضروری است اول مه ھمه
جا جشن گرفته شود و بر اھداف
واالی کارگری بعنوان اھدافی
فوری و عملی تاکيد شود .اول مه
روزی است که کارگران به خود
و مکانشان در جامعه نگاه ميکنند
و در پس قدرت غول آسای
سرمايه قدرت خود را ميبينند.
روزی است که پرچم تغيير
جامعه توسط کارگران بيش از
ھر زمانی قابل طرح و بحث
است .دراين روز بايد امر تغيير و
زير و رو کردن اين دنيای مبتنی
بر استثمار و بی حقوقی از يک

آرمان "دور دست" به يک امر
واقعی و در دستور روز و
عملی و ممکن در اذھان توده
ھای ميليونی کارگران تبديل
شود .اين کار پيشروان طبقه
است .اول مه روز تاکيد بر
ھويت انترناسيوناليستی طبقه
کارگر در اعتراض و تالش
بيوقفه و تعطيل ناپذير عليه
سرمايه و نظام طبقاتی است.
روزی است که مرز و "مليت"
و ناسيوناليسم و ھويت ھای
کاذب دست ساز جامعه طبقاتی
بايد رنگ ببازد و کارگر در
قامت واقعی اش ظاھر شود.
اول مه روز اعتراض به وضع
موجود است و بايد اين
اعتراض خود را به صحنه
سياسی تحميل کند.
برای بزرگداشت اول مه بايد
موانع را دور زد .سرمايه
داران و دولت مرتجع اسالمی
شان تمام تالش سرکوبگرانه
شان را به عمل می آورند تا
مانع اجتماعات کارگران شوند.
آنجا ھم که اجتماعی برگزار
ميشود ھدف اينست که توسط
ارگانھای پليسی در ميان
کارگران يعنی خانه کارگر و
شوراھای اسالمی و حراستيھا
اين روز اسالميزه شود و به
مراسم دريوزگی به درگاه
سرمايه تبديل شود .امسال
ميخواھند
سبزھا
بويژه
کارگران را نيروی ارتجاع
اسالمی و ناسيوناليسم کنند.
کارگران بايد اين تشبثات
ارتجاعی را مانند ھميشه درھم
بکوبند و روی مراسمھای
مستقل کارگری کار کنند .اگر
مانع اختناق سرمايه نباشد اول
مه به بزرگترين اجتماع
ميليونی در قلب شھرھای
بزرگ ايران با پرچم ھای
سرخ کارگری تبديل ميشود.
اين مانع را بايد دور زد و
بجای يک مراسم صدھا مراسم
برگزار کرد .اين روز را بايد
در کارخانه ھا ،در محالت

شماره 147

کارگری ،و در اجتماعات متعدد
برگزار کرد .اول مه روز تجمع
کارگران و اعالم اھداف و
سياستھای کارگری است .ما
کارگران را فراميخوانيم در اينروز
در مقابل ارگانھای دولتی اجتماع
کنند و خواھان برچيدن سياست
"ھدفمند کردن يارانه ھا" شوند.
کارگران بايد عليه پالتفرم فقر و
اختناق سرمايه بشورند و بعنوان
رھبر آزادی و رفاه جامعه بميدان
بيايند .سازماندھندگان اول مه حتما
تالش ميکنند با توجه به شرايط و
تجارب روز کارگر را برگزار کنند
و مسائل عملی و محدوديتھا بر
نحوه برگزاری اول مه تاثير خواھد
گذاشت .با فرض ھمه اين معضالت
بايد حرف کارگران ھمه جا منعکس
شود و رنگ و مھر خود را بر
سياست بکوبد .رھبران کارگری
بايد از ھر نوع عمل آوانتوريستی و
ھمينطور محافظه کاری بيمورد
اجتناب کنند .ھدف اينست که
استقالل سياسی و طبقاتی کارگر در
اينروز تامين شود و صدای واقعی
جنبش طبقه کارگر و پرچم
سوسياليستی اش رخ نشان دھد.
مطالبات واقعی و عمومی طبقه بايد
طرح شود و اول مه در ميان توده
ھای وسيع کارگران و خانواده
ھايشان برگزار شود.
ھمينطور در اينروز بايد ھر کانون
فعال سياسی جامعه که برای آزادی

و برابری تالش ميکند اول مه را
گرامی بدارد .دانشگاھھا بايد در
اينروز در مقابل کليت ارتجاع
سرمايه از راه حل کارگری برای
آزادی جامعه دفاع کنند .ما
و
سوسياليست
دانشجويان
کمونيست را فراميخوانيم اول مه
را در دانشگاھھا برگزار کنند و
در تقابل با دو جناح ارتجاع از
راه حل کارگری برای آزادی
جامعه دفاع کنند .ما جوانان
آزاديخواه را فراميخوانيم که در و
ديوار شھرھا را با شعارھای
"زنده باد روز کارگر"" ،زنده باد
سوسياليسم"" ،زنده باد انقالب
کارگری"" ،کارگر زندانی،
زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
مزين کنند .ھر کسی آزادی و
حرمت و حقوق انسانی ميخواھد
بايد به جنبش طبقه کارگر و
تالشش توجه کند و اين مبارزه را
تقويت کند .بورژوازی مدتھاست
تا مغز استخوان ارتجاعی است و
امر آزادی بيش از ھر زمان به
کارگر و جنبش اعتراض ضد
سرمايه داری کارگران گره
خورده است .اول مه نقطه عطف
اين اعتراض است و دراين روز
بايد ھمه سرھا به سمت کارگران
برگردد.
بايد به استقبال اول مه رفت و
ھمه جا رنگ و بوی کارگر و
اول مه را بگيرد* .

کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!

مجمع عمومى کارگرى
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى
متکى شويد! مجمع عمومى ظرف اعمال اراده
مستقيم و مستمر توده کارگران است! جنبش
مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دھيد!

www.wupiran.org
لطفا به اطالع عموم برسانيد!
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پيرامون توطئه ھای تروريستی رژيم اسالمی عليه اپوزيسيون
گفتگو با علی جوادی
يک دنيای بھتر :اخيرا ما با دو
توطئه تروريستی از جانب رژيم
اسالمی در قبال نيروھای
اپوزيسيون مواجه بوديم که بايد به
آن پرداخت -١ .مساله قرار دادن
اسامی برخی از عناصر
اپوزيسيون در ليست تحت تعقيب
پليس بين الملل -٢ ،و ديگری
مساله اعمال فشار و وادار کردن
عناصری از سازمانھا برای
انجام اقدامات جنايتکارانه عليه
سازمانھای خود .ارزيابی عمومی
حزب از اين توطئه ھا چيست؟
توصيه ھای عمومی حزب کدام
است؟
علی جوادی :اين اقدامات گوشه
ای از ارکان حاکميت و يک رکن
استراتژی رژيم اسالمی برای
بقاء است .اين رژيم بدون ترور و
جنايت يک روز قادر به دوام
نيست .اين توطئه ھا بخشی از
عملکرد ھر روزه اش است .از
ابتدای حاکميت اش تا روز شيرين
سرنگونی اش به انواع و اقسام
دسيسه ھا و جنايت ھا برای بقاء
خود دست زده و خواھد زد.
نتيجتا کاری خالف عرفش انجام
نداده است .ماھيت وجودی اش
ھمين است .اما رژيم اسالمی يک
رژيم در حال سقوط و احتضار
است .زير ضرب جنبش
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم
قرار دارد و نتيجتا در دوران
پايان عمرش بايد انتظار داشت که
اين سری اقدامات خود را شدت
بخشيده و به ھر خس و خاشاکی
متوسل شود .حزب اتحاد کمونيسم
کارگری خواھان گسترده ترين
تحرک نيروھای اپوزيسيون عليه
اين تشبثات رژيم اسالمی است.
اين توطئه ھای رژيم اسالمی را
ھم مانند بسياری ديگر از توطئه
ھای تاکنونی آن بايد در ھم کوبيد.
به چند سياست عمومی در اين
راستا بايد تاکيد کرد :
تشديد فعاليت سياسی عليه رژيم

اسالمی اولين حلقه در خنثی
کردن اين توطئه ھاست .راه
مقابله ما در تعرض و بسيج
سياسی و سازماندھی گسترده
ترين نيروی توده مردم در
مقابله با رژيم اسالمی است.
بايد حلقه محاصره رژيم را
تنگ تر کرد .بايد بساط اين
اوباش آدمکش را در خارج از
کشور جمع کرد .اشغال و
تسخير سفارتخانه ھای رژيم
اسالمی يک گام عملی است که
در دوره اخير در استکھلم و
ھلند صورت گرفته است .بايد
اين سياست را ھمگانی کرد.
برچيدن سفارتخانه ھا و النه
ھای تروريستی رژيم اسالمی
تمرکز رژيم را درھم ميشکند.
رژيمی که مراکزش زير
ضرب باشد تمرکز و توان
اجرای توطئه ھای خود را از
دست خواھد داد .در عين حال
بايد استانداردھای امنيتی در
اپوزيسيون را در مقابله با
رژيم اسالمی باال برد .بنظر
من تبادل اطالعاتی ميان
نيروھای انقالبی و کمونيست و
ھمکاری ھای عملی در خنثی
کردن توطئه ھای رژيم
اسالمی يک نياز ضروری
است .
يک دنيای بھتر :رژيم اسالمی
اعالم کرده است که سازمانی
قضايی
تعقيب
بمنظور
اپوزيسيون خارج از کشور
ايجاد کرده است و قرار است
عناصر و نيروھای بيشتری از
اپوزيسيون را از طريق
اينترپل تحت تعقيب قرار دھد.
چه بايد کرد؟
علی جوادی :اين اقدام بخشی
از تبانی رژيم اسالمی و پليس
بين المللی است .در اين بند و
بست ارتجاعی ،اينترپل عمال
به اھرم فشار رژيم اسالمی
عليه اپوزيسيون تبديل شده

است .قرار داده شدن  ١٢تن از
اعضا و دوستداران "حزب
حکمتيست" و ھمچنين مدير مسئول
تلويزيون کانال يک ،در ليست
اينترپل اقدامی جنايتکارانه و
تروريستی است .بجای آنکه تک
تک سران و دست اندر کاران رژيم
اسالمی بخاطر جنايت عليه مردم
ايران در دادگاھھای بين المللی تحت
تعقيب قرار گيرند ،حکم جلب آنھا
صادر شود ،ما شاھديم که عناصر
اپوزيسيون تحت تعقيب پليس
اينترپل قرار گرفته اند .اين ھم
گوشه ای از واقعيت اين دنيای
وارونه است .اين ورق را بايد
برگرداند .اين تعرض و تبانی
ارتجاعی را بايد در ھم شکست.
ما در سالھای اخير شاھد اقدامات
بسياری برای تحت تعقيب قرار
دادن سران رژيم اسالمی در
دادگاھھای بين المللی بوده ايم .اسناد
و مدارک و شواھد زنده بسياری
برای ارائه و بيان گوشه ای از
تاريخ جنايات رژيم اسالمی عليه
مردم ،موجودند .اما ھر بار
دادگاھھای بين المللی از قبول
شکايتھای قربانيان رژيم اسالمی
سر باز زده اند .اين واقعيت بار
ديگر نشاندھنده اين حقيقت پايه ای
است که دادگاھھا و کل دستگاه
قضايی در اين کشورھا عليرغم
ادعاھای مبلغين سرمايه داری يک
رکن حاکميت طبقه حاکمه است.
استقاللی از منافع و مصالح طبقه
حاکمه ندارد.
برای خنثی کردن اين اقدامات بايد
دول اروپايی و آمريکايی کشورھای
اصلی در اينترپل را وادار به عقب
نشينی کرد .بايد با جلب گسترده
ترين حمايتھای بين المللی ،اين
دولتھا را برای بند و بستشان با
رژيم اسالمی تحت فشار قرار داد .
برخی از تبيين ھا ،اينترپل را عامل
"فريب خورده" اين بند و بست ھا

قلمداد ميکند .اين تعبيری ساده
انگارانه از نقش و جايگاه پليس
بين المللی و رابطه اين نھاد با
دول تشکيل دھنده آن است .از ھر
سو که نگاه کنيم ،اينترپل و دول
غربی در اين اعمال فشار عليه
اپوزيسيون رژيم اسالمی سھيم
اند .و اھرم اصلی ما بايد در
جھت خنثی کردن اين تبانی و
ھمکاری تروريستی باشد .
رژيم اسالمی در دور اول اين
تعرض خود با عکس العمل ھمه
جانبه ای مواجه نشد .از اين رو
وقيحانه در پی گسترش دامنه اين
تعرض است .ھمانطور که اشاره
کرديد ،دستگاھی برای تحت
تعقيب قرار دادن عناصر شناخته
شده اپوزيسيون برپا کرده است.
ما ھمانطور که در اطالعيه ھای
قبلی خود در اين زمينه اعالم
کرديم بايد اين تعرض را در ھم
شکست .بايد فضای سياسی
اپوزيسيون را ايمن کرد .نبايد
اجازه داد اين اوباش بساط
خودشان را امروز از طريق
اينترپل در خارج از کشور پھن
کنند.
يک دنيای بھتر :اخيرا "حزب
کمونيست کارگری" پرده از يک
طرح جنايتکارانه توسط وزارت
اطالعات عليه اين حزب برداشته
است .ارزيابی عمومی حزب از
اين اقدامات چيست؟ بعالوه برای
مقابله با اين توطئه ھا چه بايد
کرد؟
علی جوادی :از قرار يکی از
کادرھای اين حزب زير فشار
دستگاه اطالعاتی رژيم اسالمی
حاضر به پيشبرد "طرحی
جنايتکارانه" عليه رھبری اين
حزب شده بود که خوشبختانه در
نيمه راه از اجرای آن اجتناب شده
است .دوست
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پيرامون توطئه ھای تروريستی رژيم
اسالمی عليه اپوزيسيون ...
دارم ھمينجا خوشحالی خود را از
خنثی شدن اين توطئه جنايتکارانه
عليه رھبری اين حزب اعالم کنم.
اما بايد به چند مساله در اين
رابطه اشاره کرد :
اين اقدام يک ھشدار به کل
اپوزيسيون و چھره ھای
سرشناس آن است .درجه امنيت و
حفاظت را بايد باال برد ،بدون
اينکه کوچکترين خللی در رابطه
با جامعه ايجاد شود .چرا يک
ھدف جانبی اين گونه تعرضات
رژيم محدود کردن و از دسترس
خارج کردن فعالين آزاديخواه و
برابری طلب است .زندگی ھر
انسانی برای ما عزيز و گرامی
است .نتيجتا از جان و زندگی تک
تک فعالين سياسی بايد بيشترين
مراقبت را انجام داد .
متاسفانه اطالعيه صادر شده از
جانب اين حزب فاقد اطالعات
چندانی پيرامون چند و چون اين
"طرح جنايتکارانه" است .درسی
و آموزشی برای فعالين کمونيست
و انقالبی ندارد .چنين مسامحه ای
مجاز نيست .مطلع کردن
نيروھای متفاوت اپوزيسيون
عليرغم ھر انتقاد و يا دوری و
نزديکی سياسی يک وظيفه و
تعھد اخالقی است .اين حداقل
انتظاری از يک حزب مسئول
سياسی است.
اما ھمانطور که اشاره کردم برای
مقابله در درجه اول بايد مبارزه
عليه رژيم را تشديد کرد .راه حل
ما در عين باال بردن درجه
ھشياری و امنيتی سياسی ،دامن
زدن به يک تعرض سياسی
گسترده است .
يک دنيای بھتر :مساله ديگر
چگونگی برخورد به افرادی است
که تحت فشار رژيم اسالمی تن به
ھمکاری و ھمدستی با رژيم داده

اند؟ استانداردھای انقالبی و
کمونيستی در اين چھارچوب
کدام است؟
علی جوادی :در درجه اول،
در درجه دوم ،و در درجه سوم
بايد رژيم اسالمی را مورد
موآخذه قرار داد .رژيمی که
انسانھای شريف و آزاديخواه
را تحت انواع و اقسام فشار
قرار ميدھد ،بايد مورد تعرض
سياسی قرار بگيرد .ما کسانی
را که زير فشار روحی و
روانی و جسمی تن به لو دادن
اطالعات سياسی و يا
اظھاراتی خالف عقيده و باور
عمومی خود ميشوند ،را
مقصر نميدانيم .رژيم اسالمی
مقصر است .ھر انسانی دارای
مجموعه ای از سلسله عصبی
است که درد ناشی از شکنجه
را به مغز منتقل ميکند .درجه
مقاومت ھر کس در مقابل
شکنجه و فشار روحی متفاوت
است .شکنجه يکی از شنيع
ترين و ضد انسانی ترين
روشھا در پيشبرد اھداف
سياسی جريانات مرتجع و
آدمکش است .انسانھا متفاوتند.
نميتوان انتظار داشت که
ھمگان در مقابل شکنجه ھای
رژيم اسالمی به يک ميزان و
يا تا پای جان مقاومت کنند.
تاکيد ميکنم :قربانيان مقصر
نيستند .رژيم اسالمی مقصر
است .اين يک اصل انسانی و
کمونيستی تخطی ناپذير از
نقطه نظر ماست .
اما در برخورد به کسانی که
حاضر به ھمکاری در
طرحھای تروريستی رژيم
شرايط
در
اسالمی
"دمکراسی" شده اند ،بايد به
چند نکته اشاره کرد :ما در
عين حاليکه انگشت اتھام را به
طرف رژيم اسالمی ميگيريم،
در عين حال خواھان باال بردن
درجه مقاومت و ھشياری افراد
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در مقابله با توطئه ھای رژيم
اسالمی ھستيم .اصل اول اين است
که ھر درجه و ھرگونه تماس رژيم
اسالمی را بايد علنی کرد .بايد تالش
کرد يک افشاگری ھمه جانبه عليه
اين گونه تماسھا و فشارھا را
سازمان داد .تنھا در اين صورت
است که ميتوان رژيم را ناچار به
عقب نشينی کرد .تعھد انقالبی و
کمونيستی ايجاب ميکند که ھر گونه
تماس رژيم اسالمی با ھر فردی را
بسرعت با مقامات حزب متبوع
خود و جامعه مطرح کرده و يک
افشاگری وسيع عليه آن سازمان داد.
ورود به ھر گونه پروسه "بحث" و
"چانه زنی" با رژيم اسالمی به
معنای ورود به يک منجالب
خطرناک است .اقدامی است که
تحت ھر شرايطی بدون قيد و شرط
بايد از آن اجتناب کرد .ھيچ اما و
اگر و توجيھی قابل پذيريش نيست.
ببينيد کسی که فکر کند ميتواند با
ادامه ارتباط با رژيم اسالمی اين
مساله را "حل" کند مرتکب يک
خطای فاحش سياسی شده است که
ميتواند عواقب غير قابل جبرانی
بدنبال داشته باشد .به لحاظ عملی
تمام تجربيات تاکنونی نشان داده
است که چنين روشھايی جز لگد
مال شدن فرد ھيچ نتيجه ديگری در
انتھا نداشته است .بعالوه پرنسيپھای
سياسی و انقالبی ما حکم ميکنند که
چنين روشھايی تماما و عميقا تقبيح
شوند .رژيم اسالمی يک رژيم
آدمکش است .اين رژيم حتی بخش
عمده کسانی را که در سالھای سياه
 ۶٠و  ۶١با آن در زندانھا ھمکاری
کردند ،اعدام کرد .نتيجتا کودنانه
ترين تصور آن است که فردی
بپندارد که به تنھايی ميتواند به "راه
حلی" با رژيم آدمکشان اسالمی
برسد .بعالوه ،بدتر از آن اين است
که کسی فکر کند ميتواند به يک ذره
از اراجيف ماموران رژيم اسالمی

"اعتماد" کند .چنين خام خيالی ای
بھيچوجه مجاز نيست ،دارای
عواقب مھلک سياسی است .مقابله
با رژيم و توطئه ھايش يک مساله
سياسی  -اجتماعی است .راه حل
آنھم سياسی و اجتماعی است.
رژيم اسالمی بايد بداند که
ھرگونه تماس اش با فعالين
سياسی بی ثمر خواھد بود و نه
تنھا منجر به نتيجه ای نخواھد شد
بلکه با عکس العمل و افشاگری
بيشتر و به ضررش تمام خواھد
شد .اين راه اصولی مقابله با
تشبثات جنايتکارانه رژيم اسالمی
است .
اما سياست ما در قبال فرد خاطی
چه بايد باشد؟ به نظر من فردی
که در اين شرايط تن به ھمکاری
با رژيم اسالمی ميدھد مرتکب
خطای غير قابل توجيھی شده
است .چنين اقدام و سياستی بايد
عميقا تقبيح شود .انضباط محکم
تشکيالتی و تعھد به اصول و
پرنسيپھای سياسی اوليه مبارزه
کمونيستی حتی در کشورھای
ليبرال غربی يک اصل پايه ای و
تخطی ناپذير فعاليت کمونيستی و
انقالبی از جانب ماست .چنين
موارد تخطی از ديسيپلين و تعھد
انقالبی بايد با اقدامات روشن
انضباطی روبرو شود .اخراج و
سلب عضويب شديدترين اقدام
انضباطی در حزب اتحاد کمونيسم
کارگری است .چنين فردی
صالحيت ادامه فعاليت کمونيستی
و انقالبی اش را با اين اقدام از
خود سلب کرده است .اما اگر
ھمکاری با رژيم اسالمی منتج به
تبديل شدن به "مھره ای" در
پيشبرد يک طرح و "توطئه
جنايتکارانه" شود ،چنين اقدامی
ديگر در حوزه قضايی بمثابه يک
جرم قابل تعقيب و پيگيری است.
*

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر
ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه
غنی آموزش است.

http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/
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پيش بسوى اول مه!
کارگران ،ھمرزمان!
اين نظام شايسته ما و بشر امروز نيست .اين نظام بدون جنايت و
سبعيت و فقر و تبعيض و نابرابرى نميتواند سرپا بماند .دنياى
امروز بيش از ھر زمان به راه حل کمونيستى و انقالب کارگری
نيازمند است .سازمانھاى متناسب با اين ھدف را بايد ايجاد کرد.
احزاب کمونيستى کارگرى را بايد ساخت که سوسياليسم و
حکومت کارگرى را بعنوان يک راه حل در مقابل کل جامعه
بگذارد.
کارگران جھان متحد شويد! در اول مه ،دست در دست ھم و با
غريوى که خشت خشت کاخھاى قدرت بورژوازى را بلرزاند،
بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ مرگ بر سرمايه دارى! دنيايی بھتر بايد
ساخت! جھانى آزاد و برابر و مرفه ،يک جامعه آزاد کمونيستی!

زنده باد اول مه!
زنده باد انقالب کارگرى!

در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد!
نزديک به ھشت سال از درگذشت نابھنگام منصور حکمت ميگذرد .ھشت سال است که جنبش کمونيسم کارگری متفکر بزرگ
مارکسيست و تئوريسين و سازمانده برجسته خود را از دست داده است .زمانی که چشم از اين جھان فروبست گويی طبقه کارگر و
بشريت متمدن گوشه ای از روشنايی و تيزبينی و چراغ راھنمايی خود را از دست داده است.
جای خالی اش پر نشدنی است .اما گنجينه سياسی و نظری اش راھنمای ما برای پيروزی کمونيسم و آزاديخواھی در جامعه است.
منصور حکمت فقط به ما تعلق ندارد .به طبقه کارگر جھانی تعلق دارد .به آزاديخواھی و تالش برای آزادی و رھايی جامعه تعلق دارد.
به تمامی کسانی متعلق است که تالش اش ،سياستھايش ،نظراتش ،زندگی و افق سياسی و توقع آنھا را دگرگون کرده است.
کنگره دوم منصور حکمت در چھارم ژوئيه توسط "بنياد منصور حکمت" در لندن برگزار ميشود .کنگره را به مکانی بزرگ و
شايسته برای گراميداشت ياد و دست آوردھای اين متفکر بزرگ تبديل کنيم .از تمامی عالقمندان و دوستداران منصور حکمت انتظار
ميرود که سھم خود را در برگزاری موفق اين کنگره ايفا کنند.
اين کنگره در لندن برگزار ميشود ،اما ھمزمان در ھر گوشه ای از اين دنيا که ھستيم ميتوانيم يادش را گرامی بداريم .از مراکز کار و
زندگی گرفته تا دانشگاھھا و خيابانھا .ھر کجا که ھستيم ،به ھر شکلی که ميتوانيم.
به نوبه خود از ھمه شما عزيزان دعوت ميکنم تا در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد.
علی جوادی
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کشتی به گل نشسته نظام
بابک زحمتکشان
در حالی به سالروز اول ماه مه
روز جھانی کارگر نزديک
ميشويم که کارگران در ايران
ھنوز با دھھا سوال گوناگون از
ريزترين تا بزرگترين مطالبات
خود روبرو ھستند .مطالبات
برحقی که نه تنھا تاکنون پاسخی
به آنھا داده نشده است بلکه به
بوته فراموشی سپرده شده است.
عمده ترين اين مطالبات افزايش
دستمزد برابر با ھزينه واقعی
زندگی و امور معيشتی کارگران
است .آمارھای ضد و نقيض
حاکميت از ميزان تورم موجود
در ايران نشان از دروغھای
کامال ملموسی است که از عمق
بحران نظام سرمايه داری
ورشکسته خبر ميدھد .نگاھی به
موج اعتراضات کارگری در سال
گذشته از يکسو بيانگر وضعيت
وخيم معيشتی کارگران است و از
سوی ديگر نشان ميدھد که
حاکميت اسالمی سرمايه داران
نميخواھد حتی ذره ای از
مشکالت موجود کارگران و توده
ھای زحمتکش را پاسخ دھد .
اين رژيم سرکوبگر و ضد کارگر
در حالی از "مديريت جھانی"
سخن ميگويد که در بحرانی ترين
دوره حيات ننگين خود قرار
دارد .مردمی که با ديدن شکاف
درون حاکميت در نمايش مسخره
"انتخابات" شرکت کردند و
بدنبال تشديد جنگ باندھای
اسالمی به خيابانھا ريختند،
امروز در موقعيتی ديگر قرار
دارند .سلطنت ولی وقيح خامنه
ای نامشروع تر و بی اعتبارتر از
ھر زمانی شد و فريبکاران
اصالح طلب حکومتی امثال
خاتمی و آخوند کروبی و موسوی
دکان "اصالحات" شان تخته شد
و قربانی جنگ باندھای سرمايه
شدند .نه سياست سرکوب و نه
سياست اصالح طلبی نتوانست
نھايتا کارگران و مردم را فريب
دھد .توده ھای مردم برای احقاق
حقوق به يغما رفته خويش جری

تر شدند  .امروز شرايط
کشور دچار تحوالتی نوين شده
است .آگاھی توده ھای
کارگران از وضعيت موجود
ارتقا يافته است .امروز ھمگان
در ايران بخوبی دريافته اند با
رژيمی روبرو ھستند که تا
مغز استخوان فاسد است.
اخالق اسالمی و بورژوائی
چھره کثيف سرکوبگرانه و
استثمارگرانه اش برمال شده
است .سرکوب کارگران و به
بند کشيدن آنھا ،مسئله زندانيان
سياسی بويژه در سالھای گذشته
و مشخصا در سال  1388که
حاکميت در باالترين سطح
فرمان قتل و جنايت علنی داد
جايگاھش روشن شده است.
سياست سرکوب و شکنجه و
تجاوز در زندانھا پاسخ سرمايه
است به بدوی ترين مطالبات
بحق مردم و دليل قاطعی است

سال جديد ميدھد .بر کارگران
شرکت قند و نيشکر ھفت تپه و لوله
سازی اھواز و دھھا شرکت در اين
استان تا کارگران کشتی سازی
بوشھر و کارگران عسلويه و
پااليشگاه بندر عباس ھمان گذشت
که بر تمامی زحمتکشان در سراسر
ايران .رژيم ضد کارگر در سال
گذشته ھمچون پيش با توسل به
حربه ناکارآمدی شورای اسالمی
کار ،که در واقع بخشی از حلقه
سرکوب حاکميت بر عليه کارگران
است ،سعی ميکند با تداوم ھمين
سياست در سال جديد يکی از
مطالبات قديمی کارگران يعنی
تشکيل سازمانھای مستقل کارگری
را سرکوب کند .البته کارگران با
توجه به تجربه مبارزاتی خود
ھمراه با آگاه نمودن ديگر ھمکاران
خويش نمايندگان واقعی خود را از
نمايندگان ساخته و پرداخته حاکميت
بخوبی تشخيص ميدھند .
سالروز اول ماه مه در حالی آغاز
ميشود که بر اساس اطالعاتی که از
سوی منابع رسمی رژيم بگوش
ميرسد؛ بيش از  60000کارگر در
منطقه نفتی و گازی عسلويه از کار

سرمايه کران تا کران دراين جھان کارگر را ميکوبد تا
مثل زالو بقايش را حفظ کند .کارگر نيز کران تا کران
بايد فرياد انقالب طبقاتی سردھد .ما کارگران دراين راه
جز زنجيرھايمان چيزی برای از دست دادن نداريم اما
جھانی را بدست خواھيم آورد .اول ماه مه روز جھانی
کارگر بر کارگران و زحمتکشان دنيا مبارک باد!
بر صحت سياست ما
کمونيستھا که سرمايه داری در
ايران بدون اختناق و سرکوب
نميتواند سرپا باشد .مھم نيست
کدام باند اسالمی و غير
اسالمی سکاندار حاکميت
سرمايه است ،مھم اينست
سرمايه بدون توحش و جنايت
در ايران امورش نميگذرد .
سال گذشته نيز در حالی به
پايان رسيد که مشکالت
کارگران و مردم زحمتکش
برسر جای خود باقی است و
تداوم سرکوب حکايت از
تعميق بحران سياسی و
"خطر" بحرانھای کارگری در

بيکار شدند و بواسطه چنگ اندازی
خانواده ھزار فاميل و باند مخوف
فرماندھان سپاه پاسداران بر اقتصاد
سرتاپا داللی و استفاده از بازار
جھانی برای تھيه کاالھای ارزانتر،
ھزاران ھزار کارگر در بخشھای
مختلف صنعت کشور با بيکاری و
فقر دست بگريبانند .در آستانه روز
جھانی کارگر دھھا فعال کارگری
ھمچنان در بند اسارت حاکميت
سرمايه قرار دارند .منصور اسالو با
وجود انواع بيماری در خطر
سوقصد در بند جنايتکاران قرار
دارد .صدھا کارگر در کرمان و
کارخانه ھای اطراف تھران و
قزوين از کار اخراج شده اند.
ھمزمان رژيم اسالمی نيز برای
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فرار از گسترش دامنه
اعتراضات در کنار سرکوبھای
کامال منظم ،سياست تجربه شده
فرافکنی و کارخانه دشمن سازی
رژيم جنايتکار مذھبی با سعی و
تالش و بزرگنمايی ماجرای ھسته
ای کوشش ميکند علت بی لياقتی
و بی کفايتی سردمداران مدعی
"مديريت جھانی" را به گردن اين
و آن بيندازد .
کارگران اما بايد در آستانه
سالروز اول ماه مه روز جھانی
کارگر با تداوم و گسترش خواسته
ھای خود ھمچون افزايش
دستمزدھا ،تشکيل سازمانھای
مستقل کارگری ،طرح مطالبات
رفاھی ،تغيير شرايط برده وار
کار و الغای کار قراردادی به
مبارزات خود ابعاد تازه ای
بدھند .کارگران و زحمتکشان در
آستانه اول ماه مه بايد به جھانيان
و بويژه به ھم طبقه ايھا نشان
دھند که اينک کشتی نظام
ورشکسته سرمايه داری اسالمی
در ايران بيش از ھر زمان
ديگری به گل نشسته است .ما
کارگران در روز جھانی کارگر
بايد از اتحاد طبقه کارگر در
سطح کشوری و جھانی سخن
بگوئيم و پرچم کارگران جھان
متحد شويد را در مقابل سياستھای
ناسيوناليستی و تفرقه افکنانه
سرمايه داران به اھتزاز در
بياوريم .بحران سرمايه داری بار
ديگر نشان داد که کارگران وطن
ندارند و آسمان ھمه جا برايشان
يکرنگ است .سرمايه کران تا
کران دراين جھان کارگر را
ميکوبد تا مثل زالو بقايش را حفظ
کند .کارگر نيز کران تا کران بايد
فرياد انقالب طبقاتی سردھد .ما
کارگران دراين راه جز
زنجيرھايمان چيزی برای از
دست دادن نداريم اما جھانی را
بدست خواھيم آورد .اول ماه مه
روز جھانی کارگر بر کارگران و
زحمتکشان دنيا مبارک باد! *
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افاضات تازه ليدر جنبش سبز
صارم فريدونی
مير حسين موسوی در ديدار
اخير خود با تعدادی از اصالح
طلبان عضو سازمان مجاھدين
انقالب اسالمی مواضع سياسی
ارتجاعی خود را با وضوح و
صراحت بيشتری بيان کرده
است .اين صراحت در ابراز
نظرات سياسی ،البته سخنگويان
کاتوليک تر از پاپ جنبش سبز،
امثال آقايان سازگارا و نوری
زاده را در توجيه و تفسير
کرامات و منافع اين جنبش و
دموکراسی بی حد و حصر آن
دچار مشکل نموده است .ھمزمان
با سخنان مير حسين موسوی،
تظاھرات و اعتراضات مردم
قرقيزستان که موجب فرار قربان
بيگ باقی اف ليدر "انقالب الله"
در آن کشور و زير سئوال رفتن
انقالب ھای رنگی و مخملی شده،
نگرانی آقايان را دو چندان ساخته
است.
از ھنگام اوجگيری جنبش
سرنگونی طلبانه مردم ايران در
خرداد  1388تالش ھمه
"سبزھا" و "انقالب مخملی ھا"
بر آن بوده که انقالب واقعی
برای سرنگون ساختن رژيم
اسالمی را معادل "خشونت"
معرفی کنند و با برحذر داشتن
مردم از آن ،جابجايی جناحھای
سرمايه در قدرت سياسی را به
عنوان "تغيير" قاچاق کرده و به
مردم قالب نمايند .عدم تمکين
مردم ايران و بويژه نسل جوان
کشور به چنين اھداف سياسی
ارتجاعی که اساسا ً ارتباطی به
خواستھا و منافع آنان ندارد،
رھبران جنبش سبز را بشدت
نگران ساخته و آنان را واداشته
تا به ھر طريق ممکن مانع از آن
شوند که خيزش گسترده مردم و
مطالبات آنان از سطح اين جنبش
عبور کرده و آنرا زيرپا گذارد.
ميرحسين موسوی در اظھارات
اخير خود گفته است" :تمام

مسائل و مقوله ھايی که پايه
ھای اعتبار و مشروعيت يک
نظام را تشکيل ميدھد در حال
از بين رفتن است".
مشکل اصلی ايشان از بين
رفتن پايه ھای اعتبار و
مشروعيت نظامی است که
تحت ھدايت و فرمان خمينی،
که اين روزھا بيشتر از ھمه
مورد احترام و تکريم موسوی
است ،متجاوز از صد ھزار
نفر انسانھای آزاديخواه و
کمونيست را اعدام کرده؛
رژيمی که مردم کليت آنرا نفی
کرده و به خيابانھا آمدند تا شر
آنرا برای ھميشه از سر کم
کنند .از نظر ميرحسين
موسوی و ھم پيمانان ايشان
منجمله کروبی و خاتمی،
جمھوری اسالمی با اتکاء به
قانون اساسی اش ،نظام کامال
ايده آلی است که در حال
حاضر صرفا ً بخاطر استفاده
نامناسب و ابزاری از ارزشھا،
موجب عدم اطمينان مردم،
اغتشاش و آشفتگی فکری و
روحی در جامعه و مغشوش
شدن چھره امام نزد جوانان
کشور شده است! اين
خزعبالت بی شباھت به اظھار
نظر محمود دولت آبادی ھنگام
شرکت ايشان  10سال قبل در
کنفرانس برلين نيست که
ميگفت مشکل جمھوری
اسالمی اينست که "دفرمه"
شده و بايد به شکل واقعی اش
کالم
حاصل
بازگردد.
ميرحسين موسوی و نتيجه
گيری او اينست که باتوجه به
وضعيت موجود اجرای بدون
تنازل قانون اساسی خواسته و
محور اصلی جنبش سبز است
و بايد دراين باره کالبد شکافی
بيشتری در ادبيات اين جنبش
صورت گيرد.
چارچوب تحوالت سياسی در

شماره 147

شکل و اندازه مورد نظر ميرحسين
و شرکاء ،اگرچه به لحاظ نظری
الزاما ً برنامه مطلوب ھمه اصالح
طلبان و مدافعان مستقيم وغير
مستقيم جنبش سبز نيست ،ولی
پراتيک عينی و عملی کل اين
نيروھا ،اعم از جنبش ملی اسالمی،
ناسيوناليزم پروغرب و حتی
سازمانھا و احزاب چپی که بعد از
 22خرداد سال قبل با احساس عقب
ماندن از قافله "انقالب" ،ميرحسين
موسوی را "ھمراه با مردم" ،در
تقابل با حاکميت رژيم اسالمی و
شخصيت سياسی قابل حمايت
معرفی کردند ،تقريبا ً به ھمين
چارچوب محدود ميگردد.
دفاع دو آتشه ميرحسين موسوی از
قانون اساسی و اصل نظام
جمھوری اسالمی بقدری نچسب و
بی مسمٌا بود که داغ ترين
تئوريسين ھای جنبش سبز دفاع
مستقيم از آن را جايز ندانسته و به
شکلی ديگر سعی در توجيه
ميرحسين
وجودی
ضرورت
نمودند .ازجمله اين اشخاص محسن
سازگارا می باشد که اندر فوايد
ميرحسين و درباب محور وحدت
بودن ايشان برای بزير کشيدن
حاکمان کنونی و اينکه بعد از اين
مرحله عليرغم اختالف نظرھا،
ھمه چيز خيلی راحت و از طريق
رفراندوم حل و فصل خواھد شد،
تفسيرھای نغزی فرموده اند .محور
اصلی بحث و تفسير اينگونه
اشخاص برشمردن مضار انقالب و
ترساندن مردم از ايجاد تحوالت
اساسی در جامعه است .واژه
"انقالب" برای آنان مصداق جن و
بسم ﷲ است واين حساسيت تاجايی
است که حتی بکار بردن آن با
صفت "مخملی" يا "رنگی" ھم تا
حدودی کراھت دارد.
در دکترين جنبش سبز نه تنھا لغو
استثمار و بھره کشی مزدی "گناه
کبيره" محسوب ميشود بلکه حتی
آزاديھای سياسی و اجتماعی در بعد
و مفھوم محدود بورژوايی آن نيز
امری بی معنی و بيگانه با مبانی

اين جنبش است .جنبش سبز دقيقا
نسخه ای از سرمايه داری نوع
اسالمی و حداکثر کمی رقيق تر
از نسخه موجود آنست .حتی اگر
پالتفرم ميرحسين موسوی در
خصوص برگشت به دوره امام
قاتلشان و اجرای نعل به نعل
منويات معظم له مورد تمايل
مريدان جنبش سبز ھم نباشد ،آش
ھمان آش است و کاسه ھمان
کاسه .جمھوری اسالمی امروز
دقيقا ادامه ھمان رژيم کثيف و
منفور و جنايتکاری است که
توسط خمينی پايه گذاری شد و
ھيچ شکل و قرائتی از آن ،چه
سبز باشد و چه سياه ،ماھيتی بجز
آنچه که طی سی و يک سال
گذشته مردم ايران و جھان شاھد
آن بوده اند ،نخواھد داشت.
ماھيت جنبش سبز ،عليرغم انکار
بسياری از تئوريسين ھايش،
چيزی درحد ھمان "انقالبھای
رنگی يا مخملی" است .نتيجه اين
انقالبات کذايی را ھمگان در
صربستان،
چکسلواکی،
گرجستان ،اوکراين و قرقيزستان
شاھد بوده اند .جنبش سبز و
انقالب رنگی چيزی جز
دغلکاری سياسی وعوامفريبی
برای بھره برداری از پتانسيل
آنان در دعوای بين جناحھای
قدرت نيست .جنبش سبز تالشی
برای قالب زدن اعتراض
در
طلبانه
سرنگونی
چھارچوبھای حکومت اسالمی
است .تنھا فاکتور تضمين کننده
برای موفقيت جنبش توده ای و
دستيابی آن به رھايی انسان از
قيد استثمار و بردگی مزدی ،و
تامين آزادی ،برابری،رفاه ،شادی
و سعادت ھمگان حضور مستقل
و سازمان يافته طبقه کارگر
دراين جنبش و رھبری آن توسط
کمونيزم کارگری است .بجز
سوسياليزم ،تمامی تبليغات
بورژوايی ،از جنس اسالمی و
غير اسالمی آن ،تحت عنوان
اصالح و انقالب فريب مردم
است* .

دست مذھب
از سر مردم کوتاه!
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اجتماع کارگران اخراجی پارس خودرو!

خبر از آمدن زلزله است!
سعيد مدانلو
جمھوری اسالمی گفت احتمال وقوع
زلزله ھست .ما ھم ميگوييم احتمال
وقوع زلزله وجود دارد .ميگويند
شانس تھران بيشتراست .ما ھم
ميگوييم شانس تھران بيشتراست.
دانشمندان ميگويند ،زلزله ھمين
نزديکيھاست .آنی که روز عاشورای
جمھوری اسالمی آمد ″پيش لرزه″
بود که سقف حکومت را ترک داد.
اين نوع زلزله ھا ″پيش لرزه″
دارند .جمھوری اسالمی از ھمين ″
پيش لرزه ″ھا فھميد که احتمال يک
زلزله شديد ھست .اول از ھمه ″علما
ی اعالم قم ″بو بردند که زيرپايشان
قُرم قُرم صدا ميکند″ .و زلزلته
االرض زلزالھا ″را قرآن برای
ھمين روزھا گفته .يعنی اينکه می
لرزد زمين چه لرزيدنی!
ميگويند يک گسل بزرگ از زير
پای تھران رد ميشود .ھمۀ شواھد ″
زلزله شناسی ″دال براين است که
عنقريب گسل تھران زمان جنبيدنش
نزديک باشد.
در بين مردم شايعه است که روز
اول ماه مه مطابق يازده ارديبھشت
امسال ،بيشترين احتمال وقوع يک
زلزلۀ شديد در تھران ميرود .البته
جمھوری اسالمی برای کاستن شدت
زلزله احتمالی ،دارد کلی از خودش
مايه ميگذارد و دورانديشی نشان
ميدھد تا حتی االمکان از شدت
زلزله بکاھد .حکومت فکر ميکند
اگر به ھر نحوی شده بتواند چاره
ای برای تخفيف دادن زلزلۀ اول ماه
مه امسال بينديشد ،بعد از آن چه کند.
امروز نشد ،فردا ،فردا نشد يکماه
ديگر ،يکماه ديگر نشد يکسال
ديگر  . . .باالخره ھرچه که زمان
ميگذرد احتمال وقوعش بيشتر
ميشود .اين است که نخبگان اسالمی
فکر کردند که جمعيت تھران را
کمتر کنند و عده زيادی از اھالی
شھر را ببرند در دھات مملکت
تقسيم کنند .اين کارشان روی حساب
است .چون جمعيت ھرچه داخل
شھر بيشتر باشد گسل را سخت تر
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ميجنباند .احمدی نژاد قول داده است که
اگر مردم به دھات بروند به ھمۀ آن
دھات لوله گاز خواھد کشيد و ھر کدام از
دھات که نزديکشان غار وجود داشته
باشد برايشان چند دستگاه قوی سانتريفوژ
نصب خواھد کرد که بيست و چھار
ساعته کار کنند .احمدی نژاد ھمچنين در
تشريح ″برنامه چشم انداز پشم سالۀ
اسالمی ″خبرداد که دولت در نظر دارد
در پايان اين برنامه کاری کند که
ھرکسی در آن مملکت سرش را توی ھر
غاری در رشته کوھھای مملکت کند چند
تا سانتريفوژ با ظرفيت باالی جدا سازی
را داخلش مشغول کار ببيند .ثمرۀ ھاشمی
از قول احمدی نژاد به خبرنگار کيھان
شريعتمداری گفت ،ھدفمند کردن يارانه
ھا برای برداشتن سقف خانه ھای مردم
است که با آمدن زلزله روی سرشان آوار
نشود.
آگاھان خبر ميدھند که احتمال زلزله در
تمام شھرھای بزرگ مملکت وجود دارد
منتھا تھران چون جمعيتش بيشتر است
احتمال وقوعش ھم در آنجا بيشتر است.
از نظر ″علم زلزله شناسی ″ھم اکنون
دوران قو ُرم قو ُرم ِ زمين و پچ پچ مردم
است .به گفتۀ آگاھان ِ امور زلزله ،عده
ای عقيده دارند روزی که ده برابر شدن
قيمتھا رسما ً اعالم شود احتمال وقوع
زلزله در تھران در آن روز بيشتر است.
عده ای ھم گفته اند روزش را نميشود
دقيقا ً تعيين کرد ولی قريب الوقوع است.
عده ای ھم لباس سبز پوشيده اند و در
نزد پروردگارشان دعا ميخوانند که بار
االھا ،زلزله اگر ميخواھد بيايد ،بيايد ولی
يکی دو ريشتر بيشتر نباشد .رفسنجانی
را ھم ھنوز زلزله نشده به نفع ″آقا ″تلفات
دادند .در دور سياست اتمی جديد قرار
است ايشون ھم نقش مھمی به عھده
بگيرد .درست است که ھنوز با احمدی
نژاد قھر است ولی برای فرار از دست
زلزله فعالً بايد رفت تو کار سانتريفوژ
احمدی نژاد و ″برنامۀ چشم انداز پشم
سالۀ ″تخليۀ تھران.

بنا به خبر دريافتى ،روز چھارشنبه ھيجدھم فروردين ماه از
ساعت  30/6صبح بيش از  700نفر از کارگران اخراجی
پارس خودرو ،در حاليکه ھر لحظه بر تعدادشان افزوده ميشد
در برابر شرکت پارس خودرو )اداره کارگزينی( واقع در
کيلومتر  9جاده مخصوص کرج ،دست به تجمع اعتراضی
زدند.
اين کارگران در ديماه سال گذشته به بھانه ھای واھی و وعده
ھای دروغ توسط مديران پارس خودرو به طور اجباری از
کار بيکار شدند .در ھمان موقع عوامل کارفرما به کارگران
قول داده بودند که در پانزدھم فروردين ماه سال جديد
کارگران را دوباره دعوت به کار خواھند نمود .اما با گذشت
 3روز از پانزدھم فروردين ماه نه تنھا ھيچ اقدامی برای
بازگشت به کار کارگران صورت نگرفته بلکه مراجعات
مکرر کارگران اخراجی برای بازگشت به کار با جوابھای
سر باال و منفی و انواع تھديد از جانب کارفرما روبرو شده
است.
اجتماع کارگران اخراجی و معترض تا حوالی ظھر ادامه
داشت اما بعلت کار شکنی و تھديد کارگران از سوی مديران
دزد و اوباش اسالمی حاکم بر پارس خودرو به نتيجه
مشخص و مثبتی نرسيد .با اينحال کارگران مصرانه خواھان
بازگشت به کارند .يکی از کارگران معترض ميگفت :آيا اين
آخوندھای مفت خور و مديران پارس خودرو درآ مد ماھيانه
شان ،کارشان و زندگيشان مثل ما کارگران است؟ آيا اين
جانوران ھم مثل ما کرايه خانه ھايشان عقب افتاده و مثل ما
برای نان شب خانواده شان محتاجند؟
ھمچنين بنا بر خبر ديگرى ،با  600نفر از کارگران ديگر
پارس خودرو وابسته به شرکت انگل پيمانکاری سيکو )ناظر
و مجری استخر رنگ پارس خودرو( که قراردادھايشان در
اسفند سال پيش به پايان رسيده ،نه تنھا تاکنون قراردادی
تمديد نشده بلکه تا پايان فروردين يعنی تا  10روز آيند ه از
کار اخراج خواھند شد.
کارگران پارس خودرو!
سرمايه داران حاکم بر پارس خودرو ھيچ تصميمی برای
دعوت به کار ھمکاران شما ندارند .رفقاى اخراجى شما به
ھمبستگى شما نياز دارند .بايد اين تجمعات اعتراضى را
گسترش داد و ھمزمان کارگران شاغل دست به اعتصاب
بزنند .بازگشت به کار فورى کارگران يا پرداخت بيمه
بيکارى خواست کارگران است .اما خواست محورى تر
مقابله با اخراج و گرفتن اين چماق از دست کارفرماھا است.
متحد شويد و عليه سياست اخراج و براى بازگشت
ھمکارانتان بميدان بيائيد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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"عوضى" ھا و واقعى ھا!
زاخار بدروسيان

دنياى عجيبى است .واژه وارونه
براى توضيح رفتار برخى آدمھا
نادقيق است .تحريف حقايق ،قلب
تاريخ و عباراتى اينگونه ھنوز
نارسا ھستند .براى کسى که حتى
نان به نرخ روز خور و
اپورتونيست به او شرف دارد،
اين عبارات کفايت نميکند.
در باره سيد ابراھيم نبوى حرف
ميزنم .امثال ايشان به لطف قتل
عام و سرکوب شخصيتھا و
رھبران سياسى و جريانات واقعى
"سرشناس" اند .اما ھم "عوضى
ھا" و ھم واقعى ھا تاريخ دارند.
حتى اگر اين تاريخ را عده اى
وارونه کنند و عده اى قبول کنند.
سيد ،آنوقت ھا که در رکاب
خمينى شمشير ميزد و مشغول
ماموريت سرکوب "ضد انقالب"
بود ،تا بعدھا که در مقام ھاى
مختلف حکومت اسالمى نان
ميخورد ،و بعدتر در دوره دو
خرداد عنتر دربار اسالم اھل
تساھل شد ،و بعد که با ماموريت
ويژه به خارج ھجرت کرد ،را
ھمه کمابيش ميدانند.
اگر شکرھائى را که نبوى در
مورد انقالبيون و مخالفين
حکومت خورده است ،يک
سياسى کار "معمولى" ميخورد،
بقيه سياسى کارھا دخلش را مى
آوردند .آخر ايشان ھنرمند است.
"طنز" ميگويد .جزو اھل بيت
"معصوم" ادبا است .چه ميشود
کرد؟ عقب ماندگى فرھنگى
زمينى است که ھر لمپن –
ھنرمندى از آن به نفع خود
سوبسيد ميگيرد و بقيه ھم ھاج و
واج نگاه ميکنند .کافى است دلقک
 کاله مخملى اى مثل نبوى يابازجوئى مثل مخملباف باشى تا
ھم از آخور بخورى و ھم از
توبره!

سيد ابراھيم کشف کرده است
که عده اى "عوضى" اند.
منظورش خودش و حکومت
اسالمى اش نيست ،منظورش
آنھائى است که در استکھلم و

در ھلند ھم ده نفر ايرانى و غير
ايرانى وارد سفارت جمھورى
اسالمى شدند .اگر استکھلمى ھا با
پرچم سرخ و ھويت سياسى قديمى
حاضر شده بودند ،ھلنديھا ندا را
محجبه کردند و سعى کردند نشان
دھند "اھل خشونت نيستند" و
"دمکرات" اند .با اينحال رفتند و
اعتراض کردند .گيريم بقول سيد
ابراھيم اين افراد اصال انقالبى
نبودند ،حتى سلطنت طلب يا مجاھد
يا سبز لجنى يا ھر چى نبودند،
گيريم حتى انگيزه ھاى کاسبکارانه

الجوردی
جالد و
ابراھيم
نبوی
زندان
اوين
ھلند به سفارت عوضى ھا
حمله کردند .آخر او عوضى را
عوضى ميبيند ،يعنى شغلش
ايجاب ميکند که اينطورى
ببيند .حاال اسناد و راويان
داستان استکھلم ميگويند که
ھمکاران سيد در داخل
سفارت ،در تقابل با زنان و
مردانى که سياسى عليه
حکومت شعار ميدادند ،دست
به آنجايشان ميبردند که داستان
تمام رساله ھا و توضيح
المسائل سيدھا از صدر اسالم
تا امروز است .آنھا استکھلم را
با کھريزک عوضى گرفته
بودند .عده اى انقالبى ھم
رويشان را کم کردند .داخل
ريختند و يک فصل کتک
بھشان زدند .آنھائى که
سازمانده آن اجتماع ھزار نفره
در بيابان استکلھم مقابل
سفارت جمھورى اسالمى
بودند ،البته افرادى را که
ھمکار سيد و سفارتش اند و
خود را "با جماعت بر زده
بودند" ميشناختند .فقط تعدادى
عوضى واقعى نميتوانند درک
کنند که درجه ھوش و توانائى
اين انقالبى ھا چه اندازه است
و تا کجاى کار را ميدانند.

داشتند ،عمل آنھا يک آکسيون بود
که ھر روز در دنيا مشابه آن ديده
ميشود .مگر سيد ابراھيم از کجا نان
ميخورد؟ مگر امکانات سيد ابراھيم
و پاسدار بازجوھاى سبز از کجا
تامين ميشود؟ آخر رو ھم حدى
دارد .سيد ابراھيم اگر جوش آورده
به اين دليل است که چرا در کشور
محل اقامت او با راديو و جماعتى
که ھر روز به "عوضى" ھا –
تفسير آن به عھده خودش  -تريبون
ميدھد ،عده اى رفتند از اين "غلط"
ھا کردند؟ نگران است نانش آجر
شود.
سيد ميخواھد اثبات کند که انقالبيون
و مخالفين سياسى جمھورى اسالمى
تاريخا "عوضى" اند .بويژه خارج
نشين ھاى آنھا "عوضى" ترند.
تاريخا از اين نظر که اجداد اين
انقالبيون امروز "عاقل" شدند و
دست قدرت را ماچ کردند .ميگويد
دوره انقالبيگرى تمام شده و دوره
دريوزگى است .ته حرف اين تيپ
انگل اجتماعى اينست که مثل ما بى
پرنسيپ و عوضى باشيد .به شما
ميگويد عوضى تا عوضى بودن
خودش را پنھان کند .مشکل اينست
که اين سيد و کسانى که با موج
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سياست را ميفھمند و با موج
ھويت سياسى عوض ميکنند و با
موج نان ميخورند ،خود را محور
دنيا ميدانند .فالن ھنرمند
اپورتونيست سياست و اصولش
تابعى از بازار و مشتريانش است.
فالن سياسى بچه پولدار که روز
خودش بخاطر موج دست چپى
شد ،در دوره فروريختن ديوارھا
و موج جديد دست راستى ميشود.
يعنى از بدلى به بدلى تر تبديل
ميشود .اما امثال سيد لمپن نبوى
که "متخصص" تشخيص تاريخ
و اصالت و عدم اصالت شدند،
شخصيتھاى سوپر قالبى را
"اصلى" مينامند و کسانى را که
وفادارند
آرمانھايشان
به
"عوضى" مى نامند .واقعا دنياى
عوضى اى است! تنھا در اين
دنياى عوضى است که عنترھا
ميتوانند رداى قھرمانان را تن
کنند .در مملکتى که شکنجه گر و
قاتل رھبر سياسى ميشود ،بايد سر
به سنگ کوبيد.
آرى ،دنيا زيادى عوضى شده
است .يارو خودش در ھلند نشسته
و به بقيه ميگويد انقالبيون فقط در
داخل ايران ميتوانند انقالبى باشند.
ميگويد اگر راست ميگى برو در
مقابل کھريزک انقالبى باش و نه
در مقابل پليس "مودب" سوئد و
ھلند) .چقدر ھم مودب ھستند.
فيلمھاى  ٣ساعت جنگ و گريز و
باتون خورى و دست و پا شکستن
را در استکھلم در دفاع از
عوضى ھا ببينيد تا ادب را
بفھميد .شليک به جوانى در
تظاھرات ضد سرمايه دارى
بجاى خود( سيد! شرافت براى
شماھا کيميا شده است .آنوقت ھا
که مھمل باف رفيقت در زندان
ھمراه الجوردى انقالبيون را
ميکشت ،آنروزھا که حاج محسن
رضائى رئيس سپاه با ضربه
پليسى به کمونيستھا از "رفع
خطر از بيخ گوش انقالب" حرف
ميزد ،آنروزھا که جالئى پور و
خلخالى بعدا اصالح طلب در
کردستان اعدامھاى صحرائى راه
انداخته بودند ،و ھنوز حکومت
شما مثل سگ ميترسيد و
ميلرزيد ،کھريزک شيک بود .ما
بدتر از کھريزک ديده ايم مردک.
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"عوضى" ھا
و واقعى ھا ...
حاال زبان درآورده ايد ،با قتل عام خرتان از
پل گذشت ،پشت تان به ارتجاع بين المللى
است ،ھزار نوع دسته و گروه تروريستى و
جاسوسى داريد ،بايد ھم عر و تيز کنيد .ولى
سيد ،ما شماھا را ميشناسيم .کافى است يک
ذره ،فقط يک ذره منافع تان بخطر بيافتد،
دسته جمعى  -با معذرت از خواننده  -به گه
خوردن مى افتيد .شما اپورتونيست ھا
ميتوانيد يک شبه انقالبى شويد ،يک شبه
سکوالر شويد ،يک شبه تاريخ عوضى براى
خودتان درست کنيد ،يک شبه دنيا را ١٨٠
درجه متفاوت تحليل کنيد و با ھمين وقاحت
از بقيه طلبکار باشيد .تند نرو سيد ،اوضاع
خراب است .چشم باز کنى ميبينى از بيضه
اسالم چيزى باقى نمانده است .تند نرو،
تندروى فلسفه دکان دارانى مثل تو نيست.
کمى "تساھل" داشته باش ،تحمل کن عده اى
به حکومتى که تجاوز قرآنى و سيدى نشان
افتخارش است ،درشتى کنند .تند نرو سيد!
ميگوئى انقالبيون عليه موسوى و خاتمى اند
اما چيزى عليه خامنه اى و احمدى نژاد
نميگويند .وقيحانه دروغ ميگوئى .انقالبى ھا
اگر انقالبى باشند کل اين حکومت را
نميخواھند .اگر خامنه اى اينطرفھا پيدايش
بشود روزش را سياه ميکنند .مشکل تو و
امثال تو اينست که چوب دو سر طال ھستيد.
از گنجى و مخملباف و سروش تا بقيه و آن
"عوضى" ھا مثل نگھدار و امثالھم که
طرف مصاحبه تو ھستند ،و آنھائى که
مھماندار لودگى تو اند ،پرونده تان تاريک
است .اينھا "ضعيف" نيستند ،پرروھائى
ھستند که مثل تو از دنيا طلب کارند .طرف
قاتل است ،بازجو بوده ،چه بسا تجاوز ھم
کرده ،جاسوس سرويسھاى امنيتى خارجى
بوده ،زندگى عده زيادى را به خاک سياه
نشانده ،و امروز حتى حاضر نيست که در
مقابل قربانيانش بگويد اشتباه کردم و
معذرت ميخوام .و تو ،با پرروئى پامنبرى
اين جماعت شدى و به قربانى ميگوئى
ضعيف کش! تو خودت ميدانى دروغ
ميگوئى .تو خودت آگاھى که حقايق را قلب
ميکنى .تو را چه به بحث در مورد انقالبى
ھا و روش کارشان .تو را چه به اين غلط
ھا .سيد! نان ات را بخور ،نانى که خونين و
پر از چرک و کثافت است .عوضى نان ات
را بخور.
آوريل 2010
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تجمع اعتراضی کارگران شرکت تابلير )تابلين(
باز ھم دستمزدھای پرداخت نشده
بنا به خبر دريافتی ،در ادامه عدم دريافت دستمزدھای معوق چند ماه گذشته و وعده دروغين
کارفرما که قول داده بودند تا پانزدھم فروردين ماه حداقل يکماه از دستمزدھای معوق را بپردازند،
در پانزدھم فروردين ھم پولی به حساب کارگران واريز نشد.
در ھمين رابطه ھفته پيش بيش از  1000نفر از کارگران شرکت تابلير از ساعت  10صبح با
تعطيل نمودن کار و برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل دفتر اداری شرکت تابلير واقع در خيابان
وليعصر )توانير( خواھان دريافت فوری و بی قيد و شرط دستمزدھای خود شدند .کارفرما و کار
چاق کنھای شرکت تابلير که در برابر کارگران معترض و خشمگين دچار ھراس و وحشت شده
بودند به کارگران قول دادند به خواستھايشان با جديت رسيدگی خواھد شد .اين جانوران فاسد و دزد
برای فرار از مسئوليت جوابگويی به کارگران با مظلوم نمايی در عين حال انگشت اتھام را به
سوی شھرداری تھران دراز ميکردند که پولھايشان را نمی دھد .با اينحال در چند روز گذشته فقط
يکماه از دستمزدھای کارگران به حسابشان واريز شده اما کارگران قطعا خواھان دريافت  2ماه
دستمزد پرداخت نشده و مبالغ سنوات و عيديشان ھستند .بر اثر عدم پرداخت دستمزدھای ناچيز و
کار سنگين و فرساينده و ھمچنين خطر اخراج و تعديل ھای احتمالی ،اوضاع در ميان کارگران و
شرکت تابلير بسيار شکننده و بحرانی است .يکی از کارگران ميگفت :اگر اعتصاب و تجمع
اعتراضی ھفته پيش نبود ھمين يکماه دستمزد را ھم نمی دادند .اينھا را بايد تحت فشار گذاشت و...
شرکت تابلير )تابلين( مجری طرحی شبيه تونل ميدان توحيد تھران است .اجرای اين پروژه جديد
)تونل نيايش( که از يکسال پيش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق  40متری
زمين به طول بيش از  10کيلومتر .اين تونل زير گذر قرار است خيابان کارگر شمالی )بيمارستان
قلب( را به اتوبان بابايی وصل نموده و به سمت شرق تھران و دماوند امتداد يابد .در حال حاضر
بيش از  2000کارگر مجموعا در  5کارگاه مستقرند .اين کارگران با قراردادھای سفيد امضا و
يکطرفه و پايه دستمزد  264ھزار تومانی در دو شيفت  12ساعته در عمق  40متری زمين جايی
که نه اکسيژن و نه ھوای کافی برای تنفس موجود است و ھر آن خطر ريزش آوارھای دھھا تنی و
مدفون شدن و جان باختن کارگر نيز ھست مشغول به کارند .در حين ا ستخدام از کارگران تعھد
کتبی و امضا می گيرند مبنی بر اينکه ھميشه دستمزدھا با تاخير پرداخت می شود و کارگر حق
ھيچ گونه اعتراضی ندارد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 14آوريل  25 – 2010فروردين 1389

تلويزيون برای يک دنيای بھتر
سه شنبه ھا ساعت  ٩بوقت لس آنجلس
و ساعت  ٨و نيم شب بوقت تھران و ٦
بعد از ظھر بوقت اروپای مرکزی در تلويزيون کانال يک
برای يک دنيای بھتر يک برنامه س ي اس ی اس ت .ب ي ط رف ن ي س ت ،ج ان ب دار اس ت .م داف ع
حقيقت ،آزادی ،برابری ،شادی ،رفاه و س ع ادت انس ان ھ ا اس ت .م ا ب رای ي ک ج م ھ وری
سوسياليستی مبارزه ميکنيم .لطفا روز و زمان پخش اي ن ب رن ام ه ھ ا را ب ه اط الع ھ م ه
دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

يک دنياى بھتر

صفحه 19

شماره 147

برابرى و رفع تبعيض
برابرى انسان ھا يک مفھوم محورى در جنبش کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد سوسياليستى
است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى ،استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد .برابرى کمونيستى
مفھومى بسيار وسيع تر و جھانشمول تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان قوانين و مقررات
دولتى بر آنان را در بر دارد .برابرى کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى ،اجتماعى و سياسى
ميان انسان ھا است .برابرى نه فقط در حقوق سياسى ،بلکه ھمچنين در برخوردارى از امکانات و مواھب مادى و
محصوالت تالش جمعى بشر ،برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى ،برابرى نه فقط در محضر
قوانين ،بلکه در مناسبات مادى متقابل انسان ھا با يکديگر .برابرى کمونيستى ،که در عين حال شرط الزم شکوفايى
توانھا و استعدادھاى مختلف و متنوع ھمه افراد و شادابى مادى و معنوى جامعه است ،تنھا با از ميان رفتن تقسيم
انسان ھا به طبقات امکان پذير ميشود .جامعه طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد.

کارگران!
اول ماه مه روز ھمبستگی و اتحاد است ،روز اعتراض به نظام سرمايه داری است .اول ماه مه روز برافراشتن
پرچم آرمانھای بزرگ و انسانی است .بايد در صفھای متشکل و با پرچم سرخ به ميدان آمد .بايد با صدای بلند اعالم
کرد که اين نظام ،اين زندگی ،شايسته انسان نيست .بايد اعالم کرد يک دنيای بھتر ممکن است .بايد اعالم کرد اگر
جھان دست ما باشد با توان و قدرت تکنولوژيک ،علمی و توليدی موجود ميتوانيم يک دنيای بھتر را برای ھمگان
سازمان دھيم .بايد فرياد بزنيم اگر دنيا دست ما باشد ،از فقر و فالکت و محروميت و بی درمانی اثری نخواھد بود.
برپايی انقالب کارگری عليه نظام سرمايه داری کليد دست يافتن به چنين دنيايی است.

"آزادى"
يعنى رھايى کامل از قدرت و حاکميت
اقتصادى ،سياسى و فرھنگى سرمايه
و سرمايه دارى ،يعنى رھايى از کليه
روابط ،مناسبات و نھادھاى اسارت
آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى،
يعنى رھايى از چنگال بردگى مزدى،
رھايى از انقياد طبقاتى ،رھايى از
سرکوب ماشين دولتى بورژوازى،
رھايى از بى حقوقى سياسى و انقياد
فرھنگى ،رھايى از پيله مذھب و
پندارھا و قوانين و ارزش ھاى
خرافه آميز و عقب مانده جامعه
موجود ،رھايى از ستم ھاى مذھبى،
قومى و جنسى ،رھايى از فقر و
فالکت ،جھل و خرافه و کل تبعيضات
و مصائب جامعه بورژوايى .

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على
جوادى را در باره مسائل سياسى
ايران و جھان ببينيد!

www.wupiran.org

يک دنياى بھتر
برنامه حزب را بخوانيد و
وسيعا تکثير و توزيع کنيد!

يک دنياى بھتر
برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است!
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کنگره دوم منصور حکمت
چھار ژوئيه  2010مصادف با ھشتمين
سالگرد درگذشت منصور حکمت است .در
يادبود اين متفکر بزرگ مارکسيست و ليدر
سياسی – نظری کمونيسم کارگری ،بنياد
منصور حکمت مراسمی را در روز يکشنبه
 4ژوئيه سازمان داده است .ابتدا ،برای
گراميداشت ياد اين انسان عزيز که در
زندگی بسياری از کمونيست ھای ايران و
منطقه نقش مھمی ايفاء کرده است ،در
گورستان ھای گيت لندن گرد ميائيم .سپس
در سالنی در ھمان منطقه ھای گيت ،کنگره
دوم منصور حکمت را برگزار ميکنيم .تم
اين کنگره به جايگاه فکری – سياسی
منصور حکمت در جنبش کمونيستی بين
المللی و ايران اختصاص دارد.

دوستدارانش و جنبش کمونيستی با تلخی
بسيار احساس کرده و ميکند.
با يادبود و گراميداشت اين انسان بزرگ،
به جوھر اصلی نظريه و سياست ھای او

آغاز کنگره 3 :بعد از ظھر
لطفا بمنظور تسھيل امر تدارکات و
سازماندھی بھتر مراسم و کنگره
شرکت خود را ھر چه سريعتر به ما
اطالع دھيد .برای اين منظور و دريافت
اطالعات لطفا با ای ميل يا تلفن زير
تماس بگيريد.

نگاھی خواھيم انداخت .نقش او را بررسی
خواھيم کرد و تالش ميکنيم که در جھت
خنثی کردن کامل ضربات سالھای اخير
قدمی برداريم و جنبش کمونيسم کارگری
را بر مبنای خط و نظر منصور حکمت
تحکيم و تقويت کنيم.

ايميلmajedi.azar@gmail.com :
تلفن+ 44 (0) 77 65431276 :
سيروان قادری
اطالعات الزم در سايت ھای
www.m-hekmat.com

نقش منصور حکمت بويژه در جنبش
کمونيستی ايران بسيار تعيين کننده بوده
است .منصور حکمت بعنوان يک ليدر
فکری ،سياسی و حزبی جايگاھی بسيار
مھم در جنبش کمونيستی ايران و ھمچنين
بين المللی دارا است .برخی رويداد ھای
سياسی – تشکيالتی پس از مرگ او
ضربات مھمی به جنبش کمونيسم کارگری
تحميل کرد .اما نقش تعيين کننده او و
سياست ھا و نظراتش ،بويژه در ماه ھای
اخير ،در خيزش عظيم مردم ايران با
وضوح بسيار نمايان شد .خالء او را تمام

از دوستداران منصور حکمت دعوت
ميکنيم تا با شرکت در اين مراسم و در
کنگره دوم منصور حکمت کمک کنند تا
اين مراسم گراميداشت او با شکوه ھر چه
بيشتر برگزار شود و با ھم و در کنار ھم
ياد او را گرامی داريم .برنامه کنگره و
ليست سخنران ھا بعدا باطالع عموم
خواھد رسيد.

محل تجمع :گورستان ھای گيت
زمان :يکشنبه  4ژوئيه 2010
ساعت12:30 :

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

www.wupiran.org
و ھمچنين در فيس بوک درج خواھد
شد.

آذر ماجدی
بنياد منصور حکمت
جھان بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم ،بدون
“خطر” سوسياليسم ،به چه
منجالبى تبديل ميشود!
منصور حکمت

زنده باد جمھورى سوسياليستى!
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