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”ما اين بحران را بوجود نياورده ايم:
ھزينه آن را بر دوش مسببين آن قرار دھيد!“

سياوش دانشور

علی جوادی
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وحشت سرمايه از
عروج جنبش سرخ
سرمايه داری ايران دشمن واقعی خود را خوب ميشناسد.
بنا به اخباری که حزب دريافت کرده است اخيرا
فرماندھان ارتش و سپاه پاسداران در شھرھای تھران و
سنندج و احتماال شھرھای ديگر جلساتی توجيھی برای
نيروھای سرکوبگر در سطح نيروھای کادری و وظيفه
برگزار کرده اند .آنچه محور اصلی و تحليلی بحث در
اين جلسات بوده است اعالم خطر و آماده باش برای
تقابل با کارگران و مردم گرسنه است .يک تز تحليلی
اين جلسات اينبوده که جنبش سبز از نظر آنان تمام و
پرونده اش بسته شده است .ولی نظام را جنبش ديگری
تھديد ميکند .جنبش جديدی در راه است :جنبش سرخ.
اما اگر ميتوان برادران و شرکای سه دھه جنايت
حکومتی را "فتنه" و "عوامل آمريکا و انگليس" ناميد،
چگونه ميتوان کارگر و مردم گرسنه را به جائی وصل
کرد؟ آنھا خوب ميدانند که جنبش سرخ از حقانيتی وسيع
و توده ای برخوردار است و سرکوب آن ساده نيست .لذا
نگران اند که حتی نيروھای سرکوبگر حکومتی نتوانند
در مقابل کارگران بايستند و پيشاپيش عنوان کرده اند که
"نبايد فريب اين جنبش را خورد و يا با آنچه خود را
توجيه ميکند ھمراه شد بلکه بايد برای مقابله با آن آماده
باشيد"!
يادمان باشد که جھان نيوز از ارگانھاى حکومتى روز
 31مرداد سال گذشته مطلبى با عنوان "جنبش آبی ھا در
حال پيوند به آشوب سبز" به قلم محسن مھديان منتشر
کرد .اين مطلب با اشاره به يک سرى از اعتراضات
کارگرى از جمله در نساجى بوکان ،الستيک سازى دنا،
پرريس سنندج ،نيشکر ھفت تپه و اشاره به جوانبى از
کنترل کارگرى خطرھائى را
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مرگ بر جمھوری اسالمی،
درھر شکل و نوعی که باشد!
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عليه گرانى
و فقر!
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 ١٠اکتبر ،روز اعتراض
جھانی عليه رژيم اسالمى
اعدام و سنگسار

در صفحات ديگر :روز  ١٠اکتبر عليه مجازات اعدام ،اخراج گسترده ک ارگ ران پ ارس
خودرو ،اخراج کارگران تونل توحيد تھران ،اخراج کارگران ايس ت ک ،ق ط ع ن ام ه ع ل ي ه
گرانى و فقر ،تظاھراتھای  10اکتبر ،تشويق صاحبان کافی نت ھا به جاسوسی ،و ...

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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صفحه 2

وحشت سرمايه از
عروج جنبش سرخ ...
گوشزد ميکرد .اين يادداشت جھان
نيوز بالفاصله ھشدار قوچانى و
نشريه شھروند را در مورد
فعاليت مارکسيستھا در دانشگاه
تھران تداعى ميکرد که متعاقب آن
ھجوم گسترده اى قبل و بعد
اعتراضات  13آذر به دانشگاھھا
شروع شد و طيفى از دانشجويان
چپ را دستگير و زير شکنجه
بردند.
در آن يادداشت مھديان از رکود
اقتصادی رو به وخامت کشور،
نارضايتى سرمايه داران و اتاق
بازرگانى که از آنھا با نام مستعار
"فعاالن بخش خصوصى" اسم
ميبرد ،و باال رفتن ريسک
اقتصادى و سرمايه گذارى سخن
گفت .آنزمان از افزايش 3
درصدى نرخ بيکارى ،بيکارى
 1646کارگر تنھا در يکماه و نيم،
بحران و رکود در شرکتھاى
آلومينيوم و فوالد به ترتيب با
کاھش توليد  50درصد و بازدھى
منفى  44درصد ،تعطيلى بيشتر
کارخانه ھاى شکر و کار کردن با
ظرفيت پنجاه درصدى کارخانه
ھائى که ھنوز تعطيل نشده اند،
تعطيلى  60در صد از صنايع
توليد لوازم خانگی ،توقف و
تعطيلى  60در صد مسکن و
ساختمان سازى در تھران56 ،
ھزار ميليارد تومان بدھی بانکی،
سقوط ممتد  150شرکت بورسى
و کاھش  42درصد از مبادالت
نظام بانکى بصورت چک از
جمله آمارھاى مھديان در اين
يادداشت بود.
مھديان با اشاره به اينکه وضعيت
بغرنج اقتصادی تنھا طی يکسال
قدرت خريد کارگران را بيش از
پنجاه درصد پائين آورده است،
نتيجه گرفته بود "با افزايش
نقدينگی کنترل و مھار تورم به
شيوه قبل از انتخابات ديگر ممکن
نخواھد بود" .چرا که نتيجه
"رکود و ورشکستگى پياپى

کارخانجات" افزايش بيکاران
و سقوط کارگران به "سطح
زير طبقه" است که بالقوه آماده
شورش است") .زير طبقه"
اسم رمز اسالمى و آخوندى
خيابان خوابى و گرسنگى و تن
فروشى است (.مھديان به دولت
ھشدار داده بود که سوراخ دعا
را گم کرده اند چون "خطر
واقعى" را نميبيند .او ھشدار
داد که نيروى ميليونى کارگران
گرسنه خطر مھمى است و با
افزون
روز
گسترش
بيکاريھاى گسترده موج
اعتراضات آبى را به راه
خواھد انداخت .و باالخره
مھديان موج اعتراض جنبش
کارگرى را خطرناک تر از
"موج سبز" و "براندازى نرم"
ناميد .اعتراض طبقه کارگر را
"متعصب" تر نام گذاشت چون
بزعم او "تنھا مچ بند سبز
نيست که جای خود را به يقه
ھای آبی ميدھد .انگيزه اصلی
اين حرکت خودجوش نگرانی
از گرسنگی خانواده و شير
خشک فرزند نوزاد و اجاره
مسکن آخر ماه و ادامه تحصيل
فرزند و درمان ھمسر است".
و نھايتا به ھمپالگى ھايش با
تاکيد جدی بودن خطر شورش
کارگران چنين توصيه کرد:
"به نظر می رسد با ادامه
روند کنونی الزم باشد دادگاه
سبز و مخملين خود را برای
دادگاه آبی غير مخملين مھيا
کند .بايد از خلسه پر اندوه
سبز و مخملين خارج شد و
بيشتر نگران خروش آبی ھا و
سياھی فقر و قرمزی فساد
بود".
آمار يک ميليون بيکاری فقط
در يکسال گذشته ،روند پر
شتاب تعطيلی کارخانجات و
وضعيت وخيم اقتصادی رژيم
اسالمی ،تاثيرات تحريمھا و
تنگناھائی که به اقتصاد
ورشکسته ايران تحميل ميکند،

به اضافه اجرای قطره چکانی طرح
حذف سوبسيدھا که نگرانی از
پيامدھای آن با ھشدارھای مختلف
در ماھھای اخير ھمراه بوده است،
پايه مادی نگرانی حکومت اسالمی
و دليل تشکيل چنين جلساتی است.
آنچه در جلسات اخير امنيتی ھا و
سرکوبگران گفته شده اجرای ھمين
توصيه ھای مھديان و جھان نيوز
است.
شورش سرخ ھا
در ايران سرمايه دارى با عظيم
ترين شکاف طبقاتى و باالترين نرخ
تورم و اختناق در قياس با
کشورھائى با امکانات و ثروت
بسيار کمتر ،در کشورى که
کارگران در انقالب  57با مبارزه
شان کمر حکومت ژاندارم منطقه را
شکسته اند ،در کشورى که سنت
مبارزه کمونيستى و سازمانھاى
شورائى کارگرى قوى بوده است،
در کشورى که اگر يک ذره فضا
باز شود چپ از سر و کول جامعه
باال ميرود ،اين تحرکات بورژواھا
و جريانات طرفدار حکومت معنى
سياسى روشنى دارد .حکومتى که
راسا به استقبال خطر "شورش يقه
آبى ھا" رفته است ،حکومتى که
رسما "مانور ضد تظاھرات
کارگرى" برگزار ميکند ،حکومتی
که از "خطر شورش سرخ" به
خوئ ميپيچد ،حکومتى که کارگر را
براى اعتراض به دستمزد پرداخت
نشده اش ميکشد و بطرف کودک
معصومش شليک ميکند و زير باتوم
ميگيرد ،حکومتى که از خمينى و
بنى صدر و موسوى و خامنه اى و
رفسنجانى تا خاتمى و احمدى نژاد
يک زبان واحد را با کارگران بکار
برده است ،اين حکومت دشمن
طبقاتى خود را خوب ميشناسد حتى
اگر توده کارگران خود به قدرت
واقعى و اجتماعى خود آگاه نباشند.
ھمينطور موسوی و شرکا از
واقعيات جامعه خبر دارند .به ھمين
دليل اين اواخر سياست شان را کمی
به طرف کارگران و طرح
مطالباتشان کج کردند .خودشان از
ھمان ابتدا ميدانستند که از "راه سبز
اميد" و "قانونگرائی" چيزی در
نمی آيد .اين جماعت توھم ندارند که
در ايران کارگر پشت اسالم نميرود.
تالش ميکنند نگذارند روى پاى
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خودش بايستد و پرچم طبقاتى اش
را برافرازد .در مملکتى که
کارگر زندانى ھر روز در زندان
مورد حمله و تھديد چاقوکشان
دستگاه امنيتى است ،تالش براى
بسيج کارگران پشت ارتجاع
اسالمى يک عمل جنايتکارانه
است .و ھمه کسانى که ميدانند
بورژوازى در آن مملکت چه به
روز کارگر و خانواده ھاى
کارگرى آورده و مى آورد و
فراخوان به بسيج کارگران پشت
موسوى و يا جناحى از حکومت
اسالمى ميدھند ،آگاھانه در جنايت
سرمايه عليه کارگران شريک اند.
اما وضعيت عينى سياسى و
اقتصادى ايران ،شکاف طبقاتى
عميق و فقر و گرسنگى
وحشتناک ،و اختناقى که تاکنون
توانسته اين حکومت را سرپا
نگھدارد ،حکم بر برآمد جنبش
کارگرى عليه وضع موجود
ميدھد .وقتى ھمه راھھاى باالئى
ھا به بن بست ميرسد ،پائينى ھا
براى ورود به صحنه با پرچم
مستقل آماده تر اند .و باالخره اين
نکته گفتنى است که اين دولت
احمدى نژاد است که خود را
براى تھاجم به کارگران آماده
ميکند .دولتى که بزعم تحليل ھاى
بى پايه عده ای مھجور سياسی
"راى اش را از کارگران" گرفته
است .مبناى اين تحليل ھا قبول
صورت ظاھر ھمان عوامفريبى
ھاى تبليغاتى احمدى نژاد است.
اين دولت بعنوان کارگزار
باندھاى اقتصادى و تراستھاى
مختلف با نيروى مجھز سرکوب
بطور علنى عليه کارگران گرسنه
اعالم جنگ کرده است .اما شکم
گرسنه اين حرفھا سرش نميشود.
چند ميليون را ميخواھيد به
کھريزک ھا و بيدادگاھھايتان
ببريد؟ شما برای مزدورانتان ھر
جلسه توجيھی بگذاريد يا نگذاريد،
برای بقای نظام منحوس ضد
کارگری تان ناچاريد به نام دفاع
از منافع سرمايه داران انگل و
دولت اسالمى با باندھاى نظامى
اش به کارگران شليک کنيد .اما با
ھمين کارتان شيپور قيام و انقالب
کارگرى عليه نظم کثيف سرمايه
دارى اسالمى بصدا در مى آيد.
***
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 ١٠اکتبر را به روز اعتراض جھانی عليه
رژيم اسالمى اعدام و سنگسار تبديل کنيم !
 ١٠اکتبر ) ١٨مھر( روز جھانی عليه مجازات اعدام است .بشريت دير
زمانى است که براى لغو مجازاتھاى قرون وسطائى اعدام و سنگسار مبارزه
ميکند .اما ھنوز در قرن بيست و يکم در بسيارى نقاط جھان ،از آمريکا تا چين
و ايران ،بساط اعدام براه است .بايد  ١٠اکتبر را به روز اعتراض جھانى عليه
رژيم اسالمى صد ھزار اعدام ،رژيم سنگسار ،رژيم خالق گورھاى دسته
جمعى ،رژيم خاوران ھا و کھريزک ھا تبديل کرد.

اعدام قتل عمد دولتی است .ھيچ دولتى تحت ھيچ شرايطى حق ندارد جان کسى
را بگيرد .کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانھا ،به ھر دليل و بھانه ای،
حق ھيچ دولت و قدرتی نيست .اعدام يک ابزار رژيم اسالمی و طبقات حاکم
برای به انقياد در آوردن جامعه و سربزير نگھداشتن مردم معترض است.
اعدام بايد لغو شود .قدرتھا و حکومتھاى مدافع اعدام و سنگسار بايد سرنگون
شوند .يک رکن تالش ما برای برپايی نظامی آزاد ،برابر ،مرفه و انسانی،
مبارزه قاطع برای برچيدن بساط شنيع اعدام و لغو مجازات اعدام و سنگسار
است .

در ايران جان زندانيان سياسى در خطر جدى قرار دارد .ھر روز در زندانھا
گروه گروه از انسانھاى محروم و قربانى به قتل ميرسند .آمار اعدام در ماھھاى
اخير به  ٣٠٠نفر ميرسد و جالدان در صدد اعدام بيش از  ٢٠٠٠نفر ھستند.
رژيم اسالمی حکومت سه دھه جنايت جمعى تکان دھنده است .اعدامھاى
صحرائى سال  ۵٨در کردستان ،اعدامھاى بعد از خرداد  ٦٠و قتل عام
زندانيان سياسى در شھريور  ٦٧تنھا نمونه ھای برجسته دستگاه آدمکشی
اسالمی است .جمھوری اسالمی سمبل مجازات اعدام در جھان است .مبارزه
برای لغو مجازات اعدام در جھان ،بدون سازمان دادن مبارزه ای ھمه جانبه
عليه رژيم اسالمی اعدام در ايران ممکن نيست.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری  ١٠اکتبر را روز جھانى مبارزه با حکومت
اسالمى اعدام اعالم ميکند .حزب از تمامی نيروھای آزاديخواه ،انساندوست و
پيشرو ميخواھد که دراين روز متحدانه عليه مجازات اعدام و رژيم اسالمی
اعدام به ميدان بيايند .اين روز را بايد به روز اعتراض عمومی و روز اقدام
جھانى عليه رژيم اسالمی تبديل کرد .در اينروز بايد اجتماعات بزرگ و
اقدامات متنوعى عليه نفس مجازات اعدام و رژيم اسالمى صد ھزار اعدام
سازمان داد .برای متوقف کردن ماشين اعدام و لغو تمامی احکام اعدام صادر
شده بميدان بيائيد .روز  ١٠اکتبر بايد جمھوری اسالمی را در پيشگاه افکار
عمومی مردم جھان به محاکمه کشيد .بايد جھان يکصدا رژيم طالبانھای ايران
را محکوم کند  .بشريت آزاديخواه در قرن بيست و يکم نبايد حکومتھاى اعدام
و سنگسار را تحمل کند!
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جنبش سرخ،
تشويق به جاسوسی ،اخراج کارگران
جنبش سرخ
بنا به خبر دريافتی ،اخيرا فرماندھان ارتش و سپاه پاسداران
برای نيروھای مسلح در سنندج و تھران جلساتی توجيھی را
برای نيروھای کادری و سربازان عادی برگزار کرده اند.
مضمون اين جلسات اينبوده که جنبش سبز تمام شده و پرونده اش
بسته شده است .اما جنبش جديدی در راه است :جنبش سرخ .به
نيروھای مسلح تاکيد شده که نبايد فريب اين جنبش را خورد و يا
با آنچه خود را توجيه ميکند ھمراه شد بلکه بايد برای مقابله با آن
آماده باشيد .الزم به تاکيد است وحشت از شورش طبقه کارگر و
مردم زحمتکش که زير فشار فقر و گرسنگی به آستانه نابودی
رانده شده است در سال گذشته به عناوين مختلف عنوان شده
است.
تشويق به جاسوسی
نيروھای اطالعاتی طی يکماه گذشته اکثر صاحبان کافی نت
ھای شھر سنندج را به اطالعات احضار و آنھا را مورد
بازجوئی قرار داده اند .در جريان اين بازجوئی ھا از صاحبان
کافی نت ھا خواسته اند که بايد در مورد مراجعه کنندگان به
کافی نت و خصوصا افرادی که بنظر آنھا سياسی ھستند گزارش
تھيه کرده و به اطالعات تحويل دھند .آنھا ھمينطور تاکيد کردند
که البته خودمان ای ميل ھا را تحت کنترل داريم .تشويق و تحت
فشار قرار دادن صاحبان کافی نت ھا به جاسوسی و تبديل آنھا به
عامل وزارت اطالعات قبال ھم اتفاق افتاده است .اما اقدام اخير
بيانگر برنامه ای وسيع تر برای سرکوب مخالفين ،ايجاد وحشت
و تنگ کردن حلقه اختناق است .بنظر ميرسد اقدامات تاکنونی
"لشکريان سايبری امام زمان" ،اعم از استفاده از سيستم ھای
جاسوسی و اعمال سانسور و فيلترينگ ،کافی نبوده است .تشويق
صاحبان و کارکنان کافی نت ھا به جاسوسی تنھا بيانگر وحشت
جمھوری اسالمی از مخالفين سياسی و گوشه ای از برنامه
سرکوبھای وسيع تر است.
اخراج کارگران ايستک
طی ھفته گذشته کارفرمای شرکت ايستک سازی خورشيد
زريبار  6نفر از کارگران را اخراج کرده است .قرارداد اين
کارگران دو ماھه بوده و بدنبال پايان قرارداد ،کارفرما از تمديد
قرارداد کارگران امتناع و کارگران را اخراج کرده است .در
ضمن اين کارفرما اخيرا يک پايانه در شھرک بھاران احداث
کرده که زمين آن  6ھکتار ميباشد .کارفرما در پاسخ به
اعتراض کارگران به اخراجشان عنوان کرده اگر کار ميخواھيد
بايد در پايانه برايم کار کنيد .کار شما در آنجا  12ساعت
نگھبانی با حقوق  8ساعت کار است .کارگران اين پيشنھاد را
نپذيرفتند و بيکار شدند .پايانه محل پارک ماشينھای سنگين است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ۵شھريور  ٢٧ – ١٣٨٩اوت ٢٠١٠

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 13مھر  6 – 1389اکتبر 2010
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شماره 172

"ما اين بحران را بوجود نياورده ايم:
ھزينه آن را بر دوش مسببين آن قرار دھيد"!
علی جوادی
اعتراض اروپا را فرا گرفته است.
شھرھای مختلف اسپانيا ،ايرلند،
فرانسه ،ايتاليا ،بلژيک تاکنون
گسترده
اعتراضات
شاھد
کارگران و توده ھای مردم
زحمتکش و حقوق بگير بوده
است .بيش از يک صد ھزار تن
به فراخوان کنگره اتحاديه ھای
کارگری اروپا در بروکسل ،مرکز
اتحاديه اروپا ،دست به اعتراض
زدند .اعتراض به بيکارسازيھا و
بيکاريھای گسترده ،اعتراض به
افزايش سن بازنشستگی ،اعتراض
به محدود کردن بيمه ھای
بيکاری ،اعتراض به حذف و
محدود کردن برخی از خدمات
اجتماعی ،اعتراض به سياست
عسرت کشی اقتصادی ،و در يک
کالم اعتراض به تحميل بار
بحران اقتصاد سرمايه داری بر
گرده کارگران و توده ھای مردم
کارکن !

اتحاديه اروپا سياست عسرت
کشی اقتصادی را در دستور
کشورھای مختلف اروپايی قرار
داده است .قدرت سياسی و
اقتصادی آلمان پشتوانه اين
سياست تھاجم مستقيم و گسترده به
توده ھای مردم زحمتکش است.
تعرض به تتمه "دولت رفاه" در
مرکز اين سياست قرار دارد.
سياست آلمان مقابله با ھر درجه
از افزايش کسری بودجه دولتی
در پرداخت ھزينه خدمات
اجتماعی است .در فاز اول اين
بحران بخش اعظمی از ثروت
اجتماعی توليد شده توسط
کارگران را در نجات سرمايه
ھای بانکی و مالی بکار گرفتند.
نجات سرمايه را مجرايی برای
نجات کارگر و حفظ اشتغال و
حفظ استاندارد زندگی توده مردم
کارکن معنی کردند .اکنون اين

تبليغات عوامفريبانه را نيز به
کناری انداخته اند .پرچم
تعرض مستقيم را در دست
گرفته اند .سرمايه داری جھانی
در بحران است .آيا ميتوانند بار
اين بحران را با گسترش
بيکاری و حذف خدمات
اجتماعی بر گرده کارگران
پياده کنند؟ پاسخ کارگران بخشا
قاطع و روشن بوده است" ما
اين بحران را بوجود نياورديم،
بار بحران را بر دوش مسببين
آن ،بانکھا و بنگاھھای سرمايه
قرار دھيد"!

در زير بيانيه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری از بحران
جھانی سرمايه و راه حل
کمونيسم کارگری را در
مواجھه با اين بحران را يکبار
ديگر نگاه ميکنيم:

بحران جھان سرمايه داری و
خطوط عمده وظايف ما
 - ١رسانه ھای رسمی،
متخصصين
ايدئولوگھا،
اقتصادی و سياستمداران طبقه
حاکمه ،تصوير گمراه کننده و
محدودی از بحران کنونی
ارائه ميدھند .گام اول در
شناخت واقعيت بحران کنونی
کنار زدن اين تصاوير است.
"وام ھای آلوده"" ،انقباض
بازار مالی" ،و يا "بحران
مالی" بيان تمام حقيقت پايه ای
بحران کنونی نيستند .اين
کلمات بمنظور پرده پوشی و
پنھان کردن ماھيت واقعی اين
بحران جايگاھی کليدی يافته
اند .بحران کنونی ،برخالف
اين تبليغات ،زائيده "وام ھای
آلوده" نيست ،بلکه "وامھای

آلوده" خود ناشی از شکل گيری
بحران اقتصادی در نظام سرمايه
داری است .ماھيت و علل پايه ای
بحران را نميتوان با شکل و زمينه
ھای بروز آن توضيح داد .بيکاری
ميليونی و گسترش يافته ،کاھش
سطح معيشت و رفاه توده ھای
مردم ،انقباض اعتبارات و سرمايه
گذاری ھا و کاھش قابل مالحظه
حجم توليدات در سطح جھانی ،ھمه
و ھمه دال بر عمق و دامنه گسترده
بحران جھانی کنونی است.

آنچه اکنون جھان را در چنگال خود
به اسارت گرفته است ،در يک کالم
بحران جھانی نظام سرمايه داری
است .بحران ھای اقتصادی ادواری
با عواقب وخيم و خانمان برانداز
اقتصادی و اجتماعی يک جزء
اجتناب ناپذير و ذاتی نظام سرمايه
داری است .تناقضات نظام سرمايه
داری پس از يک دوره نسبتا
طوالنی انباشت سريع سرمايه در
دوران پس از جنگ سرد و گسترش
بازارھای سرمايه گذاری و سود
آوری در سطح جھان به بحرانی
منجر شده است که اکنون شاھد
مراحل اوليه آن ھستيم.

اين بحران نيز مانند تمام بحرانھای
ادواری نظام سرمايه داری اساسا از
يک تناقض بنيادی در پروسه
انباشت سرمايه نشات ميگيرد .در
پايه ای ترين سطح ،قانون گرايش
نزولی نرخ سود مبنای کليه
بحرانھای اقتصادی جامعه سرمايه
داری است .در جامعه سرمايه داری
کار منشاء سود و انباشت سرمايه
است ،نرخ سود ،بنا به قوانين مادی
روند انباشت ،گرايش به نزول دارد.
ھر زمان که اين گرايش نزولی
منجر به سقوط نرخ سود ميشود،
کل نظام سرمايه داری دچار بحران

ميگردد.

بر خالف بسياری از بحرانھای
ادواری ،بحران کنونی دامنه و
عمق بسيار گسترده تری دارد و
اکٽر کشورھای عمده سرمايه
داری را در برگرفته است .جھان
سرمايه داری رقابتی و بازار آزاد
پس از سقوط سرمايه داری دولتی
بلوک شرق و قرار گرفتن اين
جوامع بمٽابه عرصه ھای جديدی
برای سرمايه گذاری و سود
آوری ،وارد يک دوره گسترده
سودآوری و انباشت شد .اگرچه
اين عرصه ھای جديد سودآوری
برای مدت طوالنی بحرانھای
ادواری ذاتی نظام سرمايه داری
را تخفيف داده و به تعويق
انداختند اما در عين حال اين
بحرانھا را متراکم تر و عميق تر
نمودند .بحرانھای تخفيف يافته و
به عقب افتاده به ناگاه خود را در
بيکاری ميليونی ،وام ھای آلوده،
کاھش سطح توليدات و انقباض
بازار اعتبار مالی در سطح
جھانی نشان داد .سقوط و
ورشکستگی بزرگترين موسسه
ھای مالی و بانکی سرمايه داری
از نتايج بحران کنونی است .

 - ٢وجود بحران گسترده جھانی
شکستی برای ايدئولوژی و
سياست بازار آزاد و سرمايه
داری رقابتی در سطح جھانی
است .با فروپاشی بلوک شرق ما
شاھد گسترش تبليغات کر کننده
مدافعين بازار آزاد و سرمايه
داری رقابتی
صفحه 5
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صفحه 5

"ما اين بحران را بوجود نياورده ايم:
ھزينه آن را بر دوش مسببين آن قرار
دھيد"! ...
بوديم .ادعا ميشد که سرمايه داری
متکی به بازار و رقابت بھترين،
کارآ ترين و عملی ترين نظام
اقتصادی برای جامعه بشری
است .پايان تاريخ ،پايان مبارزه
طبقاتی و پايان تالش بشريت
زحمتکش برای دستيابی به
آزادی ،برابری ،رفاه و يک
زندگی شايسته انسانی را اعالم
کردند .فردگرايی ،کاريريسم،
سودجويی و منفعت پرستی حقير
به صدر تبليغات و افق جامعه
رانده شد .ھر گونه نوعدوستی،
انسانگرايی و دفاع از منفعت
اجتماعی را حقير شمردند .قانون
جنگل و اصل بقاء اصلح را به
قانون عام جامعه تبديل کردند.
بحران کنونی ٽمره اجتناب ناپذير
نظامی است که تنھا شاخص آن
سود است .

اکنون حتی برخی از ھارترين
مدافعين بازار آزاد به شکست اين
الگوی اقتصادی اذعان ميکنند.
اگر در پس شکست سياست
دولتگرايی اقتصادی نشان داده شد
که دولتی شدن سرمايه ،مالکيت
دولتی و کنترل نھادھای بازار
توسط برنامه ريزی دولتی،
بعنوان الگوی سرمايه داری
اصالح شده  ،نميتواند چھارچوب
مناسب و کارآمدی برای تخفيف
تناقضات درونی نظام سرمايه
داری باشد؛ در دوران کنونی نيز
ما شاھديم که بازار ،جھانی شدن
بيشتر سرمايه و گسترش رقابت نه
تنھا تناقضات اين نظام را تخفيف
نميدھد بلکه در شديدترين شکل
اين تناقضات را بمنصه ظھور می
رساند .

اين واقعيات در کليت خود نشان
دھنده اين حقيقت پايه ای است که

سرمايه داری ،مستقل از
الگوھای اقتصادی ،چه سرمايه
داری دولتی ،چه سرمايه داری
رقابتی و متکی بر بازار آزاد،
يک نظام تماما ضد کارگر و
ضد انسانی است .تا زمانيکه
بنيادھای نفرت انگيز اين نظام
يعنی مالکيت خصوصی و
تقسيم طبقاتی جامعه و نظام
کار مزدی پا برجاست ،سھم
کارگر و مردم زحمتکش
محروميت و استٽمار و تبعيض
و ستمکشی و بی حقوقی است.
نظام سرمايه داری مسبب فقر
و فالکت و عامل بقاء کليه
مصائب گريبانگير انسان
امروز است .بحران اخير
سرمايه داری ،اين حقيقت که
سرمايه داری يک نظام
استٽمارگر ،ضد انسانی و
نماينده اقليت سودجو و
استٽمارگر است را در ابعادی
جھانی عيان کرده است .

 - ٣راه حل سرمايه دارانه
بحران اقتصادی از ھمان
قانونمندی ھای عمومی اين
نظام پيروی می کند .تشديد
استٽمار ،کاھش دستمزدھا،
افزايش بيکاری ،حذف خدمات
اجتماعی و رفاھی و کال تحميل
تمام عواقب بحران به توده
ھای مردم کارگر و زحمتکش.
در يک کالم ،بورژوازی و
دولت سياست رياضت کشی
اقتصادی را اتخاذ ميکند .در
حال حاضر دولت آمريکا
نزديک به ھزار ميليارد دالر
از دسترنج مردم را به
موسسات مالی طبقه سرمايه
دار داده است .انتقال يک جای
چنين حجمی از ٽروت
اجتماعی به طبقات سرمايه
دار ،يک اقدام بی سابقه و

بزرگترين در نوع خود است .با
بخشی از اين رقم ميتوان مساله بيمه
درمانی ،بيمه بيکاری ،بی خانمانی
و بسياری از معضالت اجتماعی را
بنفع مردم حل کرد .

راه حل سرمايه در حل بحرانھای
سرمايه داری و عملکرد دائمی اين
نظام در عين حال نشان دھنده
موقعيت اسارت آور انسان در اين
نظام است .قربانيان اين نظام و
بحران ھای سرمايه داری ،کارگران
و مردم زحمتکش ھستند .اين گوشه
ای از يک حقيقت عام و پايه ای در
اين نظام است .در جامعه سرمايه
داری انسان اسير قوانين کور
اقتصادی است .در اين نظام انسان
از تمامی خصوصيات و ويژگی ھا
و مشخصات فردی و انسانی جدا
شده و صرفا به ابزار و محملی
برای توليد و سود آوری سرمايه
تبديل ميشود .در اين نظام انسانھا بر
مبنای موقعيت طبقاتی و اقتصادی
تقسيم و دسته بندی ميشوند .در اين
نظام اکٽريت عظيم مردم ،توليد
کنندگان ٽروت اجتماعی ،از
محصوالت توليد شده محروم و بی
بھره اند .در اين نظام کارگران تا
زمانيکه کارشان سودی برای
سرمايه توليد ميکند ،به کار گرفته
ميشوند ،در غير اين صورت مانند
ابزار و ماشين به گوشه ای پرتاب
شده ،بيکار و بی خانمان ميشوند.

نبايد اجازه داد که بار بحران
سرمايه داری را بر دوش توده ھای
مردم خراب کنند .نبايد اجازه داد
رياضت کشی اقتصادی ،حذف بيمه
ھا و خدمات اجتماعی را مجرای
حل بحران اقتصادی کنند .نبايد
اجازه داد با به تعطيلی کشيده شدن
کارخانجات و واحدھای توليدی
کارگران را خانه خراب و بی
خانمان کنند .بايد با تمام قوا برای
بيمه بيکاری ،خدمات اجتماعی،
بيمه درمانی رايگان ،برای آموزش
و تحصيل رايگان مبارزه کرد .راه
حل آنھا تحميل فالکت اقتصادی بر
توده ھای مردم و در دستور قرار
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دادن سياست رياضت کشی
اقتصادی است .اين راه حلھای
ضد انسانی را بايد متحدانه در ھم
شکست.

 - ٤يک رکن تبليغات عوامفريبانه
مدافعين الگوی اقتصادی بازار
آزاد و رقابت ،مساله عدم دخالت
دولت در اقتصاد و بازار در
مقابل سيستم کينزی و سوسيال
دمکراسی است .تاچريسم و
ريگانيسم در دھه ھای  ١٩٨٠و
 ١٩٩٠معنای غلبه اين گرايش بر
سرمايه داری غرب بود .اما
سرمايه داری بقاء خود را مديون
دخالت مستمر دولت و فرای
نھادھای اقتصادی و بازار در
تعيين شرايط اقتصادی و عملکرد
نظام سرمايه داری است .در حال
حاضر نيز بدون دخالت دولت
برای حفظ بزرگترين موسسات
مالی و بانکی ،بدون "طرح
نجات" اين موسسات ،نظام
سرمايه داری عمال فلج شده و
چرخھای آن متوقف ميشود.
واقعيت اين است که مستقل از
الگوھای سرمايه داری ،مدل
بازار آزاد و رقابتی و يا برنامه
ريزی شده و دولتی از نوع
سوسيال دمکراسی و کينزی،
سرمايه داری تماما يک نظام
استٽمارگر و ضد انسانی است.

دخالت ھمه جانبه دولت به نفع
سرمايه ،در عين حال افشاگر
تبليغات ايدئولوگھای سرمايه
داری در مورد نقش نھاد دولت
در اين نظام است .برخالف
تبليغات سخنگويان طبقات حاکم،
دولت يک نھاد عمومی ،حاصل
اراده جمعی و منفعت عمومی و
مشترک تمامی اعضای جامعه
نيست .دولت نھادی مستقل و
مافوق طبقات و منافع طبقاتی در
جامعه نيست .دولت مھم ترين
ابزار طبقه حاکمه برای انقياد و
استٽمار توده ھای مردم زحمتکش
است .دولت قوه قھريه سازمان
يافته طبقه
صفحه 6
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صفحه 6

"ما اين بحران را بوجود نياورده ايم:
ھزينه آن را بر دوش مسببين آن قرار
دھيد"!
حاکمه است .دولت ابزار اعمال
حاکميت طبقاتی سرمايه داری در
جوامع کنونی است .ھر دولتی
مستقل از شکل و ظاھری که
بخود گرفته باشد ،دولتی طبقاتی و
منعکس کننده طبقه حاکم در
جامعه است .اما بر خالف
دولتھای کنونی که نماينده اقليت
استٽمارگر در جامعه ھستند،
حکومت کارگری ،دولت اکٽريت
توده ھای مردم استٽمار شده
بمنظور اعمال حکم آزادی و
برابری انسانھا است.

عواقب اجتناب ناپذير اين
بحران است .افت وزن
اقتصادی سرمايه داری آمريکا
در سطح جھان در نتيجه منجر
به افول و کاھش موقعيت
سياسی آمريکا در سطح جھان
خواھد شد .بحران اقتصادی
جھان سرمايه داری در عين
حال دورنمايی سياه تر و
تاريک تری را در غياب
دخالت گسترده کمونيسم و طبقه
کارگر در مقابل بشريت قرار
ميدھد.

 - ٥پيامدھای بحران اقتصادی
نظام سرمايه داری محدود به
قلمرو اقتصاد در جامعه نيست.
ھر بحران اقتصادی دارای عواقب
وخيم اقتصادی و اجتماعی است.
جنگ ھای جھانی خانمان برانداز،
جدال بر سر حوزه نفوذ سياسی و
اقتصادی ،ميليتاريسم و لشگر
کشی نظامی تماما از عواقب و
پيامدھای بحران اقتصادی و تشديد
کشمکش ميان بلوکھای متفاوت
سرمايه جھانی ھستند .از طرف
ديگر گسترش گرايشات راست
افراطی ،فاشيستی ،نژادپرستانه،
ضد انسانی ،عقب گرايانه،
از
مذھبی
و
ارتجاعی
خصوصيات دوره ھای بحران
سرمايه داری است.

 - ٦تاريخ يکبار ديگر حقانيت
مارکس و روايت منصور
حکمت از نقد نظام اقتصادی و
عملکرد نھادھا و دولتھای
سرمايه داری را نشان داده
است .مارکس بار ديگر به
جلوی صحنه آمده است .مردم
جستجوگر بعضا پاسخ خود را
در نقد مارکس از نظام سرمايه
داری موجود پيدا ميکنند.
واقعيات امروز بيش از ھر
زمان ديگری بر صحت
حقانيت تبيين و انتقاد
مارکسيستی از اين جامعه تاکيد
ميکند .اکنون بيش از ھر زمان
ديگری روشن شده است که
دولت ابزار چه کار و چه طبقه
ای است .ترديدی نيست که در
مرکز جدال و کشمکش جامعه،
جدال دائمی ميان کارگر و
سرمايه دار ،مزدبگير و مزد
بده قرار دارد.

يکی از پيامدھای اين بحران در
سطح جھان تغيير توازن قوای
سياسی و حوزه ھای تحت نفوذ در
سطح جھانی و تشديد رقابت دول
و بلوکھای عظيم سرمايه داری
جھانی است .تغيير موقعيت "ابر
قدرتی" آمريکا در سطح جھان،
گسترش تقال و پر و بال يافتن
ساير بلوکھای جھانی ،گسترش
دامنه و جنگ تروريستھا ،از

از طرف ديگر دوران تعرض
مارکسيستی و کمونيستی
کارگر در سطح جھانی به نظام
سرمايه داری فرا رسيده است.
کمونيسم کارگری ميتواند و
بايد در قامتی اجتماعی و بدون
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تخفيف پا به ميدان اصلی نبرد
سياسی و طبقاتی جاری بگذارد.
دوران رونق بازار و راه حل ھای
سرمايه داری عمال به پايان رسيده
است .ايدئولوژی ھای رنگارنگ
بورژوايی نه تنھا در حال تعرض
نيستند ،بلکه عمال در محاق قرار
دارند .نه تنھا ھجوم سياسی و
به
بورژوازی
ايدئولوژيکی
مارکسيسم و سوسياليسم شکست
خورده و به پايان رسيده است ،بلکه
شاھد عقب نشينی و افول مقبوليت
الگوھا و راه حل ھای بورژوايی در
اذھان توده ھای مردم ھستيم .فضا
برای مارکسيسم و کمونيسم
کارگری مناسب تر از ھميشه است.
امروز مساله شکل دادن به يک
کمونيسم کارگری و عميقا
مارکسيستی در سطح جھانی يک
ضرورت حياتی است.

 - ٧جھان بيش از ھر زمان نيازمند
راه حل ديگری است .يک راه حل
سوسياليستی .بايد توده ھای وسيع
کارگر را مورد خطاب قرار داد.
امروز بيش از ھر زمان ديگری
ميتوان نشان داد که اين ادعا که
نظام سرمايه داری بھترين نظام
اقتصادی است ،بزرگترين دروغ
تاريخ کنونی است .ميتوان نشان داد
که نظام ديگری ممکن است .نظامی
که در آن ،ھدف فعاليت اقتصادی نه

توليد برای سود و انباشت سرمايه
بلکه رفع نيازمنديھای گسترده
مردم و رفاه ھر چه بيشتر ھمه
انسانھا است .چنين نظامی نه تنھا
مطلوب است بلکه تمام شرايط
شکل گيری آن در حال حاضر
ممکن است .روند کنونی اوضاع
حاکی از باز شدن فضا برای
عروج کمونيسم کارگری در
مرکز صحنه سياست ،بويژه در
کشورھای پيشرفته صنعتی است.
يک شرط اساسی پيشروی ايجاد
احزاب کمونيسم کارگری در
جدال بر سر آينده است.

جنبش کمونيسم کارگری در پس
اين اوضاع ميتواند و بايد با نقد
عميق مارکسيستی به جامعه
سرمايه داری و سازماندھی
مبارزه طبقاتی در ھر کشور،
پرچم وحدت و اتحاد منافع
مشترک کارگران را در سراسر
جھان برافرازد و در تمامی جبھه
ھای مختلف مبارزه طبقه کارگر
و توده ھای مردم زحمتکش
مصالح عمومی اين جنبش را
نمايندگی کند .

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٨اکتبر  ٧ – ٢٠٠٨آبان ١٣٨٧

سايتھاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى:

www.wupiran.org
www.wupiran.net
سايت راديو يک دنياى بھتر:

www.wupradio.org
اى ميل جديد راديو:
wup1917@mail.com
لطفا به اطالع عموم برسانيد!
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مرگ بر جمھوری اسالمی ،درھر
شکل و نوعی که باشد!
مھرداد کوشا
از مدتی پيش و بعد از آنکه جناح
حاکم رژيم اسالمی توانست
خيزش گسترده و توده ای مردم را
پس از ماھھا کشمکش موقتا َ
سرکوب و خاموش سازد و جناح
اصالح طلبان حکومتی را از
قدرت سياسی خلع يد نمايد ،برخی
محافل سياسی گريزان از ھر نوع
انقالب غير رنگی ،که سھل
الوصول ترين راه تحوالت سياسی
و اقتصادی ايران را سر براه شدن
حکومت و تطبيق وضعيت آن با
سياستھای جھانی سرمايه ميدانند،
با اتکاء به مالقات احمدی نژاد با
رمزی کالرک دادستان اسبق
آمريکا و مجموعه برنامه ھايی که
عمدتا ً توسط رحيم مشايی ترتيب
داده شده بود ،خواب زده شده و کم
کم داشتند رويای "متعارف شدن "
رژيم را مزمزه می کردند که
ناگھان ھمه چيزبھم ريخت و برای
چندمين بار نظريه ھای من
درآوردی و باطل شان باد ھوا شد.
اين نيروھا به چه چيزدل خوش
کرده بودند؟

کاھش فعاليت گشت ارشاد و
تخفيف جزيی در سختگيری ھای
مربوط به پوشش و لباس خانمھا
طی چند ماه اخير ،برگزاری
ھمايش ايرانيان خارج کشور از
طريق ھوشنگ اميراحمدی ،اين
دالّل و کارچاق کن ھميشه ناکام،
زمزمه ھای احمدی نژاد و
اطرافيان وی در زمينه محدود
ساختن قدرت روحانيون در امور
سياسی ،و البته مھمتراز ھر چيز
ادا و اطوارھای ناسيوناليستی که
با تکريم استوانه کوروش ،ملقب
ساختن کوروش به "شاه جھان" و
پيامبرگونه خواندن سخنان او و
اينکه ادای کلمه "ايران" ثواب
اخروی دارد ،به اوج رسيد،

تمامی مانوری بود که به اجرا
درآمد و دراين رھگذر
ناسيوناليستھای دو آتشه پرو
غرب و "سبز" را نيز ازاين
گونه تبليغات تا حدود زيادی
خلع سالح ساخت .البته اين
اواخر ،تکذيب صدور حکم
سنگسار خانم سکينه محمدی
در مصاحبه احمدی نژاد در
نيويورک نيز بر توھّم
حضرات نسبت به سرعقل
آمدن جمھوری اسالمی افزود.
ا ّما حکايت ،ھمان حکايت گاو
نُه من شير بود که با سخنرانی
رئيس جمھور اسالمی در
مجمع عمومی سازمان ملل
ھمه را بر باد داد.

ا ّما در ورای اين عوام فريبی
ھای تبليغاتی ،واقعا ً در جامعه
ايران چه می گذرد؟ "اقتصاد"
قطعا ً عمده ترين مشکل پيش
روی مردم و مھمترين معضل
حکومت اسالمی است .قيمت
مواد غذايی و ساير کاالھا و
خدماتی که عموم مردم بطور
روزانه به آنھا نياز دارند ،به
سرعت رو به افزايش است.
بنزين سھميه ای که در آغاز
صد و بيست ليتر در ماه بود،
برای مھر سال جاری به
شصت ليترکاھش يافته و قرار
است از آبان  89سھميه بطور
کلی قطع و بنزين فقط به
صورت آزاد ،يعنی حداقل 4
برابر قيمت بنزين سھميه ای
عرضه شود .طرح به
اصطالح "ھدفمند کردن يارانه
ھا" اگرچه ھنوز رسما ً
آغازنشده ،ولی عمالً طی چند
سال اخير بسياری از
سوبسيدھا ،بطورمثال در مورد
نان و روغن ،تدريجا ً قطع شده

و تقريبا ٌ تمامی خدمات دولتی به
دفاتر خصوصی واگذار گرديده که
به چندين برابر بھای قبلی آنھا
عرضه می شود .اين معنی واقعی
"خصوصی سازی" است که در
حمل و نقل ،آموزش و پرورش،
خدمات شھری ،بھداشت و درمان و
ساير عرصه ھای اقتصادی روز به
روز گسترش يافته و جان مردم را
به لب رسانده است .تازه قرار است
بخشی از ھزينه درمان بيمه شدگان
تامين اجتماعی تحت عنوان
"فرانشيز" از آنان دريافت گردد و
البته قيمت آب و برق و گازھم چند
برابرشود.

از سوی ديگر ھر روز تعداد
بيشتری از کارخانه ھا با طرح
بحران مالی و توقف توليد کارگران
را اخراج ميکنند و يا پرداخت
حقوق آنان را به تعويق می اندازند.
برای کارگران ضريب امنيت شغلی
به صفر رسيده و برای کسانيکه
ھنوز اخراج و بيکار نشده اند،
تماما ً
استخدامی
قراردادھای
بصورت موقت برای دوره ھای سه
ماھه ،شش ماھه و يا حداکثر يکساله
منعقد می شود .افزايش روزمره
تعداد بيکاران بويژه درمھاجرت
دائمی از شھرھای کوچک به
شھرھای بزرگ و در افزايش تعداد
فروشندگان خيابانی ،در متروی
تھران ،در صفھای انتظار بنزين و
سر چھار راھھا کامالً آشکار است.
برای کارگران و زحمتکشان جامعه
تامين معاش ھرگز تا اين درجه
سخت و غيرممکن نبوده است.

ا ّما گذشته از مسائل اقتصادی،
درعرصه سياسی و اجتماعی
سرکوب و خفقان در اشکال مختلف
زندان و شکنجه و اعدام کماکان
ادامه يافته است .اگر چند نفری با
وثيقه ھای سنگين از زندان آزاد
ميشوند ،تعداد بيشتری درھمان
زمان دستگير ميگردند .نه تنھا
وکالی زندانيان سياسی ،بلکه وکيل
خانم سکينه آشتيانی نيز به دليل
سياسی شدن موضوع ،مجبور به
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فرار از کشور می شود .اين تازه
حکايت فعاالن سياسی اصالح
طلب و اپوزيسيون ملی -اسالمی
است .ا ّما اگر فعال سياسی مھُر
"چپ و کمونيست" بخورد که
کارش به مراتب سخت تر و
اعدام در انتظارش است .اعدام
فرزاد کمانگر و تعداد ديگری از
زندانيان سياسی گواه اين حقيقت
است.

با وجود آنکه سرکوب و
وحشيگريھای حکومت جنايتکار
جمھوری اسالمی طی سی و
يکسال گذشته ھمواره برقرار
بوده و حيات کثيف و ننگين رژيم
ازاين طريق امکان پذيرگشته،
ولی ش ّ
ک نيست که از ھنگام در
دست گرفتن دولت توسط باند
احمدی نژاد تغييراتی در ارکان
سياسی و اقتصادی جمھوری
اسالمی پديدار شده است .شاخص
ترين تغييرسياسی ،حذف جناح
موسوم به اصالح طلب از
حکومت و تالش برای استحکام
دولت حاکم از طريق تصفيه
عناصر ميانه رو در جناح
اصولگرايان بوده است .از نظر
باند احمدی نژاد در شرايطی که
فشار جنبش توده ای برای
سرنگونی جمھوری اسالمی تا
اين اندازه افزايش يافته ،حکومت
چند جناحی قادر به سرکوب آن
نيست؛ نظام بايد تصفيه شود و با
ايجاد تمرکز درقدرت سياسی
پتانسيل الزم برای اينکار را
بدست آورد.

در ارتباط با اين موضوع،
نھادھای مالی و اقتصادی نيز بايد
درخدمت ھمين دستگاه قرار گيرد
تا از يکسو منابع مالی مورد نياز
برای ميليتاريزه کردن کامل رژيم
در داخل و خارج کشور بطور
رسمی و غير رسمی ،و از سوی
اجيرکردن
ملزومات
ديگر
اوباشان ھميشه در صحنه و نيز
لفت و ليس و چپاول مھره ھای
اجرايی چنين
صفحه 8

صفحه 8

مرگ بر جمھوری اسالمی،
درھر شکل و نوعی که باشد ...
سياستی فراھم شود.

جمھوری اسالمی حرکتی به سمت متعارف شدن
نکرده است .اين موضوع که مثالً طی چند ماه اخير
فعاليت گشت اوباشان ارشاد جمھوری اسالمی تا
حدودی کاھش يافته و زنان کمتر از گذشته تحت
فشار قرارگرفته اند ،به ھيچوجه نشان تغيير نگاه
جمھوری اسالمی به "زن" و حقوق اجتماعی او
نيست .به تازگی شورای ھماھنگی فعاليتھای
فرھنگی دانشگاھھا در باره عفاف و حجاب
مصوبات  19گانه ای را ابالغ کرده که طی آن تھيه
شناسنامه فرھنگی برای دانشجويان ،ميثاق نامه
دانشجويان با محور مسائل اخالقی و اخذ تعھدنامه
اجباری شده است .و باز اگر سايت چند آخوند مرجع
تقليد در نظام اسالمی فيلترمی شود ،آنھم البته نشان
ضديت حکومت با روحانيت و آخوند نيست.
ھمانطورکه علی جوادی ميگويد" :واقعيت وجودی
جمھوری اسالمی ايران چنان با جريان مافيايی
آخوند و روحانيت درھم تنيده شده است که تصور
حاکميتی اسالمی بدون آخوند دور از ذھن است" .

وضعيت خاص جمھوری اسالمی در دوره کنونی
در واقع فازی معين در بحرانی ترين حالت آنست.
ا ّما حکومت در اين فاز کماکان حکومت جمھوری
اسالمی است که مافيای دين و آخوند جزء الينفک و
از جمله ملزومات ضروری آنست .اين شکل از
حکومت نه تنھا قادر به ح ّل بحران اقتصادی و
سياسی خود نيست ،بلکه خود عامل تشديد کننده اين
بحرانھاست .عليرغم اين حقيقت ،جمھوری اسالمی
واقعيتی است که بايد به زيرش کشيد و نابودش
ساخت .نفی نظام سرمايه داری نوع اسالمی و
برقراری سوسياليسم ،تنھا ضامن آزادی ،برابری و
رفاه مردم ايران است که با سازماندھی مبارزات
توده ای توسط کمونيزم کارگری امکان پذير خواھد
بود .به حزب اتحادکمونيسم کارگری بپيونديد!

يک دنياى بھتر
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کارگران تونل ميدان توحيد تھران
دستمزدھای معوق ،اخراج از کار!
بنا به خبر دريافتی ،بيش از  100نفر از کارگران شرکت پرليت مجری طرح احداث و راه
اندازی تونل ميدان توحيد ،از اول سال تا پايان شھريور يعنی  6ماه است که ھيچگونه
دستمزدی دريافت ننموده اند .در اين  6ماه کارگران بارھا برای نقد شدن دستمزدھا و عليه
سياستھای ضد کارگری سرمايه داران و عوامل کارفرما بصورت جمعی و فردی در اشکال
مختلف دست به اعتراض زده اند .اما عليرغم ھمه اينھا به دليل کارشکنی و طفره رفتن
عوامل کارفرما ريالی از دستمزدھای کارگران پرداخت نشده است.
معدلی مدير شرکت پرليت و کارچاق کنھای دور و برش با توسل به تھديد به اخراج و وعده
ھای پوچ و دروغ کارگران گرسنه و محرومی را که خواھان دريافت دستمزدھای بسيار
ناچيزشان ھستند را به امروز و فردا و روزھای آينده حواله می دھند .دروغ پشت دروغ و
گرسنگی و محروميت روز افزون به زندگی کارگران و خانواده ھايشان! تا ھمين جا
نپرداختن دستمزدھای  6ماھه زندگی کارگران و خانواده ھايشان را در بحران و اضمحالل
و فقر و فالکت وحشتناکی فرو برده است .اما اين تمام جنايت سرمايه داران و حکومت
اسالميشان عليه کارگران نيست .در روزھای اخير معدلی و عواملش به اين کارگران اعالم
داشته اند حدودا تا  2ماه آينده نيز از کار اخراج خواھند شد!  6ماه دستمزد پرداخت نکردند
و حاال وعده اخراج از کار ميدھند! و اين بخشی از جنايت ھمه روزه سرمايه داران و
حکومت اسالميشان برای کسب سود بيشتر بر عليه کارگران و خانواده ھای زجر کشيده
شان است .تا چند ماه پيش بيش از  3000کارگر شرکت پرليت در طرح احداث تونل ميدان
توحيد مشغول به کار بودند .متاسفانه ھر يک از اين کارگران با چندين ماه دستمزد معوق از
کار اخراج و بيکار شدند .پيگيريھای تاکنونی بسياری از اين کارگران از طريق اداره کار
و ديگر مراکز حکومت اسالمی کارگزار سرمايه داران تاکنون به نتيجه ای نرسيده است.
ھم اکنون در شرکت پرليت )تونل ميدان توحيد( بيش از  100نفر کارگر قراردادی سفيد
امضا با دستمزدھای  300ھزار تومانی در  2شيفت  12ساعته کاری در محدوده خيابان
نواب – ميدان جمھوری در بخش راه اندازی سيستم تھويه و ھواکش تونل مشغول به کارند.
از قرار اين کارگران در آينده ای نچندان دور بدليل عدم دريافت دستمزدھای چندين ماه و
اخراج از کار به سرنوشت ديگر کارگران اخراجی دچار خواھند شد .معدلی مدير شرکت
پرليت از جمله نزديکان و چاکران باند مافيايی فساد مالی و دزدی خانواده رفسنجانی
جنايتکار است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 11مھر  4 – 1389اکتبر 2010

مجمع عمومى
کارگرى

آزادى ،برابرى ،رفاه
حق مسلم ماست!

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

يک دنياى بھتر

صفحه 9

اعداد بيجان ،جھنم جانداران
پدرام نو انديش
اين روزھا دولت سرمايه داران
اسالمی گوی سبقت را در بسياری
امور از اسالفش ربوده است.
گويی به ھر ميزان که سطح
زندگی طبقه کارگر و توده ھای
زحمتکش را کاھش داده است ،به
ازاء آن در بسياری امور ديگر
رشد چشمگيری داشته است.
نگاھی به آمار ارائه شده توسط
مدير منابع سازمان زندانھای
دولت سرمايه داران اسالمی،
نشان ميدھد که حکومت آدمکش
اسالمی در به بند کشيدن
معترضين رشد چشمگيری داشته
است .آنچه ميخوانيد مشتی عدد و
رقم و آمار اند که با حقيقت جامعه
ھنوز خيلی تفاوت دارند .اما پشت
اين اعداد بيجان انسانھا و
جاندارانی نھفته اند که در اين
نظام ھر روز نابود ميشوند.
محمد علی زنجيره ای ،مدير منابع
سازمان زندانھا و اقدامات تامينی
و تربيتی جمھوری سرمايه داران
اسالمی ،اعالم کرده در دنيا
متوسط زندانی به ازاء ھر يکصد
ھزار نفر  148نفر است که اين
ميزان در ايران به ازا ھر يکصد
ھزار نفر  271نفر است .تقريبا
دو برابر متوسط جھانی است.
کافی است به برخی از آمارھايی
که توسط منابع حکومتی به شکل
ناقص نيز ارائه شده مراجعه کرده
تا علل رشد چشمگير اين جانيان
اسالمی را در امور زندان،
شکنجه و اعدام معترضان به
وضع موجود مشخص تر شود.
ارگان مثال ملی جوانان ،آمار
تکان دھنده ای از وضعيت اعتياد
در ايران را منتشر کرده است که
مطابق آن فقط يک ميليون نفر از
معتادان به مواد مخدر زير نوزده
سال سن دارند و سن اعتياد در
کشور به سيزده سال رسيده است.
دبير علمی انجمن دارو سازان،
متوسط زمان دسترسی به مواد
مخدر در ايران را  30الی 45

دقيقه دانسته و مطابق آمارھای
سازمان ملل ،ايران باال ترين
نسبت معتادان به ھروئين و
ترياک را در جھان دارد و از
ھر  17نفر يک نفر معتاد
است .مطابق آمار مذکور
جمعيت معتاد کشور چھار
ميليون و دويست ھزار نفر
يعنی حدود شش درصد جمعيت
کشور را تشکيل می دھند.
مطابق گزارش روزنامه
گاردين  1/7الی  3/83ميليارد
پوند مواد مخدر برای مصرف
در داخل توزيع ميگردد .کالف
اصلی اين صنعت پر سود و
در عين حال ويرانگر در
چنگال نھادھا و ارگانھای
دولت اسالمی است .مسئول
بخشی از افزايش پنجاه
درصدی آمار مبتاليان به
بيماری ايدز را نيز ھمين
جانيان ھستند .مطابق گفته
مدير اجرايی انستيو پارس،
بيشتر معتادان به مواد مخدر يا
مبتال به ويروس ايدز ھستند و
يا در معرض ابتال به آن قرار
دارند.
 20برابر شدن فرار دختران
از منزل از ديگر نتايج قريب
 32سال حکومت ضد زن
جمھوری اسالمی است .مطابق
اين آمار ساالنه شش ھزار
دختر از منزل فرار می کنند
که انتظار ميرود اين تعداد
بيشتر از آنچه اعالم شده است
باشد .مطابق آمار سازمان
بھزيستی حکومت جانی
اسالمی 18 ،درصد از دختران
فراری در روز اول و 60
درصد در ھفته اول بعد از
فرار مورد تعرض جنسی قرار
می گيرند .اين افراد برای يافتن
گرفتار
بھتر،
شرايطی
سرنوشتی ناگوار ميشوند که
حکومت سرمايه داران اسالمی
عامل ايجاد آن است .طبق

تحقيقی که در رسانه حکومتی ايلنا
منتشر شده است ،سن روسپی گری
به  12سال تقليل يافته است .امان ﷲ
قرابی جامعه شناس ،تعداد زنان
خيابانی شھر تھران در سال 1385
را بالغ بر  300ھزار نفر دانسته
است.
در زمينه طالق نيز به گفته فرھاد
عبادی کارشناس پيشگيری  ...ايران
رتبه چھارم آمار دنيا را دارد .به
گفته او طالق رشدی معادل ھشت
درصد داشته در حالی که ازدواج
فقط  5/5درصد از رشد را به خود
اختصاص داده است.

و اما رشد قابل مالحظه ديگر
افزايش تعداد کودکان کار و کودکان
خيابانی است .کودکانی که آئينه تمام
نمای استثمار سرمايه داری ايران
است .داغ نفرت ھايی که اين نظام
فقر و فالکت ھر روز می آفريند و
از نيروی کار مجانی آنھا زندگی
انگلی خود را ادامه ميدھد .کودکان
کار ھمه کودکان زير  18سال
ھستند که به منظور تامين معاش
خود و خانواده شان در خيايان و
کارخانجات ،در شرايط وخيمی به
کار گرفته می شوند .کودکان
خيابانی که مجبور به کار و زندگی
در خيابانھا ھستند و شبھا روی
کارتن می خوابند و سر پناھی جز
آسمان ندارند .آمارھای تکان دھنده
ای از تعداد رو به افزايش اين
کودکان به گوش ميرسد .بر اساس
آمار ھای رسمی که به ھيچ وجه
قابل اعتماد ھم نيست در حال
حاضر  1500000نفر کودک زير
 18سال به کار گرفته شده به
طوری که عناصر حکومتی در
قالب ھای جامعه شناس به اين
موضوع اعتراف کرده که چگونه
سرمايه داران در دولت جمھوری
اسالمی به استثمار وحشيانه کودکان

شماره 172
حتی زير  15سال ادامه می دھند.
سعيد مدنی جامعه شناس در اين
خصوص اشاره می کند که
کارفرمايان به دليل سود ناشی از
کار کودکان ،حاضر به پذيرش
جريمه نقدی اين جرم يعنی به کار
گيری کودکان زير  15سال
ھستند .فقط تعداد کودکان خيابانی
و کارتن خواب در شھر تھران
 35ھزار نفر و در سطح کشور
 1200000کودک اعالم شده
است .کودکانی که در مزارع به
کار گرفته می شوند و يا در کوره
پزخانه ھا برده وار کار می کنند
و يا کودکان افغان که در ھيچ
شمارشی آورده نميشوند را
بايستی به آمار فوق افزود تا به
عمق بيشتری از فاجعه  32سال
حکومت سرمايه داران اسالمی
پی برد.
به اين آمارھا می بايست توقيف
نشريات ،روزنامه ھا ،وبالگ ھا
و غيره را افزود تا چھره خشن و
نفرت بار اين حکومت جور و
ستم بيشتر آشکار شود .بر اساس
گزارش ھای بين المللی ،حکومت
سرمايه داران اسالمی بيشترين
تعداد روزنامه نگاران زندانی در
سطح جھان را در زندان دارد که
ھم اکنون  52روزنامه نگار
زندانی را در زندان دارد .بيش از
صد روزنامه نگار از دست
عوامل دولت سرکوبگر جمھوری
اسالمی فرار کرده که ھم اکنون
ھشتاد نفر آنان در ترکيه به سر
می برند .فقط از ابتدای سال
 1389تا اکنون  1600نفر از
فعالين کارگری ،دانشجويی،
روزنامه نگار ،وبالگ نويس،
بازداشت و يا روانه سياه چالھای
جمھوری اسالمی شده اند .يعنی
بطور متوسط روزی ھفت نفر
سرکوبگر
حکومت
توسط
جمھوری اسالمی طی  6ماه
نخست سال جاری بازداشت شده
اند.
اينھا تنھا گوشه کوچکی از
ھزاران جنايت دولت صد ھزار
اعدام جمھوری اسالمی است که
ھر روز در جريان است .ھر
روز ادامه
صفحه 10
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اعداد بيجان ،جھنم
جانداران ...
اين حکومت مبتنی بر فقر و فالکت و
فحشا و اعتياد و بيحرمتی و بيحقوقی به
معنی تداوم اين جنايات سازمانيافته
است .بدرستی بايد گفت ايران يک
زندان بزرگ و جھنمی است که سرمايه
داران و دولت اسالمی شان بپا کرده اند
و خود در نقش زندانبانان آن عمل
ميکنند و اکثريت عظيم مردم در اين
زندان سرمايه اسيرند .برای رھائی بايد
اين حکومت را درھم کوبيد .اين توده
عظيم به فقر کشيده شده و منکوب شده
براز اعاده حيثيت و آزادی و حقوق
خود بايد متشکل شود و با نيروی اتحاد
و تشکل و انقالبيگری از روی اين
الشه متعفن رد شود.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای
سرنگونی جمھوری اسالمی و نظام
سرمايه داری و برقراری حکومت
کارگری و جمھوری سوسياليستی تالش
ميکند .بايد در حزب متشکل شد،
سياستھای انقالبی و کمونيستی را در
گوشه گوشه جامعه بدست گرفت و
ديگران را به جمع شدن حول اين
سياستھا فراخواند و بسيج کرد .اين
وضعيت قابل تغيير است و تنھا ميتواند
به نيرو و اراده طبقه کارگر متشکل و
انقالب کارگری تغيير کند .به حزب
اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد* .

شورا مجمع
عمومى
دائر است!

کتاب کنترل کارگرى را
از سايت حزب
دريافت و توزيع کنيد!

کارگر زندانى ،زندانى سياسى آزاد بايد گردد!

يک دنياى بھتر

صفحه 11
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روح سرگردان بورژوازی صنعتی
در حاشيه نامه "جمعی از کارگران ايران خودرو"
سياوش دانشور
نامه ای به امضای "جمعی از
کارگران ايران خودرو" خطاب به
کنفرانس سراسری کارگران
اتومبيل سازی آلمان منتشر شده
است .در اين نامه مضامينی وجود
دارد که ھر نيمه آشنا به ادبيات
مارکسيستی و دستکم جدلھای سه
دھه گذشته چپ ايران را ياد
بقايای مائويسم ،پوپوليسم و
آرزوھای بر باد رفته ليبراليسم
چپ می اندازد .بسياری اوقات
دنده عقب گرفتن و باز کردن
مجدد بحث يا بحثھائی که قريب
سه دھه پيش صورت گرفته و
بفرجام رسيده سخت است .چون
آن عقايد غير کارگری و غير
سوسياليستی که پرچم سياسی و
وجه معرفه جريانھای معينی بودند
روز خودش در تقابل با انتقاد
مارکسيستی شکست خوردند .حتی
بسياری از کسانی که به لطف
ھمين نقدھای مارکسيستی از آن
عقايد مھجور ناسيوناليستی کنده
شدند ديگر سالھاست اين
فرمولبنديھا را بکار نميبرند .ولی
به ھر حال ،بويژه آنجا که بنام
"کارگر" يا توسط کارگر
ورشکسته
ديدگاھھای
ناسيوناليستی تکرار ميشود ،بايد
اشاره گونه ھم شده به ماھيت غير
کارگری اين ديدگاھھا پرداخت و
بر حقانيت نقدھای مارکسيستی
تاکيد کرد .در حاشيه اين نکته ھم
مھم است که اينجا و آنجا شاھد
تالش بی حاصلی ھستيم که تاريخ
واقعی را تحريف و وارونه کنند و
ھمزمان عقايد ضد کارگری را با
روکشھای جديدی به بازار
بياورند.
اھميت اين نامه و نقد آن در اين
نيست که صادر کنندگانش تاثير
ويژه ای بر حرکت و تفکر
کارگران ايران خودرو دارند.
دقيقا برعکس ،اھميت در اينست
که اين نامه بنام کارگران ايران
خودرو دارد عرضه ميشود.
حقيقت اما اينست که متاسفانه اين

"جمعی از کارگران ايران
خودرو" حتی نميداند در اين
مجتمع صنعتی با سی ھزار
کارگر و انواع شعب و خطوط
توليد و مراکز جانبی چه خبر
است! اينکه در محافل
سکتاريست و ضد تحزب
کمونيستی تالش ميشود اين
جمع را معادل "کارگران ايران
خودرو" قلمداد کنند ،و يا عين
اخبار اعتراض و مبارزات
ايران خودرويھا را که توسط
حزب ما مرتبا منتشر شده
عامدانه و بارھا در سايت ھا با
حذف نام و منبع خبر و "به
نقل" از اين "جمع" منتشر
کنند ،خود موضوعی ديگر
است .اين رفتارھا عليرغم ھر
ادعای اين طيف متلون
رفرميست نسبت به ھمديگر،
تنھا بيانگر ائتالف اعالم نشده
ای عليه يک رگه کمونيستی
کارگری مشخص است .اما اين
مخالفت و تقابل نيز جديد نيست
و موضوع بحث اين يادداشت
نيست .نکته اينست که آنھا که
دستی در کار دارند بدقت
رياضی طول و عرض و
ميزان تاثير و عدم تاثير و نفوذ
کالم اين "جمع" را در
مجموعه تحرکات کارگران
ايران خودرو خوب ميشناسند.
با اينحال ميشود آنھا را و بويژه
سياست شان را معادل
"کارگران ايران خودرو"
فرض کرد و با ھمين عنوان
مخاطب شان قرار دارد و عده
ای از دنيا بيخبر و مدعی
"حزب" و "جمع" و "فعال
کارگری" و تعدادی مسئول
سايت ھای مختلف که وجه
اشتراک شان ضديت با
کمونيسم منصور حکمت است
را بازی داد و سر کار گذاشت!
"انترناسيوناليسم" صنفی
ھمبستگی

کارگری

با

انترناسيوناليسم کارگری تفاوت
زيادی دارد .ھمبستگی کارگری در
ادبيات تريديونيستی و اتحاديه ای
در بھترين و چپ ترين حالت آن با
شعار "ھمبستگی کارگری مرز
نميشناسد" بيان ميشود .در عمل
سياسی اين نوع ھمبستگی در
چھارچوب حقوق برسميت شناخته
شده کار در سطح جھانی است که
ھمه اتحاديه ھای کارگری آنرا قبول
دارند و جزو اصول اوليه آنھاست.
اگر به آنھا مراجعه کنيد و از وضع
کارگران در فالن کشور بگوئيد،
آنھا عمدتا معضلی ندارند که در
چھارچوب اصول اتحاديه ھا به
سران فالن حکومت نامه بدھند و
در باره دستگيری و يا سرکوب
کارگران اعتراض کنند .راست
ھايشان تذکر قانونی ميدھند و چپ
ھايشان لحن تندتری بکار ميبرند.
اما اعتصاب عليه دولت و
بورژوازی "خودی" در حمايت از
کارگران انقالبی و اعتصابی فالن
کشور جزو پالتفرم آنھا نيست و
اساسا ناسيوناليسم نھادی در سيستم
اتحاديه ھای کارگری معموال اجازه
چنين اقداماتی را نميدھد .اگر جائی
مثال در بندرگاھھا اعتصاب کنند ،و
يا حمل وسائل جنگی و يا کاال به
يک کشور را متوقف کنند ،اينھا يا
بيرون سنت حاکم اتحاديه ھا شکل
ميگيرد و يا در تقابل جناح ھای
بورژوازی جای خود را پيدا ميکند.
تحرکات شورائی و عمل مستقيم
کارگری کال در بيرون و چه بسا در
تقابل با سنت اتحاديه ای قرار
ميگيرند.
با علم به تمام اين محدوديتھا و ھر
نقدی که امثال من متعلق به سنت
شورائی طبقه کارگر به اتحاديه ھای
کارگری دارم ،من استفاده از ھمين
درجه ھمبستگی کارگری را بسيار
خوب و الزم ميدانم .کمپين عظيم
دفاع از کارگران نفت و انواع اقدام
ھای ديگر برای جلب ھمبستگی
کارگری در  15سال گذشته اگر به
جنبش کارگری ايران صرف

نرسانده باشد ضرر نرسانده است.
اما وقتی دقت ميکنيد در تمام
مختلف
بخشھای
اينموارد
کارگران در کشورھای مختلف از
حقوق کارگری که توسط دولتھا
سرکوب شده دفاع ميکنند و يا
خواھان رفع محدوديت از فعالين
کارگری ھستند .در ھمين
چھارچوب نوعی ھمبستگی وجود
دارد که از سطح رايج ھمبستگی
اتحاديه ای عقب تر است و بيشتر
رسته ای و صنفی است .مثال
کارگران اتوبوسرانی و يا اتحاديه
حمل و نقل يا اتومبيل سازان و
غيره از ھمکاران صنف خودشان
دفاع کنند و يا اين توقع وجود
دارد که آنھا اول دفاع کنند! حاال
اگر اتحاديه اتومبيل سازان در
"کشور خودش" در ائتالف با
سرمايه داران پدر کارگران در
آلمان را درآورده ،اين چه توقع
بيجائی است که چون ھمکاراند
حتما از کارگران فيات در فرانسه
يا کارگران ايران خودرو حمايت
کنند؟ اين قابل درک است که يک
اتحاديه معين عضو مجمع وسيع
تر جھانی اش شود و از اين
طريق خود را به شبکه وسيع
تری از اتحاديه ھا وصل کند و
مجرائی برای حمايت پيدا کند .اما
اين توقع که عرق صنفی منجر به
حمايت کارگری ميشود توقعی
نابجا و حتی بسيار عقب تر از
نرمھای ھمبستگی کارگری
مرسوم ميان جنبش اتحاديه ای
است.
اين تلقی در قلمرو کشوری ھم
نتايج خودش را دارد .اگر قرار
باشد مثال نانواھا از نانواھا ،قند و
شکريھا از قند و شکريھا ،نفتی ھا
از نفتی ھا ،و ماشين سازان از
ماشين سازان حمايت کنند ،ما
مشکالت بسيار جدی در راه اتحاد
و تشکل طبقه
صفحه 12
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روح سرگردان بورژوازی
صنعتی ...
مان داريم .ما ميتوانيم و بايد از
ھر فرصت و منفذ در خدمت
اھداف اصولی و پيشبرد مبارزه
کارگری استفاده کنيم .در اين
ترديدی نيست .اما مطلقا نبايد
فراموش کنيم که گرايش صنفی و
رسته ای مبارزه طبقه کارگر را
محدود و مشروط ميکند :در يک
کارحانه معين بصورت بخشھای
مختلف فنی و ساده و غيره – در
يک کشور معين بصورت
کارگران يک رشته مشخص -و
در سطح جھانی بصورت
کارگران صنايع مشابه .اين
صنفيگری که اساس و فرض آن
قبول تقسيم کار رايج در شاخه
ھای مختلف اقتصاد اعم از توليد
و خدمات است ،و ھر روز بعنوان
"ھويت" توسط طبقه حاکم
بازتوليد ميشود ،نميتواند نقطه
عزيمت سياست طبقه کارگر و
گرايش کمونيستی و سوسياليستی
طبقه باشد .ای کاش "جمعی از
کارگران ايران خودرو" از ھمان
سطح تالشھای تاکنونی فعالين
کارگری در ايران و خارج عقب
تر نميرفت.

ناسيوناليستی ،پوپوليستی و
ليبرال چپ است که عليرغم
تفاوتھايشان به شکل عجيبی
درھم تنيده و بيان شده است.
ميدانم بحث "رانت خواری" و
لفت و ليس "آقا زاده ھا"
مضمون انتقاد آبکی از سرمايه
داری ايران است که بويژه با
جنگ جناح ھا و ادبيات توده
ايستی به زبان و نقد تعدادی
چپ نما بدل شده است و ظاھرا
اين جمع ھم جان سالم بدر
نبرده است .من از اين "جمع"
ميپرسم سرمايه داری ای در
دنيا ميشناسيد که از مسئله
"رانت خواری" مبرا باشد؟
اصوال پرداخت ارقام نجومی
به بانکھا و سرمايه داران
توسط دولت ھا و انواع
تسھيالتی که دولتھای سرمايه
داری در اختيار کارفرماھا در
اشکال مختلف – و نه فقط
اعتبارات – قرار ميدھند را
چگونه توضيح ميدھيد؟ آيا شما
از سرمايه داری بدون رانت
خواری دفاع ميکنيد و الگوئی
حی و حاضر برای آن داريد؟

من کارگرم اما نه در سرمايه
داری

سوال مھمتر اينست که رابطه
سياست و اقتصاد در کشوری
مانند ايران را چگونه توضيح
ميدھيد؟ آيا سياست و نقش آن
در اقتصاد امری کمی است يا
اصوال رابطه ای ارگانيک
دارد؟ اين بحث شما با بحث
عدم دخالت دولت در اقتصاد و
محور بودن رقابت و بازار در
چگونگی رشد اقتصادی و
رقابت سرمايه ھا و ھمينطور
تز "دولت کوچک و کم ھزينه"
راست افراطی چه مرز
مشخصی دارد؟ نظم سرمايه
داری و يا اقتصاد مد نظر شما
که سياست در آن "رل مھمی"
نداشته باشد چه مشخصاتی
دارد و مھمتر چه نفعی به حال
طبقه کارگر و مزدبگيران
دارد؟ سرمايه آدم کم ندارد که
از منافعش دفاع کند و سر

"جمعی از کارگران ايران
خودرو" در نامه شان خطاب به
کنفرانس اتوميبل سازان آلمان
نوشته اند:
"ساختار مريض گونه صنعت که
فقط با رانت خواری می چرخد
ونقش سياست در آن رل مھمی را
بازی می کند باعث اين مشکالت
است .صنعت ايران نه سرمايه
داری است نه از قانون سرمايه
داری پيروی می کند و نه دولتی
است که از قانون دولت بھره مند
باشد"!
اين دو جمله ناقابل جوھره ديدگاه
گرايشات
کليه
مشترک

کارگران را شيره بمالد ،شما چرا به
موکل سرمايه تبديل شده ايد؟
ميگوئيد "صنعت ايران نه سرمايه
داری است نه از قانون سرمايه
داری پيروی می کند"! از نظر شما
مناسبات اقتصادی مسلط در ايران
چيست؟ نيمه فئودال نيمه مستعمره؟
کشوری با مناسبات پيشا سرمايه
داری؟ آيا در اين مناسبات "کارگر"
بودن شما اتفاقی و استثنائی بر
قاعده است؟ آيا شما در قبال کار
مزد ميگيريد يا گندم و نان و
سرشير و پشم؟ آيا ميشود کارگر بود
و مزد گرفت اما در کره ديگری که
در آن سرمايه داری نيست خودتان
را توضيح دھيد؟ آيا اين ديدگاھھا
شما را در کنار عقايد عھد عتيقی
ناسيوناليسم چپ و پوپوليسم و حتی
عقايد توده ايستی "راه رشد غير
سرمايه داری" قرار نميدھد؟ ميشود
توضيح دھيد که سرمايه داری
چيست و بقول خودتان "صنعت
سرمايه داری" کدامست؟ فکر
نميکنيد که حتی يک کارگر در
ھمان ايران خودرو که اين حرفھا
بگوشش بخورد از تعجب و صرفا
با مشاھده ساده زندگی واقعی اش و
ديدن تفاوتھای طبقاتی از اين حرف
شما دو شاخ گنده در می آورد؟ و
اگر ھمه استدالل شما را قبول کنيم،
علی القاعده بايد شما برای رشد
سرمايه داری ايران به يک سرمايه
داری "واقعی" تالش کنيد؟
راستی از نظر شما "دولتی که از
قانون دولت بھره مند باشد" يعنی
چه؟ آيا کسی مانع دولت احمدی
نژاد است از قانون دولتش که بنفع
اوباش سرمايه دار اسالمی تصويب
ميکند بھره مند باشد؟ اينرا ميدانم که
عده ای از چپھای دو خردادی و
جناحھائی از حکومت ميگويند که
دولت کنونی که نماينده سرمايه
داران است بايد به دولت سرمايه
داران تبديل شود .آيا منظور شما
اينست؟ مستقل از اينکه شما چه
استنباطی از اين جمله بدست
ميدھيد ،مگر شما وکيل دولت و
سرمايه داران و دولتشان ھستيد که
در مورد بھرمندی و عدم بھره
مندی سرمايه داران و دولت شان از
قانون ضد کارگری حرف ميزنيد؟
به ما چه ربطی دارد که دولت
سرمايه ،ھر نوعش ،از کدام قانون

شماره 172
ضد کارگری در خدمت تلمبار
سرمايه بھرمند ميشود؟ مگر
وظيفه و امر طبقه ما اين نيست
که اين دولت را – ھرچه که
ھست – واژگون کند؟
دوست عزيز نويسنده نامه!
شمائی که ھنوز خودت را بعنوان
کارگر در يک سيستم مبتنی به
فروش نيروی کار و مزدبگيری
برسميت نميشناسی ،شمائی که
بجای تالش برای اتحاد کارگران
عليه دولت مرتجع سرمايه داران
اسالمی در موضع وکالت و
کمبودھای دولت سرمايه ظاھر
ميشويد ،شمائی که اين تصوير
نازل را از کارگر يکی از
مھمترين مراکز صنعتی ايران به
کارگر آلمانی ميدھيد ،تصورتان
اينست که ھمان کارگران آلمان
در اين کنفرانس راجع به شما چه
بگويند و چگونه فکر کنند؟ واقعا
فکر کرده ايد که چرا کارگر
ايران خودرو حول شما جمع
نميشود و يا شما نميتوانيد مبشر
اتحاد کارگران ايران خودرو عليه
سرمايه داران اين قصابخانه
باشيد؟ اين را الزم است شما و
نوع شما بدانيد که کارگران
پيشرو و کمونيست و سوسياليست
در ايران خودرو ،ذره ای از اين
ديدگاھھا را راجع به خود و حتی
کارگران کوچکترين کارگاھھا که
با مناسبات بردگی مطلق اداره
ميشوند ندارند .اين ديدگاھھا اساسا
متعلق به طبقه کارگر نيست بلکه
انعکاس نفوذ ديدگاھھای جنبشھای
بورژوائی در ميان کارگران است
و در سطح ھر چند محدود ھم
لطمات خود را به امر اتحاد و
تشکل کارگران ميزند.
روح
صنعتی

سرگردان

بورژوازی

مشغله شما در اين نامه بجز
خواستھای برحق آن که در
تناقض عميق با ديدگاھھايتان قرار
دارد ،تصوير دير آشنای
ناسيوناليستی است که آرزوی
صنعتی شدن ايران و "سری در
ميان سرھا در آوردن" و استقالل
اقتصادی را در سر ميپروراند.
اين افق البته در سياست ايران
قديمی است .زمانی جبھه ملی
پرچمدار آن
صفحه 13
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روح سرگردان بورژوازی
صنعتی ...
بود .زمانی ناسيونال رفرميسم
حزب توده در قالب جديدی آنرا
بازسازی کرد .با شکست و
دگرديسی سنت جبھه ملی و حزب
توده ،گرايشات چپ خلقی و
ناسيوناليسم چپ اين پرچم را
بدوش کشيدند و برای صنعتی
شدن ايران و استقالل اقتصادی و
رفع "وابستگی به امپرياليسم" و
"ناموزنی سرمايه داری" و "تقابل
با صنايع مونتاژ" اسلحه بدست
گرفتند .گاليه شما مبنی بر اينکه
"وضعيت خودرو سازی در
کشور ما يک صنعت وابسته به
کشورھای بزرگ جھان سرمايه
داری و خودروسازان بزرگ
جھانی است .کار ما فقط
مونتاژکاری است .کشورھای
اروپايی بازارھای کشورھای در
حال توسعه را بين خود تقسيم
کرده اند ،بازار خودروايران را به
فرانسه )پژو و رنو( داده اند
عالوه بر فرانسه کشورھای ديگر
مثل کره با )کيا موتور پرايد(
مالزی با )پروتون( ژاپن ،ايتاليا،
ترکيه ،روسيه ،برزيل وچين در
بازاز خودرو ايران حضوردارند"
و  ...بروز غليظ اين تمايالت
ناسيوناليستی است که مدتھا بود
ميان کارگران و جريانات چپ بی
اعتبار شده بود .واقعيت اينست که
اين روح سرگردان بورژوازی
صنعتی است که در کالبد "جمعی
از کارگران ايران خودرو" حلول
کرده است تا افق بورژوازی
ناسيوناليست را بجای افق
کمونيستی بگذارد و کارگر را به
اسارت بورژوازی در بيارود .اگر
شما خودتان را جای کارگر اين
کشورھا بگذاريد در قبال چنين
اظھاراتی چه ميگوئيد؟ مگر
کارگران اين کشورھا نان من و
شما را خورده اند؟ مگر ما با
نظامی روبرو ھستيم که کارگر
در ھر کشوری برای نيازھای
ھمان کشور توليد کند؟ اين سرمايه
داری جھانی است که تقسيم کاری
دارد و در اين تقسيم کار جھانی
مواد اوليه و قطعات و تکنولوژی
توليد و توزيع و بازار فروش
ھمان اتومبيل و ميليونھا کاالی

ديگر توسط کارگران در گوشه
گوشه دنيا صورت ميگيرد.
محصوالت "مونتاژ" ھمان ايران
خودرو دستکم در بازار چندين
کشور بفروش ميرسد .البد
کارگران اين کشورھا بايد ھمين
گاليه ھا را از شرکت ايران
خودرو و سايپا و غيره داشته
باشند! اين عقايد بيش از حد از
واقعيات اجتماعی عقب است.
من به اين "جمع" و نويسنده اين
نامه توصيه ميکنم رساله "اسطوره
بورژوازی ملی و مترقی" منصور
حکمت را که سی سال پيش در
پاسخ به اين نوع ديدگاھھا نوشته
شده است مطالعه کنند .مباحث
متعدد در نقد پوپوليسم و
ناسيوناليسم و تحليل سرمايه داری
ايران را مطالعه کنند تا اگر معضل
معرفتی است رفع شود .اما اگر اين
اظھارات تمايالت و حرف دل
"جمعی از کارگران ايران خودرو"
است ،ديگر نه از اين آثار و نه از
کاپيتال مارکس ھم کاری ساخته
نيست" .استقالل اقتصادی" در
دنيای امروز درست مانند "منافع
ملی" از پوچ ترين مفاھيمی است
که ميتوان پيدا کرد .ديدگاھھای
عنوان شده در نامه شما در تناقض
مھلک با زندگی واقعی ھر
کارگری است .اين ديدگاھھا حتی
در تناقض با موقعيت ھر کارگر
غير صنعتی است که ناچار است
برای زنده ماندن کارش و خالقيتش
را ھر روز بفروشد و در قبال آن
مزد بگيرد .کارگر بايد بدوا
استقالل فکری و سياسی و منافع
متمايز طبقاتی خود را بشناسد،
درک روشنی از تضاد منافع خود
با طبقه سرمايه دار و دولت و
حکومت سرمايه داران داشته باشد،
و خود را عليه کل اين پديده متشکل
کند و سازمان دھد .تنھا با اين نقطه
شروع است که کارگر بعنوان يک
طبقه ميتواند افق تغيير وضع
موجود را پيش روی خود بگذارد و
بعنوان يک طبقه متمايز با راه حل
متمايز بعنوان رھبر آزادی جامعه
بميدان بيايد* .
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پارس خودرو
اخراج گسترده کارگران!
بنا به خبر دريافتی ،به دنبال زمزمه ھای اخراج و بيکار سازی
کارگران که از چندين ماه پيش از جانب سرمايه داران و عوامل
کارفرما در شرکت پيمانکاری سيکو پارس خودرو عنوان شده بود،
از اولين روزھای مھر ماه موج گسترده اخراج و بيکار سازی
کارگران شروع شده و ھمچنان کماکان ادامه دارد .تاکنون بيش از
 250نفر از کارگران در حاليکه ھنوز بخشی از دستمزدھای معوقه
خود را نيز دريافت ننموده اند از کار اخراج شده اند .بنا به دستور
ميرزايی مدير شرکت پيمانکاری سيکو و عنصر منفور ضد کارگری
با بيش  250نفر کارگری که در پايان شھريور ماه قرارداد کاريشان
به پايان رسيده بود قراردادی تمديد نشد .اين در حاليست که دھھا نفر
از کارگران ھمچنان در برزخ اخراج و بيکاری به بسر ميبرند .بھانه
ميرزايی و مسئولين پارس خودرو برای اخراج کارگران فشارھای
اقتصادی و بحران مالی است .مراجعات و پيگيريھای مکرر و
تاکنونی کارگران اخراجی به پارس خودرو و مراکز فرمايشی
حکومت اسالمی سرمايه داران از قبيل اداره کار و بيمه و  ...ھمگی
تا امروز بی نتيجه بوده و کارگران اخراجی و گرسنه به ھمراه
خانواده ھايشان ھم اکنون برای گذران زندگی با کوھی از مشکالت
روبرو ھستند.
يکی از کارگران اخراجی ميگفت :ھدف ميرزايی و ھمدستانش از
اخراج ما کسب سودھای بيشتر است چون روال کاری شرکت سيکو
برای پارس خودرو ادامه دارد .منتھا اين حضرات شدت و فشار و
ساعات کار را برای کارگرانی که فعال در آنجا ھستند بشدت افزايش
داده اند و ھمچنين به دنبال استخدام و بکارگيری کارگران جديد و
ارزان تری ھستند!
بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی ،امنيت شغلی ،لغو
قراردادھای موقت و سفيد امضا و توقف روند اخراج و بيکار
سازيھا ،يا کار يا بيمه بيکاری مکفی ،دريافت فوری دستمزدھای
معوقه و  5روز  6ساعته کاری در ھفته از جمله خواستھای ابتدايی و
اوليه کارگران زحمتکش پارس خودرو است .شرکت پيمانکاری
سيکو فعال با بيش از  300کارگر قراردادی با قراردادھای 89
روزه ،يکطرفه و سفيد امضا و پايه دستمزد  303ھزارتومانی ،ناظر
و مجری استخر رنگ پارس خودرو واقع در کيلومتر  10جاده قديم
کرج ميباشد .ساعت کار کارگران از  7صبح تا  3عصر و اضافه
کاری اجباری به روش بردگی مطلق تا پاسی از شب و ايام تعطيل بنا
به صالحديد کارفرما برقرار است .اکثريت کارگران به دليل شرايط
نامناسب و غير ايمن کار و استنشاق بوی انواع مواد شيميايی و رنگ
به بيماريھای مزمن و العالج تنفسی از قبيل آسم و تنگی نفس و
حساسيت و  ...مبتال شده اند بی آنکه پولی و مجالی برای درمان و
استراحت داشته باشند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 13مھر  6 – 1389اکتبر 2010

صفحه 14
تبعيض عليه زنان يک مشخصه مھم
دنياى امروز است .در بخش اعظم
کشورھاى جھان ،زن رسما و قانونا
از ھمان حقوق و آزادى ھاى محدود
و محقرى ھم که مردان از آن
برخوردارند محروم است .در
کشورھاى از نظر اقتصادى عقب
افتاده تر و در جوامعى که نفوذ
مذھب و سنت ھاى کھنه بر نظام
سياسى و ادارى و فرھنگى جامعه
عميق تر است ،ستمکشى زن و
بيحقوقى و فرودستى او در
آشکارترين و زمخت ترين اشکال
خودنمايى ميکند .در کشورھاى
پيشرفته تر و مدرن تر ،و حتى در
جوامعى که به لطف جنبش ھاى
مدافع حقوق زنان و تعرضات
سوسياليستى کارگرى تبعيض جنسى
على الظاھر از بخش اعظم قوانين
حذف شده است ،زن ھمچنان در متن
مکانيسم اقتصاد سرمايه دارى و
سنت ھا و باورھاى مردساالرانه
جارى در جامعه ،عمال از جھات
بسيار مورد تبعيض و ستم قرار
دارد.
نفس ستمکشى و فرودستى زن
اختراع سرمايه دارى نيست .اما
سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز
تاريخ پيشين را تکامل بخشيده و به
يک رکن مناسبات اقتصادى و
اجتماعى معاصر بدل کرده است.
ريشه نابرابرى و بى حقوقى امروز
زن ،نه در افکار کھنه و ميراث
فکرى و فرھنگى نظام ھا و جوامع
منقرض شده و پيامبران و مذاھب
عصر جاھليت ،بلکه در جامعه
سرمايه دارى صنعتى و مدرن امروز
نھفته است .نظامى که به تقسيم
جنسى انسان ھا در قلمرو توليد به
عنوان يک عامل مھم اقتصادى و
سياسى در تضمين سودآورى
سرمايه مينگرد .ايجاد انعطاف پذيرى
نيروى کار در اشتغال و اخراج،
ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش
درونى در اردوى مردم کارگر،
تضمين وجود بخش ھاى محروم تر
در خود طبقه کارگر که پائين
نگاھداشتن سطح زندگى کل طبقه را
مقدور ميسازد و باالخره مخدوش
کردن خودآگاھى انسانى و طبقاتى
بشريت کارگر و دوام بخشيدن به
آراء و افکار و تعصبات کھنه و
پوسيده و فلج کننده ،برکات
ستمکشى زن براى سرمايه دارى
مدرن معاصر و از ارکان انباشت
سرمايه در دنياى امروز است .اعم
از اينکه سرمايه دارى ذاتا و بطور
کلى با برابرى زن خوانايى داشته
باشد يا خير ،سرمايه دارى انتھاى
قرن بيستم بطور مشخص خود را بر
اين نابرابرى بنا کرده است و به
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برابرى زن و مرد،
ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
سادگى و بدون مقاومت
سرسختانه و قھرآميز از آن عقب
نمى نشيند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
براى برابرى کامل و بدون قيد و
شرط زن و مرد در کليه شئون
مبارزه ميکند .رئوس قوانين و
اقداماتى که بايد ھم اکنون
بفوريت براى شروع رفع تبعيض
بر زنان به اجرا درآيد عبارت
است از:
 - ١اعالم برابرى کامل و بى قيد
و شرط زن و مرد در حقوق مدنى
و فردى و لغو فورى کليه قوانين
و مقرراتى که ناقض اين اصل
است.
 - ٢تامين فورى برابرى کامل زن
و مرد در شرکت در حيات سياسى
جامعه در سطوح مختلف .حق بى
قيد و شرط زنان به شرکت در
انتخابات در کليه سطوح و احراز
و تصدى ھر پست و مقام ،اعم از
سياسى ،ادارى ،قضايى ،و غيره.
لغو ھر قانون و مقرراتى که حق
زنان در شرکت برابر در حيات
سياسى و ادارى جامعه را محدود
ميکند.
 - ٣برابرى کامل حقوق و
موقعيت قانونى زن و مرد در
خانواده .لغو امتيازات مرد بعنوان
"سرپرست خانواده" و برقرارى
حقوق و وظايف برابر براى زن و
مرد در رابطه با سرپرستى و
تربيت فرزندان ،اعمال کنترل و
مديريت دارايى ھا و امور مالى
خانواده ،وراثت ،انتخاب محل
زندگى و سکونت ،کارخانگى و
اشتغال حرفه اى ،طالق،
سرپرستى کودکان در صورت
جدايى و تقسيم و تملک اموال
خانواده .ممنوعيت تعدد زوجات.
ممنوعيت صيغه .لغو کليه تعھدات
انقيادآور زن به شوھر در شرع و
سنن کھنه .ممنوعيت برقرارى
رابطه جنسى توسط شوھر با زن
بدون تمايل او ولو بدون اعمال
خشونت .اينگونه موارد بايد در
صورت شکايت زن بعنوان تجاوز

جنسى توسط شوھر مورد پيگرد و
محاکمه قرار بگيرند .ممنوعيت تحميل
کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه
دارانه به زن در خانواده .اعمال
مجازات سنگين براى ھر نوع آزار،
ارعاب ،سلب آزادى ،تحقير و خشونت
عليه زنان و دختران در خانواده.
 - ٤برابرى کامل زن و مرد در قلمرو
اقتصادى و اشتغال حرفه اى .شمول
يکسان قوانين کار و بيمه ھاى
اجتماعى بر زن و مرد بدون ھيچ نوع
تبعيض .مزد برابر در ازاء کار مشابه
براى زنان و مردان .لغو ھر نوع
محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه
ھاى مختلف توسط زنان .برابرى کامل
زن و مرد در کليه امور مربوط به
دستمزد ،بيمه ھا ،مرخصى ھا ،ساعات
و شيف کار ،تقسيم کار و طبقه بندى
مشاغل ،ارتقاء شغلى ،نمايندگى
کارگران در سطوح مختلف .تصويب و
اجراى مقررات و موازين ويژه در
بنگاه ھا براى تضمين ادامه کارى
حرفه اى و شغلى زنان ،نظير
ممنوعيت اخراج زنان باردار،
ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان
باردار و وجود تسھيالت ويژه مورد
نياز زنان در محل کار ١٦ .ھفته
مرخصى دوران باردارى و زايمان و
يکسال مرخصى براى نگھدارى نوزاد
که بايد با توافق طرفين توسط زن و
شوھر ھر دو مورد استفاده قرار
بگيرد .تشکيل ھيات ھاى بازرسى و
کنترل ،با وظيفه نظارت بر اجراى
تعھدات فوق توسط بنگاه ھا.
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در
مورد برابرى حقوق زن و مرد در
اشتغال حرفه اى و محيط ھاى کار اعم
از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و
غير انتفاعى .تعقيب قانونى و مجازات
سنگين بنگاه ھا و مديرانى که از اصل
برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت
حرفه اى تخطى کنند.
ايجاد موسسات و نھادھا و فراھم کردن
رايگان تسھيالتى نظير شيرخوارگاه ھا
و مھد کودک ھا و کلوب ھاى تفريحى
 تربيتى کودکان در سطح محلى که ،باتوجه به فشار يکجانبه کار خانگى و
نگھدارى از فرزندان بر زنان در
شرايط کنونى ،ورود زنان به فعاليت
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اقتصادى و سياسى و فرھنگى در
خارج خانواده را تسھيل ميکند.
 - ٥لغو کليه قوانين و مقررات و راه
و رسم ھاى دست و پاگير و عقب
مانده اخالقى ،فرھنگى و ناموسى که
نافى استقالل و اراده مستقل زن و
شخصيت او بعنوان يک شھروند
متساوى الحقوق در جامعه است.
لغو ھر نوع محدوديت بر حق سفر و
نقل مکان زنان ،اعم از مجرد و
متاھل ،در داخل و خارج کشور ،به
ميل و اراده خود .لغو کليه قوانين و
مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب
لباس و پوشش ،انتخاب شغل و
معاشرت را مقيد و محدود ميکند.
ممنوعيت ھر نوع جداسازى زنان و
مردان در موسسات و مجامع و
اجتماعات و معابر و وسائل نقليه
عمومى .آموزش و پرورش مختلط
در تمام سطوح .ممنوعيت استفاده
از عناوينى نظير دوشيزه ،بانو،
خواھر و ھر لقبى که زن را به
اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف
ميکند ،در مکاتبات و مکالمات
رسمى توسط مقامات و نھادھا و
بنگاه ھاى دولتى و خصوصى.
ممنوعيت ھر نوع دخالت از جانب
ھر مرجعى اعم از بستگان و
اطرافيان يا نھادھا و مراجع رسمى
در زندگى خصوصى و روابط
شخصى و عاطفى و جنسى زنان.
ممنوعيت ھر نوع برخورد
مردساالرانه،
تحقيرآميز،
پدرساالرانه و نابرابر با زنان در
نھادھا و موسسات اجتماعى.
ممنوعيت قيد جنسيت در آگھى ھاى
شغلى .حذف کليه اشارات تبعيض
آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از
کتب و منابع درسى و متقابال
گنجاندن مواد درسى الزم براى تفھيم
برابرى زن و مرد و نقد اشکال
مختلف ستمکشى زن در جامعه.
ايجاد نھادھاى بازرسى ،تشخيص
جرم و واحدھاى انتظامى ويژه
برخورد به موارد آزار و تبعيض
نسبت به زنان.
 - ٦تالش فشرده و مستقيم نھادھاى
ذيربط دولتى براى مبارزه با فرھنگ
مردساالرانه و ضد زن در جامعه.
تشويق و تقويت نھادھاى غير دولتى
معطوف به کسب و تثبيت برابرى
زن و مرد.

از "يک دنياى بھتر" ،برنامه حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى
***

يک دنياى بھتر
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عليه گرانى و فقر!
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اطالعيه دوم  10اکتبر روز جھانی عليه اعدام

وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر ...

فراخوان عمومی!

برافراشت.
 - ٧حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر،
رھبران سوسياليست و کمونيست طبقه ،فعالين اردوى آزادى و
برابرى و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند .حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن و
مقابله با موج فقر و فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و
حکومت اسالمى فراميخواند!
مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا،
ژوئن ٢٠٠٨

راديو ماھواره اى  ٢۴ساعته

يک دنياى بھتر
راديو  ٢۴ساعته ”يک دنياى بھتر“ برنامه ھاى رسمى خود
را از طريق ماھواره و اينترنت از روز  ١٣مرداد  ١٣٨٩برابر
با  ۴اوت  ٢٠١٠آغاز کرده است .لطفا مشخصات راديو را به
اطالع عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد.
مشخصات راديو ماھواره اى يک دنياى بھتر:

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 ,
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate:
19279
سايت راديو:

http://www.wupradio.org

 10اکتبر روز اعتراض وسيع
عليه اعدام ،عليه رژيم اسالمی
 10اکتبر روز جھانی مبارزه عليه اعدام است .اين روز فرصت مناسبی
است برای سازماندھی يک اعتراض وسيع نه تنھا عليه مجازات غير
انسانی و قرون وسطايی اعدام ،بلکه عليه رژيم صد ھزار اعدام اسالمی.
"اعدام قتل عمد دولتی است" بھترين توصيف از اين آدمکشی سازمانيافته
است .مجازات اعدام ،عليرغم اعتقاد برخی ،جنايت را کاھش نمی دھد،
بلکه موجب افزايش خشونت می شود .برای ايجاد يک جامعه انسانی تر
بايد مجازات اعدام ملغی شود.
تاريخا دولت ھای سرکوبگر از مجازات اعدام بمنظور سرکوب مخالفين
بھره جسته اند .برقراری يک نظام مختنق و سرکوبگر محتاج اعدام است.
رژيم اسالمی بھترين نمونه اين واقعيت دردناک است .فقط در دھه شصت
اين رژيم جنايتکار حدود صد ھزار انسان را در زندان ھای مخوف خود
اعدام کرده و در گورھای دستجمعی و ناشناس مدفون نموده است .بايد
اين رژيم جنايتکار را به زير کشيد و تمام سران آن طی سی و يک سال
گذشته را بجرم جنايت عليه بشريت محاکمه کرد .اين تنھا راه تسالی
نسبی ميليون ھا داغديده است .محاکمه سران نظام اسالمی اجرای گوشه
ای از عدالت است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری تمام سازمان ھای چپ ،سوسياليست و
آزاديخواه و تمام افراد انسان دوست را فرا می خواند که روز  10اکتبر
را به يک روز اعتراض وسيع عليه مجازات اعدام و رژيم اسالمی بدل
کنند .در ھر شھری که ھستيد ،تجمع کنيد و صدای اعتراض خود را
بگوش جھانيان برسانيد .اطالعات مربوط به تظاھرات خود را به ما
اطالع دھيد تا از طريق راديوی  24ساعته يک دنيای بھتر ،تلويزيون
يک دنيای بھتر ،نشريه و سايت حزب به اطالع عموم برسانيم.

اى ميل جديد راديو:

wup1917@mail.com
”صداى کمونيسم کارگرى“ برنامه حزب اتحاد
کمونيسم کارگرى ھر شب ساعت  ٩به وقت تھران از
کانال راديو يک دنياى بھتر پخش ميشود.
به ”صداى کمونيسم کارگرى“ ،صداى کارگران کمونيست ،صداى
آزاديخواھى و برابرى طلبى زنان و نسل جديد ،صداى متعھد به
حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى ،صداى مبارزه براى
سرنگونى جمھورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت
سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٢سپتامبر  ٣١ – ٢٠١٠شھريور ١٣٨٩

آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن
ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/
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 - ١گسترش فقر و فالکت،
گرسنگى و سوتغذيه ،گرانى
سرسام آور و ناتوانى اکثر
مزدبگيران جامعه از تامين
نيازھاى پايه اى خويش ،گسترش
بيکار سازيھا و اخراج گسترده
کارگران ،افزايش کار قراردادى
و سفيد امضا ،گسترش وسيع
شرکتھای پيمانی که کمترين
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند،
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم
دسترسى مکفی به بھداشت و
درمان و آموزش و مسکن ،جامعه
را در آستانه يک بحران عميق
سياسى و اجتماعى قرار داده
است .در شرايطی که فقر و
گرانى کمر مردم را خرد کرده
است ،و مردمى ناراضى و
منزجر ھر روز بيشتر قربانى اين
اوضاع ميشوند ،شورش گرسنگان
عليه وضع موجود يک چشم انداز
واقعى است .وظيفه فورى جنبش
کمونيستى کارگران ،سازماندھى
اين پتانسيل اعتراضى طبقه
کارگر و مردم زحمتکش و تبديل
آن به جنبشى خودآگاه و انقالبى
عليه سرمايه دارى و نظام اسالمی
حاکم است.
 - ٢با تشديد گرانى و گسترش فقر
و بروز پيامدھا و مصائب
اجتماعى ناشی از آن ،جناح ھاى
مختلف بورژوائى تالش ميکنند
يکديگر را مسبب اين اوضاع
فاجعه بار قلمداد کنند .تز مقابله با
"مافياى اقتصادى" ،نقد به
"واردات بى رويه" ،سياست
"حمايت از توليدات داخلى" و کال
و
ناسيوناليستى
ديدگاھھاى
پروتکشنيستى ،نه نسخه اى براى
درمان اين اوضاع بلکه تالشى
آگاھانه براى خارج کردن مسبب
واقعى اين وضعيت ،يعنى نظام
سرمايه دارى و کل حکومت
مرتجع اسالمى از تيررس تعرض
و اعتراض کارگران و مردم
گرسنه است .در عين حال طرح
اين سياستھا تالشی برای
پاسحگويی به فشار پائينى ھا از
جانب باالئى ھا است که به سھم
خود به جدال درون حکومتى
برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى
حکومت دامن ميزند .جمھوری
اسالمی نه ميخواھد و نه ميتواند
اين اوضاع را تخفيف دھد .تحميل
فقر و فالکت يک سياست رژيم

يک دنياى بھتر

عليه گرانى و فقر!
وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر
اسالمی برای بزانو درآوردن
کارگران و مردم زحمتکش
است.
 - ٣نه فقط جمھورى اسالمى،
بلکه ديگر نيروھاى بورژوائى
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه
ای براى نابودی فقر ندارند.
اپوزيسيون پرو غرب نه تنھا
وعده بھبود اين اوضاع را
نميدھد ،بلکه چند نسل از
کارگران را به جان کندن براى
بازسازی سرمايه دارى و
"خرابيھاى ناشى از عملکرد
حکومت اسالمى" فرا ميخواند.
ملى-اسالمى
جريانات
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى
را ابزارى در خدمت جنگ
جناحى می بينند و عموما
سياستھاى ناسيوناليستى را
مطرح ميکنند .برخی از
جريانات "چپ رايکال" يا
گسترش فقر را ابزارى در
خدمت شورش و عصيان مردم
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با
سياستھاى
طرح
از
آنارکوپاسيفيستى
سازماندھى توده اى و کارگرى
عليه فقر طفره ميروند .حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه
عليه فقر و فالکت و گرانى را
مبارزه اى حياتى عليه نظام
سرمايه دارى و حکومت
اسالمی و جزيی از مبارزه
بيوقفه براى بھبود دائمى
معيشت طبقه کارگر و مردم
ميداند .بدرجه اى که طبقه
کارگر و جنبشھاى اعتراضى
بتوانند حاکميت سرمايه و
رژيمشان را در تحميل فقر و
فالکت بيشتر عقب برانند ،به
ھمان درجه شرايط براى
سرنگونى رژيم اسالمى و
برپائى يک انقالب عظيم
کارگرى عليه وضع موجود
فراھم تر ميشود.
 - ۴حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى و جنبش سوسياليستى

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

طبقه کارگر ،نظام سرمايه داری را
مسبب مستقيم فقر و فالکت و
بيکارى و گرانى و گرسنگى و
مصائب اجتماعى ناشى از آن
ميداند .رژيم اسالمى ،حکومت
مشتى کانگستر سياسى -نظامى و
باندھاى اقتصادى مافيائى است که
بر تمام امکانات جامعه چنگ
انداخته اند .مساله اين نيست که گويا
"مافياى اقتصادى" نميگذارد دولت
کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت
پيش آمده است .اين حکومت مافيايی
سرمايه و اسالم در ايران است.
سران رژيم اسالمی خود از
بزرگترين سران مافياى اقتصادى
در ايران ھستند .کارگران و مردم
گرسنه دراين جدال نبايد به دنبالچه
کشمکش و رقابت بخشھاى مختلف
سرمايه تبديل شوند .کمونيسم و
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش
از سرمايه و جناحھاى دولتى و غير
دولتى بورژوازی ،بر جنبش و راه
حل مستقل اش ،و بر مطالبات و
نيازھاى فورى خود و اکثريت عظيم
مردم در مقابله با اين اوضاع تاکيد
ميکند .مبارزه عليه فقر ،در عين
حال که مبارزه اى براى رفع
نيازھاى فوری کارگران و مردم
است ،درعين حال جبھه مھمى از
مبارزه عليه حکومت و قدرت
سياسى و اقتصادى سرمايه در
ايران است .اين دوره اى است که
بيش از ھر زمان کارگر و اعتراض
و مطالبات کارگرى جايگاه مھمترى
در سياست و نگرش و سمتگيرى
سياسى توده مردم مخالف رژيم
اسالمى پيدا ميکند.
 - ۵مبارزه و اعتراض عليه اين
شرايط دھشتناک يک واقعيت انکار
ناپذير است .اعتراض و شورش
عليه وضعيت موجود يکی از
اشکال محتمل اعتراض در چنين
وضعيتی است .اما در اين شرايط
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و
جنبش آزادی و برابری و رفاه را
تھديد ميکند که کمونيسم و کارگران
پيشرو و سوسياليست بايد آنھا را
بشناسند و راه حل واقعى و عملى
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در مقابل آن ارائه دھند .واقعيت
اينست که شورش عليه فقر و
گرسنگى ،بدون سازمان و بدون
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و
افق روشن سياسى در مقياس
سراسرى ،به تحرک و اعتراضى
کور تبديل ميشود .نتيجه چنين
وضعيتى ،عليرغم حقانيتى که
دارد ،سرکوب و شکست است.
ارکان سياست و تاکتيک حزب در
مواجھه با اين اوضاع ،متشکل
کردن توده طبقه کارگر و مردم
گرسنه عليه فقر و فالکت ،ترسيم
افق و تامين سازمان و رھبرى،
بعنوان سه رکن مھم تضمين
پيشروى و پيروزى است .تبديل
شورش کور به شورش آگاھانه و
عليه
اعتراض
سازماندھی
وضعيت موجود درگرو تامين اين
سه رکن اساسى است.
 - ۶کمونيسم و طبقه کارگر بايد
در راس مبارزه عيله فقر و
گرسنگى و وضعيت فالکتبار
اقتصادی قرار گيرند .در اين
مبارزه يک ھدف استراتژيک ما
خارج کردن کنترل پروسه توليد
و توزيع کاالھا و اقالم مورد نياز
پايه ای مردم از مکانيزم و تسلط
بازار است .دسترسی و
برخورداری از غذا و آموزش و
بھداشت و سالمتی ،نه يک امتياز
ويژه طبقات دارا ،بلکه حق پايه
ای ھمگان و ھدف عمومی ما در
اين مبارزه است .ھر انسانی به
محض چشم گشودن به اين جھان
بايد از تمامی نيازھای انسانی
برخوردار شود .از اينرو مبارزه
برای وادار کردن دولت سرمايه
به دادن سوبسيد به اقالم مورد
نياز زندگی مردم و تامين بيمه
ھای اجتماعی رکن ديگر سياست
ماست.
ايجاد سازمانھاى توده اى عليه
فقر ،برگزارى مجامع عمومى
کارگری در مراکز مھم توليد
مواد غذايی و نيازھای مردم،
برگزاری مجامع عمومی در
محالت کارگرى و فقر زده،
سازمان دادن ايجاد شبکه ھاى
متنوع عليه گرسنگى و فقر ،شرط
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و
سياستی است .بايد در ھر گوشه
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت
اقتصادی
صفحه 15

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

