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 وحدت يا تقابل؟
 در باره اظهارات خامنه اى

 

زمانى که تيغ حکومت در پس رويدادهاى نمايش                             
يعنى اصالح طلبان      "  يک بال نظام     "انتخابات مشمول     

توسط "  وحدت ملى   " و همزمان بحث             ،حکومتى شد   
جذب " خامنه اى فرمول      ،طرح شد "  راست اعتدال گرا  "

را بعنوان سياست نظام           "  حداکثرى و حذف حداقلى          
دراين طرح خامنه اى هر نوع              .  اسالمى مطرح کرد     

وحدت و سازش ميان جناح ها را به پذيرش رهبرى خود           
يادمان نرفته که خاتمى اولين کسى بود          .  منوط کرده بود   

که گفت واليت فقيه يک رکن قانون اساسى است و ما                    
يادمان نرفته که دولت     .  همه قانون اساسى را قبول داريم       

احمدى نژاد بعد از مدت کوتاهى توسط موسوى و                           
دولت در مقابل     " تحت اين عنوان که           ،کروبى و شرکا    

همه اينها    .   برسميت شناخته شد         ،"مردم مسئول است      
کرنش در مقابل خامنه اى و تالشى براى مقابله با                            

اما .  بود"  مرگ بر خامنه اى      "تعرض جامعه و شعار         
بعد از چند    "  جذب حداکثرى و حذف حداقلى      "استراتژى  

هفته البالى اخبار گم و گور شد و حتى خود خامنه اى                   
در واقع در آن موقعيت خامنه اى         .  هم دنبالش را نگرفت    

 .  به سر کار ماندن خود اطمينان نداشت

 

. در هفته اخير اما مجددا اين چهارچوب طرح شده است             
مقدارى "  جذب حداکثرى و حذف حداقلى     "اينبار سياست   

" وحدت بر مبناى اصول      "نونوار هم شده و با عنوان              
بخشهاى مختلف اردوى راست که در هفته        .  طرح ميشود 

حذف "و   "  حذف روحانيت  "هاى پيش در باره خطر              
هشدار "  گروه کوچکى  "توسط   "  نيروهاى اصلى نظام     

 ناگهان همه   ،ميدادند و به خامنه اى اعمال فشار ميکردند        
وکيل و تريبون سخنان خامنه اى شدند و مجددا بساط                     

ميانجى گرى و رايزنى پشت پرده          
٢صفحه   

 يادداشت سردبير

ران خودرو             :   در صفحات ديگر   ارس اي ام پ  اخراج    ،کاهش دستمزدهاى کارگران مهرک
 . و سخنرانى آذر ماجدى  ... ، قطع انگشت کارگر ايتکو پرس،کارگران بسته بندى پگاه

 

 :از حزب اتحاد کمونيسم کارگری می پرسند
 

 !علی جوادی پاسخ ميدهد
 ۴صفحه 

  بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

  ،کمونيسم کارگری
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 "سياسی و تاثير آن بر حقوق زنان
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

توجيهات طرح  .  را راه انداخته اند    
مجدد فرمول خامنه اى از جانب            
اردوى راست و اصالح طلبان               

اما مبناى    .  حکومتى متفاوت اند      
واقعى طرح مجدد اين سياست                
کدامست؟ آيا تعادل طالئى و نقطه        
سازشى کشف شده است؟ آيا سير          

وحدت حول   "رويدادها به سمت         
ميرود و يا تقابل با هر       "  خامنه اى 

کسى که بنوعى با فعال مايشائى            
باند احمدى نژاد و راست افراطى        

 مخالف است؟ 

 

 توجيهات و واقعيات

در بخشهاى مختلف حکومت                   
اسالمى توجيهات خود خشنود کن       
پيرامون اين موضع خامنه اى                 

اصالح طلبان و    .  طرح شده است   
جريانات ملى اسالمى تالش دارند       

شکست کودتاچيان و گسترش             "
را مبناى اتخاذ اين        "  جنبش سبز  

سياست توسط خامنه اى معرفى            
بخشهاى مختلف در اردوى       .  کنند

منهاى طرفداران احمدى     –راست  
از ضرورت وحدت در           –نژاد   

 اتکا به همه               ،تقابل با دشمن         
نيروهاى نظام با محوريت خامنه         

برادران بيرون افتاده    "اى و اقناع     
اولين .  سخن ميگويند   "  از نظام   

سوالى که بايد در وراى اين                       
توجيهات پاسخ گيرد اينست که               
مبناى شکاف و جدال درون                      
حکومتى و تشديد آن چيست؟ کدام        
فاکتورها در ايجاد اين وضعيت             
دخيل اند و کنترل و يا جمع کردن          
اوضاع در گرو پاسخ به کدام                   
سواالت است؟ موقعيت اصالح            

راست "طلبان حکومتى و                         
چگونه است و آيا              "  اعتدالگرا

مجموعه فشار اين بلوک به ضرر       
احمدى نژاد سير ميکند؟ ايا                       
سياست احمدى نژاد براى بقاى              
نظام در درون خود نظام زير                  
سوال رفته است؟ مبناى واقعى               
 طرح مجدد اين فرمول کدامست؟

 

 پيشروى جنبش سبز؟ -١

واقعيت اينست که استراتژى                   

 

 وحدت يا تقابل؟
 ...در باره اظهارات خامنه اى 

اصالح طلبان حکومتى شکست    
هيچ مکانيزم قانونى          .  خورد

براى حکومت اصالح طلبان و      
برکنارى احمدى نژاد وجود             
ندارد و نيروهاى اين جريان يا        
زندانى شدند و يا از دايره                    

بحث .  حکومت بيرون افتاده اند    
توجيهى "  پيشروى جنبش سبز  "

خودخشنود کن و کودکانه عده         
اى سياسيون بى افق است که            
قرار است زير پوشش آن هم             
شکست و هم کرنش به خامنه           

واقعيت اينست  .  اى توجيه شود   
اين جريان از موسوى و                      
کروبى و خاتمى تا ديگران                
بشدت نگران سرنگونى نظام          
اسالمى است و بقاى نظام                   
اسالمى را هدف خود قرار داده      

 . است

 

نامه ابوالفضل فاتح مشاور                
ارشد موسوى که پيشنهاد                    
گفتگوى خامنه اى و اصالح             

 نامه نورى زاد    ،طلبان را ميداد  
به خامنه اى که پيشنهاد ديدار           
ميداد و اينکه همه شان بيايند و         

جايگاه رفيع         "در مقابل                 
 ،بنشينند و گفتگو کنند    "  رهبرى

رايزنى هاى اصالح طلبان               
براى گفتگو و جلوگيرى از               

 همه نوعى              ،ضرر بيشتر      
انطباق خود با راست اعتدالگرا     
و بخط شدن زير پرچم خامنه            

 . اى است

 

اين جريان دارد در مقابل شعار      
مرگ بر خامنه اى شعار                     
وحدت با خامنه اى را زير                  

همه ارکان    "پوشش دفاع از           
دفاع از     "و     "  قانون اساسى    

اين سياست   .  پيش ميبرد  "  نظام
 ،يعنى اينکه اميدى وجود ندارد     

 شايد  ،بايد نيروها را حفظ کرد      
بعدى چند  "  انتخابات"بتوان در   

. نفر را به مجلس فرستاد                     
سياست سازش با خامنه اى                
سياست توجيه شکست                          
استراتژى اصالح طلبان                    

 . حکومتى است

١۶۶شماره   
 "خطر جنگ و وحدت ملى "-٢

بحث خطر جنگ و ضرورت                      
قبل از اينکه بطور        "  وحدت ملى  "

واقعى به خطرى بالفعل و بالفصل          
 تالشى براى منحرف           ،توجه دهد   

کردن اذهان از مسيرى است که                 
اتفاقا اگر جنگ و تقابل      .  طى ميشود 

 اين احمدى          ،نظامى اى درگيرد         
نژادها هستند که کار ناتمام را تمام           
ميکنند و در چنين شرايطى قبل از            

براى حضرات  "  ايران عزيز "اينکه  
در خطر باشد جان خودشان در                   

اسم رمز  "  وحدت ملى .  "خطر است 
ائتالفى از راست اعتدلگرا و                        
اصالح طلبانى است که رهبرى                
خامنه اى و اصول مورد نظر وى             

ائتالفى که يک هدف    .  را پذيرفته اند  
آن احياى موقعيت خامنه اى است             
که توسط مردم تماما بى اعتبار شده         
است و هدف ديگر آن به گوشه                    
راندن باند احمدى نژاد و محدود                
کردن تهاجماتش به آخوندها و                     

 . مخالفين در اردوى راست است

 

واکنش منفى و بخشا سکوت باند                
احمدى نژاد به اين بحثها نشان                     
ميدهد که اين جريان با چنين                          

هر نوع تفوق   .  سياستى مخالف است  
اردوى راست و ايجاد وحدتى حول         
خامنه اى به معناى تعميق زاويه باند      

. احمدى نژاد با خامنه اى خواهد بود       
يک معضل خامنه اى ايجاد باالنسى       
بين اين دو دسته در اردوى راست            

جذب "اجراى سياست                .  است
و يا    "  حداکثرى و حذف حداقلى           

در "  وحدت و آشتى ملى         "نوعى    
تقابل با سياست باند احمدى نژاد                 
براى حذف رقبا و قبضه تمام قدرت        
است و هر درجه پيشروى اين روند        
به معنى انزواى سياستهاى احمدى          
نژاد و يا دستکم ترمزى بر آن                      

مسئله واقعى خطر          .  خواهد بود    
 مسئله جنگ        ،فورى جنگ نيست       

بقاى نظام و تقابل سياستهاى مختلف       
درون حکومتى در اين زمينه است          
که خود را در پوشش اين توجيهات          

 . بيان ميکند

 

 بن بست احمدى نژاد -٣

ترکيب اردوى راست يعنى کادرها         
و بدنه اساسى جمهورى اسالمى و           
آخوندها که عمده آنها امروز خود را     

اصولگرايان "در چهارچوب                      
 به اضافه       ،معرفى ميکنند   "  معتدل

اصالح طلبان حکومتى که با يک        
گام عقب نشينى و قسم به سر آقا             

 ترکيبى  ،به نظام نزديکتر ميشوند     
است که بهتر از باند احمدى نژاد          
منافع جمهورى اسالمى را ميتواند     
نگهدارد و بويژه در چهارچوب           
مسائل بين المللى قدرت مانور و           

از .  وقت خريدن بهترى دارد             
زاويه منافع اسالم سياسى خط                
مشى احمدى نژاد تا امروز                       
مجموعا جمهورى اسالمى را در        

 خيرش   ،منطقه تقويت کرده است      
را رسانده و تداوم آن در گرو                  

. جراحى در درون خود نظام است     
اما مسئله تماما برسر پيامدهاى             
اين جراحى بزرگ است و ابدا               
معلوم نيست طى اين روند از                  
جمهورى اسالمى باقى ميماند يا           
نه؟ باند احمدى نژاد اگر به                        

 ،تمکين کند "  وحدت ملى "پروسه  
يعنى به نيروئى در کنار ديگر                
نيروها به زعامت خامنه اى تبديل       

 دير يا زود بايد صحنه را              ،شود
ترک کند و وظيه دفاع از نظام               
اسالمى را به رقبائى بدهد که                  

اما .  امروز در پى حذف آنان است     
اگر نخواهد به اين روند تسليم                 
شود بايد از روى خامنه اى هم رد        

چون سياست احمدى نژاد         .  شود
حذف حداکثرى و يکپارچه کردن       
قدرت سياسى و اقتصادى است و        
همين منشا تقابل با اردوى راست         

 . موسوم به اصولگرا است

 

باند احمدى نژاد تالش براى حذف      
مخالفين سياسى درون حکومتى           
را دنبال خواهد کرد و بسادگى               
تسليم خوشباوريهاى رقبا نخواهد        

پروسه کنونى در فقدان يک         .  شد
رويداد مهم جهانى مثل تهاجم                 

 ميتواند چند          ،نظامى و جنگ         
صباحى ماتريال اخبار و تحليلهاى     
مفسرين سياسى باشد اما کمکى به       
هم آوردن شکافهاى درون                        

سازشى .  حکومتى نخواهد کرد        
 اگر هم باشد بشدت        ،ممکن نيست 

آنچه .  موقت و ناپايدار است               
مشخصه اوضاع جمهورى                     
اسالمى است نه سازش و توافقات       
پايدار باندهاى متفرقه آن بلکه                

. تشديد جدال و تقابلهاى شديد است     
بن بست احمدى نژاد بن بست                 
نظام اسالمى است همانطور که            
بن بست اصالح طلبان بن بست            

 . نظام اسالمى است

٣صفحه    



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 "وحدت ملى"آينده سياست 

فرمول خامنه اى همان سرنوشتى        
را پيدا خواهد کرد که دور اول                

اعاده موقعيت خامنه اى     .  پيدا کرد 
ميان مردم که سهل است ميان                  
حکومتيها هم غير ممکن شده                   

سازش شکست خوردگان و      .  است
برافراشتن پرچم سفيد در مقابل              

 هر معنى اى در تقابل          ،خامنه اى 
باندهاى درون حکومتى داشته               

 براى مردم به معنى                          ،باشد
روآورى وسيعتر به سياست و راه       
حل انقالبى سرنگونى حکومت             

وحدت "سياست     .  اسالمى است    
که معنى اى جز          "  حول اصول   

 تير  ،وحدت حول خامنه اى ندارد       
خالص به جنبش سبز حکومتى به       
قيمت حفظ خود در مقابل احمدى           
نژادها و باندهاى تروريست درون     

در عين حال با توجه        .  رژيم است 
 ،به تنشهاى تاکنونى در منطقه               

چهره نظامى و مخوف جمهورى         
بميدان .  اسالمى بايد تقويت شود        

آمدن ائتالف راست که خود را در        
چپانده "  وحدت ملى "کرست کريه   

 براى هزارمين بار ثابت              ،است
ميکند که راه حل برون رفت از              
بحران دست طبقه کارگر و مردم          

سرنگونى انقالبى    .  انقالبى است   
حکومت اسالمى تنها ضامن                    

 ،جلوگيرى از هر تهاجم نظامى            
 و پايان دادن به     ،گسترش تروريسم 

چرخه جنايت در ايران و منطقه            
سياست سازش باندهاى           .  است

اسالمى در حکومت آينده اى ندارد  
چون سازش پايدارى متصور                 

نفس پديده احمدى نژاد و          .  نيست
سياست حذف درون حکومتى                 
تاکيدى بر ناممکن بودن سازش             

مردم بايد راه خود را بروند       .  است
و مطلقا به مواعيد و توجيهات                 
باندهاى متفرقه اسالمى و موئتلفين     

راه پيروزى     .  شان توجه نکنند        
مردم در گام اول سرنگونى تمام و       

 .کمال جمهورى اسالمى است

 

 منشا بحران نخواستن مردم است

تشديد جدالهاى درون حکومتى              
 از روى           ،خلق الساعه نيست          

اين و آن و يا           "  انحصار طلبى  "

 

 وحدت يا تقابل؟
 ...در باره اظهارات خامنه اى 

 ،نيست"  تهديدات خارجى "صرفا  
منشا شکاف و جدال در باال                     
نخواستن در پائين است و تشديد           
جدال جناح ها ريشه در تشديد                
تخاصم مردم با حکومت اسالمى        

لذا هر نوع سازش در باال          .  دارد
اگر متکى به سازشى با مردم                 
نباشد شعارى پوچ است و سازش        
با مردم براى حکومت عملى                  

حکومت نميخواهد            .  نيست
 ،زندانيان سياسى را آزاد کند                 

نميخواهد به حداقل مسائل و                    
معيشت طبقه کارگر و مردم                   

 نميخواهد دست   ،گرسنه پاسخ دهد  
ارتش اوباش خيابانى را از سر             

 حتى نميخواهد       ،زنان کوتاه کند     
نرمترين منتقدين درون حکومتى       

ايجاد هر گشايش      .  را تحمل کند     
سياسى محصول مبارزه از پائين        
و تحميل آن به حکومت اسالمى           

جمهورى اسالمى اگر در        .  است
مقابل مردم پس بنشيند مردم                    
همانجا نميمانند و تهاجم به                       

اگر .  حکومت را تشديد ميکنند          
تهاجم به مردم را گسترش دهد نه        
فقط سازش در ميان باندهاى                   
متفرقه اسالمى موضوعيت خود        
را از دست ميدهد بلکه موجب               
تشديد شکافهاى درون حکومتى          

از پيش معلوم است                .  ميشود
سياست تسليم جمعى اپوزيسيون         

جايگاه رفيع         "دربارى به                  
شايد براى مدتى جانشان    "  رهبرى

را حفظ کند اما در ميان مردم                  
تخاصم با کل جمهورى اسالمى           

مردم .  را تشديد خواهد کرد                
" دلسوزى"تحرکات باالئيها را نه     

نظام براى مردم بلکه وحشت آنان      
. از سرنگونى ترجمه خواهند کرد     

در اين اوضاع بايد فشار را براى        
 لغو  ،آزادى کليه زندانيان سياسى     

 لغو سياست حذف    ،مجازات اعدام 
 و  ، کار يا بيمه بيکارى    ،سوبسيدها

تامين معيشت ميليونها خانواده             
. کارگرى را در دستور گذاشت           

حرف "  وحدت ملى  "نميتوان از      
زد اما اکثريت مردم را تحت                  
فالکت و اختناق سياسى                             

" وحدت ملى            .  "نگهداشت
بورژواها براى طبقه کارگر و              
مردم زحمتکش پشيزى ارزش             

 . * ندارد

١۶۶شماره   
 

  اوت٢٨روز 
 ! عليه سنگسار همه جا اعتراض کنيد،عليه اعدام

 

اما سنگسار شنيع     .   قتل عمد دولتى است        ،اعدام آدمکشى قانونى است      
سنگسار ميراث   .  ترين و بيرحمانه ترين شکل مجازات اعدام است                    

اگر ميراث عهد عتيق       .   مسيحيت و سپس اسالم است          ،مذهب يهوديت  
هنوز در عصر سرمايه دارى و انقالبات انفورماتيک کم و بيش رايج                    

 مذهب و   ، تنها به اين معنى است که سرمايه دارى اين ميراث را               ،است
 .  در خدمت اسارت بشر امروز بکار گرفته است،قوانين وحشيانه اش را

 

هيچ کسى حق ندارد به حق حيات ديگرى تعرض              .  اعدام بايد لغو شود    
هيچ دولتى تحت هيچ شرايطى نبايد اين قدرت را داشته باشد که                      .  کند

سنگسار بعنوان شنيع ترين شکل آدمکشى بايد               .  جان کسى را بگيرد       
قدرتها و حکومتهاى مدافع سنگسار بايد            .  بدون قيد و شرط لغو شود           

آزادى و برابرى بشر امروز تنها با نفى قوانين تبعيض              .  سرنگون شوند 
 . آميز و قدرتهاى سرکوبگر متحقق ميشود

 

همين روزها  .  سکينه آشتيانى محکوم به سنگسار در انتظار اعدام است            
برخى اخبار غير   .   نفر را در زندانهاى ايران اعدام کرده اند         ٨٠بيش از   

اعدامهائى که در   .   نفر سخن ميگويند    ٢٠٠رسمى و تائيد نشده از اعدام         
 اينها  ، افرادى که حتى نامشان جائى شنيده نميشود          ،خفا صورت ميگيرد  

سکينه هنوز اين شانس را دارد که به        .  قربانيان ماشين جنايت اسالمى اند    
دليل توجه جهانى و کمپينى قدرتمند زنده باشد و بايد نتيجه اينکارها                         

اما بايد ماشين اعدام را متوقف و            .  نجات او و آزاديش از زندان باشد           
تا آنروز بايد عليه هر حکم اعدام و هر                  .  مجازات اعدام را لغو کرد        

 . تعرض وحوش اسالمى به بشريت ايستاد

 

 اوت بدعوت کمپين بين المللى عليه سنگسار قرار است در                      ٢٨روز   
ما .  شهرهاى مختلف اعتراض عليه سنگسار و اعدام صورت بگيرد                   

مردم آزاديخواه را دعوت ميکنيم که در اينروز در مراسمهائى که بر                     
عليه سنگسار و اعدام برپا ميشود شرکت کنند و يا راسا مبتکر برپائى                    

در اينروز بايد جمهورى اسالمى بعنوان                   .  چنين مراسمهاى باشند       
حکومت اعدام و سنگسار و ترور و تجاوز مورد محاکمه قرار گيرد و                  

: همه جا فرياد بزنيد     .  چهر کريه اش بيش از پيش به دنيا معرفى شود                
 !   بشريت سنگسار و اعدام را تحمل نميکند،قرن بيست و يکم است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٢٠ – ١٣٨٩ مرداد ٢٩

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تهديد جنگی و گرانی سرسام آور         
فضای سياسی جامعه را بخود                

حتی .  اختصاص داده است               
تهديدهای حمله نظامی هم باعث           
شده تا قيمت ابتدايی ترين مواد                
غذايی و پوشاک به شدت افزايش         

برخی از مراکز مهم صنعتی      .  يابد
عالوه بر مسائل ناشی از بحران            
اقتصادی به دليل تحريم اقتصادی        
با کمبود قعطات و مواد الزم                     

بحث جنگ و حمله . مواجه شده اند
مريکا و اسرائيل    آاحتمالی نظامی    

دو حالت را در ميان مردم پيش               
بخشی نا اميد از            .  آورده است   

 ،سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی        
اميدوارند که شايد رژيم اسالمی            
در اثر حمالت نظامی سرنگون            

از طرف ديگر مبلغين رژيم      .  شود
هم مرتب مشغول بزرگنمايی                  

. امکان حمله نظامی آمريکا هستند     
ميکوشند تا اوال فضای نظامی                
حاکم بر جامعه را گسترش دهند و        

ثانيا مرتب تالش          .  توجيه کنند    
ميکنند که کمبود و گرانی مواد               
مورد نياز زندگی مردم را صرفا          

. به تحريم اقتصادی مرتبط کنند            
بخش ديگری از مردم جنگ را              
عاملی در از هم پاشيدن شدن                    
شيرازه جامعه ميدانند و نگران              
حمله نظامی آمريکا به ايران                   

نگران فجايعی هستند که         .  هستند
حمله نظامی چاشنی آن را خواهد         

ميگويند قربانيان حمله به              .  زد
مراکز مورد اشاره در طرحهای          
نظامی غرب نه سران رژيم                     
اسالمی بلکه کارگران زحمتکش         
خواهند بود که ناچارا در اين                    

از طرف ديگر   .  صنايع کار ميکنند  
از هم اکنون کارگران بسياری را         

اخراجها باز هم     .  اخراج کرده اند    
خودشان .  در حال گسترش است        

ميگويند بيش از يک ميليون نفر             
در اين مدت يکسال اخراج شده              

بايد ببينيد که چگونه همه                .  اند
دارند کارگران و مردم مزدبگير          

بيماران کم در آمد       .  را می چاپند    
را بيمارستانها بدون معالجه به               

برای يک عمل       .  خانه ميفرستند   
. ساده چند ميليون تومان ميخواهند      

تا پول ندهی هيچ جا تحويلت                     
اخبار منعکس شده در        .  نميگيرند
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مورد حمله نظامی احتمالی               
برخی را به شدت محتاط کرده        

از طرف ديگر برخی به      .  است
 . حمله نظامی اميد بسته اند

 

بسياری می پرسند موضع                 
حزب در قبال اين مسائل                     
چيست؟ چه سياستی را بايد در        
دستور قرار داد؟ چگونه بايد            
در اين شرايط احتمالی مساله           
سرنگونی رژيم اسالمی را               
پيش برد؟ می پرسند چگونه در      
اين شرايط سخت اقتصادی که        
برای تامين معاش ناچاريم شب      
و روز کار کنيم بايد با اين                   
وضعيت جديد و سخت مقابله           
کنيم؟ عواقب حمله نظامی را           
چگونه می بينيد؟ آيا حمله                   
نظامی آمريکا جامعه را از               
چنگ رژيم اسالمی خالص             

 نخواهد کرد؟ چه بايد کرد؟

 

جامعه در شرايط   :  علی جوادی 
بسيار حساس داخلی و خارجی       

تشديد .  قرار گرفته است              
 افزايش     ،تحريمهای اقتصادی    

تبليغات جنگی و خطر حمله             
نظامی از يکطرف و از طرف       
ديگر گسترش اعدامها و                      
دستگيريها و تشديد فضای                 
ارعاب و اختناق کال اوضاع            
پيچيده ای را بوجود آورده                  

برای درک اين مسائل و      .  است
اتخاذ موضعی کمونيستی و              
راديکال در ابتدا بايد به هر                
کدام از اين مسائل بطور                      
جداگانه پرداخت و سپس به               

. کليت اين معضل اشاراتی کرد     
از مساله تحريم اقتصادی                   

 . شروع کنيم

  

 همانطور که تاکنون بارها          -١
 تحريم         ،اشاره کرده ايم                 

اقتصادی يک سياست کشتار           
قربانيان آن   .  دسته جمعی است   

قبل از هر چيز و هر مساله ای         
کارگران و مردم زحمتکش              

مستقل از تاثير آن بر          .  هستند

١۶۶شماره   

 تشديد بی       ،موقعيت رژيم اسالمی      
ثباتی و يا تحکيم موقعيت رژيم                   

 يک سياست   ،اسالمی در قبال جامعه  
تماما ضد انسانی و ضد اجتماعی              

 . است

  

مجريان و مدافعين اين سياست به              
تاثيرات آن بر رژيم جمهوری                     

مدعی اند که     .  اسالمی اشاره ميکنند   
تحريم اقتصادی عاملی در جهت               

باعث .  تضعيف رژيم اسالمی است      
تغيير رفتار رژيم اسالمی در قبال            

برخی .  پروژه اتمی اش خواهد شد        
 ،مبلغان وقيح تر مدافع اين سياست          

تحريم اقتصادی را عاملی در جهت        
. جلوگيری از جنگ احتمالی ميدانند      

برخی ديگر از اين جماعت نيز از            
" تحريم اقتصادی هوشمند    "سياست   

تازگی ها هم روايت    . صحبت ميکنند 
برای توجيه اين سياست             "  چپی"

:  ميگويند  ،ارتجاعی پيدا شده است        
"!  نه مردم را   ،رژيم را تحريم کنيد   "

به تک تک اين سياستهای ارتجاعی        
 .بايد پاسخ داد

  

تحريم اقتصادی بطور عملی باعث         
. تضعيف رژيم اسالمی نخواهد شد        

رژيم از اين شرايط برای تشديد                  
فضای اختناق و فشار بيشتر                         
اقتصادی به مردم استفاده خواهد               

 چه اقتصادی و      ،هر دو عامل   .  کرد
 ابزاری در جهت مقابله                ،سياسی

مردمی هستند که برای سرنگونی            
رژيم اسالمی بپا خواسته اند و در             

. تالش برای بزير کشيدن آن هستند         
تحريم اقتصادی غرب برای رژيم           

 ،است"  برکت الهی   "اسالمی يک       
چرا که تاثير   .  مائده ای آسمانی است   

مستقيم و غير مستقيم آن سخت                    
و اين عين   .  کردن زندگی مردم است   

سياستی است که رژيم اسالمی خود        
بطور مستقيم و با هزار ابزار                       

به .  ميکوشد هر روزه به پيش ببرد         
اين اعتبار اعمال سياست تحريم                
اقتصادی بطور وارونه ای در                    
راستای سياستهای رژيم اسالمی              

کسانی که با مشاهده اين                 .  است
تاثيرات مخرب سياست تحريم                   
اقتصادی ميکوشند آن را جرح و               

تحريم اقتصادی "تعديل کرده و از  
تحريم رژيم و نه      "و يا    "  هوشمند
 دارند      ،صحبت ميکنند     "  مردم

عمال نقش پادوی اين عامل فشار          
کافی است  .  بر مردم را ايفا ميکنند    

بخاطر بياوريم که تحريم                           
اقتصادی در عراق ماهانه منجر          
به مرگ نزديک به پنج هزار                  

 .سالمند و کودک ميشد

  

تحريم اقتصادی تاکنون منجر به          
تغيير سياست رژيم اقتصادی در         
قبال پروژه هسته ای اش نشده                
است و شواهد حاکی از آن است            
که منجر به تغيير سياستی در اين         

و هر چه         .  زمينه نخواهد شد        
تحريمها تشديد شوند هزينه کنار          
گذاشتن چنين سياستهايی نيز                   
بيشتر شده و راههای سازش و بند       

به .  و بست مسدودتر خواهد شد          
اين اعتبار افزايش تحريمهای                
اقتصادی به نظر محتمل ترين               
پروسه ای است که در قبال اين              

 . کشمکش شاهد خواهيم بود

  

واقعيت اين جاست که جايگاه                 
واقعی تحريم اقتصادی را تنها               
ميتوان در تقابل دو قطب                            
تروريستی جهان معاصر شناخت      

تحريم اقتصادی   .  و ارزيابی کرد    
يک سياست تصادفی و يا ناشی از 
معضالت لحظه ای اين دو قطب          

بلکه گوشه ای از     .  متخاصم نيست 
يک تقابل عمومی تر و جهانی تر         

. ميان اين اردوهای جهانی است          
به اين اعتبار تا زمانی که مبانی            

 ،عمومی تخاصم پا بر جا هستند           
کشمکشها و عرصه های تقابل              
نيز ضرورتا وجود خواهند                      

بعالوه تحريم اقتصادی         .  داشت
عاملی در جلوگيری از جنگ                 

. احتمالی ميان اين نيروها نيست          
برعکس پلکانی در جهت رسيدن        

به يک جنگ    
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تحريم اقتصادی   .  خانمانسوز است  
عمال زمينه های چنين تقابلی را             

مبلغان چنين سياستی   .  فراهم ميکند 
تنها مدافعين حقير سياستی هستند         
که عاملی در جهت تخريب جامعه       
و عمال در خدمت رژيم اسالمی             

 . است

  

. تحريم اقتصادی هوشمند نداريم          
چنين سياستی يک عوامفريبی                

يک .  آشکار و ضد اجتماعی است      
مشت آدمکش و تروريست                        
اسالمی و غير اسالمی در تقابل با        
يکديگر نان و آذوقه مردم قربانی          
اين دولتها را به گروگان گرفته اند       
و عده ای کودن سياسی هم                         
ميکوشند اين سياست را تحت                  

به خورد مردم     "  هوشمند"عنوان   
اين سياست و اين جماعت          .  دهند

را تنها ميتوان افشاء کرد و اهداف        
آن .  واقعی شان را نشان داد                  

نه "هم که سياست    "  چپی"گرايشی  
را "  تحريم مردم بلکه تحريم رژيم     

 عمال دارد اين              ،مطرح ميکند    
ابزار کشتار دسته جمعی را در              

گويی اين ابزار        .  دست ميگيرد   
و عاملين  .  دارد"  دوگانه"مصرفی  

 يعنی يک قطب                  ،اجرای آن     
تروريسم جهانی عمال ميتواند                 
ابزاری در خدمت پيشبرد اهداف         

اين .  در جامعه باشد           "  چپ"
سياست شرمگينانه حزب اکس              
مسلم را بايد در کنار سياست                    
جريانات راست پرو غربی افشاء        

 . و طرد کرد

  

سياست حزب اتحاد کمونيسم                   
کارگری در قبال تحريم اقتصادی        

ما همانطور  .  روشن و دقيق است     
که با شدت بيشتر برای سرنگونی        
رژيم اسالمی مبارزه ميکنيم در            
مقابل سياست تحريم اقتصادی هم        

ما مدافعين       .  ايستادگی ميکنيم      
تحريم اقتصادی را نيروهای ضد         
اجتماعی ارزيابی ميکنيم که برای      
رسيدن به اهدافشان هر مشقت و            
مصيبتی را حاضرند بر مردم                 

ما در عين حال              .  اعمال کنند    
اضافه ميکنيم که اجازه نميدهيم             
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رژيم اسالمی به بهانه تحريم يا       
هر بهانه ديگری کارگران را          
بيکار کند و يا از پرداخت                   
حقوق و مزايای آنها جلوگيری       

کارگران نبايد اجازه دهند      .  کند
که قربانيان خاموش تخاصم دو      

تحريم .  قطب تروريستی باشند    
اقتصادی يک سياست در تقابل       

 ،دو نيروی تروريستی است            
يک سياست کمونيستی                         
کارگری بايد بطور همه جانبه         
ای تالش کند تا رژيم اسالمی           
نتواند مصائب ناشی از تحريم         
را بر دوش کارگران و مردم            

اگر توليد در   .  زحمتکش بيندازد 
مراکزی در اثر تحريم دچار            
بحران ميشود کارگران بايد بر       
دريافت بيمه بيکاری مکفی و          

در همين    .  انسانی تاکيد کنند       
راستا بايد تاکيد کرد که يک               
رکن سياست کمونيسم کارگری     
تشديد فعاليت هدفمند و توده ای       
برای مقابله با اخراجها و عدم          
پرداخت دستمزدها و همچنين         
تالش برای دريافت بيمه                     

اتحاد .  بيکاری مکفی است          
 اتحاد    ،کارگری عليه بيکاری      

 يک   ،کارگران شاغل و بيکار      
امر حياتی و محوری در اين             

ما از همه فعالين و     .  راستا است 
رهبران راديکال و سوسياليست    
کارگری انتظار داريم که با راه      
اندازی جنبش مجامع عمومی و     
در دستور قرار دادن مقابله با           
بيکاری سازيها و اخراج و                
دستمزدها و همچنين مساله               
عمومی جامعه يعنی سرنگونی      
انقالبی رژيم اسالمی به تقابل          
سازمانده و هدايت شده با اين            

 . وضعيت بپردازند

  

 جنگ يک احتمال در                     -٢
پروسه تقابل دو قطب                             

به مسائل      .  تروريستی است     
متعددی در اين زمينه بايد                   

بنظر من عليرغم      .  اشاره کرد  
تشديد تهديدهای نظامی طرفين      

 احتمال جنگ در                   ،تخاصم
شرايط کنونی به داليل                          

اما .   چندان باال نيست     ،متعددی

١۶۶شماره   
پيش از آن بايد به مساله عواقب                   

حمله .  چنين تقابلی اشاره کرد                
احتمالی به تاسيسات هسته ای رژيم        
اسالمی يک درگيری محدود و                   

بر عکس حمله    .  مقطعی نخواهد بود  
نظامی چاشنی يک جنگ خونين               

جنگی که به     .  تمام عيار خواهد شد      
قول سران رژيم آدمکش اسالمی              

پيش .  نخواهد شد "  منطقه"محدود به   
شرط حمله به تاسيسات هسته ای               
رژيم اسالمی حمله به نيروهای                 
پدافند هوايی و نيروی هوايی و                   
دريايی و زمينی و برخی از                          
تاسيسات مخابراتی و اطالعاتی و           

چنين .  اداری رژيم اسالمی است          
تقابلی خود يک جنگ تمام عيار                 
است که منطقه را به آتش خواهد                
کشيد و زمينه ساز مصائب بسياری        

يک بعد چنين حمله ای        .  خواهد شد 
مساله تشعشات اتمی و راديو                       
اکتيوی است که در صورت وقوع           

ابعاد اين    .  حمله ايجاد خواهد شد          
مساله خود ميتواند يک فاجعه اتمی          

. ديگری بعد از چرنوبيل باشد                     
بعالوه چنين حمله ای عمال پای                  
نيروهای متعدد اين جريانات را به           

جبهه های متعدد   .  ميدان خواهد کشيد  
جنگی گشوده خواهند شد و يک                  
سياست رژيم اسالمی دامن زدن به          
جبهه های گوناگون جنگی و باال               
کشيدن شعله های چنين تخاصمی             

اما چرا جنگ در شرايط                .  است
کنونی عليرغم تشديد تخاصمات               

 کنونی چندان محتمل نيست؟ 

 

واقعيت اين است که عليرغم خط و           
نشان کشيدنها و اعالم اينکه نقشه              

 ،نظامی حمله به ايران آماده است             
آمريکا در شرايطی نظامی و                       
لجستيکی الزم برای گشودن جبهه           
جنگی ديگری در شرايط کنونی                

شايد گفته شود که مساله               .  نيست
خروج نيروی عملياتی آمريکا از             
عراق از يک طرف و از طرف                 

 ديگر مساله 

سازش و بند و بست با طالبان                       
شرايط را برای باز کردن صحنه              

اما .  جنگی ديگری مهيا خواهد کرد      
 يعنی حتی اگر     ،عليرغم اين واقعيت  

توان نظامی نيروی حمله کننده را             
 مساله ديگر                   ،فرض بگيريم         

مشروعيت سياسی يک چنين جنگی       
. در سطح معادالت بين المللی است        

پيشبرد چنين نقشه ای مستلزم ايجاد         
توافق و همگونی سياستی در سطح         
بخش قابل مالحظه ای از نيروهای         

اين .  اردوی تروريسم غرب است     
وضعيت در شرايط کنونی موجود     

به نظر من آمريکا و                  .  نيست
اسرائيل بسادگی نميتوانند از                  
پروژه تحريم اقتصادی به حلقه             
درگيری نظامی و جنگ صعود           

انتقال به چنين وضعيتی             .  کنند
مستلزم شرايطی است که بسيار           
فراتر از آمادگی نظامی نيروهای       

 . طرفين است

  

اما با توجه به تمامی فاکتورهای           
دخيل در ارزيابی از موقعيت                 
احتمالی حمله نظامی و جنگ                 
ميان اين نيروها به لحاظ مصائب        
و حساسيت مساله بايد با تمام قوا           
از هم اکنون به تقابل با اين                         

و اين مساله ما       .  احتمال پرداخت  
را به سياست حزب در سطح                   
داخلی و خارجی در قبال جنگ             

سياستهای عمومی و      .  می رساند  
استراتژيک حزب اتحاد کمونيسم       
کارگری در بيانيه حزب در اين            
زمينه بطور همه جانبه ای مورد          

در اينجا    .  بحث قرار گرفته اند         
اشاراتی به جوانب معينی از اين          

 . سياست الزم است

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
برای سرنگونی انقالبی رژيم                
اسالمی و تصرف قدرت سياسی         
در پس يک انقالب کارگری                    

ما در عين حال            .  تالش ميکند   
هيچگونه همسويی با سياست                 
ميليتاريستی و تجاوزگرايانه                  

ما .  آمريکا و متحدينش نداريم            
جنگ را عاملی در قيچی کردن            
اعتراضات کارگری و اجتماعی         

جنگ برای رژيم اسالمی     .  ميدانيم
 برای   ،است"  مائده آسمانی  "يک   

. مردم يک فاجعه اجتماعی                      
سياست ما در زمان جنگ ادامه            
سياست ما در شرايط غير جنگی          

هدف و        .  در جامعه است              
استراتژی سياسی ما در شرايط            

ما در هر     .  جنگی تغييری نميکند    
شرايطی برای تصرف قدرت                
سياسی توسط جنبش خودمان                 

 . تالش ميکنيم

  

در سطح بين المللی سياست ما               
اتکا به مردم آزاديخواه و برابری        

 در تقابل با     ، بشريت متمدن   ،طلب
هر دو سوی      

٧صفحه   
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  بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ،کمونيسم کارگری
 جنگ، جامعه و قدرت سياسی

 ٢٠٠٧ دسامبر    ٢بيانيه زير مصوب دفتر سياسى حزب در مورخه                
دوره اى که مانند امروز تهديدات             .   است  ١٣٨۶ آذر      ١١برابر با      

اصول .  جنگى دولت آمريکا و جمهورى اسالمى افزايش يافته بود                   
 ارزيابى از اهداف نيروهاى درگير                    ،اعالم شده در اين بيانيه               

 سياست و موقعيت اپوزيسيون بورژوائى در قبال جنگ و            ،تروريستى
 و همينطور روش برخورد کمونيسم کارگرى به                   ،تحريم اقتصادى  

چنين بحرانهائى و پراتيکى که در مقابل طبقه کارگر و بشريت متمدن               
 نه فقط با گذشت چند سال هنوز قويا معتبراند بلکه خط                    ،قرار ميدهد 

مشى سياسى امروز ما در قبال اين تهديدات جنگى نيز بر همين                             
امروز که شاهد تشديد       .  اصول و جهتگيريهاى سياسى استوار است           

 مجددا  ،تحريمهاى اقتصادى و دور جديدى از پروپاگاند جنگى هستيم            
 . سردبير. اين بيانيه را منتشر ميکنيم

  

بحران و جنگ تروريستی امروز ريشه در جدالهای به فرجام                       -١
طرفين اين   .  نرسيده دنيای پس از جنگ سرد دارد و ادامه آنست                       

تخاصم ارتجاعی هر کدام اهداف سياسی و منافع اقتصادی خود را                     
آمريکا با قلدرى ميليتاريستى برای تحکيم هژمونی خود          .  دنبال ميکنند 

. تالش ميکند  "  رهبری بالمنازع آمريکا در جهان       "و کسب موقعيت      
 ،کشمکش آمريکا و متحدينش با رژيم اسالمى برسر پرونده هسته اى              

عليه " نه سياستى اصولی         ،"صلح و امنيت جهانى      "نه جدالى برسر       
 بلکه تالشى براى تحميل توازن قواى جديدى به اسالم                      ،"تروريسم

يک رکن مهم اين سياست      .  سياسى در منطقه و در سطح جهانى است          
تقويت و تکيه بر جناحهاى طرفدار سازش در جنبش اسالم سياسى                     

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

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

آمريکا حتی اگر وارد جنگ با جمهوری      . بورژوازى منطقه تبديل شود 
اسالمی شود هدفش در حال حاضر نه سرنگونی رژيم اسالمی بلکه                  

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

رژيم اسالمی دستيابى به سالح هسته اى و سازماندهی جنبش اسالمی             
در منطقه را به استراتژی بقاء حکومت خود و تبديل شدن به قدرت                     

در جدال با آمريکا جمهوری اسالمی             .  منطقه اى تبديل کرده است         
تقابل نظامی احتمالى اين دو نيرو      .  دستيابی به اين هدف را دنبال ميکند   

يکی از خطرناک ترين و در عين حال تعيين کننده ترين جبهه های                      
اين ادامه جدال دو اردوى            .  نبرد دو قطب تروريستی جهان است             

تروريسم بين المللى است که برمتن رقابتها و تجديد تعريف حوزه نفوذ             
بخشهاى مختلف بورژوازى در سطح بين المللى و منطقه خاورميانه                

 .در جريان است

 

 ديپلماسى، مذاکره، تبليغات، تهديدات جنگی، حمله نظامی و جنگ            -٢
آمريکا در اين تقابل از             .  بخشى از کشمکش اين دو قطب است                  

اهرمهای تحريم اقتصادى و اعمال فشار ديپلماتيک و تهديد روزافزون          
تحريم اقتصادى يک سالح کشتار جمعى          .  ميليتاريستى استفاده ميکند   

است که جامعه ايران را به فقر و فالکت و استيصال سياسى ميراند و                 
هر نوع حمله نظامى،      .  فقط به تحکيم ارتجاع و اختناق خدمت ميکند           

 منطقه را به آتش ميکشد        ،محدود يا گسترده، توسط آمريکا و اسرائيل        

١۶۶شماره   
و اسالم سياسى و تروريسم اسالمى        
را به يک نيروى افسار گسيخته                 

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

. تراژديهاى تاکنونى خواهد بود                
نسلها از مردم در منطقه و جهان                
بايد تاوان مصائب اين جنگ                         

 .ارتجاعی را بپردازند

 

 جنگ، نيروهای سياسی                    -٣
اپوزيسيون جمهوری اسالمی را              

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

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

  :شده است

 

ناسيوناليسم، چه عظمت طلب      :  الف
و چه قومی، در مقابل مردم و کنار           
آمريکا و جمهوری اسالمی در حال        

بستر اصلی جريان . صف کشيدن اند 
ناسيوناليسم پرو غرب از هم اکنون         

مقابله با تجزيه و دفاع        "زير پرچم    
، برای قرار         "از تماميت ارضی        

گرفتن در کنار جمهوری اسالمی             
. اعالم آمادگی کرده است                               

ناسيوناليسم قوم پرست در اين جدال       
 . متحد و ابزار جنگی آمريکاست

  

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

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

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

و طرفدار        "  معتدل"جناحهای        
. مصالحه در رژيم اسالمی است              

اسالمی   -بخشهای ديگر جنبش ملی      
دفاع از  "و  "  جنبش صلح "با شعار    

، عمال کنار    "ميهن در مقابل اجانب     
. جمهوری اسالمی قرار گرفته اند           

در جنبش ملى اسالمى مجاهدين يک     
استثنا است که کنار ارتش آمريکا             

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

 .ايفا ميکنند

 

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

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

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

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

 .نيروها به جامعه است

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کمونيسم کارگری  .  محکوم ميکنيم 
در مقابل اين جريانات فرقه ای و         

تروريست و    
٧صفحه   
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قوم پرست از امنيت مردم و                      
. مدنيت جامعه قاطعانه دفاع ميکند     

ما هر گونه همسوئی جريانات                
اپوزيسيون با رژيم اسالمی و                  
آمريکا را دشمنى با طبقه کارگر و       
اهداف آزاديخواهانه مردم ايران          

ما مخالف دستيابى                .  ميدانيم
جمهورى اسالمى به سالح اتمى           

کمونيسم کارگرى مدافع        .  هستيم
خلع سالح عمومى و يک دنياى             

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

 .تالش ميکنيم

  

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

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

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

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

. برای مقابله با اين سياستها است          
گسترش مبارزه براى آزاديهاى            

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

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

مردم ايران       .  را عوض کند            
ميتوانند پيشاپيش مردم پيشرو                
جهان در مقابله با تروريسم و                   
ميليتاريسم در تمام اشکال آن قرار       

عليه جنگ، عليه                ".  گيرند
برای آزادی و    :  جمهوری اسالمی 

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

  .و بميدان بکشد

 

 ،کمونيسم کارگری
 ...جنگ، جامعه و قدرت سياسی 

 

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

شرايط "ميکوشد به بهانه       .  کند
دفاع از ايران          "و     "  جنگی
در .  مردم را بکوبد     "  اسالمی

اسالمی   -اين جنگ جنبش ملی      
در همسويی با رژيم اسالمی            

مصائب .  عمل خواهد کرد           
جنگ را توجيه و به مردم                   

" مبارزه برای صلح         "وعده     
بهمراه جمهوری اسالمی را             

اساس سياست       .  خواهد داد      
کمونيسم کارگری در اين                    
شرايط بسيج و سازماندهی                
مقابله توده ای مردم برای                   
سرنگونی رژيم اسالمی و ختم       

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

کمونيسم .  تروريست قرار گيرد  
کارگری در اين دوران بايد در       
راس سازماندهی شبکه ها و             
نهادها و ارگانهای مختلف                 
مردم برای تامين امنيت خود            
در محالت و مناطق و کارخانه      
ها و همينطور ايجاد سازمان            
نظارت و کنترل مستقل مردم          
بر توزيع نيازهای پايه ای                  

اردوی .  جامعه قرار گيرد           
آزادی و برابری بايد در اين              
دوران تعيين کننده بتوانند با              
خارج کردن قدرت از کنترل           
رژيم اسالمی سنگرها و                      

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

١۶۶شماره   
 . جنگ است

  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای بميدان کشيدن بشريت متمدن عليه                        

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

 .تبديل شود

  

عليه جنگ، عليه جمهوری اسالمی، برای "
 !"آزادى، برابری و رفاه همگان

 !نه به ميليتاريسم آمريکا، نه به تروريسم اسالمى
 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨۶ آذر ١١ – ٢٠٠٧ دسامبر ٢

ما بايد تالش ويژه ای برای خنثی کردن جريانات           .  اين جنگ احتمالی است   
. اسالمی و يا مدافعين خجول اين جريانات در جنبش ضد جنگ انجام دهيم               

جنبش ضد جنگ برای اينکه بطور واقعی جنبش ضد جنگ باشد بايد بر                     
هر نوع همسويی با يک سوی        .  عليه هر دو سوی اين جنگ احتمالی باشد          

 . اين تخاصم يک سياست مرگبار و ارتجاعی است
  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی فعالين جنبش کمونيسم کارگری                    
ما در زمينه ويژگی های      .  ميخواهد که خود برای چنين شرايطی آماده کنند         

عملی تقابل با اين سياست در نشريات حزب و راديو يک دنيای بهتر بيشتر               
 . * صحبت خواهيم کرد

 

 :از حزب اتحاد کمونيسم کارگری می پرسند

 ...علی جوادی پاسخ ميدهد 

 

:سايتهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 

www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
!لطفا به اطالع عموم برسانيد  
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 در روز شنبه سی ام مرداد ماه حمزه جعفری                   ،بنا به خبر دريافتى      
کارگر سايت يک ايتکو پرس در حين کار در سالن پرس دچار حادثه                

در اين حادثه تلخ و ناگوار بر اثر فرود آمدن دستگاه چند تنی                         .  شد
پرس يکی از انگشتان حمزه در دم قطع شد و بر اثر خونريزی شديد                  

 در حاليکه محوطه کار کامال        ،و عدم رسيدگی بموقع عوامل کارفرما       
به خون آغشته شده بود و حمزه بر اثر خونريزی به حالت نيمه                               

 با مساعدت کارگران حمزه با تاخير و کارشکنی           ،بيهوش در آمده بود   
عوامل کارفرما برای معالجه به درمانگاه درجه چندمی در کرج منتقل           

 سال سابقه کار در ايتکو پرس هم اکنون در                3حمزه جعفری با      .  شد
حاليکه خطر بيکاری و اخراج او و خانواده اش را تهديد ميکند در                       
استعالجی بسر ميبرد و با جيب خالی و بدن مصدوم در جهنم سرمايه                

 .داری به دنبال معالجه است

 

بنا به خبر موثق در حال حاضر نياکان مدير ايتکو و فرزانه پور مدير               
توليد تالشهای پنهانی و موزيانه خود را برای اخراج حمزه شروع                     

کارگرانی که  :  يکی از عوامل کارفرما با گستاخی گفته است        .  کرده اند 
با ناشيگری و بی احتياطی مسير توليد را دچار وقفه ميکنند برای ما                   

 !!نيروهای خوبی نيستند

 

صدمات جانی و قطع اعضا و جوارح کارگران در ايتکو پرس به                        
" بی احتياطی و ناشيگری     .  "امری عادی و روزمره تبديل شده است          

افزايش .  کارگران تنها بهانه ای برای اخراج کارگران مصدوم است              
روزافزون حجم و ميزان کار، سرعت بسيار باال و فشردگی کار،                       
ابزار و دستگاههای ابتدايی و از رده خارج، خستگی مفرط  کارگران              
و استرس ناشی از عجله برای رسيدن به حد نصاب کار و هراس از                  

از جمله عوامل    ...  خشم و غضب کارفرما و خطر اخراج از کار و                 
. اصلی بروز حوادث و سوانح کار عليه جان و زندگی کارگران است              

فقدان سيستم ايمنى استاندارد و سود جويی سرمايه داران انگل عامل                 
اصلی همه سوانح کار و مرگ و مير کارگران شرافتمند و زحمتکش                

 . است

 

 کارگر قراردادی و سفيد     1500سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از          
 شيفت فشرده، سنگين و     3 هزار تومانی در     300امضا با دستمزدهای    

 .پر خطر کاری از جمله مراکز پرسی ايران خودرو ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٢۴ – ١٣٨٩ شهريور ٢

 

 

 ايران خودرو؛ صابخانه ق
 !انگشت حمزه جعفری قطع شد

١۶۶شماره   

 اخراج کارگران قراردادی صنايع بسته بندی پگاه به             ،بنا به خبر دريافتى    
مدير کارخانه و چهره منفور ضد کارگری در چند ماه                "  کتابدار"دستور  

 50بطوری که در اين چند ماه حداقل            .  اخير رشد بيسابقه ای داشته است       
نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شدند و در چند روز گذشته به                      

 نفر ديگر از کارگران قراردادی از کار اخراج و بيکار           3بهانه های واهی    
 . شدند

 

عوامل کارفرما برای اخراج کارگران به هر بهانه ای از قبيل کم کاری،                  
متوسل ميشوند اما هيچيک از اين بهانه ها دليل             ...  غيبت، بی انظباطی و    

چندی پيش کتابدار مدير کارخانه در           .  اخراج و بيکاری کارگران نيست        
راستش کارگران قراردادی برای ما            :  يک جمع خصوصی گفته است           

 ما برای بهينه سازی و        ،دراين شرايط بحرانی سود آوری کافی را ندارند         
سود آوری بيشتر بايد به سمت اخراج کارگران قراردادی و جذب                                  

 !نيروهای پيمانکاری حرکت کنيم
 

بنا به گفته يکی از کارگران هدف کارفرما از اين اخراج و بيکارسازيها                   
کارگران قراردادی و جذب کارگران مطيع و ارزانتر          "  شر"رها شدن از     

تاکنون سرمايه داران انگل و عواملشان موفق         .  در غالب کار پيمانی است     
 نفر از کارگران قراردادی را به کار                     100شده اند شرايط بيش از               

کارگران بيکار و گرسنه ای که مدام در تهديد                    .  پيمانکاری تنزل دهند    
 در شرايط کار پيمانکاری به هر                ،بيکاری و گرسنگی به سر ميبرند             

روند .  شرايط نامساعد و بدتر کاری و به دستمزدهای نازلتر تن ميدهند                   
اخراج کارگران قراردادی در صنايع بسته بندی پگاه بطور تدريجی و                      

با ادامه اين روند در آينده ای نه چندان دور تعداد                         .  مزمن ادامه دارد    
 .بيشترى از کارگران باسابقه و قراردادی اخراج و بيکار خواهند شد

 

 کارگر قراردادی و         200کارخانه صنايع بسته بندی پگاه با بيش از                       
 هزار  300پيمانکاری با قراردادهای سفيد امضا، يکطرفه و دستمزدهای             

 نفر ديگر     100 نفر از کارگران پيمانکاری و              100هم اکنون     (تومانی   
واقع در شهر صنعتی شمس آباد واقع         )  دارای قراردادهای يکساله ميباشند    

قم در زمينه توليد انواع ظروف بسته بندی شير و لبنيات             -در اتوبان تهران 
 .تحت نظارت صنايع شير پگاه تهران فعال ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٢٢ – ١٣٨٩ مرداد ٣١

 

 اخراج کارگران 
 !صنايع بسته بندی پگاه تهران

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
 حال آنکه مسئله ،تفسير کرده اند

کارل مارکس!       برسر تغيير آنست  

!اعدام قتل عمد دولتى است  
اعدام قتل آگاهانه و با نقشه قبلى  
!تحت نام دولت و قانون است  

کارگران و مردم آزاديخواه براى 
!الغاى مجازات اعدام مبارزه ميکنند  
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جهانی "کنفرانس  :  يک دنيای بهتر  
شدن اسالم سياسی و تاثير آن بر            

در کانادا با موفقيت      "  حقوق زنان 
اجازه دهيد در ابتدا با      .  برگزار شد 

چرا اين تم    :  اين سئوال آغاز کنيم     
را انتخاب کرديد؟ چه کسانی به             
اين کنفرانس دعوت شده بودند؟             
ويژگی های جهانی شدن اسالم              
سياسی را کال چگونه ارزيابی می       

 کنيد؟ 

 

 علل انتخاب اين تم          :هما ارجمند  
از نطر من اوال جنبه پراتيكی                  

در آشورهای غربی      .  قضيه بود  
اسالم سياسی تعرض خود را در           
يك سطح با ترور و آشتار مردم             
بيگناه در اماآن عمومی و در                  
سطحی ديگر با نفوذ در احزاب،           
پارلمانها و دستگاههای دولتی و يا       
با نفوذ در ميان مهاجرين                            
آشورهای اسالم زده به ترقی                 
خواهی، آزادی و سكوالريسم به           

يك عرصه اصلی اين     .  پيش ميبرد 
تعرض، جنبش زنان و حقوق                  

اين بار اول نبود آه          .  زنان است  
من با اين تم به سازمان دادن                      
آنفرانس و تظاهرات و يا آمپين            

اين يك مبارزه جدی و       .  دست زدم 
گاها تمام وقت من است آه با                    
تعرض اسالم سياسی به حقوق               
زنان در جامعه های به اصطالح          

برای من      .  اسالمی مقابله آنم          
همانطور آه گفتم جنبه پراتيك                 
قضيه، يعنی آوتاه آردن دست               
مذهب و بطور مشخص اسالم از          
زندگی زنان و آودآان در بين                 
مهاجرين و به اصطالح خانواده           

با .  های اسالمی امری است فوری    
اين آنفرانس قصدم بر اين بود آه         
يك افق وسيعتری را در مقابله با            
اين جنبش ارتجاعی باز و يا تاآيد         
آنم و البته اين بار موضوعاتی در       
سطح آانادا در چند ماه گذشته به            
سطح جامعه آمده بود آه الزم بود         
در قبال آنها موضع و سياست                  
روشنی را رو به جامعه طرح                 
آرد و تبئين پايه ای تری و                         

 

 

 :پيرامون کنفرانس
 

 "جهانی شدن اسالم سياسی و تاثير آن بر حقوق زنان"
 

 گفتگو با هما ارجمند و آذر ماجدی

سياسی تری را درتوضيح                 
مسائلی چون نقاب و حجاب،            
قتلهای ناموسی و قضيه چند             
همسری و ازدواجهای دختران      

 .خردسال ارائه داد

 

آذر ماجدی، رئيس سازمان              
آزادی زن و عضو دفتر                       
سياسی حزب اتحاد آمونيسم            
آارگری بخاطر دقيقا نقش او           
در مبارزه ديرينه عليه مذهب          
و اسالم سياسی و حقوق زنان          
به اين آنفرانس دعوت شده بود      
تا در يك مقياس عمومی تر به           
جايگاه مذهب و جنبش سياه               
اسالم سياسی و رابطه آن با               

دبرا .  حقوق زنان پرتو بياندازد    
پالمر از غرب آانادا دعوت              
شده بود تا به قضيه چند                         
همسری در جوامع بسته مذهبی     
در آمريكاى شمالی و                             
بخصوص آانادا، از آنجايی آه      
خود از يك خانواده چند                         
همسری بوده و در افشا و                    
مبارزه عليه ستم آشی و بی               
حقوقی زنان و آودآان در                  
جامعه های چند همسری آمد             

آه متاسفانه      .  بوده، بپردازد     
بخاطر يك سانحه ناگوار در              
خانواده نتوانست در آنفرانس         

سخنران ديگر،    .  حاضر شود   
دعوت او دليل   .  طارق فتاح بود  

فتاح خود را          .  ويژه داشت     
مسلمان اصالح طلب و عليه             

او معروف    .  اسالمسيم ميداند   
" مسلمان مترقی  "است آه يك       

چند آتاب پر سر و صدا        .  است
بر عليه اسالميستها نوشته                 

و تا کنون چندين بار              .  است
هدف .  تهديد به مرگ شده است     

من از دعوت او جدا از اين آه          
او شديدا با نقاب، چند همسری،      
ازدواج اجباری و قتلهای                    
ناموسی مبارزه ميكند، اين بود       
آه ميخواستم به جامعه موضع        
به اصطالح جريان ترقی خواه       
اسالمی را در آنار جريان                 

١۶۶شماره   

راديكال و ميلتانت چپ نشان دهم تا         
ميخواستم .  تفاوتها را مشخص آنم        
 .  تلونی را به آنفرانس بدهم

 

اما ويژگيهای جهانی شدن اسالم                
سياسی را در اين ميبينم آه اين                    
جنبش برای سهم خواهی از قدرت و    
تحكيم نفوذ خود در آشورهای اسالم      
زده عرصه وسيعتری را ميدان                 

جدا از ابزار    .  بازی قرار داده است     
ترور و بمب گذاری در دل                             
شهرهای اروپايی و آمريكايی، ايجاد     
بحرانهای منطقه ای و جنگ در                 
خاورميانه، اين جريان با تهاجم به            
ترقی خواهی و آزاديخواهی و                    
حقوق زنان ميخواهد به يك نيروی           

. بانفوذ در مقياس جهانی بدل شود            
شايد بتوان در يك سطحی اين جنبش       
را با جهانی شدن فاشيسم مقايسه                

تهاجم به آشورهای ديگر،            .  آرد
برافراشتن پرچم نژاد پرستی و                  
ضديت آشكار با چپ و                                      

اين جريان فقط                .  آزاديخواهی
ميخواهد به زور ارتجاع مذهبی                

 . جهانی بشود

 

در اين کنفرانس به    :  يک دنيای بهتر  
قتلهای " نقاب و    ،مساله چند همسری  

جايگاه اين   .  پرداخته شد  "  ناموسی
موضوعات و اتخاذ يک موضع                
کمونيستی و راديکال را در شرايط         
کنونی چگونه می بينيد؟ از نقطه                
نظر شما چگونه ميتوان تعرض                 
اسالميستها را در سطح جهانی پس          
زد و بساط آنها را جارو کرد؟ به                
چه مولفه ها و مسائل حياتی در اين          

 زمينه بايد پاسخ داد؟ 

 

 مسئله چند همسری،          :هما ارجمند  
نقاب و قتلهای ناموسی موضوعاتی       
است آه در اين دو دهه در غرب به          

. موضوعات حادی بدل شده است            
مولتی آالچراليسم و پلوراليسم                    
قانونی و احترام به فرهنگها به اين           

اينها .  پديده ها ميدان دادن است               

موضوعاتی است آه در                             
چارچوب حقوق زنان و مسئله              
ستم آشی زنان بايد بدان توجه                

زنان  و آودآان مهاجر و يا        .  آرد
وابسته به جوامع به اصطالح                 
مذهبی امروز بنحوی از اين پديده       

هر روز بر تعداد     .  ها رنج ميبرند   
قربانيان قتلهای ناموسی افزوده            

دختران جوان را به زور       .  ميشود
به آشورهای پاآستان و افغانستان      
ميبرند و به ازداج اجباری مردان        
چند برابر سن اين آودآان                         

بساط مسجد و نماز          .  درمياورند
خوانی را در همه جا در حال علم         
آردن هستند و برای شستشوی              
مغزی آودآان و جوانان                            

در .  ميلياردهای هزينه ميكنند           
مقابل همه اينها بايد ايستاد و                     

اين آنفرانس ما هم       .  مبارزه آرد  
اما .  اساسا با اين هدف برگزار شد     

يك موضع راديكال و آمونيستی           
در قبال اين مسائل اين است آه              
بايد نه تنها جريانات اسالمی را             

نه تنها در مقابل دست        .  افشا آرد 
درازی مال و شيخ و مكالی                      
مذهبی به زندگی و حرمت زنان           
و آودآان بايد ايستاد، بلكه بايد               
جايگاه اسالم سياسی  و رابطه               
سهم خواهی و قدرتخواهی اين              
جريان با رشد و نفوذ دستگاه                   

بايد .  مذهب و اسالم را نشان داد         
بر جنبه سياسی مبارزه با اسالم            
سياسی و مذهب بطور آلی تاآيد          

از طرف ديگر بر جهان             .  آرد
شمولی حقوق انسان، زنان و                  

. آودآان بطور مشخص تاآيد آرد    
در عين حال مبارزه قاطعی را               
بايد با نسبيت فرهنگی و احترام به  

اين گرايش  .  فرهنگها به پيش برد     
به اصطالح ليبرال چپ را بايد              

بايد بر ضد مولتی         .  ايزوله آرد  
آالچراليسم و در دفاع از                            
انتيگراسيون آار در مقياس                    

. سياسی، فرهنگی و قانونی آرد         
بايد مماشات احزاب و دولتهای             
غربی با حكومتهای اسالمی را             

  .شديدا افشا آرد
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يك راه پس زدن تعرض اسالم                 
سياسی اين است آه جنبش                         
سكوالر و ترقی خوهی، جنبش              
برابری زن و جنبش دفاع از                    
حقوق آودك را بايد به ميدان آورد        
و اين شرطش آن است آه جريان          

. پوليتكال آوريكتنس را زد                      
جنبشهای سكوالر و مدرن هنوز           
هم از انگ راسيسم خوردن                      

من با آن چپهايی         .  وحشت دارند  
تروتسكيست آه ظاهرا بخاطر               
مبارزه با امپرياليسم از اسالميها          

اما .  دفاع ميكنند، آاری ندارم             
تعداد زيادی سازمان و تشكل                   
مدافع حقوق زنان و آودآان                     
ميشناسم آه از آنجايی آه ريششان       
در گرو دولت و بودجه های آن               
است جرات نميكنند به صف اول          
مبارزه عليه بيحقوقى زنان و                   
آودآان در جامعه های مهاجر و           

با اتكا به حقوق        .  مذهبی بپيوندند  
جهانشمول زنان و با اتكا به حقوق       
شهروندی و حق فردی انسانها و           
جنگيدن برای رفورم در قانون               
ميتوان مقابل جريانات مذهبی و            
اسالمی تا آنجايی آه در محدود              
حقوقی و قانونی برميگردد،                     

اما قضيه خيلی فراتر از           .  ايستاد
اين است و آن اين آه اينها را بايد           
در عرصه سياسی زد و ايزوله              

و البته يك راه آن هم خشك            .  آرد
آردن ريشه اينها در خود                            

بايد .  آشورهای اسالم زده است         
حكومتهای اسالمی و در راس آن         
جمهوری اسالمی را به زير آشيد        
و دنيا را بايد به حمايت از مردم              
در ايران در مبارزه برای آزادی          

 .و رفاه فراخواند

 

 شما در اين             :يک دنيای بهتر       
کنفرانس بر نقش مذاهب در                     
سرکوب و تحقير تاريخی زنان              
تاکيد کرديد و به مساله اسالم                    

در صورتيکه    .  سياسی پرداختيد   
جنبش حقوق  "برخی از گرايشات      

نه به مساله مذهب می                "  زنان
پردازند و نه نقش و جايگاهی                  
برای مذهب در ستم بر زنان                     

 پاسخ شما در اين زمينه                 .قائلند
چيست؟ برخی از جريانات سياسی     

 :پيرامون کنفرانس
جهانی شدن اسالم سياسی و تاثير آن بر "

  ..."حقوق زنان
 

ميکوشند که مقابله با اسالم                
سياسی را از مقابله با اسالم               

با يکی بعضا             .  جدا کنند      
ميسازند با ديگری بعضا مقابله      

از نظر شما به اين              .  ميکنند
دوگانگی چگونه بايد پرداخت؟      
موضع کمونيسم کارگری در           
اين چهارچوب چه مختصاتی          

 دارد؟ 

 

 قدرت گيری رژيم    :آذر ماجدی 
اسالمی در ايران از يک سو و        
پايان جنگ سرد از سوی                    
ديگر، موجبات عروج جنبش          
های مذهبی در سطح جهان را         

با قدرت گيری        .  فراهم آورد   
نهاد و جنبش های مذهبی                    
موقعيت زنان در دنيا بشدت              

بويژه در       .  وخيم تر شد             
خاورميانه و آفريقای شمالی،          
کشورهايی که تحت حاکميت           
اسالم قرار داشتند، برخی                  
دولت ها حجاب را اجباری                
کردند و در کشورهايی که                 
حجاب اجباری نشد، فشار                  
اجتماعی حجاب را عمال بر             

سنت .  زنان تحميل می کرد           
های عقب مانده عشيرتی، از           

آپارتايد .  قبيل سنگسار باب شد     
جنسی گسترش چشمگيری               

 .يافت

 

در کشورهای سابق بلوک                  
شرق نيز کليسا قدرت بسياری        

کليسای کاتوليک در           .  يافت
برخی کشورها از جمله لهستان     
و کليسای ارتودوکس در                     
کشورهای ديگر به حقوق زنان      
تعرض وسيعی را سازمان                

موقعيت حقوقی،            .  دادند
اقتصادی و اجتماعی زنان در         
اين کشورها عقب گرد بسياری      

حمله مذهب به حقوق            .  کرد
زنان به اين کشورها محدود              
نشد، در کشورهای ديگر،                 
بطور نمونه آمريکا نيز جنبش        
های مذهبی پيشروی های                  

 .بسياری داشتند

١۶۶شماره   
اين تعرض ابتدا دنيا را غافلگير                 

پيشروی های مذهب بدون             .  کرد
مقوله .  مقابله چندانی ادامه يافت            

ارتجاعی نسبيت فرهنگی بعنوان             
يکی از محصوالت پست مدرنيسم           
از طريق آکادمی ها، رسانه ها و                
دولت های مختلف مورد تبليغ و                 

بخشی از      .  حمايت قرار گرفت          
جنبش فمينيستی نيز از اين نگرش            
دفاع کرد و سرکوب بخش قابل                   
مالحظه ای از زنان تحت نام مذهب        

 .توجيه نمود

  

بتدريج جنبش سکوالريستی، آزادی      
زن و کمونيسم کارگری در مقابل             

بويژه در  .  مذهب عرض اندام کردند   
دهه اخير اين جنبش وسعت و                       

مبارزه .  نيروی بسياری يافته است       
با مذهب، تالش برای عقب نشاندن          
نهاد مذهب از دولت و زندگی                      
اجتماعی به يک امر روزمره اين             

 . جنبش ها بدل شده است

 

طی دهه اخير پيشروی هايی توسط         
. اين جنبش ها بدست آمده است                   

تالش برای عقب نشاندن نهاد و                  
جنبش های مذهبی تا حدودی موفق         

افشای ارتجاع و راسيسم    .  بوده است 
نهفته در مقوله نسبيت فرهنگی تا              

ديگر ما   .  حدودی موفق بوده است       
 90 و       80شاهد دفاع آتشين دهه             
 .ميالدی از اين مقوله نيستيم

  

بنظر می رسد که برخی جريانات با        
اتکاء به اين استدالل که مذهب از              
عقايد عميق مردم است، لذا نقد آن             
بی احترامی به مردم محسوب می            
شود، نه مذهب که زياده روی های          

. مذهبی را مورد نقد قرار می دهند          
برخی خواهان رفرم در مذهب،                

اين نظريه را      .  بويژه اسالم هستند     
اشاعه می دهند که تعابير مختلف از        
اسالم موجود است و تعبير رژيم               
اسالمی و طالبان يک تعبير قشری          
است و ميتوان با حاکم کردن يک               
تعبير ليبرالی از اسالم، جامعه را             

برخی .  بخوبی و خوشی اداره کرد        
اعالم می کنند که بطور نمونه حتی          

. چند همسری ربطی به اسالم ندارد        
يا زن ستيزی نه از اسالم که از                   

از .  سنت پدر ساالر ناشی می شود         
اينگونه تالش ها بسيار انجام می               

ما بويژه در ايران شاهد اين           .  گيرد
 .گرايشات و مباحث هستيم

بنظر من اين مباحث در ميان                 
جامعه و بويژه نسل جوان چندان          

نسل جوان ايران      .  مدافعی ندارد  
بشدت سکوالر و حتی مذهب                 
گريز است و خواهان خالصی              

اين جريان اصالح   .  فرهنگی است 
طلب حکومتی است که به اين                

عمر .  چرنديات متوسل می شود       
همه .  چنين تبليغاتی بسر آمده است    

می دانند که اسالم از بن زن ستيز        
برخی جريانات سياسی می     .  است

کوشند که بشيوه ای اپورتونيستی        
با رژيم اسالمی مبارزه کنند، بی          
آنکه چندان کاری به اسالم داشته         

لذا هم و غم خود را مقابله          .  باشند
با اسالم سياسی گذاشته اند و                    
اسالم را از زير تيغ نقد خود                     

اين در واقع         .  خارج کرده اند        
تالشی برای مماشات و سازش با         

باسم .  جريانات راست است             
و با وارونه        "  مذهب توده ها       "

مذهب امر        "کردن استدالل               
نقد و     "  خصوصی مردم است        

افشای مذهب را بکلی بکناری               
 .نهاده اند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
ما .  يک جريان ضد مذهب است         

خواهان يک نظام سکوالر هستيم،     
يعنی جدايی کامل مذهب از                      
دولت، قانونگذاری، آموزش و             

از .  پرورش و هويت شهروندی        
نظر ما مذهب بايد امر خصوصی       

اما ما   .  و شخصی انسان ها باشد        
بعنوان يک حزب مذهب زدايی            
از جامعه را بعنوان يک پالتفرم           

 . مهم خود در دستور داريم

 

ما به آزادی مذهب و آزادی عدم           
اعتقاد به آن احترام می گذاريم و           
معتقديم که اين اصل بايد بعنوان            
يک اصل قانونی در جامعه تثبيت       

اما تالش برای مذهب زدايی .  شود
را بعنوان يک امر آموزشی،                  
ترويجی خود برسميت می                       

ضمنا سنن و عملکردهای    .  شناسيم
مذهبی که با حقوق انسانی                         
کودکان، انسان ها و نرم های                  
انسانی در تناقض قرار گيرد                   
بنظر ما بايد ممنوع گردد، از                  
جمله حجاب کودکان، ختنه                      
دختران و پسران، قمه زدن، بد              
رفتاری با حيوان ها تحت عنوان          

 .ذبح اسالمی  و امثالهم

 
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نابودی اسالم سياسی يک ضرورت اجتماعی و                   :يک دنيای بهتر     
تحقق اين امر از نظر شما در گرو چيست؟ چه بايد                     .  عمومی است  

 کرد؟ 

 

دو فاکتور مهم در تقويت و بقای اسالم سياسی موثر                      :  آذر ماجدی  
اسالم سياسی از زخمی که   . رژيم اسالمی -2مساله فلسطين؛  -1.  است

اين جنبش هيچ ربطی به      .  بر جامعه فلسطين وارد آمده، تغذيه می کند         
هيچ عالقه ای نيز به حل عادالنه           .  عدالت طلبی مردم فلسطين ندارد       

تا زمانيکه مساله فلسطين الينحل باقی بماند و جنگ            .  اين مساله ندارد  
ميان مردم فلسطين و اسرائيل ادامه يابد، جنبش اسالم سياسی نيز از                  

تشکيل دو   :  لذا حل عادالنه مساله فلسطين         .  اين زخم تغذيه می کند         
دولت مستقل و متساوی الحقوق يک عامل مهم در حاشيه ای کردن                     

 .جنبش اسالم سياسی است

 

بقدرت رسيدن   .  سرنگونی رژيم اسالمی يک حلقه مهم ديگر است                 
رژيم اسالمی در اثر شکست جنبش انقالبی مردم ايران نقش تعيين                     

يک توجيه و     .  کننده ای در قدرت و نفوذ اسالم سياسی داشته است                  
بعالوه، رژيم اسالمی سرمايه    .  مقبوليت ايدئولوژيک بدان بخشيده است    

رژيم .  بسياری برای بقا و قدرت گيری اين جنبش صرف می کند                      
اسالمی يکی از رهبران مهم و استراتژيک اين جنبش و يک منبع                        

سرنگونی رژيم اسالمی يک ضربه مهم به اين           .  اصلی مالی آن است    
ضمنا توجيه    .  يک شريان مهم آن را قطع می کند                     .  جنبش است   

همانگونه که قدرت گيری رژيم          .  ايدئولوژيک آن را سلب می کند            
اسالمی جنبش اسالم سياسی را از حاشيه جوامع تحت سلطه به وسط                
جامعه کشاند، سرنگونی آن توسط يک جنبش انقالبی توده ای ديگر،                

  *.اين جنبش را دگر بار به حاشيه جامعه خواهد راند

 

 :پيرامون کنفرانس
جهانی شدن اسالم سياسی و تاثير آن بر "

  ..."حقوق زنان

١۶۶شماره   

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

 

 

 

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 

 

تحريم اقتصادى يک سالح 
!کشتار جمعى است  

 فرم تقاضاى عضويت 

 در حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى. اساس سوسياليسم انسان است
منصور حکمت! سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است  

 
 

اسمى که با آن فعاليت سياسى :             (نام و نام خانوادگى -١
)ميکنيد  

: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

 

. پرداخت حق عضويت الزامى و يک شرط مهم عضويت در حزب است
 ١٠ دالر کانادا ٢٠ دالر آمريکا ١۵حق عضويت ماهيانه در حزب معادل 

 ريال ايران ١٠٠٠٠ کرون سوئد و ١٠٠پوند انگليس ده يورو اروپا 

! کمونيستها،کارگران  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى براى سرنگونى 
سرمايه دارى از طريق يک انقالب کارگرى و 

کليد . برقرارى حکومت کارگرى مبارزه ميکند
آزادى جامعه دست طبقه کارگر و راه حل 

. به حزب بپيونديد. سوسياليستى اش است  
!اين حزب شماست  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بدعوت     2010 اوت         20شنبه     
 -حزب اتحاد کمونيسم کارگری            

تشکيالت کانادا يک جلسه                         
سخنرانی و پرسش و پاسخ با                   
رهبری حزب در شهر تورنتو                

سخنران اين جلسه       .  برگزار شد   
سرنگونی "آذر ماجدی و تم آن               

جمهوری اسالمی و آزادی،                     
برابری و رفاه همگان در گرو                

جلسه ابتدا با خوش       .  بود"  چيست
آمد گويی جليل بهروزی، عضو            
کميته مرکزی حزب و گرداننده             

جليل بهروزی    .  جلسه آغاز شد       
مختصرا سخنران و تم سخنرانی          
را معرفی کرد و سپس از حضار          
خواست که به احترام جان                          
باختگان آزادی و سوسياليسم،                

 يک    60بويژه جانباختگان دهه           
بعد از آن آذر      .  دقيقه سکوت کنند   

ماجدی سخنان خود را با ابراز               
خوشحالی از حضور در اين جلسه      

 .در شهر تورنتو آغاز کرد

 

آذر ماجدی مفصال در مورد                     
اوضاع سياسی در کشور، خيزش       
عظيم مردم که يک سال و سه ماه          
پيش آغاز شد، ماهيت اين خيزش،       
جنبش های اجتماعی در جامعه و         
نقش کمونيسم کارگری صحبت             

وی با اين نکته بحث خود را        .  کرد
در کنفرانس بنياد         :  "آغاز کرد    

پژوهش زنان در پاريس برخی به        
من گفتند که شما مدام در مورد                
سرنگونی صحبت می کنيد، پس           
تاکتيک چه می شود؟ من در پاسخ        
گفتم، من بعنوان يک کمونيست             
رابطه استراتژی و تاکتيک را                

شما يکبار بگوييد    .  خوب می فهمم   
که استراتژی تان سرنگونی است،      
آنگاه می توانيم در مورد تاکتيک          

اما مساله      .  باهم صحبت کنيم          
اينجاست که شما قصد سرنگونی          
رژيم را نداريد و تاکتيک يک                 
کالهی است که سر ما می                           

اين يک مساله گرهی ما       ."  گذاريد
اصالح .  در شرايط حاضر است        

طلبان حکومتی و تمام اپوزيسيون       
 –پرو رژيم، جريانات ملی                       

اسالمی و سازمان هايی مانند                  
اکثريت و حزب توده تمام تالش             

 

 جلسه سخنرانی
  آذر ماجدی در تورنتو برگزار شد

مدام .  شان حفظ اين نظام است       
دارند به مردم می گويند                       

نکنيد و       "  ساختار شکنی      "
اين بعهده ما       .  خشونت نکنيد   

است که اين نيروها را افشاء و        
اين موانعی را که        .  طرد کنيم  

در مقابل مردم گذاشته می                  
 .شود، کنار زنيم

 

در دوران انقالبی، در شرايط          
سياسی يا        -تالطم اجتماعی     

زمانی که قدرت سياسی در               
خيابان افتاده است، جامعه                  

قطب راست و    :  قطبی می شود   
نيروهای ميانه در اين           .  چپ

شرايط زير دست و پا له می              
لذا ما کمونيست ها بايد         .  شوند

بکوشيم قطب چپ را قوی                  
پرچم چپ را به اهتزار          .  کنيم

مردم در چنين               .  درآوريم
شرايطی، بقول منصور                      
حکمت، چپ جامعه را عزيز          
می کنند، چون عدالت می                   

ما بايد اين چپ را با           .  خواهند
قدرت در دسترس مردم قرار          

 .دهيم

 

رژيم اسالمی افتادنی است،              
فقط منتظر اينست که نيرويی           

اين سرنگونی می   .  آنرا بياندازد 
تواند در اثر انقالب باشد، يا               
انقالب می تواند پس از                         

اما .  سرنگونی بوقوع بپيوندد      
يک مساله روشن است، برای         
اينکه مردم بتوانند به آزادی،           
برابری واقعی و اجتماعی و             
رفاه همگانی دست يابند بايد              
يک جمهوری سوسياليستی در       

وگرنه راست  .  ايران پياده شود   
می برد و دوباره يک نظام                 
استثمار خشن را در جامعه                
پياده خواهد کرد و از گرده                 
کارگر کار می کشد و اختناق و       
سرکوب سياسی بر جامعه                 

 .حاکم خواهد شد

 

ما با سه جنبش اجتماعی در               
 –ملی        :  جامعه روبرويم       

١۶۶شماره   
اسالمی، ناسيوناليسم پرو غرب و            

ملی اسالمی يک   .  کمونيسم کارگری 
جريانی است که در راست به                       
اصالح طلبان حکومتی می رسد و          

. در چپ به اکثريت و توده ای ها               
اينها با سقوط رژيم اسالمی شانسی         

ناسيوناليسم پرو غرب              .  ندارند
خواهان يک نظام سرمايه داری                

. بازار آزاد وابسته به غرب است             
نظامی شبيه نظام پيشين با شاه يا بی         

نسخه اينها گرسنگی و استثمار      .  شاه
خشن و سرکوب و اختناق سياسی             

اين را حتی رهبرانشان به             .  است
اين گفته   .  صراحت عنوان می کنند      
مردم بايد  "داريوش همايون است که     

سی سال بيش از آنچه می خواهند              
کار کنند و کمتر از آنچه می خواهند        
دستمزد بگيرند تا وضع اقتصاد                 

اينها پيشاپيش   ."  جامعه درست شود    
نويد سی سال بردگی را به مردم می      

 .دهند

 

. کمونيسم کارگری تنها پاسخ است          
بايد توضيح داد که در اينجا منظور          
از کمونيسم کارگری، جنبش                        
اجتماعی وسيع در جامعه است و نه        

سرنگونی سرمايه       .  يک حزب      
داری، لغو مالکيت خصوصی و               
کار مزدی، يک انقالب کارگری              
تنها پاسخ برای دستيابی به آزادی،          

يک توضيح   .  برابری و رفاه است       
از .  ديگر نيز ضروری است                 

حکومت کارگری منظور حکومت         
قرار .  کارگران بر بقيه مردم نيست       

نيست سرمايه داران را عزل کنيم و        
بعد کارگران را بر بقيه مردم حاکم           

مساله بر سر اينست که طبقه          .  کنيم
کارگر بنا بر موقعيت خود در                      
مناسبات توليد و در اقتصاد سياسی          
جامعه تنها طبقه ای است که می                 
تواند بهمراه خود تمام مردم را آزاد         

لغو مناسبات سرمايه دارانه و         .  کند
کار مزدی و ايجاد يک سيستم                      
شورايی هدف انقالب کارگری                  

در پايان آذر ماجدی اعالم             .  است
کرد که در عصر ما کمونيسم                       
کارگری منصور حکمت پاسخگو           
است و اين حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری است که اين کمونيسم را             

وی آنگاه با         .  نمايندگی می کند        
فراخوان حمايت از حزب و پيوستن       
به آن سخنرانی خويش را به پايان             

 .رساند

 

پس از تنفس، محمود احمدی، عضو       

دفتر سياسی حزب، سخنان                      
يک "کوتاهی در معرفی راديو             

 ساعته     24راديو     "  دنيای بهتر    
ماهواره ای و اينترنتی حزب                  

وی گفت که راديو يک     .  ايراد کرد 
دنيای بهتر صدای آزادی و                      
برابری، صدای راديکاليسم                    
کمونيستی، صدای آزاديخواهی           

. زنان و عليه رژيم اسالمی است         
وی از همه خواست که بهر شکل         
ممکن از اين راديو حمايت کنند و        

سپس .  آنرا به همه معرفی کنند           
فخری جواهری به جمع آوری              
کمک مالی برای راديو مشغول            

 .شد
 

آنگاه وقت به پرسش و پاسخ                    
تعدادی از حضار سواالت      .  رسيد

و نظراتشان را مطرح کردند و             
. آذر ماجدی به سواالت پاسخ گفت     

مباحث زير از جمله مسائلی بود           
که در اين بخش مورد بحث قرار          

ماهيت جنبش سبز چيست،    :  گرفت
آيا مردم متوهم و دنباله رو                        
موسوی و اصالح طلبان حکومتی     
اند؟ تفاوت موضع حزب اتحاد              
کمونيسم کارگری با جرياناتی که        
اين خيزش را انقالب ناميده اند              
چيست، اعتصاب عمومی در                 
کردستان، فراخوان دادن به                     
بازاريان برای شرکت در                         
اعتصاب عمومی، تفاوت                         
اعتصاب در بازار تهران با بازار       
در کردستان، ناسيوناليسم،                      
موقعيت حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری در ميان طبقه کارگر،             
چگونه می توان موقعيت چپ را          

 تقويت کرد؟
 

در اين جلسه از طرف روزنامه            
شهروند از آذر ماجدی برای                   
گفتگو دعوت بعمل آمد که اين                
گفتگو روز دوشنبه در دفتر                     

عالقمندان می  .  روزنامه انجام شد  
توانند با رجوع به سايت حزب               
اتحاد کمونيسم کارگری فيلم                    
سخنرانی و پرسش و پاسخ و                   
عکس هايی از اين جلسه را                      

 .مشاهده کنند
 

http:/www.wupiran.net 
 

 -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 تشکيالت کانادا

 2010اوت   22



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردساالری يکى از ارکان بنيادى       
جوامع امروز است و وجه                         
مشخصه آن عبارت از اقتدار                  
نهادينه شده مردان بر زنان و                   

. کودکان در واحد خانواده است             
 تبعيض جنسى و               ،مردساالری

نابرابرى زن و مرد گوشه اى از           
نابرابرى بنيادى جامعه طبقاتى و         

اما اين تمام ماجرا         .  نتيجه آنست  
روى ديگر سکه مقاومت        .  نيست

. عليه اين وضعيت است                             
مردساالری برای اولين بار در              
تاريخ توسط  کار و آگاهی زنان و         
جنبش های اجتماعی به چالش                

اوال سرمايه دارى بنا       .  کشيده شد  
به نيازهاى توليد و سرمايه ناچار         
شد که زنان را وارد بازار کار                
کند و ثانيا همراه با شرکت وسيع           
زنان در بازار کار و تامين                        

 ،استقالل اقتصادى خويش                        
مشروعيت موقعيت مردان در               
مقام نان آور خانواده بتدريج                     

 . ضعيف و ضعيف تر شد
 

درباره مبارزات زنان نيز بايد                
گفت که آنان برای ابراز وجود               
خويش تا عصر حاضر صبر                  

زنان تاثير خود را به         .  نکرده اند  
قدمت تاريخ بشری  برجا گذارده           
اند هرچند که غالبا در کتابهای                
تاريخ و اسناد مکتوب نشانی از             

اما .  ايشان به چشم نمی خورد              
مبارزات وسيع و علنی و برجسته        
زنان عليه ستم و آپارتايد جنسی از       
انقالب اکتبر آغاز و در دهه های          

. پايانی قرن بيستم اوج ميگيرد               
نتيجه اين جنبش و تاثيرات اين                
مبارزات اينست که در کشورهای       
غربی اکثريت وسيعی از زنان               
خود را با مردان برابر می دانند و         
عليه هر نوع تبعيض و اسارتى              

. در زندگى خويش مبارزه ميکنند        
اين آگاهی به سرعت در جهان                

اگر بتوان اسم      .  گسترش می يابد    
 اين  ،گذاشت"  انقالب"اين سير را     

انقالب می رود تا ريشه های                    
جامعه را درنوردد  و اساسا                      

 .انقالبی بازگشت ناپذير است
 

البته نمی شود گفت مسائل مربوط        

 

 نقالب زنانه بر عليه ا
 مردساالری در دنيای معاصر

 على طاهرى

به سو استفاده و ستم بر زنان و         
کودکان از بين رفته است اما            
در بخشى از جوامع پيشرفته            
دنياى امروز تا حد چشم گيری        
کاهش يافته است هرچند در              
بخش اعظم دنيا اين مناسبات            
زشت و قرون وسطائى                        
برخالف اميال صدها ميليون           

در .  زن و مرد عمل ميکند              
بازار کار همراه با باالتر رفتن       
سطح تحصيلی زنان گرايش به      
برابری بيشتری می شود اما            
هنوز خشونت در روابط                     
شخصی بر عليه زنان در                    

اين انقالبی نيست   .  جريان است 
که به نرمی و ماليمت به پيش          

منظره انسانی آزادی          .  برود
زنان هنوز آلوده به جنازه بی           
گناهانی چون سکينه آشتيانی           

در هر حال به رغم                .  است
سختی اين انقالب ابعاد                         
دگرگون شدن آگاهی زنان و             
مردان درباره آزادی زن در             

. چند دهه اخير بی سابقه است         
در مورد سکينه آشتيانی کمتر         
روزنامه ای در سرتاسر جهان       
است که به اين قضيه واکنش             
نشان نداده باشد گويی اژدهايی       
از اعماق زمين احضار شده             
است تا قوانين ضد بشری چون      

 .سنگسار را يک باره ببلعد
 

اما مبارزات  زنان در عصر            
حاضر با افت و خيز های                    

از سويی   .  متفاوتی روبروست  
نيرو و تنوع نهضت                                
آزاديخواهی زنان در تالش              
است تا هسته ای همگون برای        

در اينجا   .  دگرگونی ايجاد کند     
منظور از کنفرانس های برای        
وحدت جنبش های فمينستی              
کشورهای متفاوت با گرايش           

يک گرايش  .  های سياسى است   
عقبمانده ميخواهد در عمل از          
آزادی زن مخرج مشترک                 
بگيرد و اين امر را به يک                  
اعتراض بر عليه مردها تقليل         

اما مادام که نقد                        .  دهد
مردساالری به نقد محدود                   

 ،خشونت مردانه تقليل مى يابد       
اين از يک اعتراض سطحی و        

١۶۶شماره   
محدود فرهنگى و اخالقى فراتر                

بعنوان مثال راه های                 .  نميرود
پيشنهادی برخى فمينيست ها                        
همچون تبليغ بر عليه خانواده يا                  
جايگزين کردن همجنسگرايی يک         
پديده تخيلی و غير واقعی در پاسخ            
به نيازهای جنبش زنان براى آزادى       

پاسخ ساده به اين گرايش ها           .  است
زنان مردساالری هستند که چه بسا         
دهها برابر از يک مرد مرتجع با               

نمايندگان زن  .  آزادی زن مخالف اند   
مجلس جمهوری اسالمی يا ماموران     
زن يگان ويژه در اين کاتاگوری                
قرار نمی گيرند؟ متقابال مردانی که        
برای آزادی زن مبارزه می کنند و           

 .  آزادى زن را امر خود ميدانند
 

از طرفی ديگر مرتجعين با دادن               
آمار وحشتناک از افسردگی و                     
نابودی خانواده و آمار باالی طالق          
و حاملگی زودرس دختربچه ها                

می "  آزادی زن "اينها را نشانه های     
دانند و جنبش های غير راديکال                
زنان مانند فمينيست متفاوت و                     

سرتاپازن "فمينيست آگاهگر و                  
در مقابل اين تئوری بافی ها      "  هستيم

نظام حاکم از    .  خلع سالح می شوند     
سويی با تحميل فقر و بيکاری بنياد           
اجتماع را از هم ميپاشد و از سويی          
اين از هم پاشيدگی اجتماعی و                     
پيامدهاى اجتماعى آنرا را به گردن         

در .  منتقدين به اين وضع می اندازد       
: پاسخ به اين مرتجعين بايد گفت                

هرچه آزاديخواهان بگويند فعال                
 قانون     ،قدرت در دست شماست             

 وضع فعلی هم نتيجه      ،دست شماست 
اما .  سياست های اجتماعی شماست      

وقتی به برخى فمينيست ها اين                    
ريشه هاى اجتماعی را متذکر می             

 راديکاليسم را با جنبش                     ،شوی
مسلحانه يکی قلمداد و آنرا رد می             

. اين عين منطق آنهاست                .  کنند
فمينيست ها راديکال شدن جنبش               

. زنان را خطر کمونيسم می دانند             
مثال حزب سيسنيسترا در ايتاليا را          
می زنند که بر عليه برلوسکونی و           
هوادارن خانواده سنتی بپاخاستند و         
در اين ميان مسلح شدن جنبش                     
آزاديخواهی زنان به کمونيسم را               

 .رقصيدن با گرگ ها می نامند
 

عده ای ديگر راه حل را گفتمان می          
دادند و آگاهانه و نا آگاهانه چشم                 

. خود را روی حقايق می بندند                     
نصيحت کردن نظام مردساالر به            
چيزی که از آن سود می برد مثل               
اين است که به سرمايه داری                        

مشفقانه بگويی کارگر را استثمار       
البته اينها خود بهتر از                !  نکن

هرکسی می دانند که راه به جايی         
اما اگر برای منکوب       .  نمی برند  

کردن کمونيسم در ميان چنين                 
جنبش اجتماعی قوی جايزه نوبل         

 .بگيرند پروايی ندارند
 

راه حل بعدی که ارائه می دهند             
اين .  گريز از جنسيت خود است         

شعار بيشتر در آمريکا مطرح               
مدعيان اين شعار بيشتر        .  ميشود

از موضع همان مردساالری در           
قامت تقليل دادن انسان به يک                

گويی می    .  جنس عمل می کنند         
شود با جمبل و جادو و حرافی                
حقايق تاريخی را عوض کرد و يا       
با اين ياست جلوی تجارت سکس        
و مواد مخدر و فيلم پورنو                          

شاخه های     .  کودکان را گرفت        
گوناگون فمينيسم از فمينيسم سياه        

 فمينيسم     ،ساوتهال در انگلستان        
 ، فمينيسم آمريکايی              ،مکزيکی

 - فمينيسم خود          ،فمينيسم ژاپنی     
 اصل را رها و افسانه       ،ديگر آزار 

 .پردازی می کنند
 

آنچه که مسلم است نظام سرمايه           
داری ريشه مصيبت های زنان و         

. مردساالری دنيای حاضر است         
هر چند مردساالری عمرش از             
مناسبات سرمايه داری بيشتر                
است اما اوال اين نظام است که               
مردساالری را در فرمت های               
جديدی توليد و بازتوليد می کند و         
ثانيا جنبش های اجتماعی راديکال     
که مردساالری و تبعيض جنسى          
را به چالش می کشند در بسيارى         
جاهاى دنيا شديدا سرکوب                        

زنان در چهارچوب            .  ميشوند
سرمايه دارى ميتوانند بسيارى از       
حقوق و برابرى با مردان را                   
بدست بياورند و بايد براى هر                

اما يک رهائى   .  ذره آن تالش کرد   
 چه زن    ،و برابرى واقعى انسانها     

 با سرمايه دارى عملى     ،و چه مرد  
اين اختالف اساسى                .  نيست

. کمونيسم به هر نوع فمينيسم است     
جنبش رهائى زنان در قلمرو                  
جهانى وقتی می تواند به تعيين               
تکليف نهايی با مردساالری و                
تبعيض و نابرابرى برسد که به             
سالح کمونيسم و نقد کمونيستی             
در رابطه با ريشه نابرابرى زن و       
دليل استمرار مرد ساالری در               

 ! *دنياى امروز مسلح شود



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ٢٠٠٩ نوامبر سال      ١٠در تاريخ    
 که در حوزه           سازمانهای مختلفی  

حقوق پناهندگی مشغول به فّعاليت       
هستند از دولت يونان بخاطر                   
نقض مداوم حقوق پناهندگی به               
کميسيون اروپا شکاياتی را تحويل      

در اين پروسه کميسيون       .  داده اند  
اروپا اولين قدم را برداشت تا در           

 با دولت    ٢٢۶مورد قانون شماره      
بنابه .  يونان وارد مذاکره شود            

شواهد دادرسی اين نوع شکايت            
باعث محکوميت دولت يونان در          
 .نقض امور پناهندگی خواهند شد

  

در اين سالهای اخير تعداد زيادی          
گزارش از طرف ارگانها و                      
  سازمانهای دفاع از حقوق انسانی       

و پناهندگی در مورد موقعيت                  
پناهجويان که در وضعيت بسيار          
نگران کننده و وخيم در يونان به            

در .  سر ميبرند را منتشر کرده اند       
اين اسناد با اشاره به اين شرايط              

 اروپا بيشتر از        ويژه ديوان عالی   
 دولت  ٢٠٠٧ بار در آوريل سال    ٢

يونان را محکوم به نقض قوانين            
 که   ٢۶پناهندگی از جمله قانون           

در رابطه با حق انجمن پناهندگی          
و درخواست پناهندگی ميباشند را        

مشکل ديگر در     .  متهم  کرده اند      
 بوقوع پيوست   ٢٠٠٩تابستان سال   
ان اعالم کرد ديگر       -که در آن يو    

در مسائل پناهندگی مثل گذشته               
 . باشد سهيم نمی

 

آئين دادرسی در رابطه با حقوق           
 پناهندگی

قبل از هر چيز آيين دادرسی در             
مورد قوانين پناهندگی و نحوه                 

 و پايه ای          اجرا آن سوال اساسی      
باشد که آيا در کّل سيستم                        می

پناهندگی در يک کشور پناهنده              
 باشد يا نه در          پذير ميتواند عملی   

 خواهد شد که                    عملی         زمانی
متقاضی بتواند درخواست                        
پناهندگی دهد و طبق معمول علت        
و دليل پناهندگی را توضيح و                   
نهادهای مسئول به آن رسيدگی              

 کنند؟ 

 نقض قوانين پناهندگی 
 توسط دولت يونان

 رش جعفریيه

ممانعت از درخواست                           
 دسترسی يا راهيابی     ،پناهندگی

 به خاک يونان

امکان تقاضای پناهندگی در             
خاک يونان و در اولين قدم                 
گذاشتن در آن خاک، ميشود              

 نتيجه و باطل شده         گفت که بی   
چرا؟ به اين    .  آيد    به حساب می   

 پناه يا             يک بی           دليل وقتی   
ای به  هر دليل ممکن به            آواره

 اولين   ،خاک يونان قدم گذارد        
برخورد با پليس ساحلی که کار      

ها    و روزانه اين پليس       هميشگی
باشد که بطور وحشيانه و             می

 به        دور از هر حس انسانی            
پناهندگان حمله ميکنند و آنها            
را مورد ضرب و شتم شديد               

 که پناهنده در            ،قرار ميدهند   
همان برخورد اول متوجه اين         
قضيه گردد که اينجا جای دفاع       

 يا پناهندگی         از حقوق انسانی     
باشد در اين زمينه مدارک         نمی

زيادی به صورت مکتوب و             
 .تصويری موجود ميباشند

 

 !درخواست پناهندگی در زندان

اگر پناهنده بتواند به خاک                   
يونان وارد شود قبل از هر                 
چيز بدون هيچ نوع روشن                 

 آگاهی کامل در        گری و در نا     
البته .  بازداشتگاه خواهد ماند       

بدون در نظر گرفتن اين مساله       
و .   پناه است     که يک انسان بی     

مشکالت متعدد ديگر در رابطه     
با برخورد زندانبانها و                         
وضعيت اسفبار زندانها چه از        
لحاظه بهداشتی يا برخورد                

البته اين   .   با متقاضی        انسانی
برخوردها سازماندهی شده و          
کامال عمدی ميباشند که پناهنده      

ای   حاضر نباشد در هيچ زمينه       
درخواست پناهندگی اعالم کند       
  و منصرف گردد و بعضی                

 از اين است که             خبرها حاکی  
 که      در خود زندان از کسانی          

درخواست پناهندگی ارائه                 
نميدهند گفته شده که مدت                    
کوتاهی را در بازداشتگاه به             

 .سر خواهيد برد

١۶۶شماره   
ايراد و اشتباه بودن ثبت در تمام               

 مقاطع

اگر پای ثبت نام به ميان ميايد در                
اين زمينه با مشکالت فاجعه آميز              

از جمله       .  تری روبرو هستيم            
. متقاضی هيچ ضمانتی ندارد                      

مدارکی را که ارائه خواهد داد و يا           
به سواالت مسئولين به اصطالح               
رسيدگی به حقوق پناهندگی  جواب         

 به ثبت     دهد را واقعا و بطور واقعی      
برای روشن شدن       .  خواهند رساند   

اين فاجعه در يونان اغلب تاريخ                 
تولد متقاضی را غلط و يا اينکه                   
کودک يا نوجوان را بيشتر از سّن             

 به ثبت رسانده اند تا حدی که           واقعی
نوجوان کامال به بزرگسال ختم                  
گردد و بعضا در مورد عکس                      
متقاضی به همين صورت بارها                

 با      مشاهده شده که شخص واقعی           
 که روی پرونده هست کامال         عکسی

در هنگام آزاد      .  متضاد بوده است     
شدن از بازداشتگاه يا زندان موقت          
بطور سيستماتيک ارقام و اسناد                
اشتباه در رابطه با شخص متقاضی         
و آخرين مساله صفهای طوالنی در        
مقابل مراجع يا ارگان مسئول در               

   الی ۶آتن ميباشد که پناهنده بعد از           
 بار مراجعه کردن موفق به                       ٧

دريافت فرم تقاضای پناهندگی                    
به گفته شاهدان عينی و               .  ميشود

سازمانهای دفاع از حقوق پناهندگی       
 .بعضا ماهها بطول ميانجامد

 

نقض قوانين پناهندگی توسط                     
 نقض حقوق اجتماعی                     ،يونان
 پناهنده

ضمن اينکه مقامات يونان مانع                   
درخواست پناهندگی متقاضيان از           
هر راه ممکن  ميشوند که در مقاله            

بطور مثال ثبت   . اشاره شده بود       قبلی
.  پناهنده     اشتباه نام و هويت  اصلی         

در اين مورد و در بطن مساله و                  
ناکامی و از عهده بر نيامدن مقامات        
مسئول حقوق اجتماعی فردی و                 

 پناهنده کامال پايمال و نقض            جمعی
شده است، در حاليکه وظيفه نهاد               
مسئول در يونان کامال مشخص شده       
که در نحوه عمل به درخواست                   

 شود      متاقضی پناهندگی بايد سعی        
بطور مسوالنه روند دادرسی را                
پيش بگيرند باز در اين زمينه هيچ            
نوع دگرگونی يا عمل کردن به اين          

کنيم، مطابق    مفاد را ما مشاهده نمی      
 ۶قانون و قاعده پناهندگی بند                       

 هر فرد بزرگسال که       ٢٢پاراگراف  

قادر به کار کردن هست را حق             
شخص ميداند در هر کشور                     

. اروپايی درخواست پناهندگی دهد   
 ٣و همچنين طبق قانون                              

 تمام      ٢ دوبلين            ١پاراگراف      
 موارد    کشورها مٔوظف به بررسی   

پناهندگی ميباشند سوال اينجاست        
آيا دولت يونان تالشی در اين                  

 زمينه کرده است؟ 

 

 در عمل               تضمين يا گارانتی         
 دادرسی

،  ٢٢٠/٢٠٠٧به واسطه مصوبه        
 و            ٢٠٠۶/٩۶،            ٩٠/٢٠٠٨
 آيين دادرسی قوانين          ٨١/٢٠٠٩

. پناهندگی دوباره تغيير کرده اند         
 که   ٨١/٢٠٠٩خصوصًا مصوبه     
 به بعد      ٢٠٠٩در تاريخ جوالی        
باشد و باعث         معتبر و جايز می       

دگرگونی در مقاطع مختلف                    
دادرسی در امور پناهندگی گشته         
است که نهادها و شعبه قضائی               
مسئول و مديرهای پليس بايد از            

 ، پيروی کنند        ٨١/٢٠٠٩قانون     
چون قانون قبل از اين مصوبه               

اين قانون  .  کامال حذف شده است     
جديد اين امکان و توانايی حقوقی         

 به          را  بهتر از قانون قبلی                    
متقاضی ميدهد که در رابطه با              
حق پناهندگی يا درخواست                      

 . پناهندگی اظهار نظر کند

 

عدم اطالع رسانی يا آگاه                  -١
کردن پناهنده با زبان مادری در           

در اين زمينه        .  جريان دادرسی   
نهادها بسنده ميکنند به چند تا کاذ          

ان که در ميان             -پاره توسط يو     
 به     دسترسی   متقاضيان افراد کمی   

آن دارند و در ضمن اين اطالع             
در نتيجه   .  باشد   رسانی رايج نمی    

متقاضی در رابطه با وضعيت              
دادرسی و نحوه اجرأ آن آگاهی             

 .کامل را دريافت نخواهد کرد

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به دليل تغيير موقعيت حقوقی          -٢
 با       ٢٠٠٩در تابستان سال                     

مشکالت بسيار جدی در ارتباط با       
نحوه استماع دادرسی روبرو                  
هستيم و اين امکان را به متقاضی         
نميدهد که داليل پناهندگی را به              

بنابراين بطور       .  اثبات رساند      
. پذيرد  سطحی يا ظاهری انجام می     

در نهايت باعث مانع شدن در                  
استماع دادرسی خواهد شد و                   
منجر به طرح سواالتی شده که               
متقاضی نميتواند داليل تحت                   

در .  تعقيب بودن را باز گو کند             
عوض سواالتی طرح شده که در          

  به چه دليلی     :  کنم   ذيل اشاره می     
امکان اين را نداشته ايد در کشور         
خويش کار پيدا کنيد؟ بايد کشور            
خود را ترک ميکرديد چون با                 
 بستگان يا خانواده جدال داشته ايد؟

 

اين سواالت توسط پليس که                       
 از کشور شخص          اطالعات کافی  

متقاضی يا مسائل پناهندگی را                
. ندارند مداوما مطرح شده است            

 که از        بعالوه نبودن مترجم کافی      
به بعد با اين مشکل           ٢٠٠١سال   

هم روبرو هستيم که  استماع به               
 انجام شده و                      زبان انگليسی     

متقاضی قادر به تشريح و توضيح        
دليل پناهندگی بنابه ضعف در اين        
زبان نبوده و همچنين صورت                

 . جلسه ای هم تهيه نشده است

 

 برگرديم  ٨١/٢٠٠٩اگر به قانون      
کنيم که رفرم ايجاد شده       مشاهده می 

استماع بايد    :  به اين قرار است          
توسط يک کميته راهنما در مورد         
مساله پناهندگی انجام پذيرد و اين         

: کميته از اين افراد متشکل هستند        
 رتبه از     يک کارمند مقام عالی      -١

 -٢اداره پليس يا مدير جلسه،                   
نماينده از طرف اداره مهاجرت و        

نماينده از       -٣اداره خارجيها،          
اما اين نهاد اعالم      .  ان  -طرف يو 

کرده که در اين کميته سهمی بازی       
در پايان هيئت           .  نخواهد کرد     

  های بی     تشکيل شده بيشتر پليس        
تجربه در تمام زمينه های مربوط         
به امور پناهندگی هستند که                       
مراحل متقاضيان را به اتمام                    

 

 نقض قوانين پناهندگی 
 ...توسط دولت يونان 

ميرسانند و قادر به انجام                      
رساندن رفرم جديد سال                       

 .را هم ندارند٢٠٠٩
 

 نتيجه گيری

همانطور که مالحظه فرموديد       
اين تنها قسمت بسيار کوتاهی          
از نقض قوانين پناهندگی در             

  باشد که من سعی              يونان می   
ای   چکيدهيادداشت  کردم در اين    

از آنرا با کمک سازمانهای                
دفاع از حقوق پناهندگی درج           

 ٢٠٠٩در يونان از سال         .  کنم
حکومت جديدی روی کار آمده      

شايد حکومت پاسوک در    .  است
حين تحرير اين نوشته يک                 

 بيشتر در خدمت          سال يا کمی    
جامعه پناهندگی و خود مردم           
يونان دست بکار شده و بنا به            
قول و قرارهای وزارت کشور      
  که اعالم کرده بودند سعی                 

خواهد شد يک نهاد مستقل در          
رابطه با پناهندگی ايجاد کنند            
در همين پروسه ميشود اشاره         

 موارد              در بعضی      .  کرد
 صورت گرفته که                تغييراتی

آيا در آينده    .  بسيار اندک هستند  
دولت يونان قادر به پيش بردن        
حقوق استاندارد پناهندگی و             
بهتر شدن سيستم پناهندگی                 
خواهد شد؟ سوال زود هنگامی       

بايد منتظر ماند که                .  است
کميسيون اروپا و نهادهای                 
مدافع حقوق پناهندگی تا چه              
اندازه به اين روند خوشبين                
هستند و يا اينکه دولت يونان            
قادر به اجرا رساندن قوانين              
پناهندگی طبق مفاد اتحاديه                

به نظر من   .  اروپا هست يا خير   
با توجه به وضعيت تحصن               

 و          پناهندگان سياسی ايرانی        
 دولت يونان   ،بازتاب اين مساله  

از عهده اين قوانين بر نخواهد         
آمد و به يک جهنم بدون                        
بازگشت برای متقاضيان                    

 . پناهندگی تبديل شده است
 

به اميد روزی که تمام انسانها           
از جمله ايرانيهای متحصن در       
آتن به آرزوهای خود دست                

 . يابند

١۶۶شماره   
 

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

 يک دنياى بهتر
برنامه هاى رسمى خود را از      “  يک دنياى بهتر  ” ساعته   ٢۴راديو  

 ۴ برابر با     ١٣٨٩ مرداد   ١٣امروز    طريق ماهواره و اينترنت از       
لطفا مشخصات راديو را به اطالع          .  آغاز کرده است     ٢٠١٠اوت  

 . عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 

19279 
 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 
 : اى ميل راديو

1917@wupradio.org  
 

برنامه حزب اتحاد “ صداى کمونيسم کارگرى”
 به وقت ٩کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 

تهران از کانال راديو يک دنياى بهتر پخش 
 . ميشود

 صداى  ، صداى کارگران کمونيست    ،“صداى کمونيسم کارگرى  ”به  
 صداى متعهد به      ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد         و  آزاديخواهى  

 صداى مبارزه براى     ،حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى         
سرنگونى جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت               
 . سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 

!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/ 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آقای حسن زارع زاده اردشير با            
درج مقاله ای تحت عنوان                          

همبستگی ملی، ضرورت                      "
در سايت ايران پرس           "  تاريخی

و "  ملی"نيوز ضرورت ميثاقی         
جهت خالصی از       "    همه باهم   "

رژيم اسالمی را پيشنهاد داده                   
ايشان با تفسير از جنبش             .  است

سبز و اينکه اين جنبش سبز ديگر         
 مورد حمايت بين          ،همگانی شده   

 بخش مهمی   ،المللی هم قرار گرفته  
از نيروهای درون حکومتی را              
فراگرفته و اين بخش درون                      
حکومتی در مقابل دوستان سابق          

 و همينطور   ،خويش قرارگرفته اند  
برگزاری "خواستهايی مانند                   

که در چند سال گذشته       "  رفراندوم
اپوزيسيون "بارها از سوی                      

طرح شده بود،   "  سکوالر دمکرات 
اينک، از زبان چهره های مهم                
نظام از جمله مهدی کروبی بيان            
می شود که در واقع به وسعت                 
يافتن جبهه دمکراسی منجر می             

 ! شود

 

ايشان مدعى است که رژيم                        
اصل رعايت   "جمهوری اسالمی      

است و    "  حقوق بشر را پذيرفته         
نتيجه ميگيرند که کروبی و                       
موسوی در جبهه سکوالريسم                

او با توجه به                 !  قرار دارند     
ديدگاهش از دمکراسی و قرار               
دادن گروهايی همچون جبهه ملی        
ايران، حزب ملت ايران، حزب             
پان ايرانيست، حزب دمکرات               
ايران و غيره در جبهه فراگير                 
سکوالريسم برای مبارزه با رژيم        

 خواهان حمايت از طرح       ،اسالمی
همبستگی ملی، ضرورت                      "

طرح و شعاری      .  است"  تاريخی
که سالهاست از طرف نيروهای            
ملی مذهبی و ارتجاعی همچون            

 . مجاهدين خلق مطرح شده است

 

آقاى حسن زارع زاده اردشير با            
توجه به خط سياسى و هدفى که              

 براى ايجاد يک             ،دنبال ميکنند    
سنگر مدافع سرمايه دارى در                 

 

 ! ضرورت تاريخی،)بورژوائى(همبستگی ملى 
 اردشيرزاده در جواب حسن زارع 

 

 روزبه بيات

سنگرى که  .  ايران تالش ميکند   
پائى در اسالم دارد و پائى در           
دمکراسى و سکوالريسم و               

آن همين     "  فراگيرى"اساسا     
اما اگر     .  خاصيت را دارد         

مشکل جامعه ايران با اين نوع        
تالشها و در واقع توهمات حل         

 بسيار زودتر از ايشان           ،ميشد
اين نسخه جادوئى طرح شده            
بود و همه چيز به خير و                       

الزم ديدم  .  خوشى تمام شده بود   
خيلی مختصر و فشرده جواب        
ايشان و ديگر گروه های                     

 ملی مذهبی و             ،ناسيوناليست
 . طرفدار پنتاگون را بدهم

 

جنبش آزايخواهی و برابری            
طلب مردم ايران اگرچه در              

 توسط رژيم اسالمى    ۵٧انقالب  
و از جمله متحدين و روساى             

 اما     ،ايشان درهم کوبيده شد           
مجددا کمر راست کرده و به             
حرکت خود برای درهم                       
کوبيدن سرمايه و اسالم سياسی     

اين جنبش هم    .  ادامه داده است   
اکنون به يک جبهه بزرگ                 
تبديل شده است و ميرود تا                  
رژيم وحشى اسالمی و حافظ           
نظم سرمايه داری را در هم               

 . بکوبد

 

آقاى اردشير درست ميگويد که      
ضرورتی "  همبستگی ملی     "

تاريخی دارد اما اين ضرورت       
تاريخی بورژواها و دست و پا        
زدن آنها در دوره انقالبى برای     

. نجات نظام سرمايه داری است    
در مقابل آلترناتيو کمونيستی           
کارگری که هدفش واژگونى           
مناسبات سرمايه داری و                    
جامعه طبقاتى و برقراری يک       

 ضرورت     ،دنيای بهتر است        
پيشرويش افشاى اين سنگرها و     
نقطه سازشها است که هدفشان       
را کشيدن کارگران پشت جبهه       
سرمايه داران قرار داده اند و           
ناسيوناليسم بعنوان يک                       
ايدوئولوژى ارتجاعى ابزار و        

١۶۶شماره   

 . دين و ايمان آنهاست
 

سرمايه داری جهانی بخوبی فهميده        
است که ديگر اين رژيم آدمکش که          

 و براى           ١٣٥٧خود در سال                
سرکوب انقالب به مردم ايران                    

 ديگر قادر به حفظ                ،تحميل کرد   
به همين   .  منافعش در ايران نيست       

همه با  "دليل با علم کردن شعارهای       
 و          ،"همبستگی ملی           "،"هم

سازماندهى انواع ارتجاع تحت                 
و مخملی و    "  انقالب  سبز   "نامهاى  

نارنجی و هزار کوفت و زهرمار             
 ميخواهد بار ديگر مبارزه              ،ديگر

مردم براى آزادى و برابرى و رفاه          
را کج کند و ارتجاعى ديگر را به              

تابلوى اين ارتجاع     .  آنها تحميل کند    
 روزى          ،روزى اسالم است                  

ناسيوناليسم و جبهه ملى و فراگير و        
 . يا دمکراسى

 

کمونيسم کارگرى  .  اما ما نميگذاريم   
هر نقطه سازشى را درهم ميشکند و       
قاطعانه عليه تداوم حکومتى ضد              

طبقه .  انقالبى و استثمارگر مى ايستد   
کارگر ايران و توده های تحت ستم           
طی اين سه دهه مبارزه خونين با               
بيش از صد هزار کشته و ميليونها            
آواره بخوبی ماهيت گروه هايی                 
تاريخا منسوخى چون جبهه ملی                
ايران، حزب ملت ايران، حزب پان        
ايرانيست، حزب دمکرات ايران و          
ديگر گروهای ملی مذهبی همچون         
مجاهدين و قاتالن پيرو خط امامی           
چون موسوی و آخوند کروبی و                 

تمام اين     .  بروجردی را ميشاسند        
گروهها و شخصيتهايی که شما از            

نام "  جبهه دمکراسی  "آنها بعنوان      
برده ايد چيزی جز يک ارتجاع                  
سياسى ضد کارگرى برای مردم               

دمکراسی شما و    .  ايران نخواهد بود  
هبستگی ملی شما آنهم در جهان                 
سوم از مال کرزاى افغان فراتر                  

 . نخواهد رفت
 

بقول زنده ياد منصور حکمت؛                   
راستش من حاضرم بپذيرم که                 "

دموکراسى پيروز شده و هم                     
اکنون در صد و هفتاد کشور،                 
يعنى در همه کشورهايى که                    
کسانى هم بعنوان نماينده مجلس            
از کيسه مردم حقوق ميگيرند،               

اين البته شامل          .  برقرار است    
ليتوانى و استونى و لتونى که                  
قريب نيمى از جمعيت آنها بجرم          
الاليى گفتن به زبان روسى براى        
کودکانشان فاقد حق راى هستند،          
مصر، اردن، ايران، کره جنوبى،      
اخيرا کويت، کنيا، و امثالهم هم             

کاسه از آش داغ تر                  .  ميشود
اگر از نظر               .  نميتوان شد       

دموکراتها اوضاعى که در دنيا             
برقرار است اسمش دموکراسى           
است، بسيار خوب، فقط معلوم               
ميشود که مشکل مردم بر سر اين        
دموکراسى نبوده، بلکه سر آزادى      

آمار .  و برابرى بوده است                  
سرکوبهاى سياسى، اعدامها،                
شکنجه ها، محدوديتها و                            
ممنوعيت هايى که بر بخشهاى             
مختلف مردم اعمال ميشود، تا چه       
رسد به فقر و بيخانمانى و آوارگى    
و مرگ و مير ناشى از بى غذايى         
و بد غذايى در همين چند ساله                 
پيروزى دموکراسى، حکم جالبى       
در مورد دنياى تحت سيطره                   

 ".دموکراسى نميدهد 
 

بحث دمکراسى در ايران اسالم            
زده براى اين نوع جبهه ها ادامه           

انحصار "همان نق نق ضد                       
اسالمى است که دو خرداد     "  طلبى

 ،بيرون اين پديده      .  بيان آن بود      
دمکراسى و سکوالريسم يعنى              
آويزان شدن به استراتژى آمريکا        
و پنتاگون براى بمباران ايران و           

درست :  آوردن سوغات دمکراسى  
در غير  .  مانند عراق و افغانستان     

 اين جبهه نه                    ،اين صورت      
پالتفرمى براى پيروزى روى               
دوش مردم و طبقات اجتماعى               
دارد و نه اصوال باورى به آن                 

زير آن کاغذ کادو                       .  دارد
دمکراسى و سکوالريسم شناعت        

آزادى .  تاريخ النه کرده است            
مردم ايران تنها در گرو                              
سرنگونى انقالبى جمهورى                   
اسالمى و برپائى حکومت                        

 . کارگرى و سوسياليسم است
 

در اين حکومت زارع زاده                      
اردشير و ناسيوناليستها حتما                  

 . * خوشبحت تر از امروز هستند
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بحث پيرامون تشکل کارگرى در        
ميان تعدادى از فعالين کارگرى به       
يک نوع مخالفت با مجمع عمومى       

يک رگه اين        .  تبديل شده است       
مخالفت غير منطقى در واقع يک         
تمايل سنديکاليستى راست در                 
تقابل با خط مشى و سنت مجمع              

اما رگه  .  شورائى است   -عمومى  
ديگر که آشکارا با مجمع عمومى         

 استداللش اينست     ،مخالفت نميکند  
که مجمع عمومى در وقت                          
اعتصاب حتما پيش مى آيد و                    

مجمع عمومى   " اما     ،خوب است  
 و نبايد بجاى تشکل     "تشکل نيست 

 . کارگرى در نظر گرفته شود

 

 تشکل چيست؟

مجمع عمومى تشکل                "اگر         
 اولين سوال اينست که               ،"نيست

تشکل چيست؟ آيا تصوير اين                  
دوستان از تشکل صرفا شکل                 

 رسمى و بورکراتيک                 ،ادارى
تشکل است؟ مثال اينکه فالن                    

 ،تشکل دفترش فالن خيابان است         
ثبت و يا قانونى و يا توسط دولت            

 اساس نامه     ،برسميت شناخته شده   
 ،اش در فالن مجمع تصويب شده         

نمايندگانش اين افراد هستند و                  
اما اين خصوصيات و جنبه      .  غيره

فرمال در مورد هر تشکلى و نه             
ضرورتا تشکل کارگرى صدق            

اين وجه تشکل هنوز                .  ميکند
چيزى راجع به سنتهاى متمايز               
مبارزاتى درون طبقه کارگر که            
از جمله خود را در تشکلهاى                   

. مختلفى بازتاب ميدهد نميگويد            
اين شکل تشکل هنوز راجع به                
دخالت مستمر توده طبقه کارگر            

. در سرنوشت خود چيزى نميگويد     
اين وجه تشکل هنوز در مورد                
قدرت و درجه اتحاد کارگران و            
تناسب قوائى که به کارفرما تحميل   

 . کرده چيزى نميگويد

 

وقتى داريم راجع به تشکل                         
 در واقع      ،کارگرى حرف ميزنيم     

داريم در مورد درجه سازمانيابى         

 

 باز هم در باره مجمع عمومى کارگرى
 

 سياوش دانشور

و قدرت طبقه کارگر حرف               
ميزنيم و نه ظواهر ادارى و              

داريم در    .  بورکراتيک تشکل   
مورد اين حرف ميزنيم که                  
کارگران به اتکا تشکل شان              
توانسته اند اين درجه اتحاد را          
ميان خود ايجاد کنند و با اتکا            
به دخالتگرى مستمرشان                    
توانسته اند اين درجه عقب                 
نشينى را به کارفرما و سرمايه       

يک وجه و    .  داران تحميل کنند   
بنياد اساسى تشکل کارگرى             
خصوصيتى است که افراد                

 يعنى  ،ذينفع در تشکل مربوطه    
آحاد کارگران يک مرکز                    

 دارند و آن چيزى جز       ،صنعتى
قدرتى نيست که کارگران                   
ميتوانند در هر لحظه بميدان             

اين قدرت اگر حين            .  بکشند
اعتصاب و يا تجمع خيابانى              

 ،بيشتر خود را نشان ميدهد               
دقيقا به اين دليل است که در              
اين نقطه توده کارگران نيروى       
واحد و قدرت واحد و منافع                
واحدشان را حس ميکنند و با            
اتکا به آن جلو سرمايه داران            

اتفاقا وقتى کارگر      .  مى ايستند  
تشکل اسمى هم دارد و                          
نمايندگانش مشغول رتق و فتق       

 چنين قدرتى بيان      ،امور هستند 
اگر اين سيستم        .  مادى ندارد   

مرتبا به مجمع عمومى و توده         
 کارگر   ،کارگران متکى نباشد     

قدرتى ندارد و الى بورکراسى       
کارگر وقتى     .  منزوى ميشود    

قدرت خويش را حس ميکند که       
آن قدرت بطوى مادى در                    
ميدان باشد و برآيند تصميم                

 ، هر چه باشد     ،جمعى کارگران 
در غير  .  قطبنماى حرکت باشد   

اينصورت کارگر چه عالقه اى     
دارد که صرفا در قلمرو حقوق       
و قانون صاحب تشکل باشد اما      
در قلمرو واقعى نيرويش                    
ماديت پيدا نکند؟ بسيار واضح        
است که حتى شکل فرمال و              
حقوقى و قانونى برسميت                   

 و در     ،شناسى حقوق کارگرى    
 بسيار    ،اين بحث حق تشکل           

١۶۶شماره   

اما اينجا بحث برسر اين       .  مهم است 
اهميت و تفاوت بود و نبود آن                       

 بحث برسر محتواى واقعى          ،نيست
تشکل و قدرتى است که به توده                   

 . طبقه کارگر ميدهد

 

 مجمع عمومى تشکل است

مجمع عمومى تشکل است چون بيان   
قدرتى از طبقه در مقطعى از                        
مبارزه و جدال کارگر با سرمايه               

مجمع عمومى تشکل         .  دار است    
است چون اتحاد کارگر را معنى                
ميکند و توده طبقه را نمايندگى                    

مجمع عمومى تشکل است          .  ميکند
 تصميم    ،چون قدرت اراده جمعى          

 انتخاب      ، تاکتيک جمعى          ،جمعى
. جمعى کارگران را نمايندگى ميکند      

مجمع عمومى تشکل است چون                 
اتفاقا اشکال بورکراتيک و فرمال            
تشکل کمتر در آن معنى پيدا ميکند           
و عمل مستقيم کارگرى و شکل                  
واقعى و مادى تشکل بيشتر و به                 
بهترين وجهى ميتواند در آن                         

 . نمايندگى شود

 

مجمع " مدافعان نظريه               ،وانگهى
 على القاعده    ،"عمومى تشکل نيست   

بايد شوراى کارگرى را بعنوان                 
شورا .  تشکل قبول داشته باشند              

چيزى جز مجمع عمومى دائر                     
شورا چيزى جز بميدان              .  نيست

آوردن اراده جمعى کارگران از                 
رکن .  طريق مجمع عمومى نيست        

اساسى و پايه اى و معرفه هر سنت          
بدون .  شورائى مجمع عمومى است      

مجمع عمومى شورا ميتواند به                   
 ضد کارگرى     ،اشکالى بورکراتيک  

. و ضد طبقه کارگر تغيير شکل دهد       
آن مکانيسمى که کارگر در شورا             

 يعنى     ،ميتواند اعمال قدرت کند             
 تصميم   ،انتخاب کند و انتخاب شود        

 ،بگيرد و يا تصميمى را لغو کند                
گزارش بدهد و گزارش بگيرد و               

اين .   مجمع عمومى است             ،غيره
مجمع عمومى است که اصل                        
برابرى را ميان آحاد عضو تشکل            

 ،کارگرى تامين ميکند و استمرار آن     
يعنى حضور مستمر کارگران از             

 مکانيسمى   ،طريق مجمع عمومى    
براى حاکم کردن اصل برابرى و        
تقابل با بورکراسى و قدرت                     

مجمع عمومى تشکل   .  مافوق است 
است چون پايه هر تشکل واقعى           
کارگرى و منشا قدرت و اتحاد               
طبقه و مرکزى براى بررسى                
تصميمات و بميدان آوردن اراده          
توده طبقه کارگر براى اجراى              

 . سياستها و يا لغو آنست

 

 مجمع عمومى و اوضاع امروز

ما همواره براين نکته تاکيد کرديم       
که نبايد اين توهم را داشت که در          
البالى قوانين و تعهدات دولتها به       
سازمان جهانى کار و يا امکانات         
قانون ارتجاعى کار دنبال تشکل          

اين گرايش که       .  کارگرى گشت   
البته در ايران ضعيف است وجود       

سنديکاليسم راست عمال          .  دارد
وجود تشکل را به عروج جناحى         
از حکومت و حمايت آنها گره                

قرار است چراغ اين نوع        .  ميزند
تشکل را حکومتيها روشن کنند و        
البته وظيفه سران اين سنديکاهها         
هم اينست که مانع اعتراض و                
تحرک کارگرى و بويژه تحرک          

. راديکالهاى جنبش کارگرى شوند    
اين افق تماما شکست خورده است      
و بويژه در ايران پايه مادى                      

 . ندارد

 

اما جناح چپ تر اين سنديکاليسم          
که برتشکل مستقل کارگرى                    

 و بخش عمده آن            ،اصرار دارد  
شورا و ايجاد شوراها را ويژه                

 معتقد است      ،دوره انقالبى ميداند     
که مجمع عمومى تشکل نيست و          

. لذا کارگران نبايد دنيال آن بروند       
بنظر من اين گرايش راست است         
که امکان و دامنه تشکل کارگرى        
را در تناسب قواى کنونى درک            

درکى سياه و سفيد از              .  نميکند
. تشکل دارد     

١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از آنجا که نه سنديکا و نه شورا               
 و      ،را حکومت تحمل نميکند               

دستکم تجريه عينى دو سنديکاى           
واحد و هفت تپه جلوى چشم همه           

 لذا به روشهاى ولونتاريستى     ،است
و فرقه اى و غير کارگرى رو مى         

عده اى از هسته هاى مخفى       .  آورد
 عده اى از شوراى       ،حرف ميزنند 

مخفى و برخى از کميته هاى و               
جهت عمومى اين    .  نهادهاى مخفى 

 اينست    ، عليرغم تفاوتهايش      ،خط
که تشکل به شکل علنى ممکن                 
نيست و يا اختناق نميگذارد ايجاد          

همينطور تالش براى ايجاد       .  شود
تشکل را نميخواهد به بهانه اختناق      

با مجمع عمومى هم       .  بايگانى کند  
موافق نيست و روى خوش به آن           

تنها راهى که ميماند     .  نشان نميدهد 
اينست که بايد هسته مخفى درست        

تشکل "کرد و براى ايجاد                           
 ! تالش کرد" کارگرى

 

در دنياى واقعى اما اين تالشها با           
سنت مبارزه کارگرى در تناقضى       

ميتوان فهميد که   .  عميق قرار دارد  
سازمان حزبى و کمونيستى                      
کارگران الاقل در تناسب قواى              

اما اگر   .  امروز بايد مخفى باشد        
بحث برسر تشکل توده اى طبقه            

 هسته مخفى و                 ،کارگر است     
شوراى مخفى و غيره صرفا بهانه       
اى براى تسليم شدن به اختناق و             

کارگر .  است"  نميشود"اعالم      
 تشکل توده      ،علنى مبارزه ميکند     

اى امر طبقه کارگر است و توسط        
 نه     ،طبقه کارگر ايجاد ميشود              

توسط عده اى به نمايندگى                          
اين .  کارگران و براى کارگران         

داستان همان موتور کوچک و                
موتور بزرگ است که اينبار به             
شکلى جديد و با پسوند کارگر                  

اين .  خود را احيا کرده است                 
ربطى به مبارزه واقعى و                           
روزمره کارگران ندارد و با سنت       
هاى واقعى مبارزه کارگرى                    

 . بيگانه است

 

 مجمع عمومى مقدور است

 

باز هم در باره مجمع 
 ...عمومى کارگرى

مجمع عمومى شکل مقدور و           
ممکن تشکل کارگرى در                   

شکلى که  .  اختناق سياسى است   
کارگران در صنايع مختلف به        

مجمع .  آن متکى ميشوند              
عمومى چه قبل از اعتراض و         
اعتصاب و چه قبل آن                            

چون اشکال و    .  مطلوبيت دارد 
تاکتيک هاى ديگر مانند هيئت        
نمايندگى و غيره امروز                       
نميتوانند پاسخگوى نيازهاى           

. مبارزاتى کارگران باشند                
مجمع عمومى مقدور و عملى          
است چون بهترين شيوه حفظ           
امنيت رهبران عملى کارگران       
است و اعتراض دسته جمعى          

مجمع .  کارگر را بميدان ميکشد   
عمومى يک جز ارگانيک سنت     
راديکال و عمل مستقيم                         

مجمع عمومى   .  کارگرى است  
مبناى هر تشکل واقعى                         
کارگرى و بويژه رکن اساسى         
هر شوراى واقعى کارگرى              

برپائى مجمع عمومى نه     .  است
 نه ثبت                ،اجازه ميخواهد       

 نه انتخابات ميخواهد      ،ميخواهد
کارگران هر وقت    .  و نه هيچى   

تشخيص دهند در سالن نهار             
 موقع   ، صحن کارخانه    ،خورى

 در   ،ورود و خروج شيفت ها         
 ، مقال درب ورودى     ،پارکينگ

داخل سالن توليد و غيره جمع           
اين مجمع عمومى و         .  ميشوند

تجمع طبيعى و اعتراض دسته        
 . جمعى کارگران است

 

واضح است که براى هر کدام          
از اين اجتماعات قبلتر اليه اى        
از رهبران عملى تالش الزم            
را انجام داده اند تا اين اجتماع          

بازهم واضح است   .  ممکن شود 
که اين شکل مجمع عمومى با           
مجامع عمومى اى که توسط             
کارگران يک مرکز صنعتى            
در شرايط و تناسب قواى                    
بازترى برپا ميشود و زمان و          

در اين  .  دستورات آن فرق دارد   
شکل دوم خود تشکل کارگرى        
تحميل شده و مجمع عمومى              
يک بروز اين تحميل و تناسب         

١۶۶شماره   
 .قواى جديد است

 

جنبش مجمع عمومى را گسترش            
 دهيد

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به              
سنت عمل مستقيم و شورائى                        
کارگرى و گرايش راديکال و                      

. سوسياليستى طبقه کارگر تعلق دارد    
متشکل کردن اين گرايش و مسلط             
کردن افق سوسياليستى آن در جنبش      
کارگرى نه فقط هدف ماست بلکه             
آنرا شرط پيشروى کارگران در                
مبارزه روزمره و متضمن اتحاد و          
تشکل شان و يک شرط اساسى                   
آمادگى طبقه کارگر براى انقالب             
کمونيستى و سرنگونى سرمايه                  

ما بر سنت عمل             .  دارى ميدانيم   
مسقيم کارگرى در جامعيت آن تاکيد       

تقويت سنت مجمع عمومى و      .  داريم
 دامن زدن به            ،شورائى کارگرى   

جنبش مجمع عمومى و تبديل آن به           
شکل طبيعى اعتراض و تجمع                    

 تالش براى ايجاد                         ،کارگران
 و دست بردن        ،شوراهاى کارگرى  

به سياست کنترل کارگرى و غيره           
از اشکال و تاکتيکهاى سنت عمل             

 . مستقيم کارگرى است

 

 ،در شرايط و تناسب قواى کنونى             
گرايش ما و کارگران کمونيست نه          

 ،منتظر بهتر شدن تناسب قوا ميمانند     
نه چشم به کسى و جريانى در باال و          

 و نه   ،سازمان جهانى کار دوخته اند     
ما .  تسليم اختناق سياسى ميشوند            

راسا براى تغيير اين وضعيت تالش       
ما نميتوانيم از مبارزه                .  ميکنيم

واقعى و روزمره طبقه کارگر                    
پاسخ روشن و عملى ما     .  انتزاع کنيم 

برپائى مجمع عمومى و دامن زدن           
يک .  به جنبش مجمع عمومى است        

جنبش مجمع عمومى در مراکز مهم      

کارگرى يعنى وجود بالقوه دهها         
شوراى کارگرى قدرتمند و                     
عروج يک جنبش راديکال و                 

 کارگران       .توده اى کارگرى             
کمونيست و پيشرو بايد آگاهانه به        
مجمع عمومى دامن زنند و                       
مطلوبيت آنرا در شرايط کنونى            
براى ديگر گرايشات و رهبران           
عملى کارگران توضيح و جا                  

اين سنت نه فقط جوابگو . بياندازند
است بلکه امنيت رهبران کارگرى    
را به بهترين شکل ممکن حفظ               
ميکند و اين بسيار مهم و حياتى             

سنديکاليسم حتى نميتواند        .  است
رهبرانش را از چنگ خونين                  

سنت فرقه اى      .  اختناق دور کند     
چپ راديکال نيز چنين توانى در          
حفظ سرمايه هاى جنبش کارگرى      

يا کال زمين را به                        .  ندارد
بورژواها واگذار ميکند و يا به              
تشکل هاى بى تاثير و جنجالى و           

 . مخفى رو مى آورد
 

يک سياست مسئوالنه کمونيستى        
اما هم سياست و سنت راديکال              
کارگرى را بجلو ميراند و همراه         
آن مرتبا به دامنه تشکل و اتحاد و         

 و هم    ،قدرت کارگران مى افزايد     
با استفاده از تاکتيک هاى درست         
و سنت اعتراض جمعى و توده              
اى کارگرى امنيت رهبران عملى       

 و هم به     ،کارگران را حفظ ميکند    
تربيت و آموزش اليه هاى جديدى      
 . از رهبران کارگرى کمک ميکند

 

کارگران پيشرو بايد آگاهانه در            
مبارزه روزمره و در تالش براى       
متحد کردن کارگران به مجمع               
عمومى متکى شوند و جنبش                  

اين .  مجامع عمومى را دامن زنند      
تشکل مقدور امروز و پايه                        

 . *تشکلهاى واقعى فرداست

 مجمع عمومى کارگرى

 
 

مجمع ! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد
جنبش ! عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است

!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چوبه دار جمهورى اسالمى در              
متن بن بست و بحران همه جانبه           

خاطره قتل  .  اش فعال تر شده است    
عام زندانيان سياسى و سالروز آن       
و همينطور اخبارى جسته و                     
گريخته در درون رژيم بر نگرانى      
در باره امنيت و جان زندانيان                 

تعدادى از     .  سياسى مى افزايد         
زندانيان توسط بيدادگاههاى رژيم       
اسالمى حکم اعدام گرفتند و در             

. خطر فورى اعدام قرار دارند               
 محسن  ، جواد الرى  ،جعفر آاظمى 

 ، احمد دانشپور                           ،دانشپور
محمدعلی صارمی، محمدعلی              

آقايی، عبدالرضا قنبری و                حاج
زينب جاللى زاده از جمله کسانى         
هستند که خطر اعدام آنها را تهديد        

 . ميکند

 

فشار به فعالين کارگرى گسترده           
منصور اسالو روز    .  تر شده است   

 مرداد ماه  مجددا به            ١٠يکشنبه   
از .  اتهامات واهى محاکمه شد            

وضعيت رضا شهابى خبرى در           
سعيد ترابيان با قرار     .  دست نيست 

 روز آزاد   ۴٢وثيقه سنگين بعد از      
ابراهيم مددى ديگر فعال              .  شد

 و     ،سنديکاى اتوبوسرانى واحد         
مهدی فراخی شانديز از ديگر                 

 بهنام ابراهيم           ،فعالين کارگرى     
زاده فعال حقوق کودک در زندان         

بيدادگاه اسالمى  .  و تحت فشار اند     
در سنندج صديق کريمی عضو             
هيئت مديره و فواد کيخسروی از         
اعضای فعال اتحاديه آزاد                          

 تير   ٢٩کارگران ايران را روز           
ماه به اتهام عضويت در اتحاديه و        
دفاع از حقوق کارگران محاکمه           

 ،فشار بر فعالين کارگرى          .  کرد
 و تهديد مکرر آنان ادامه        ،احضار
 . دارد

 

همينطور فشار به فعالين اجتماعى      
اعم از فعالين حقوق زن و حقوق           

 حمله به     ،کودک و فعالين معلمان      
زندانيان سياسى سابق و خانواده           

 دستگيرى     ،هاى فعالين سياسى         
مرتب دانشجويان و پرونده سازى       

از معلمان   .  براى آنان ادامه دارد      

 

در دفاع از زندانيان سياسى 
 !متحدانه بپاخيزيم

زندانى از جمله؛ عبداهللا                       
مؤمنى، محمود بهشتى                         
لنگرودى، على اکبر باغانى،          
محمد داورى، هاشم خواستار،       
رسول بداقى، عليرضا هاشمى،    
حسين باستانى نژاد و قربان              

 و از فعالين دانشجوئى       ،احمدى
از جمله؛ مجيد توآلى و بهروز       
جاويد تهرانى و بيتا صميمی            
زاد همچنان در زندان و تحت          

 . فشاراند

  

گزارشات منتشر شده از                     
زندانهاى ايران وحشتناک تر          
از تصوير عمومى و داده هاى        

اعمال فشار      .  تاکنونى است     
 ، شکنجه                         ،سيستماتيک

 ،محروميت از حقوق زندانى          
توطئه چينى و صحنه سازى            
توسط شکنجه گران و اوباشان       

 قطع     ،عليه زندانيان سياسى         
 ،مالقات و امکانات اوليه                   

فضاى کثيف و محدود با انواع        
بيمارى و بيحرمتى مرتب به            
زندانيان شرايط وحشتناکى را        
ايجاد و به نگرانى خانواده هاى      

. زندانيان سياسى افزوده است        
زندانيان سياسى در اعتراض          
به وضعيت وحشتناک خود               
دست به اعتصاب غذا زدند و           
خانواده هاى آنان نيز در مقابل        
زندان اوين در همبستگى با               

 . آنان اعتصاب کردند

 

. زندان مرکز ثقل قدرت است         

١۶۵شماره   
جمهورى اسالمى همواره به                        
زندانيان بعنوان اسراى بيدفاع که             
هر لحظه ميتوان آنها را مورد                     

. تهاجم قرار داد برخورد کرده است       
پياده کردن انواع روشهاى شکنجه          

 ،روانى و فيزيکى روى زندانيان             
گرفته شده از تجارب سازمانهاى              
جاسوسى سيا و موساد و ساواک در        
کنار توحش اسالمى و لمپنيزم                     

 هميشه سهم زندانى         ،شکنجه گران  
در وضعيت     .  سياسى بوده است         

کنونى که جمهورى اسالمى در                  
بحران بقا دست و پا ميزند و                          

تبليغات جنگى به ميليتاريزه کردن          
بيشتر فضاى سياسى منجر شده                  

 اجراى پشت سر هم اعدامها           ،است
و صدور احکام جديد اعدام با توسل        
به پرونده سازيهاى کذب و تشديد              
فشار به زندانيان سياسى به سياست         

 . جمهورى اسالمى تبديل شده است

 

اين سياست تنها ميتواند با هشيارى          
خانواده هاى زندانيان سياسى و                  
مردم آزاديخواه به شکست کشانيده          

سازماندهى اجتماعات براى       .  شود
حمايت از خانواده هاى زندانيان                

 خواست آزادى فورى                    ،سياسى

 لغو احکام اعدام     ،زندانيان سياسى 
 و تحت      ،و نفس مجازات اعدام        

فشار گذاشتن حکومت براى                   
متوقف کردن اجراى احکام                     
صادر شده ميتواند نگرانيهاى                
موجود در مورد خطرى که                     
زندانيان سياسى را تهديد ميکند             

اعتصاب غذا راه         .  کاهش دهد    
تقابل با اين شکنجه گران نيست و        

نه فقط  .  قدرت بسيج توده اى ندارد    
تعداد زيادى نميتوانند دست به               
اعتصاب غذا بزنند بلکه نفس اين        
روش روى سالمتى دراز مدت             

زندانى .  زندانى تاثيرات سو دارد     
سياسى زير فشار و در تنهائى                
خود ناچار است به هر روشى از          

زندانيان سياسى را   .  خود دفاع کند  
يک مبارزه    .  نبايد تنها گذاشت       

گسترده در درون و بيرون                        
زندانها و در مقياس سراسرى با           
خواستهاى مشخص لغو مجازات        
اعدام و آزادى فورى کليه                          
زندانيان سياسى ميتواند ماشين             

 . اعدام و سرکوب را متوقف کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
مردم آزاديخواه و جريانات                      
اپوزيسيون ايران را به يک تالش       
گسترده براى آزادى زندانيان                 
سياسى و به شکست کشاندن                    
توطئه هاى جمهورى اسالمى                

 . فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری  

 
 ٢٠١٠ اوت ۶ – ١٣٨٩ مرداد ١۵

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 کتاب 

کنترل کارگرى 
 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بيش از         ،بنا به خبر دريافتى             
 نفر از کارگران شرکت              3500

مهر کام پارس ايران خودرو طی         
 با   ،چند روز گذشته در پايان ماه          

دريافت فيشهای حقوقی مرداد ماه        
با دزدی و کالهبرداری جديد                   

مدير مهر کام و                  "  کيانهمر"
اين ماه  .  همدستانش روبرو شده اند   

بطور زيرکانه ای سر فصلهای             
دريافتی و کسورات کارگران در          
فيشهای حقوقی را در جهت سود           

خود نفع  جويی و استثمار بيشتر به      
سر فصل مربوط به    .  تغيير داده اند  

... دستمزد و اضافه کاری و                     
کارگران کاهش يافته و به طور             
همزمان سر فصلهای کسورات             
کارگران را از قبيل ماليات،                     

را به بهانه های     ...  دريافت بيمه و   
بطور .  دروغ افزايش داده اند             

 هزار     50 تا         30متوسط مبلغ         
تومان از دستمزد هر يک از                    
کارگران کسر شده است که سر             

 ميليون   140جمع مبلغی بيش از         
 ! تومان ميشود

 

کاهش خود سرانه دستمزدها و               
افزايش ماليات و هزينه های                    
دروغينی از اين دست خشم و                  
اعتراض کارگران را برانگيخته         

يکی از کارگران معترض        .  است
کيانمهر بی شرف و               :  ميگفت

همدستانش هم از توبره ميخورند          
و هم از آخور و حکومت اسالمی         

 . هم حامی و پشتشان است

 مهر کام پارس ايران خودرو
 !کاهش دستمزد مرداد ماه کارگران

کاهش بی دليل دستمزدهای              
کارگران و دزدی آشکار از              
ثمره رنج و خون کارگران و            
چپاول هرچه بيشتر سفره خالی      
خانواده کارگران نه اولين و نه        
آخرين جنايت مزدوران و                  
پادوهای حکومت جنايتکار              

سرمايه داران و      .  اسال ميست  
عوامل حکومت اسالمی از               
سال پيش تاکنون فشار رو به            

مضاعفی را به زندگی                          
. کارگران تحميل نموده اند                

حذف سه شيفت کاری و                       
 12 شيفت       2اجرای اجباری       

ساعته کار از سال پيش                        
تاکنون، کار شکنی و کاهش در     
پرداخت بن های ناچيز                         
کارگران، محاسبه و پرداخت         
دستمزدهای ايام تعطيل برابر         

١۶۶شماره   

روزهای عادی و غير تعطيل، باال           
کشيدن دستمزدهای کارگران تحت         
عنوان سهام در ازای مشتی اوراق           
جعلی و بی ارزش و فاقد اعتبار                 

تنها بخش کوچکی از پرونده           ...  و
سياه حکومت اسالمی سرمايه داران     
و کارچاق کن های حقيری امثال               

 . کيانمهرها در ايران خودرو است
 

 

کيانمهرها بايد بدانند صبر و تحمل           
کسانى که     .  کارگران حدى دارد        

عمرى در ارگانهاى سرکوب جنايت      
کرده اند و حاال در مقام روساى                  
کارخانه و مجتمع هاى صنعتى به             

 در    ،کرسى رياست تکيه داده اند            
مقابل اعتراض قدرتمند کارگران به       

به نفع تان   .  عجز و البه خواهند افتاد    

است که شيفت هاى کار را به                  
 طلبهاى    ،روال سابق برگردانيد       

 ،معوق کارگران را بپردازيد                 
دست از توطئه و پرونده سازى             

 و الت و     ،براى کارگران برداريد  
لوت هاى داخل سالنهاى توليد را          

کارگران از رفتار      .  بيرون ببريد  
شما اوباش تازه بدوران رسيده در      
مجتمع صنعتى ايران خودرو                 
جانشان به لب شان رسيده و ديگر        
تحمل اين همه فقر و تحقير را                 

اين خشم ها و دندان                  .  ندارند
قروچه ها بزودى مثل سيل روى         

منتظر .  سرتان خواهد ريخت           
 . باشيد

 

شرکت مهر کام پارس ايران                   
خودرو واقع در جاده مخصوص         

 نفر کارگر   3500کرج با بيش از      
قراردادی و سفيد امضا با                          

 هزار تومانی        300دستمزدهای    
 ساعته سنگين و      12 شيفت    2در  

فشرده کاری از مراکز اصلی                
توليد سپر، داشبرد و انواع لوازم         
خودرو برای ايران خودرو                     

 .ميباشد

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ اوت ٢۵ – ١٣٨٩ شهريور ٣

 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

کسانى که  .  کيانمهرها بايد بدانند صبر و تحمل کارگران حدى دارد         
عمرى در ارگانهاى سرکوب جنايت کرده اند و حاال در مقام                           
روساى کارخانه و مجتمع هاى صنعتى به کرسى رياست تکيه                   

 در مقابل اعتراض قدرتمند کارگران به عجز و البه                       ،داده اند  
به نفع تان است که شيفت هاى کار را به روال                      .  خواهند افتاد  

 دست از     ، طلبهاى معوق کارگران را بپردازيد          ،سابق برگردانيد  
 و الت و لوت هاى      ،توطئه و پرونده سازى براى کارگران برداريد      

کارگران از رفتار شما         .  داخل سالنهاى توليد را بيرون ببريد              
اوباش تازه بدوران رسيده در مجتمع صنعتى ايران خودرو                          
جانشان به لب شان رسيده و ديگر تحمل اين همه فقر و تحقير را              

اين خشم ها و دندان قروچه ها بزودى مثل سيل روى                     .  ندارند
 . منتظر باشيد. سرتان خواهد ريخت

!کارگران ايران خودرو  

آنها تنها به استثمار طبقه ما       .  دزدى سرمايه داران اسالمى در ماه رمضان يک فريضه اسالمى سود سرمايه است      
آنها همه  .  بلکه لذت خاصى ميبرند وقتى فرزندان ما را در گرسنگى و محروميت و بيمارى ميبينند       ،رضايت نميدهند 

 حراستى  ، نوحه خوان چاقوکش    ، آخوند ، دستگاه دين  ، مذهب ،خدا : رذالت تاريخ را در خدمت سرمايه بسيج کرده اند   
 و انواع اوباش که در خدمت سرمايه داران حريصى که جيب شان     ، سرکوبگر و متجاوز به فرزندان ما  ،و اطالعاتى

اما کل اين جمال و جبروت چيزى نيست جز          . به گشادى و گودى چاه جمکران است و هرگز پر نميشود بسيج شده اند           
!     متحد شويد  .  آنها بدون ما هيچى نيستند     . بخشى از رنج و قدرت اجتماعى ما که در قالب سرمايه تلمبار شده است      


