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 زنده باد ،زنده باد اکتبر
 !انقالب کارگرى

 

دنيای امروز در کنار انقالبات تکنولوژيک و                                    
. انفورماتيک در عين حال دنيای عقبگردهای وسيع است         

در جهانی که غرق ثروت است بيش از يک ميليارد نفر              
گرسنه اند و تعداد بسيار بيشتری از بشريت کارگر به                   

رشد توان علمی   .  اوج بيحرمتی و بيحقوقی رانده شده اند        
و تکنولوژيکی و قدرت توليدى و خالقيت بشر، که علی             
القاعده و با هر منطق ساده ای بايد به رشد رفاه و تعالی                
و آزادی عمل انسانها ترجمه شود، در مناسبات سرمايه              
داری به ابزار انقياد سياسی و اقتصادی و واپسگرائی                  

آنچه در قبال چشمان     .  فکری و فرهنگی تبديل شده است       
ما رژه ميرود، اعم از جنگ و تروريسم و فعال مايشائی             
مشتی اقليت زورگوى بورژوا و دولتها و سخنگويانشان،         
اگر يک وجه آن تداوم مناسبات استثماری و قانون                          
بردگی مزدی است اما وجه ديگر آن مديون شکست                      
انقالب اکتبر و پسرفت جنبشی است که برای دهه های                
متمادی در بخش اعظم جهان به بورژوازی افسار زده                

 . بود
 

سرمايه داری بدون جنگ، بدون توسعه طلبی                                    
امپرياليستی، بدون اعمال تبعيض و ايجاد تفرقه در                        
اردوی بشريت کارگر، بدون استفاده از نهاد مذهب، و                 
بدون اتکا به پليس و نيروی سرکوب و بوروکراسی                      

اما دو دهه اخير و بويژه           .  هيچوقت معنی نداشته است      
روندی که با سالهای دهه هشتاد شروع شد، روندی که                 
مشخصه اش تعرض راست افراطی در قلمرو سياست و           
اقتصاد و فرهنگ و ايدئولوژی به هر دستاورد و ته                       
مانده جنبش سوسياليستی طبقه کارگر بود، چهره جهان              

بازار آزاد   .  را تماما دگرگون کرد      
٢صفحه   

 يادداشت سردبير

 زنده باد اعتصاب
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 ١٢صفحه آذر ماجدى                                                

 کنگره اول حزب
 برگزار ميشود



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

افسار گسيخت، هر نوع حق و                
امنيت اجتماعی پوچ اعالم شد،              
سرمايه و سود حرف اول و آخر            
هر بورژوا و جوجه بورژوائی             
شد و جنگی تمام عيار عليه طبقه           
کارگر و آرمانهای شريف                         
سوسياليستی و کمونيستی کارگری    

دنيا به محل تاخت و         .  شروع شد  
تاز تروريسم عنان گسيخته زير            
پرچم دمکراسی تبديل شد و کرور       
کرور انسان بيدفاع قربانی سرمايه     

آنها که توانسته بودند در                .  شد
جنگ درون طبقاتی دو بلوک                  
سرمايه داری شرق و غرب                     
پيروز شوند، در ادامه تالش                    
کردند برای هميشه کارگر و                    
آرمان کارگری تغيير انقالبی                  
جهان را زير آوار ديوار برلين               
مدفون کنند و عقربه ساعت جهان        

و .  را به قرون وسطی برگردانند        
يادمان هست که چگونه نان به                
نرخ روز خورهای سياست رو به        
قبله تاچريسم و ريگانيسم و بازار         
بخط شدند، در دانشگاهها و هر              
تريبونی به کمونيسم و آرمان                   
کارگری ليچار گفتند، و حتی ساده       
ترين اصول ليبراليسم و مدرنيسم         
را با ترهات پست مدرنيسم زير پا        

 . له کردند
 

اين دوره اگر از نظر سياسی بعد           
از چند سال به ته رسيد اما از نظر   
اقتصادی به يمن بازارهای تازه            
فتح شده بلوک شرق سابق و تهاجم       
به طبقه کارگر دوره طوالنی تری       
نياز داشت که به بن بست و                        

راست افراطی در      .  بحران برسد  
متن تسليم و شکست سرمايه داری       
دولتی در شرق و کينرگرايان                  
سوسيال دمکرات در غرب، و               
مهمتر روي دوش تهاجم به                       
سازمانهای کارگری و عاشورای        

، "پايان تاريخ    "ضد کمونيستی          
هنوز ميتوانست سود سرمايه را            

اما با بحران اقتصادی      .  تامين کند 
جهانی اخير که بارقه های آن از            

 شروع شد جشن                2007سال      
راست افراطى بازار هم بپايان               

معلوم شد بورژوازی              .  رسيد
و شکست خورده حرفی      "  پيروز"

 

  زنده باد ،زنده باد اکتبر
  ...انقالب کارگرى 

معلوم شد که   .  برای زدن ندارند  
چگونه حتی در اوج فالکت               
عمومی صدها ميليارد دالر از        
جيب کارگران خالی و به جيب       
سرمايه داران و بانکداران و            
سيستمی واريز ميشود که خود        
مسبب تمام مشقات بشر                        

معلوم شد دمکراسی     .  امروزند
و صدور آن به جهان سوم تنها         
با موشک کروز و تروريسم             
هوائی و نابودی کل يک جامعه      

معلوم شد تحفه       .  ممکن است   
" نظم نوينی   "های دمکراسی       

چيزی بيشتر از نيروهای پس          
مانده تاريخ و انواع ارتجاع               
قرون وسطائی که تنها در                   
چنين اوضاع درهم ريخته ای          
ميتوانند به مردم تحميل شوند           

 . نيست
 

شکست راست افراطی و جلو          
آمدن جناح مرکز با وعده های         
پوچ و تداوم همان پالتفرم فقر          
و فاقه، تنها بيانگر اين حقيقت          
بود که سرمايه داری به اوج             

. انحطاط خود رسيده است                 
مستقل از اينکه چه کسی و چه         
جناحی از طبقه حاکم سرکار            
است و چه وعده ای ميدهد،               
سرمايه داری برای خروج از         
بحران تنها يک راه دارد و آن          
کوبيدن طبقه کارگر و به اين             
اعتبار نابودى کل لنگر انسانی       
و حقوق و حرمت در جامعه و         
سازماندهی يک بردگی تمام            

به همين اعتبار        .  عيار است   
است که بار ديگر مارکس با             
کمال احترام به صحنه وارد              
ميشود و اعتبار نقد مارکسی به       
دنيای موجود بيش از هر زمان       

به دليل اين    .  حقانيت پيدا ميکند   
کارنامه سياه و گندابی که                    
سرمايه دارى در چهار گوشه          
جهان بپا کرده است، و                          
همينطور اثبات عملی و عينی         
سراب بودن وعده های                         
دمکراسی و بورژوازی برای        

است که کل زرادخانه    "  آزادی"
تبليغات ضد کمونيستی بی                 
ارزش و پوچ ميشود و بار                  

١٧۶شماره   
ديگر مارکس به قله تمدن بشری                

اما اينها هنوز از تک و تا             .  ميرود
از ژوکرهای سياست و      .  نيافتاده اند 

کسانی که نقش شان فقط اينست مثل         
دالالن برای سرمايه و انتخابات                
های مسخره اش بازار گرمی کنند تا       
متوهمان و نوکران اين بارگاه که              
آرزوی کسی شدن در نهاد سياسی و       
اداری بورژوازی را در سر                         
ميپرورانند، هنوز بدون تهاجم به              
کمونيسم نميتوانند خود را تبئين                  

هنوز حمله به انقالبيگری و           .  کنند
رهبران کمونيست و انقالبی يک              
شغل نان و آب دار برای بسياری و           
يک شاخص مهم تعلق به اردوی               

و اين برای      .  وسيعتر راست است     
هزارمين بار اثبات ميکند که مادام           
که سرمايه داری برجاست و مادام           
که قرار است سرمايه روی دوش              
بردگی کارگر ارتزاق کند، و مادام          
که خطر بالقوه يک انقالب کارگری       
وجود دارد، آنوقت يک حزب                      
جهانی اعالم نشده آنتی کمونيستی            
وجود دارد که شغل ناشريف آن                  

. توليد دروغ و اشاعه خرافه است            
اين صنعت مانند هر صنعت ديگر           
برای بورژوازی و تداوم حاکميت و       
قلدری سرمايه و کوبيدن کارگر مهم       
است و در کنار نهاد مذهب نقش                 
مهمی را در بقای وضع موجود ايفا          

 . ميکند

 

 کمونيسم کارگری

اعتبار و حقانيت انتقاد مارکسيستی         
اما مادام که به پرچم سياسی طبقه              
کارگر تبديل نشود سرمايه داری از        

اگر با       .  جايش تکان نميخورد            
فروپاشی سرمايه داری دولتی                    
شوروی و بلوک شرق و سوسيال             
دمکراسی در کشورهای غربی اين        
نوع سوسياليسم بورژوائی بپايان             
رسيد و بی اعتبار شد، با بن بست و          
شکست افقهای راست پيروز در                
خود کشورهای غربی امکان                       
بازگشت به جناح چپ و مرکز و                
چهارچوبهای اقتصاد نيمه دولتی و         

اين جنبشها     .  کينزی وجود ندارد        
منشا هر نوع بسيج نيرو در دوره              
بی افقی و فقدان آلترناتيو برای                    
نيروهای طبقه حاکم شوند، اما                    
نميتوانند منشا بسيج طبقه کارگر               

 . برای و تحت نام سوسياليسم باشند

 

امروز بيش از هر زمان کمونيسم             
بعنوان جنبش سياسی طبقه کارگر           

تنها ميتواند بر پرچم انتقاد زير و          
رو کننده مارکس و منصور                     
حکمت برای تغيير جهان متکی           

امروز بيش از هر زمان             .  شود
کمونيسم تنها بعنوان کمونيسم                
کارگری، کمونيسم خود طبقه                
کارگر که افق نابودی و واژگونی       
سرمايه داری و برقراری نظامی        
برتر و متکی بر رفع نيازهای                
انسانها را هدف خود قرار داده              
است ميتواند موضوعيت داشته            

اين کمونيسم نه برای تفسير      .  باشد
فلسفی جهان، نه برای تحبيب                 
بخشی از بورژوازی، نه برای             
اهداف قسمتی و دمکراتيک و                
ناسيوناليستی، نه برای برپائی              
سرمايه دارى دولتی تحت عنوان        
سوسياليسم، نه برای رفرم در                
بازار و مقيد کردن مجدد آن به               
قوانين، نه برای کنترل بانکداران       
و سفته بازان، نه برای آزادی و             

و "  ملت"استيفای حقوق اين و آن       
، نه برای اثبات       "قوم"و   "  خلق"

و يا هر       "  نژاد کارگر   "برتری    
سياسی و    "  برتری جوئی   "نوع    

، بلکه امرش تغيير    "ايدئولوژيک"
. جهان و آزادی کل جامعه است           

کمونيسم مارکسی، کمونيسم                   
کارگری، کمونيسم پراتيک،                  
جنبش واقعی و عينی و انقالبی              
طبقه کارگر برای نفی وضع                   

اين کمونيسم نيازمند   .  موجود است 
حزب سياسی طبقه کارگر، حزب       
کمونيستی کارگری است که در            
هر کشور بطور عينی قادر باشد          
سوسياليسم را بعنوان يک                         
آلترناتيو سياسی ممکن و مطلوب        

. در مقابل کل جامعه بگذارد                   
آلترناتيوی قدرتمند که قادر باشد          
کل حاکميت طبقه بورژوازی را          
همراه با دستگاه سرکوب و                      
بوروکراسی و قوانين تبعيض               
گرش بزير بکشد و افق يک                     
دنياى بهتر را به روی بشريت               

 . بگشايد

 

ترديدی نبايد داشت که همراه با             
رشد اعتراضات کارگری در قلب      
کشورهای صنعتی بار ديگر                  
جنبشهای شبه سوسياليستی و                 
گرايشات ورشکسته چپ راديکال     
و غير کارگری تحت عناوين و             
بسته بنديهای جديد به صحنه می          

مادام که بورژوازی در دفاع      .  آيند
از منافع و امتيازات سياسی و                 

اقتصاديش 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميجنگد، نه فقط با نيروی ضد                 
شورش در خيابانها بلکه با اتکا به        
جريانات جناح چپ اش و روی              
دوش سياستهاى ضد کارگری                
تالش ميکند مبارزه شريف طبقه          
کارگر برای آزادی و رهائی را به       

از فرانسه و ايتاليا    .  شکست بکشاند 
و يونان و کشورهای اروپای                   
غربی تا کشورهای آمريکای التين    
و آسيا و خاورميانه با اين نوع                 
جريانات در اشکال مختلف روبرو     

جنبش کمونيستی طبقه           .  هستيم
کارگر برای پيروزی نه فقط بايد           
تماما افق و سياست خود را از                 
جنبش طبقات ديگر متمايز کند،             
بلکه بايد پرچم انقالبی و کارگری        
و راه حل متمايز و معرفه خود را         

اين .  شکل دهد و بميدان بياورد           
تنها راه تبديل حقانيت مارکس و            
انتقاد کمونيستى کارگری به                     
جنبشی سياسی و قدرتمند است که        
نهايتا بايد جائی پرچم پيروزی اش      
را در اين کره خاکی بر زمين                  

 . بکوبد

 

 اکتبر و لنينی ديگر الزم است

انقالب کارگری اکتبر عليرغم               
شکست آن در مرحله تعيين کننده،       
يعنی اجرای فرمان اقتصادی                  
انقالب سوسياليستی، عليرغم                 
کمبودها و محدوديتهای حزب                
بلشويک، عليرغم تبليغات زهر            
آگينی که بيش از هشتاد سال عليه          
اش صورت گرفت و هنوز ادامه          
دارد، مهمترين واقعه قرن بيستم           

اين انقالب جنبش طبقه ما             .  بود
برای تغيير جهان بود و همه                     
افتخارات و محدوديتها و                            
کمبودهايش هم بر عهده طبقه و              

اين انقالب حقانيت     .  جنبش ماست  
داشت و بايد در سالروز اکتبر قبل        
از هر چيز بر حقانيت عمل                       
انقالبی و دورخيز کارگر برای             

از خلع يد سياسی و اقتصادی                    
اين انقالب و رگه      .  بورژوازی تاکيد کرد   

لنينی حزب بلشويک، در تقابل با سنت                
رايج و مسلط آندروان يعنی سنت                            
دترمينستی احزاب انترناسيونال دوم که            

حزب بلشويک نيز    بر عمده رهبران      
تسلط داشت، بر نقش اراده انقالبی      

 

  زنده باد ،زنده باد اکتبر 
  ...انقالب کارگرى 

و سياست و پراتيک انقالبی و         
امکانپذيری سوسياليسم و اثبات     

تزهای آوريل   .  آن تاکيد ميکند    
لنين فقط يک مجموعه عقايد و        
تبئين سياسی و تاکتيک انقالبی       
نبود بلکه يک خط مشی سياسی   
و يک متدولوژی ماترياليستی        

پراتيکی و يک شم سياسی            –
تيز و يک درک موقعيت و                 

امری .  قاپيدن فرصت هم بود        
که هر حزب قدرتمند                              
کمونيستی بدون آن ميتواند                
شکست را برای هميشه از آن          

لنين برخالف         .  خود کند        
خزعبالتی که عده ای راجع به        
او ميگويند، اعم از                                   
بورژواهائی که انقالب اکتبر          

نام ميگذارند تا شبه    "  کودتا"را  
سوسياليستهائی که از موضع          
دمکراسی بورژوائی و در                
بهترين حالت انقالب را کار              
اکثريت طبقه کارگر ميدانند، با      
توسل به اقليتی با نفوذ از طبقه         
کارگر قيام کارگری را                         

در .  سازمان داد و پيروز شد          
 و در ماههای         1917تابستان   

ژوئن و ژوئيه در شوراها از            
 105 نماينده تنها           800ميان    

اس "بقيه  .  نفرشان بلشويک بود  
و منشويک بودند و کمتر         "  آر

از يکماه قبل از قيام اکتبر، آنهم       
طى يک واقعه سياسی يعنی              
شکست کودتای ژنرال                         
کرنيلوف، بلشويکها تنها در دو      
شورای مسکو و پتروگراد                

 . اکثريت پيدا کرده بودند
 

حزب بلشويک حزبی کارگری     
بود اما نه اکثريت طبقه کارگر        
روسيه و نه اکثريت مردم را            
در آنزمان و قبل از قيام اکتبر           

اما اين مسئله     .  با خود نداشت    
باعث نشد که لنين از موضع             
دمکراسی شرايطی که امکان         
گرفتن قدرت هست را نبيند، و        
قدرت را به اقليت زورگو                   
بورژوا متشکل در دولت                    

اقدام لنين  .  کرنسکی واگذار کند  
شرط اکثريت شدن بلشويسم             

کسانى که مخالف بحث          .  بود

١٧۶شماره   
حزب و قدرت سياسى و حزب و                

 در   ،جامعه منصور حکمت هستند        
 .    واقع مخالف سياست لنين هستند

 

بدون انقالب اکتبر مهمترين واقعه           
بدون .  قرن بيستم رقم نميخورد              

انقالب اکتبر الگوی آزادی طبقه                
کارگر و الگوی قيام بلشويکی در              
طول قرن بيست به پرچم آزادی در          

بدون انقالب     .  جهان تبديل نميشد        
اکتبر بسياری از تغييرات و رفرمها       
در قلمروهای مختلف به بورژوازی      

بدون انقالب اکتبر        .  تحميل نميشد   
 –موازنه فکری و سياسی                              

ايدئولوژيکی جهان به سمت چپ              
بدون انقالب   .  بطور کلی نميچرخيد    

اکتبر ضرورتی بر سر کار آمدن              
طيفی از دولتهای رفاه در خود                    
اروپای غربی که يک هدف آن                    
جلوگيری از تکرار الگوی اکتبر              

بدون انقالب   .  بود ضروری نميشد     
اکتبر طيف متنوع جنبشهای                         
ناسيوناليستی، صنعت گرا، استقالل      
طلب، دمکرات و رفرميست، و                 
انواع افسران کودتاچی خود را                  

انقالب .  نميخواندند"  سوسياليست"
اکتبر جنبش سوسياليستی بين المللی       
را در موقعيت جديد و هژمونيکی             
قرار داد و عقايد سوسياليستی را به          

تبديل کرد و سوسياليست     "  مد روز "
. بودن برای بسياری منشا افتخار شد     

اين جنبشهای غير سوسياليستی با             
شکست و فروپاشی شوروی، و                 
حتی از اواخر دهه هفتاد، ديگر خود       
را سوسياليست نمی ناميدند بلکه به          

چون دمکراسی  .  دمکراسی چرخيدند 
خواهی دست باال پيدا کرده بود و               

امروز و در           .  بود"  مد روز     "
شرايطی که سرمايه داری جهان را         
به گند کشيده و ميلياردها نفر را به             
گرسنگی و بيکاری و فقر و                           
سرکوب و زندگی تحت تروريسم             
محکوم کرده است، بيش از هر                   
زمان جهان نيازمند اکتبر ديگری             

امروز بيش از هر زمان                .  است
جهان نيازمند احزاب کمونيستی                
کارگری و رهبرانی چون لنين                   

احزابی که تجربه و                       .  است
محدوديتهای فکری و سياسی و                  
عملی اين انقالب و کل جنبش                       
موسوم به سوسياليسم قرن بيستم را         
جمعبندی کرده، احزابی که سواالت       

امروز و موئلفه های دنياى امروز     
را ميشناسند، کمبودهای انقالب           
اکتبر را ميشناسند و از تکرار آن         
اجتناب و برای تکرار اکتبر                    

 . ديگری تالش ميکنند

 

برای ما کمونيستهای کارگری              
سالروز انقالب اکتبر و نگاهی به        
تاريخ و مسائل آن انقالب نه يک           
برخورد نستالژيک و يادواره ای         
شبه مذهبی، نه شانه باال انداختن          
در مقابل تفاوتهای امروز با                     
آندوران، نه تعميم دلبخواهی                   
چهارچوبهای اجتماعی و تاريخی      
انقالب روسيه به ايران امروز و          
يا هر کشور ديگر، نه چشم بستن          
به محدوديتها و کمبودهای آن                 
انقالب، بلکه تالش برای تکرار           
اکتبر ديگری در چهارچوب                   

 . موئلفه های دنيای امروز است

 

در اينروز شهامت و فداکاری                
جمعی و فردی بلشويکها و                       
ميليونها کارگر سوسياليست و               
کمونيست را که برای آزادی بشر        

در .  تالش کردند ارج مينهيم              
اينروز از حقانيت عمل انقالبی             
جنبش طبقه مان در هر گوشه کره       

در اينروز بر    .  خاکی دفاع ميکنيم   
ضرورت عروج مجدد لنين ها و         
رهبران هشيار و انقالبی                           
کمونيست طبقه کارگر تاکيد                    

بشريت امروز برای              .  داريم
رهائی راهی جز انقالب عليه                 

جهان برای تغيير     .  سرمايه ندارد  
انقالبی نيازمند برپائی اکتبر                   

انقالب اکتبر الهام     .  ديگری است  
بخش طبقه ما برای تکرار اکتبر          
ديگرى عليه نظام منحط و گنديده         
سرمايه داری و برپائی يک                     
جامعه آزاد و مرفه سوسياليستى          

 . *  است

 

!کمونيسم راه نجات بشريت است  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اخير رژيم          :يک دنيای بهتر          
 ٢٠٠٠اسالمی مانوری را در                

. محله تهران برگزار کرده است           
اعالم کرده اند که اين مانور را               
در مقابله و بمنظور ايجاد آمادگی         
در برابر اعتراضات احتمالی در         
واکنش به سياست حذف سوبسيدها      

ارزيابی .  در دستور قرار داده اند       
شما از اين اقدام رژيم اسالمی                 
چيست؟ چرا مانور در محالت؟            
اهداف سياسی رژيم در اين رابطه       
کدام است؟ چه ارزيابی ای از اين         
شکل آرايش سرکوبگری رژيم             

 اسالمی داريد؟

 

عمليات " اين يک          :علی جوادی   
در مواجهه با                  "  پيشگيرانه

اعتراضات احتمالی در سطح                 
"کشور است                 عمليات . 

چرا که رژيم اسالمی    ":  پيشگيرانه
انتظار يک عکس العمل                              
اعتراضی وسيع در اشکال جديد          

ميدانند که نميتوانند اين        .  را دارد  
موج تهاجم به معيشت و زندگی             

 اين بزرگترين انتقال ثروت      ،مردم
اجتماعی از سفره خالی                               

"،زحمتکشان را    از "  به سادگی    
نتيجتا دارند خود را     .  سر بگذرانند 

برای مقابله و در هم شکستن                    
اعتراضات احتمالی توده های                

امنيت "طرح   .  مردم آماده ميکنند    
آرايش جديد نيروی     "  محله محور  

سرکوب رژيم در قبال اعتراضات     
و خيزش احتمالی توده های مردم         

در زمينه اهداف اين طرح         .  است
و همچنين نوع آرايش رژيم به                
چند مساله محوری بايد اشاره                  

 :کرد

 

همانطور که ما تاکنون بارها                   
اعالم کرده ايم تعرض رژيم در             
حذف سوبسيدهای دولتی يک اقدام     
اقتصادی و در عين حال سياسی            

اقدامی اقتصادی است چرا       .  است
که مانند هر رژيم استثمارگر                   

 

 "محله محور"طرح عملياتی باره در 
 

 با هيات دائر حزب
  سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى، آذر ماجدى،على جوادى

 

سرمايه داری ميکوشد بار                 
بحران سرمايه داری را بر                
دوش کارگران و توده مردم              

شدت .  زحمتکش قرار دهند         
. استثمار را افزايش دهند                    

خدمات اجتماعی و دولتی را            
خانه .  بيکار کنند   .  حذف کنند   

و .  خراب و گرسنه و فقير کنند      
 هزار   ۴٠ تا      ٢٠روز روشن      

ميليارد تومان بر هزينه زندگی      
از طرف    .  مردم اضافه کنند       

. ديگر اقدامی سياسی است               
اهداف سياسی روشنی را در            
پس اين تهاجم وحشيانه دنبال           

ميخواهند مردم را به         .  ميکنند
گرسنگی و فقر بيشتر محکوم          

ميخواهند مشغله معاش و     .  کنند
تامين مخارج زندگی روزمره        
را به مساله اول و آخر توده                

بر اين   .  های مردم تبديل کنند       
تصور کودنانه اند که ميتوانند         
هم به سوی مردم شليک کنند و        

. هم مردم را گرسنگی دهند              
 .دارند با آتش بازی ميکنند

  

شايد پرسيده شود که رژيمی که      
عواقب و پی آمدهای اعتراضی    
اين تعرض اقتصادی را ميداند       
چرا سياست تعرض اقتصادی        
را پيش گرفته است؟ چرا اقدام         
به عقب نشينی در قبال اين                  
طرح نميکند؟ آيا منافع                          
اقتصادی و چپاول ناشی از اين       
جيب بری آشکار آنچنان است         
که به مخاطرات ناشی از                    
اعتراضات سياستی و اقتصادی  

در قبال اين سياست می چربد؟         
مساله اين است که حقيقت                   
سياسی در ايران و استراتژی          
جناح راست رژيم اسالمی را          
در قبال اوضاع جامعه را                   
نميتوان صرفا با معادالت ساده      

" متعارف"اقتصادی يک رژيم     
و استثمارگر سرمايه داری               

همانطور که ريشه   .  توضيح داد 
بحران اقتصادی رژيم اسالمی       

١٧۶شماره   

 رژيم متعاقبا اهداف         ،سياسی است  
سياسی معينی را در پيشبرد طرح            
به فالکت کشاندن اقتصادی بيشتر            

رژيم اسالمی    .  مردم دنبال ميکند       
همواره از اقتصاد در جامعه بمثابه          
اهرمی در خدمت اهداف سياسی               

به عبارت   .  خود بهره جسته است        
ديگر سياستهای اقتصادی رژيم                 
همواره تابعی از سياستهای عمومی       
و استراتژی اين رژيم برای بقاء                

اين بار هم چنين سياستی      .  بوده است 
حفظ و بقای رژيم      .  را دنبال ميکنند   

اسالمی استراتژی اول و آخر تمام           
 . جناحهای رژيم اسالمی است

  

جناح راست همواره بر اين باور               
بوده است که برای بقاء بايد مستمرا         

بايد .  و بدون وقفه سرکوب کنند              
شمشير خونين اسالم را از رو                     

بايد تهاجم کنند و راه تداوم            .  ببندند
بخشيدن به عمر سياه رژيم خود را           

اين .  در اين چهارچوب دنبال کنند          
استراتژی جناح راست در سطح               

عين همين سياست را      .  جامعه است 
. هم در سطح منطقه دنبال ميکنند              

پرووکاسيون در سطح منطقه و                  
گسترش کانونهای بحران و تنش               
يک سياست تاکنونی رژيم اسالمی          

 .بوده است

  

شايد بپرسيد چرا چنين سياستی؟ آيا         
با آتش و مرگ بازی نميکنند؟ در              
پاسخ بايد گفت که راه ديگری در               

در گوشه ای گير     .  مقابل خود ندارند  
برای خروج از حکم             .  کرده اند   

سرنگونی که مردم باالی سرشان             
گرفته اند سياست تهاجمی را در                

اين .  دستور خود قرار داده اند                 
موقعيت و استراتژی جناح راست            
در مقابله با مردمی است که                           
ميخواهند سر به تن اين رژيم نکبت         

اين سياست جناح        .  اسالمی نباشد   
راست در مقابله با بن بست                            

 بحران حکومتی و بحران      ،اقتصادی
سرکوب و تهاجم و      .  اجتماعی است 

 مستقيم و               ،سرکوبگری بيشتر       

 !آشکارا

  

ببينيد رژيم اسالمی ميداند که                  
جامعه در آستانه يک انفجار                    

ميداند .  عظيم اجتماعی قرار دارد     
که جامعه پر از ماده انفجاری                 

اگر اين ماده انفجاری                .  است
 ميتواند کل بنيادهای    ،محترق شود 

از .  رژيم اسالمی زير و رو کند          
اين رو سعی ميکنند کنترل شده             

. اين ماده انفجاری را خنثی کنند           
در شرايط و در مصافهايی خنثی         
کنند که صحنه را خود از پيش                

اين سياست منطق   .  تعيين کرده اند  
رژيمی که   .  درونی خود را دارد      

رژيمی که راه       .  مستاصل است   
سازش و بند و بست با توده های            
مردم سرنگونی طلب را در مقابل       

 رژيمی که تاکنون بر       ،خود ندارد 
مبنای کشتار و اعدام و دستگير و        

 بايد    ،سرکوب دوام آورده است          
و .  برای بقاء بزند و سرکوب کند       

اگر می بيند که جامعه در حالت             
انفجاری بسر ميبرد بايد راه حلی         
برای مواجهه با اين واقعيت برای       

اما بايد تاکيد   .  خود دست و پا کنند     
کرد که دارند با آتش بازی                         

هر مواجهه ای ميتواند           .  ميکنند
مصاف آخر و تعيين کننده                         

 .سرنوشت برای اين رژيم باشد

  

؟ "محله محور   "اما چرا طرح            
واقعيت اين است که تاکتيسين                 
های رژيم بر اين تصورند که                 
اعتراضات اجتماعی در دور                
جديد خيزش توده ای ميتواند بر            

 و   ،مبنای اعتراضات در محالت      
نه در ميادين و مراکز اصلی                   

از اين رو       .   استوار باشد      ،شهر
مانور عملياتی خود را نيز برای          

 ٢٠٠٠اولين در سطح تهران در          
اتخاذ اين  .  محله به اجراء گذاشتند    

آرايش نظامی       
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرکوبگری در عين تاکيد بر نقش       
 نشان دهنده                 ،ويژه محالت        

شکنندگی و ضعف رژيم اسالمی         
در تقابل با اين شکل از                                 
اعتراضات اجتماعی در سطح              

رژيم برای مقابله با      .  جامعه است 
اين شکل از اعتراضات ناچار               
است نيروی خود را در سطح                  
شهری مانند تهران کامال پخش              

پخش نيروی سرکوبگر در         .  کند
چنين سطحی امکان غلبه به اين             
نيرو را برای توده مردم کارگر و         

رژيمی .  زحمتکش آسان تر ميکند     
که نيروی سرکوبش تکه تکه شده        

 طعمه آسانتری برای شکار        ،باشد
 .است

  

بنظرم دور جديدی از اعتراضات       
رژيم از هم      .  مردم در راه است       

اکنون سياست تهاجمی ای را در           
اين راستا در دستور خود قرار               

ميتوان و بايد اين              .  داده است    
. تعرض را درهم شکست                          

سازماندهی توده ای در محالت             
يک حلقه کليدی در اين روبرويی         

 .است

 

 ،حذف سوبسيدها :   دنيای بهتر  يک
تحميل فقر و فالکت اقتصادی به            

و  يک عرصه تعيين کننده مبارزه       
يک جبهه نبرد اصلی طبقاتی در           

بيکاری .  جامعه تبديل شده است         
اخراجها وحشتناک    .  بيداد ميکند   

 دستمزدها ناچيز و تامين              ،است
کننده معاش بخش عظيمی از                   

سياستهای عمومی    .  مردم نيست   
حزب در قبال اين اوضاع چيست؟      
کدام سياستهای اصلی را بايد در            

 دست گرفت؟

 

 فقر و فالکت همواره       :آذر ماجدی 
يکی از وجوه جدايی ناپذير زندگی      

 

 باره در 
  ..."محله محور"طرح عملياتی 

 

اکثريت مردم تحت رژيم                     
بيکاری، .  اسالمی بوده است       

دستمزدهای ناچيز، عدم                      
برخورداری از هرگونه حقوق      
پايه ای رفاه اجتماعی، بيمه               
درمان و بيکاری زندگی                     
ميليون ها انسان را در ورطه           

بيش از  .  نابودی قرار داده است   
يک دهه است که آمار رسمی           
خود دولت بيش از نيمی از                
مردم را زير خط فقر اعالم می       

رشد روزافزون فحشاء،       .  کند
اعتياد و خودکشی در جامعه             
يکی از محصوالت اين فقر و          
فالکت و سرکوب گسترده در          

تحميل فقر و          .  جامعه است    
فالکت بر جامعه در ابعاد                    
گسترده توسط رژيم اسالمی با        

روشن .  دو هدف دنبال ميشود       
است که استثمار وحشيانه طبقه      
کارگر و به جيب زدن سرمايه         
های کالن يک هدف اين                      

اما رژيم اسالمی   .  سياست است 
از تحميل فقر عنان گسيخته               
هدف سرکوب جامعه و طبقه           

. کارگر را نيز دنبال می کند             
گرسنگی دادن به مردم و دنبال       
نان شب دويدن بعنوان يک                
ابزار سرکوب توسط رژيم                
اسالمی مورد استفاده قرار می       

آنچنان فقر و گرسنگی به   .  گيرد
کارگران و مردم تحميل می              
کند که هر نوع فرصت تشکل          

. و مبارزه را از آنها سلب کند          
سالح فقر را همچون يک                    
گيوتين باالی سر مردم گرفته          

 .است

 

حذف سوبسيد ها بر ابعاد اين            
فقر و فالکت اجتماعی بشکلی         

نرخ .  وحشيانه افزوده است         
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ابتدايی ترين کاالها از قبيل نان و               
سيب زمينی و گوشت و خدمات آب         
و برق و گاز رشدی چند درصدی             

هراس از گرسنگی و        .  داشته است  
بيخانمانی بخش وسيعی از جامعه را      

اکنون نزديک به   .  در بر گرفته است   
يک سال است که رژيم اسالمی يک       
بازی موش و گربه را بر سر حذف          
سوبسيدها با مردم به راه انداخته                

هر بار که اين بحث به نوعی         .  است
در جامعه مطرح می شود،                            
بالفاصله با افزايش قيمت ارزاق و          

. کاالها در جامعه روبرو ميشويم             
پرداخت يارانه ها به مردم تاکنون            
انجام نگرفته است، اما تاثيرات آن           
بر گرانی سرسام آور کامال ملموس        

 .است

 

سوالی که اذهان را بخود مشغول              
ميکند اينست که آيا اين رژيم عقل             
خود را از دست داده است که در                
شرايط بحران سياسی و خيزش                  
عظيم مردم در سال اخير، سياست           
حذف سوبسيدها، بيکاری گسترده           
تر و فقر و فالکت وحشيانه تری را          
اتخاذ کرده است؟ پاسخ به اين سوال        
را نمی توان و نبايد فقط در                             

. فاکتورهای اقتصادی جستجو کرد        
درست است که رژيم اسالمی                      
همواره با بن بست اقتصادی روبرو       
بوده است؛ درست است که اکنون             
در شرايط بحران عميق اقتصادی            
بين المللی، اوضاع اقتصادی رژيم         
اسالمی نيز وخيم تر شده و تحريم             
های اقتصادی نيز تاثير خود را                  
گذاشته است، اما اگر سياست اين              
رژيم تخفيف نارضايتی بود، قادر            
بود که اثرات اين بحران را بر                     

ميتوانست .  زندگی مردم کاهش دهد     
بخشی از کيسه های پولی که در                 
منطقه و در ميان تروريست های              

اسالمی و خفاش ارتجاعی توزيع       
می کند، به اين مساله اختصاص          

 .دهد

 

اما مساله اينجاست که رژيم                    
اسالمی آگاهانه از سياست تحميل       
فقر و فالکت بعنوان يک ابزار              

و .  سرکوب مردم بهره ميجويد          
اکنون خود با وقاحت کامل به                 
استقبال اعتراضات اجتناب ناپذير     

. مردم به فقر و گرانی رفته است          
در "  محله محور  "اتخاذ سياست      
رژيم اسالمی در   .  اين راستا است  

صدد خفه کردن نطفه اعتراض و        
کشتن گربه دمه حجله     "باصطالح  

 ." است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از        
بدو تشکيل مبارزه با فقر را                      
بعنوان يکی از عرصه های مهم          
مبارزه طبقاتی در دستور خود              

از نظر ما فقر اساسی         .  قرار داد  
ترين مساله مردم است و کامال              
پتانسيل شکل گيری يک مبارزه           
اجتماعی عليه آن در جامعه                     

حزب پالتفرمی     .  موجود است     
عليه فقر و فالکت تدوين کرده و            
بر مبارزه عليه اين وبای                            

. اجتماعی تاکيد گذارده است                  
حزب در جريان سازماندهی يک        
کمپين گسترده اجتماعی عليه فقر        
است و برای اين کار تدارک می           

 .بيند

 

ما در قطعنامه عليه گرانی و فقر          
و وظايف کمونيسم و طبقه کارگر       

"اعالم کرديم  واقعيت اينست که     : 

۶صفحه   
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شورش عليه فقر و گرسنگى،                 
بدون سازمان و بدون رهبرى و            
بدون تشکل و آمادگى و افق                      
روشن سياسى در مقياس                             

 به تحرک و اعتراضى       ،سراسرى
نتيجه چنين    .  کور تبديل ميشود       

وضعيتى، عليرغم حقانيتى که               
. دارد، سرکوب و شکست است            

ارکان سياست و تاکتيک حزب در       
 متشکل    ،مواجهه با اين اوضاع          

کردن توده طبقه کارگر و مردم              
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم          

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

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

 ."سه رکن اساسى است

 

يک مبارزه سازمانيافته بيش از            
هر چيز نياز به سازمان و تشکل           

لذا حزب بر تشکيل                     .  دارد
شوراهای محل کار و محل زيست       

تشکيل .  تاکيد بسيار دارد                  
شوراهای کارگری و محل کار              
تنها سالح ما عليه تشديد استثمار،        
کاهش دستمزد و دفاع از حقوق             

ضروری است که    .  حقه مان است   
فعالين و پيشروان کمونيست و                
آزاديخواه پيشاپيش يک تالش                 
جدی برای ايجاد شوراها و تشکيل      

. مجامع عمومی منظم قرار گيرند       
شوراهای کارگری بايد به يک               
رکن اصلی مبارزه عليه فقر بدل           

شوراهای کارگری و              .  شوند
شوراهای محالت می توانند و بايد      
اساس مبارزه راديکال و اجتماعی      

 پرچم مبارزه       عليه فقر باشند و         
عليه فقر و فالکت را برافراشته             

 . کنند

بعالوه، در هر جامعه ای جوانان          
نيروی اصلی مبارزه راديکال               
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. عليه نظام سرکوب هستند                
تشکيل شوراهای سرخ ها                  
توسط جوانان در مدارس،                 
دانشگاه ها و محالت يک                    
عرصه مهم تشکل و اتحاد                  

بايد اين  .  جوانان راديکال است   
شوراها را تشکيل داد و عليه            
بيکاری، فقر و گرانی مبارزه         
ای متحد و متشکل را سازمان         

 .داد

 

مردم خود ابتکار جالب و                    
موثری را بعنوان مقابله وسيع        
اجتماعی عليه فقر و سياست             
های تحميل گرسنگی رژيم               

عدم .  اسالمی اتخاذ کرده اند          
پرداخت قبوض برق، آب و              
گاز يک سياست مهم و موثر             

مردم بايد وسيعا از               .  است
پرداخت اين قبوض که مبالغی        
جنون آور را از مردم طلب               

اين .  می کند، خودداری کنند         
سياست را بايد بشکلی گسترده        

انجام آن  .  در جامعه اشاعه داد     
آسان و از نظر امنيتی بسيار             

اين يک پاسخ     .  کم خطر است    
محکم به زورگويی ها، بخور          
بخور و سرکوب اين رژيم                 

اگر اکثريت مردم    .  کثيف است 
از پرداخت قبض برق و آب              
امنتاع کنند، رژيم هيچ غلطی          

 .نمی تواند بکند

 

برای محکم کردن صف                      
اعتراضی مردم در مقابل                   
رژيم، کارکنان صنايع برق بايد     
از قطع برق مردمی که قبض           
شان را پرداخت نکرده اند،               

باين شکل      .  خودداری کنند     
صف طبقاتی کارگران نيرو در     
کنار مردم کارگر و زحمتکش        

. در مقابل نظام قرار می گيرد         
رژيم اسالمی بهيچوجه قادر به      
مقاومت در مقابل اين صف               
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. متحد و متشکل طبقاتی نخواهد بود       
هم طبقه  .  اين کار کامال عملی است      

ای های ما در آفريقای جنوبی دقيقا           
چنين تاکتيکی را در مقابل دولت               

زمانی که سازمان     .  بکار می بندند    
برق تصميم به قطع برق خانواده ی         
زحمتکشی که از پرداخت قبض                
برق ناتوان بوده است، می گيرد،              
کارکنان برق از انجام دستور                      
خودداری می کنند و بعضا برق                 
خانه هايی را که قطع شده است به             

چنين .  ابتکار خود وصل می کنند          
اتحاد طبقاتی برای عقب نشاندن                
رژيم سرمايه داران و کالشان                     
اسالمی ضروری است و تنها پاسخ        

 .واقعی و عملی است

 

شعارنويسی عليه فقر و گرسنگی و         
دعوت مردم به مبارزه متحد يک              

. ابزار مبارزاتی موثر ديگر است           
بايد در تمام شهرها بر در و                            
ديوارها، در اتوبوس ها و بر روی           

نه به فقر، نه به         "اسکناس بنويسيم     
اختناق، نه به تبعيض؛ زنده باد                    

بايد اين   ."  آزادی، برابری و رفاه        
شعارها در اذهان مردم جاگير شود،       
تا بتوان آنرا در هر تجمعی با                        

اين خواست  .  صدای رسا اعالم کرد    
واقعی مردم است و بهمين دليل بر            

 .دل و ذهن مردم جاگير می شود

 

طبقه کارگر ميتواند و بايد پيشاپيش         
مبارزه عليه فقر و برای آزادی،                 

مبارزات .  برابری و رفاه قرار گيرد    
اخير در فرانسه امکانپذيری اين امر      

در .  را يکبار ديگر باثبات رساند            
ضد   -متن تبليغات ضد کارگری            

کمونيستی ايدئولوگ های رنگارنگ     
بورژوازی که اعالم می کردند،                
طبقه کارگر قدرت و اهميت خود را        
از دست داده است و دوران تحليل             
های مارکس بسر آمده است،                        
مبارزات درخشان و ميليونی مردم         
فرانسه تحت رهبری طبقه کارگر            
ابطال و پوچی اين تزهای ارتجاعی        

طبقه کارگر ايران      .  را برمال کرد     

کامال پتانسيل آنرا دارد که                        
رهبری مبارزه مردم عليه فقر و          
فالکت، اختناق و سرکوب،                     
تبعيض و نابرابری و برای                      
آزادی، برابری و رفاه را بدست           

تشکيل شوراهای کارگری     .  گيرد
و برگزاری مجامع عمومی منظم        
که در آن چگونگی پرداختن به              
اين مبارزه مورد بحث قرار گيرد       
و اطالع اين مباحث به مردم يک         

 .راه مهم و کارساز است

 

بعالوه، يک سياست مهم کارگری      
در اين شرايط بدست گرفتن                     

اگر .  کنترل کارگری است               
بورژوازی از راه اندازی توليد و        
اقتصاد عاجز است، اگر دارد                
محل های توليد را يکی پس از               
ديگری تعطيل می کند و سرمايه          
های هنگفت را بجيب می زند،              
طبقه کارگر می توان کنترل توليد       
را بدست گيرد، سرمايه ها را                 
برای راه اندازی توليد مصادره            

در اين راه کارگران از                 .  کند
پشتيبانی مردم زحمتکش جامعه          

بايد .  برخوردار خواهند بود             
آلترناتيو کارگری را در مقابل اين      
الشخوران سرمايه و سرکوب               

 .اسالمی قرار داد

 

تنها راه مقابله با اين فقر و فالکت         
گسترده، نجات ميليون ها کودک         
خيابانی و کار، و برخورداری از       
يک زندگی انسانی و مرفه، اتحاد        
طبقاتی و مقابله متشکل و متحد با        

بايد اين رژيم   .  رژيم اسالمی است  
بايد در مقابل اين    .  را به زير کشيد   

رژيم .  نظام متحد و متشکل شد           
اسالمی صفوف متفرق ما را می         
تواند از هم بپاشد و سرکوب کند،         
اما در مقابل صفوف متحد و                    
متشکل ما قادر به مقاومت                        

 . نخواهد بود

 

بايد اين فقر و فالکت را به                         
پالتفرمی مهم برای سرنگونی              

بايد .  رژيم اسالمی بدل کرد               
بکوشيم که اين دور جديد افزايش         
سرسام آور قيمت ها به گور                     

. دائمی رژيم اسالمی بدل شود              
اکثريت مردم در آنچنان فقری               
دست و پا می زنند که ادامه                       
زندگی عمال بنظرشان غيرممکن       

اما با  .  می رسد 
٧صفحه   
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سالح اتحاد و تشکل می توانيم                
مردم را عليه رژيم اسالمی به                 

بايد اين رژيم             .  ميدان کشيم      
سرکوب و استثمار اسالمی را                
همراه با کل نظام سرمايه داری به       
زير کشيم و بر ويرانه های آن                 
يک جمهوری سوسياليستی پايه            

نظامی که با الغای        .  گذاری کنيم  
کار مزدی و مالکيت خصوصی           
بر وسايل توليد و مبادله و                           
حاکميت مالکيت جمعی بر آنها،            
فقر و فالکت، استثمار و اختالف           

تنها .  طبقاتی را زائل خواهد کرد        
نظامی که قادر است آزادی،                    
برابری و رفاه عمومی و واقعی            
را برای تمام شهروندان جامعه              

 .تامين کند

 

رژيم :  يک دنيا بهتری بهتر               
اسالمی اخيرا تمرکز سرکوبگری      
خود را بر محالت استوار کرده و         
اين سياست را از تهران آغاز                  

چه اعتراضاتی در       .  کرده است   
محالت در حال حاضر در جريان       
است؟   نقش و جايگاه اعتراضات        
در محالت را چگونه می بينيد؟             
چگونه ميتوان محالت را از                    
کنترل اوباش رژيم اسالمی خارج       

ويژگی سازماندهی را              .  کرد
 چگونه می بينيد ؟

 

اجازه بدهيد به   :  نسرين رمضانعلی 
اين مسئله اشاره کنم که اين اولين          
بار نيست که مانور رژيم اسالمی         

. در تهران طرح و اجرا می شود          
درست در مقاطعی که اعتراضات      
در سطح جامعه باال می گيرد اين          

. طرحها و مانورها آغاز می شود        
رژيم تالش می کند فضای رعب          
و وحشت بيشتری در سطح جامعه      

ما قبال شاهد طرحهای     .  ايجاد بکند 
مشابهی بوديم که هر بار با کلمه             

از گشتهای  .  رمزی آغاز شده است   
بد "منکرات تا مانور عليه                         

 از مانور     ،و بی حجابی    "  حجابی
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نيروهای سرکوبگر عليه                   
مقابله با     "جوانان با عنوان             

تا مانور ضد    "  ارازل و اوباش   
 و حتی          ،تظاهرات کارگرى    

رسما در بخشهائی از ايران              
طرحهای اينچنينی عليه                       

"!  ضد انقالب         "نيروهای          
بنابراين بايد اين طرح اخير را        
نيز از جمله طرحهائی ديد که          
رژيم تالش می کند کنترل                  
خودش را بر اوضاع با                         

 .سرکوب بيشتر بکند

 

در همين يک سال اخير تقريبا         
خيلی جاها حکومت نظامی               

در شهرها     .  اعالم نشده بود        
نيروهای سرکوبگر برای اينکه    
فضا را بيشتر نظامی و مردم           

  با استفاده       ،را مرعوب بکنند    
از کاله و سپر و لباس ضد                   
گلوله و انواع تجهيزات سر               

به همه  .  چهار راهها را گرفتند    
اينها و کشتارهاى تاکنونى اين        
مانور نظامى کردن محالت هم      

 چون قبلى ها کافى      ،اضافه شده 
تقريبا بعد از انتخابات       .  نبودند

سال گذشته که مردم در ابعاد            
ميليونی به خيابانها ريختند و            
رسما فرياد مرگ بر سران                
ريز و درشت رژيم را سر                  

 مردم عليرغم تلفاتشان           ،دادند
توانستند عقب نشينى اى را به          

توانستند فضا . رژيم تحميل کنند 
 ،را با مبارزه خود باز کنند                

اعتماد به همديگر را تقويت              
 و نيروى قوى اى شوند            ،کنند

 . که بتوانند پيروز شوند

  

ميگفتند آدمها از همديگر می            
اين .   مردم متحد نيستند     ،ترسند

فضا شکست و زن و مرد پير           
دستها .  و جوان به خيابان آمدند     

 و    ،در دست هم زنجير شد               
فريادها؛ پايه های اين رژيم را        
که فقط با ماشين سرکوب سرپا       
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حاصل اين  .  است به لرزه در آورد       
شرايط ايجاد اعتمادهای عميق بين          

آيا جوانانی که   .  جوانان و مردم است   
وقتى از دست نيروهاى سرکوبگر          
ميگريختند و در خانه ها برويشان            
باز بود را فراموش می کنند؟ آيا                 
مادرانی که جونان را از زير دست          
مزدوران در می آوردند از ياد برده         
می شود؟ آيا دخترانى که مجروح             
بودند و توسط پسران جوانی حمل            
می شدند و به بيمارستان برده می              
شدند فراموش شده است؟ رژيم                   
اسالمی کل اين پروسه را ديده                     

می داند اعتمادهاى گرفته شده     .  است
ميداند .  از مردم بازگشته است               

ديوارهائى که بين مردم تالش کرده        
رژيم .  بود بکشد فرو ريخته است           

سالها تالش کرده است اين بی                      
اعتمادی را با ارگانهاى سرکوب              
حراست و کميته در محله و دانشگاه        
و اداره و کارخانه و شوراهای                    
اسالمی و لباس شخصی و امنيتى و         

اما .  غيره نگهدارد و عميق کند               
سياست تسليم شدن جامعه شکست            

بنابراين دور ديگری از              .  خورد
نسل .  مبارزات مردم آغاز شده است     

جديد امروز در ايران طی يک سال         
نيم گذشته تجربياتی بدست آورد و            

بخشا خود را     .  دارد پراتيک ميکند    
شعار .  در محالت سازمان داده است    

 ، پخش اطالعيه عليه رژيم        ،نويسی
ايجاد خبرنامه های  که خبر رسانی         

 شروع نوعی از فعاليت که       ،می کند 
شيوه ای اجتماعی و توده ای به خود      

. گرفته است در محالت ديده ميشود        
فرضا يک اقدام شناسائی مزدوران         

بعضا جوانان     .  در محالت است        
. بسيجی ها را گوشمالى ميدهند                  

جاهائى بر دروازه کسانی که با                  
نيروهای سرکوبگر همکاری می            

و از همه مهمتر     .  کنند عالمت زدند   
محله با هر واقعه اى بسرعت همه            

. يا بخش مهمى را درگير ميکند                 
حکومت اسالمى اينبار و با اين                   
طرح ميخواهد مانع اين فعاليتها و             

 . گسترش آن شود

 

چطوری می شود محالت را از            
کنترل اوباش اسالمی بيرون                  
کشيد؟ من فکر می کنم اگر کنترل        
محالت دست اين مزدوران بود            

 هزار نفر       20قطعا با بيش از             
نيروی سرکوبگر نمی خواستند به     

. کوچه پس کوچه ها حمله بکنند           
بنابراين بخشا جوانان توانستند              
نفوذ اينها را در محالت کم رنگ          

و حرکتهای تاکنونی در             .  کنند
 ،محالت بخصوص شعار نويسی      

خبررسانی و اطالع رسانی با               
وجود سانسور بی حد و اندازه                
جلو بسته شدن فضا را گرفته                  

ميخواهم بگويم چون رژيم       .  است
کنترل جدى بر محالت ندارد و             

 ،نگران اوضاع پيش رو است               
خودش پيشدستى کرده و به                      

 .  محالت حمله کرده است

 

اما اين طرح برای سرکوب در             
حذف .  ابعادی تازه است                     

سوبسيدها و انزجار عميقی که              
فقر بسرعت     .  ايجاد شده است        

عميق تر ميشود و کارد را بيشتر          
اعتراضات .  به استخوان ميرساند    

. در دانشگاهها باال گرفته است             
صفهای طوالنی بنزين و مواد               

 کمياب شدن کاالهاى مورد       ،اوليه
 احتکار اجناس که سرمايه           ،نياز

داران اى اين طريق سود چند                 
 گرانى و       ،برابر به جيب بزنند         

نگرانى يک لحظه مردم                             
بنابراين .  زحمتکش را ول نميکند     

ترس از اينست که در محالت                
شورشها و اعتراضات به شکل            

در .  سازمان يافته بروز کند                
محالت که بدرجه اى دست و پاى        

 حتما    ،رژيم را کوتاه کرده اند             
 ،تالشهايشان نوعى سازمان دارد      

رهبرانی دارد و آمادگى اى وجود       
اين مانور برای چشم                 .  دارد

ترساندن اين بخش از مردم است          
که خود را در محالت برای                     

 . تحوالت پيش رو آماده می کنند

 

حزب در اين         
٨صفحه   
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زمينه در سطوح مختلف بحث                
تالش و کار ما براى        .  کرده است 

 بسيج نيرو      ،توضيح اين سياستها     
براى آن و سازماندهى حول آن              

يکی از بحثهای            .  بوده است     
هميشگی ما سياست ايجاد مجامع         
عمومی و شوراهاى محالت بوده        

ايجاد شوراهای سرخ در          .  است
" عليه فقر  "محالت حول پالتفرم        

 ،"آزادی برابری رفاه    "و پالتفرم     
و سازماندهی در محيط کار و                 

با .  زيست در اولويت ما بوده است     
 ،تمامی سانسورها و سرکوبها               

حزب ما در اشکال مختلف                        
سياستهايش را درون جامعه و                
طبقه کارگر ميبرد و بنا به توان              

در محالت نيز اين       .  عملی ميکند  
سياستها ميتوانند بسرعت همه گير      

راديکاليسم پائينى ها براى       .  شوند
.  جمهورى اسالمى خطرناک است    

تعرضی که رژيم سازمان داده               
برای اينست که محالت را به                   

درست متوجه   .  کنترل در بياورد     
 محالت از کنترلش خارج              ،شده

 . شده اند

  

در اين دوره حزب ما تالش می              
کند هر چه بيشتر سازماندهی را            
در عرصه مبارزه عليه فقر در               
دستور بگذارد و لحظات و                        
نيازهاى اين مبارزه را جواب                 

 ،ما ايجاد شوراهای سرخ           .  دهد
 کميته های          ،کميته های نجات         

 ، کميته های خبر رسانی         ،امدادی
 ،کميته های مقابله با خانه گردی           

کميته های ما نمی گذاريم                            
 را   ،فرزندانمان را دستگير بکنند       

در دستور فعالين و جوانان در                
در ايندوره با        .  محالت گذاشتيم   

 بايد   ،هدف شکست سياست رژيم       
جلو آمد و براى هميشه از محالت        

 . بيرونش کرد

 

 مقابله با سياست     :يک دنيای بهتر   
تحميل فقر و فالکت رژيم اسالمی        
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ميتواند به يک دور جديد از               
جنبش سرنگونی عليه رژيم             

تقابل طبقه   .  اسالمی دامن بزند   
کارگر و رژيم اسالمی در اين         

چه .  مصاف تعيين کننده است       
مسائلی پيشاروی فعالين طبقه         
کارگر در محالت قرار دارد؟         
بر چه معضالت ذهنی و عملی       
در اين چهارچوب بايد فائق               
آمد؟ چگونه کارگران پيشرو           
در محالت ميتواند رهبری                
عملی اعتراضات را در دست         

 بگيرند؟

 

ما قبال طى      :  سياوش دانشور  
قطعنامه اى بر سازماندهى               
شوراها در محالت و نقش آنها        
بعنوان سازمان توده اى که                
ميتواند اعتراض مردم                         
زحمتکش را عليه جمهورى             
اسالمى بسيج کند تاکيد کرده            

اين قطعنامه در همين               .  ايم
. شماره مجددا منتشر شده است      

همينطور اين نکته روشن و              
بديهى اى است که طبقه کارگر       

 فقط    ،فقط در کارخانه نيست          
 فقط شاغلين         ،بيکاران نيست    

 بلکه بخش مهمى از آن        ،نيست
خانواده هاى کارگرى است که       
عموما و اساسا در محالت                 

. کارگرى زندگى ميکنند                    
 ،کارگران بعنوان يک طبقه             

فشار فقر و فالکت و اختناق را        
تنها در کارخانه و قلمرو توليد         
حس نميکنند بلکه در زندگى            
اجتماعى شان همراه با خانواده      

. تحت فشار و هدف حمله اند            
کل محروميت اجتماعى و فقر         
اقتصادى و ندارى تحميل شده         

 خود را در تصوير      ،به طبقه ما  
محالت فقير نشين کارگرى در       
گوشه گوشه ايران منعکس                

به اين اعتبار تشکل            .  ميکند
طبقه کارگر نيز در محيط کار         
و زيست است و نهايتا نميتواند        

 ، هر دو   ،اينها.  جدا از هم باشد    

١٧۶شماره   

اشکالى از اتحاد و تشکل طبقه                    
 . کارگراند

 

حکومت اسالمى سرمايه داران                 
همانطور که در کارخانه حراست و        
پليس و جاسوس براى کنترل                        
اعتصاب و اعتراض کارگرى راه           

 در محالت هم بساط         ،انداخته است  
اختناق را پهن ميکند تا اسارت طبقه       

در کارخانه     .  ما را تضمين کند            
دستمزد را نميدهد و اعتراض به آن        
را سرکوب ميکند و در محله                        
ميخواهد اعتراض به بيحرمتى                  
اجتماعى و فقر و گرانى را سرکوب       

هدف سرکوب طبقه کارگر و          .  کند
مردم زحمتکش و بقاى نظام                         
منحوس سرمايه دارى اسالمى                   

آنهائى که در محالت جوالن        .  است
ميدهند گروهانهاى ديگرشان مقابل        
اعتراض کارگران در کارخانه ها           

و ما   .  به انجام وظيفه مشغول اند           
 بايد در سنگرهاى            ،کارگران نيز   

مختلف به مصاف اين تهاجم عليه             
 . خانواده بزرگ کارگرى برويم

 

فعالين کارگرى در کارخانه ها و               
مراکز مختلف مشغول کارند اما در        

همان .  محالت با هم زندگى ميکنند        
نيروئى که در محل کار متشکل                  

 به اعتصاب و اعتراض                  ،ميکند
 از حقوق حقه کارگران              ،ميکشاند

 همان نيرو بايد هسته           ،دفاع ميکند  
اوليه سازماندهى توده اى در                        
محالت براى اقدامات مبارزاتى                

تفاوتى اگر هست        .  مشخص باشد   
نيروى بمراتب عظيمتر و متنوع تر       
و فشرده ترى بطور طبيعى در                    
محالت وجود دارند که ميتوانند                 
منشا انواع ابتکارات توده اى براى         
تشکل و اتحاد و بميدان آمدن عليه             

 ، جوانان ،زنان.  فقر و اختناق باشند     
 ، دستفروشان         ،کارگران بيکار         

 شاغلين و کليه     ،معلمان و پرستاران   
مردم زحمتکش و آزاديخواهى که            

 ،در يک محل با هم زندگى ميکنند            
ميتوانند نيروى متشکل شدن و                    

چنين نيروئى  .  متشکل کردن باشند  
يک بخش قدرت واقعى طبقه                  
کارگر و يک نيروى حى و                       
حاضر در حمايت از اعتراض در      

اين .  سنگر کارخانه نيز هست           
نکات بديهى اند و على القاعده                

 . نبايد مورد مناقشه باشد

 

 ،اما مسئله اساسى احتماالت                   
 و روزنه هائى است که         ،فرصتها

بايد آنها را بدرستى ديد و در                    
خدمت اتحاد و تشکل و اعتراض         

قبل از هر کس    .  طبقه استفاده کرد  
بورژوازى و هيئت حاکمه                       
اسالمى ميداند که چه کسانى                   
زورشان نخواهد رسيد که با جيب       
خالى و يا حقوق شندرغازى                    
هزينه آب و برق و گاز و نان و               
دارو و حمل و نقل و مسکن و                  
آموزش و دکتر و غيره را با                     
انفجار افزايش قيمتها متحمل                  

کسى که هنوز دستش به            .  شوند
دهنش ميرسد شايد بتواند خود را         

 اما کسى که         ،با اوضاع بکشاند     
گرسنه و بيمار مانده است و يا در         
آستانه خيابان خوابى است چنين           

بويژه تا همين          .  امکانى ندارد    
امروز الگوهائى داشتيم و                         
اعتراض توده اى به گرانى با                 

. اولين واکنشها روبرو شده است         
آيا اين پتانسيل بالقوه که ميتواند             
بسرعت به نيروى بالفعل                          
اعتراض عليه فقر تبديل شود و             
چهره سياست ايران را تماما                   

 با اين لشکر کشى و          ،عوض کند 
قرق نظامى حکومت پاسخ                       
ميگيرد؟ رژيم اميدورار است که        
پاسخ بگيرد و راسا سراغ مردم            

 . زحمتکش رفته است

 

  شکست   ،پاسخ و سياست طبقه ما     
 انحالل طرح حذف    ،سياست رژيم 
 افزايش دستمزدها و           ،سوبسيدها

تامين بيمه               
٩صفحه   
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. بيکارى و رفاه براى همگان است     
 ،در هر مرحله اين روياروئى                

 دو  ،مستقل از بهانه هاى اعتراض     
طبقه متمايز دو راه حل متمايز را         

رژيم اسالمى       .  جلو ميگذارند      
سرمايه داران با سياست تشکل              

 ميزنيم   ، تظاهرات ممنوع    ،ممنوع
 هم فقر و هم گرانى و         ،و ميگيريم 

 ميخواهد اين    ،هم حکومت نظامى   
طبقه ما بايد با          .  جنگ را ببرد      

 حق    ،سياست اتحاد طبقه کارگر         
 ،تشکل و اعتصاب و اعتراض             

نفى اختناق و فقر و برافراشتن                
پرچم آزادى و رفاه همگان                        
بمصاف بيايد و در اين جنگ                    

وظيفه .  حکومت را شکست دهد        
فعالين و رهبران کارگرى                         

 بسيج و     ،نمايندگى کردن اين افق      
متحد کردن زحمتکشان براساس          

 و بميدان آمدن                 ،اين سياستها     
بعنوان يک طبقه متمايز با راه حل       

محالت دريچه و        .  متمايز است   
سنگر مهمى است که اتحاد و                    
اعتراض طبقه کارگر را به                      
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اعتراض توده  .  صحنه مى آورد  
اى عليه فقر در محالت                         

 مستقل از اينکه                  ،کارگرى
 ،نتيجه اوليه اش چه باشد                    

کارگر را با پرچم رفاه به جلو          
صحنه سياست ايران پرتاب             

 .  ميکند

 

ما بايد الگوهاى روشنى داشته        
اولين مسئله اينست که به . باشيم

اتحاد طبقه کارگر عليه موج             
فقر و اختناق در متن اين                      

. اوضاع بحرانى توجه کنيم              
يعنى به تشکل کارگران در               
محل کار و محل زيست براى          
عرض اندام طبقه کارگر در             

. قلمرو سياست سراسرى                  
دومين مسئله حرکت کردن از         
توان عمومى و منافع عمومى          

آنچه که کليه آحاد مردم         .  است
کارگر و زحمتکش را بهم                  
پيوند ميدهد منافع مشترک                 

ابتدا بايد يک باور                 .  است
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عمومى را تسرى داد و اين آمادگى          
عمومى را ايجاد کرد که قبضها را           

قيمت برق دو برابر شده     .  نميپردازيم
و بزودى قيمت نان چند برابر                      

يعنى نان خشک هم نداريم          .  ميشود
از همين ابتدا بايد الگوئى         .  بخوريم

بدست داد که وسيعترين بخش مردم        
زحمتکش بتوانند در آن شرکت                  

الگوئى که بسرعت ديگر              .  کنند
بخشهاى طبقه ما بتوانند همه جا                 
اتخاذ کنند و به جنبشى وسيع عليه             
گرانى و حکومت فقر و اختناق                   

نيروى انتظامى و           .  تبديل شود     
حکومت اسالمى در مقابل چنين                
سياستى در محالت مختلف هيچ                 

امکان دستگير  .  غلطى نميتواند بکند   
کردن همه فقرا بخاطر پول نداشتن          
و مثال ندادن هزينه مسکن و برق و          

در عين حال نميتواند      .  آب را ندارد   
هم آب و هم برق و هم مسکن و همه    
چيز را از مردم در محالت مختلف          
بگيرد و دسته جمعى به کره مريخ            

ايجاد باور عمومى و     .  تبعيدشان کند 
 سنگ بناى        ،روش تقابل عمومى       

وسيعترين تشکل توده اى براى             
مواجهه با سياست فقر و اختناق و        
تالشى اساسى در سازماندهى                

 . طبقه کارگر در جامعيت آنست

 

بنظر من درک صحيح صورت            
 درک پتانسيل هاى موجود      ،مسئله

که ميتواند با اعتراض برحق اما          
کور به هدر رود و شکست                       

 درک عملى و عينى                    ،بخورد
دخالت "و   "  اتحاد طبقه کارگر     "

کارگران بعنوان يک فاکتور مهم         
 داشتن        ،"در قلمرو سياست               

تاکتيک متحد کننده و انقالبى و              
 بردن اميد و قدرت و              ،توده اى  

اتحاد در تقابل با سياست ترس و           
 بدست دادن    ،انزوا و اتميزه شدن     

الگوهائى روشن و عملى و                      
 و استفاده از وسيعترين           ،سياسى

 ،نيروها و ابتکارات توده اى                  
شرط قرار گرفتن در راس                       
اعتراض آگاهانه عليه فقر و شرط      
پيشروى کارگر بعنوان يک                    
بازيگر مهم سياسى در جدال                   

کارگران .  برسر آينده ايران است     
و مردم زحمتکش ميتوانند دولت         
اسالمى را در اين جنگ به زمين         
بکوبند و روى دوش اين پيروزى        
براى درهم کوبيدن نظام فقر و               
استثمار و اختناق سرمايه دارى            

 . *گام بزرگى بردارند

 

 !سوئد وهيچ جای جهان برای حاکمان جنايتکار ايران نبايد امن باشد
 

اين عمل ننگين،  دستخوش به کسانی است که هنوز خون                 .  چهارم نوامبر دولت و مجلس سوئد ميهماندار مزدوران جمهوری اسالمی خواهند بود                  
جنايتکارانی که از عدم پرداخت حقوق ماهانه هزاران کارگر شرم نميکنند و صدها کارگر و                .  جوانان معترض ايران بر دستهايشان خشک نشده است       

کودکان خيابانی و گورهای دسته جمعی و          .  فقر و مسکنت را برای ميليونها انسان رقم زده اند              .  آزاديخواه را تحت شکنجه و زندان نگاهداشته اند           
سرمايه .  چماقداران و اسلحه بدستانی که خيابانهای ايران را قرق کرده اند               .  سرکوب زنان و مردم زحمتکش ايران از افتخاراتشان محسوب ميشود             

کسانی که  .   هايشان در ناز و نعمت زندگی کنند           »آقازاده«داران ديکتاتوری که ثمره کار کارگران و مردم زحمتکش ايران را به جيب می زنند تا                          
 . همين يکسال پيش در حضور همه مردم جهان تازه ترين اقدام وحشيانه خود را انجام دادند و حمام خون براه انداختند

 

اين عمل به   .  کدام مصلحت اقتصادی و سياسی ايجاب ميکند که سرمايه داران سوئد به طرزی علنی به ميزبانی برادران اقتصاديشان کمر بسته اند                            
آزاديخواهان ايران و جهان اين بی اعتناعی به مبارزات مردم و             .  خوبی نشان ميدهد که انتقاد به نقض حقوق بشر چقدر تابع مصالح سرمايه ها است                 

ما انتظار داريم که تمام آزاديخواهان واقعی برعليه حضور اين جنايتکاران در سوئد اعتراض کنند و اقدام                      .  اهداف آزاديخواهانه شان را نمی بخشند      
 بعدازظهر روز پنجشنبه در مين توريت آکسيونی اعتراضی برپا خواهد              2به اين مناسبت شورا ساعت       .  دولت سوئد را در اين رابطه محکوم نمايند         

!  آزاد بايد گردد   ، زندانی سياسی  ،کارگر زندانی !  پشتيبانی از دولت ضد زن و ضد آزادی و ضد کارگر موقوف           . در تظاهرات شورا شرکت کنيد    .  کرد
 ! ملغی بايد گردد، اعدام،ترور، شکنجه

 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 ! زنده باد سوسياليسم،زنده باد آزادی
 

 شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم در ايران ـ استکهلم

31102010 
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 ديروز سه       ،بنا به خبر دريافتى         
 نفر  ١٠٠٠ حدود   ،شنبه دهم آبانماه  

 ١۶ و   ١۵از کارگران در فازهاى      
 پااليشگاه هاى گاز        ١٨ و     ١٧و   

. عسلويه دست به اعتصاب زدند          
دليل اعتصاب کارگران اعتراض       
به عقب افتادن چهار ماه دستمزد و   
همينطور تعطيلى پروژه و اخراج       

. دستجمعى هزار کارگر است                
تعدادى از کارگران را به جرم                

 . دستگير کرده اند" اغتشاش"

 

همينطور روز دوشنبه نهم آبانماه         
 کم کارى   ١٧ و   ۶ و   ١در فازهاى   

و اعتصاب بوده اما روز سه شنبه        
اعتصاب به فازهاى ديگر چهار           

کارگران .  پااليشگاه گسترش يافت   
 ١٧ و       ١۶مقابل درب فازهاى           

بيشتر کارگران      .  تجمع کردند     
پروژه .  اعتصابى پروژه اى هستند   

 که    ،بدليل نبود ماتريال توليدى           
ميگويند کمبود آن بخاطر تحريمها      

 مدتى بود که عمال فلج بود           ،است
اين پروژه در   .  و کار پيش نميرفت   

اختيار صنايع انرژى و شرکتهاى        
پيمانى وابسته به قرارگاه خاتم                

. االنبيا مانند شرکت سپانيزه است       
 الى     ٣٠٠حقوق کارگران بين             

 .  هزار تومان است۶٠٠

 اعتصاب کارگران پااليشگاههاى عسلويه  
 

  دستگيرى تعدادى از کارگران ، نفر١٠٠٠اخراج 

کارگران گفتند حاال که اخراج         
هستيم اول حقوق معوق چهار         

کارفرماها .  ماه را پرداخت کنيد   
گفتند که شرکتها پولى دريافت         
نکردند که به شما پرداخت                 

به کارگران گفتند که             !  کنند

تجمع را خاتمه دهيد و برويد و        
بعدا براى تصفيه حساب بيائيد        
اما کارگران بر دريافت فورى        
حقوق هايشان اصرار کردند و       
تا عصر به تجمع شان ادامه               

 .دادند

  

١٧۶شماره   

امروز چهارشنبه کارگران مجددا            
نيروهاى .  بيرون سايت تجمع کردند    

امنيتی اطراف کارگران را گرفتند و      
نميگذارند ديگر کارگران به آنها               

کارگران ديگر       .  نزديک شوند      
ميخواهند به حمايت از همکاران               

اعتصابی شان به تجمع آنها بپيوندند        
. اما نيروهای امنيتی مانع ميشوند            

هر کسی، چه کارگر چه عابر پياده،        
که بخواهد به تجمع کارگران                        

 ،روبروی سايت نزديک شود                     
بنا به خبر ديروز        .  دستگير ميشود  

کارگران محل را ترک نکردند و              
 .شب را همانجا مانده اند

 !کارگران عسلويه

متحدانه براى آزادى همکارانتان        
و نقد کردن دستمزدها و مقابله با          
سياست اخراج دسته جمعى                     

تالش کنيد کارگران             .  بايستيد
بخشهاى ديگر را در حمايت از             
خود وارد اعتصاب و اعتراض            

حتى اگر نيروهاى امنيتى          .  کنيد
مانع پيوستن کارگران به همديگر       

 ميتوان در هر پااليشگاه         ،ميشوند
در حمايت از خواسته هاى                       

. همکارانتان وارد اعتصاب شد           
توجيهات کارفرماها را نبايد                   

ما از سود حاصل از              .  پذيرفت
توليد و قراردادهاى اين شرکتها           
چيزى نصيبمان نشده تا حاال در           
ورشکستگى و توقف توليد سهمى       

کار کرده ايم و           .  بعهده بگيريم   
. دستمزدمان را ميخواهيم                        

کارگران پروژه اى نه فقط بايد              
خواهان نقد کردن دستمزدهايشان       
باشند بلکه بايد با سياست اخراج           

اگر کار  .  دسته جمعى مقابله کنند     
. ندارند بايد بيمه بيکارى بدهند             

اجتماعات تان را به مجمع                        
عمومى تبديل کنيد و براى                        
گامهاى بعد دسته جمعى تصميم            

بر خواست آزادى فورى      .  بگيريد
 پرداخت فورى                      ،دوستانتان

 تجديد            ،دستمزدهاى معوقه           
قراردادها و لغو سياست اخراج            

کارگر زندانى آزاد     .  اصرار کنيد  
 ! بايد گردد

     

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠١٠ نوامبر ٣ – ١٣٨٩ آبان ١٢

 

 زندانى ،کارگر زندانى
 !سياسى آزاد بايد گردد

مجمع عمومى 
 کارگرى

 

کارگران در اعتراضات 
مجمع عمومى ظرف ! جارى به مجمع عمومى متکى شويد

جنبش ! اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است
!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

!همه جا شوراها را برپا کنيد!  مردم زحمتکش،کارگران! زنده باد شوراها  
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اخيرا محمد جعفری از اعضای            
رهبری حزب موسوم به                             

در هجو نامه ای            "  حکمتيست"
" فرار"وحشت از      "تحت عنوان      

اتهاماتی را در      "  کورش مدرسی  
رابطه با کناره گيری کورش                   
مدرسی از رهبری و پستهای                  
تشکيالتی در اين حزب به طرف          
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
پرتاب کرده است که بايد به آن                

ايشان ادعا کرده است       !  پاسخ داد  
که سياوش دانشور و آذر ماجدی           
از ماجرای کناره گيری کورش             
مدرسی از رهبری حزب اش                  

ساخته اند تا به               "  مستمسکی"
ايشان و اين تصميم شخصی اش            

و پس از اين جعل                       .  بتازند
مجموعه ای از اتهامات سخيف را      
به طرف حزب اتحاد کمونيسم                

در .  کارگری پرتاب کرده است          
اين رابطه به چند نکته بايد اشاره          

 :کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -١
هيچ نقدی به تصميم شخصی                   

 

 به بهانه پاسخ به يک اتهام 
 "حکمتيست"از جانب حزب 

 
 علی جوادی

کورش مدرسی مبنی بر کناره        
گيری از پستهای رهبری و               
تشکيالتی اين حزب نکرده               

پرتاب جعلياتی در اين         .  است
زمينه به رهبری حزب ما تنها         
نشان ضعف و استيصال                     
سياسی رهبری حزب                           

اين جريان  .  است"  حکمتيست"
بجای پاسخگويی متمدنانه و             
مسئوالنه به نقدهای همه جانبه        
ای که از جانب حزب اتحاد               
کمونيسم کارگری بر سياستهای    
راست و سازشکارانه اين                  

 مثل   ،جريان ارائه کرده است       
 تحريف   ،هميشه دست به جعل      
 .و شانتاژ زده است

 

 از نقطه نظر ما فعاليت               -٢
کمونيستی و حزبی امری                   
افتخار آميز و در عين حال                 

. داوطلبانه و شخصی است               
کناره گيری از پستهای                         
تشکيالتی و يا خروج از حزب       
کمونيستی نيز امری آزاد و               

فعاليت متشکل  .  داوطلبانه است 

١٧۶شماره   

کمونيستی يک جاده يک طرفه و بی       
پايان نيست که خروجی ای از آن               

حزب کمونيستی       .  وجود ندارد      
هيچيک از اعضا و کادرهای خود           
را به اجبار و بر خالف تمايل خود            
به انجام هيچ وظيفه ای و يا قبول                

. هيچ مسئوليتی موظف نميکند                   
کورش مدرسی مانند هر فرد                        
ديگری مختار است هر تصميمی              
برای نوع و ميزان فعاليت حزبی              

ميتواند زمانی      .  خود اتخاذ کند          
کانديداتوری پستهای تشکيالتی                 

 ميتواند در زمان ديگری خود      ،نباشد
را کانديدای فعاليت در ظرفيتهای             

اين امر شخصی ايشان      .  جديدی کند 
 .و حزب متبوعشان است

 

 ما معتقديم که افراد ميتوانند پس          -٣
از مدتی از فعاليت متشکل حزبی              

شوند بدون اينکه          "  باز نشسته    "
کوچکترين خللی به حرمت و يا                  
نقش و سابقه فعاليت سياسی آنها                 

برای ما فعاليت هر             .  وارد شود   
 ،انسانی که بخشی از زندگی خود را      

 صرف فعاليت   ،هر چقدر کم يا زياد     

 محترم و      ،کمونيستی کرده باشد     
 .ارزشمند است

 

 اعالم کناره گيری کورش                 -۴
مدرسی از مسئوليتهای تشکيالتی      
در رهبری اين حزب پس از                    
اطالع از بيماری چشم ميتوانست       
يک امر کامال عادی و ساده ای             

همانطور که مسعود رجوی     .  باشد
ميتوانست با مريم رجوی در                   
صورت توافق طرفين ازدواج کند     
و انتظار هيچ واکنشی را هم از              

راه .  جانب کسی نداشته باشد              
اندازی جار و جنجال پيرامون اين      

 جنبه سياسی بخشيدن به             ،مساله
 دامن زدن به        ،اين تصميم فردی    

" انقالب ايدئولوژيک       "نوعی        
متاسفانه سياستی است که از                   
جانب کورش مدرسی و اعضايی       

" حکمتيست"از رهبری حزب             
اين مساله مسلما    .  اتخاذ شده است   

عکس العمل ها و ارزيابی های             
متفاوت سياسی ای را هم بهمراه           

مسئوليت سياسی    .  خواهد داشت   
کردن اين واقعه ناگوار شخصی          
متوجه خود ايشان و حزب                        

 .متبوعشان است

 

 ما مستقل از هر نقد سياسی             -۵
به حزب حکمتيست و سياستهای          
کورش مدرسی برای شخص                 

 ،ايشان آرزوی کنترل بيماری              
  *.بهبود و سالمت کامل را داريم

 اطالعيه خبری

 گشايش خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در هلند
واحد هلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور تسهيل گردهمآيی اعضای حزب و دوستداران کمونيسم کارگری خانه حزب را در هلند سازمان داده                       

تاريخ تشکيل خانه حزب هر      .  شرکت برای عموم آزاد است     .  از اين پس دومين جمعه هر ماه خانه حزب آماده استقبال از دوستان خواهد بود                   .  است
 . نوامبر منتظر حضورتان هستيم12اين ماه جمعه  .ماهه يک هفته قبل اعالم ميشود

 

 Amsterdam 1013ZD:        مکان 16:30 تا 13:30زمان از 

Buurtcentrum de Horizon 50 - Zaandammerplein    
 

 :از سنترال استيشن آمستردام ميتوانيد از اتوبوس زير استفاده کنيد –برای استفاده از اتوبوس شهری آمستردام 

Stadsbus 48  richting Station Sloterdijk   

 Westerdok  ايستگاه 

کسانی که با ماشين خود ميايند      .   دقيق پياده روی دارد    3بهتر است آدرس را به راننده نشان دهيد تا در ايستگاه مناسب پياده شويد از ايستگاه تا پاتوق                      
  جمال ارژنگ تماس حاصل نمائيد0627310932: برای هماهنگی با تلفن .  را وارد کنند50استفاده نمايند و پالک   1013ZDميتواند از کد پستی 

 

 ٢٠١٠ نوامبر ٢واحد هلند   –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
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 اکتبر آذر ماجدی،     22روز جمعه    
رئيس سازمان آزادی زن، عضو         
رهبری حزب اتحاد کمونيسم                  
کارگری و عضو هيات اجرايی            
ابتکار فمينيستی اروپا بدعوت               
سازمان بين المللی حقوق اقليت             
ها، در سميناری در لندن، با تم                

" آزادی بيان، آزادی مذهب                  "
اين يک سمينار          .  شرکت کرد    

 نفر   40درونی بود که با شرکت           
از اعضای شورای سازمان و                

. تعدادی ميهمان برگزار می شد            
هدف اين سمينار کمک به تعيين            
سياست اين سازمان در قبال                     

زادی بيان و آزادی مذهب، بويژه       آ
در زمينه ممنوعيت برقع در                    

. برخی کشورهای اروپا بود                    
سخنرانان ميهمان اين سمينار                 
جاناتان هی وود، مدير انجمن قلم          

 .انگلستان و آذر ماجدی بودند

 

سمينار با معرفی سخنرانان و                 
اهميت اين تم برای اين سازمان             

سپس جاناتان هی وود        .  آغاز شد  
نظر انجمن قلم را در مورد آزادی        

او .  بيان و آزادی مذهب اعالم کرد    
گفت که روشن است در هر                       
شرايطی آزادی بيان بنوعی                     
مشروط می شود و اين اجتناب               

در خطر   "او شرط      .  ناپذير است  
و تجاوز  "  قرار گرفتن امنيت ملی    

به زندگی خصوصی را مطرح             
کرد و آنگاه گفت که مقوله                          
تحريک نفرت نسبت به اقليت های      
ملی، نژادی يا مذهبی را هم می              

 .توان مورد بررسی قرار داد

 

آذر ماجدی در برخورد به سخنان        
جاناتان اشاره کرد که بنظر وی             
آزادی بيان بايد بی قيد و شرط                 

زيرا هر روزه مشاهده می      . "باشد
کنيم که چگونه قيد و شرط های              

به آزادی     "  قانونی و اصولی        "
بيان، آزادی شهروندان را مقيد تر       

من با شرط    .  و محدود تر می کند      

 :آذر ماجدی در سمينار حقوق اقليت ها  
 

 آزادی بيان در قبال آزادی مذهب
 ممنوعيت حجاب کودکان و برقع

امنيت ملی مخالفم، الزم نيست        
به کشورهايی که تحت                          
ديکتاتوری زندگی می کنند،            
رجوع کنيم تا دريابيم که                      
چگونه اين شرط اختناق را بر         

در همين  .  جامعه حاکم می کند     
کشورهای غربی تحت                         
دموکراسی، بويژه از يازده               
سپتامبر ببعد آزادی های مدنی        
و آزادی بيان با اتکاء به همين          

. بند بسيار محدود شده است              
ديگر ايميل های همه، تلفن                 
شان و تمام زندگی شان علنا              

 ".تحت کنترل است

 

سپس نوبت به سخنرانی آذر             
وی در مورد        .  ماجدی رسيد   

اهميت آزادی بی قيد و شرط             
او اين سوال   .  بيان صحبت کرد  

را در مقابل جمع قرار داد که            
چرا مذهب از چنين موقعيت            
ويژه و برتری در جامعه                     
برخوردار است؟ چرا می توان      
همه نظرات سياسی، عقيدتی،         
ايدئولوژيک و غيره را براحتی     
و به تند ترين شکل نقد کرد                 
ولی مذهب از اين قاعده                       

 مستثنی است؟ 

 

آذر ضمنا اعالم کرد که با در           
نظر گرفتن مقوالت مولتی                
کالچراليسم و نسبيت فرهنگی         
در زمينه حقوقی يا اجتماعی            

نسبيت .  بسيار مخالف است         
فرهنگی يک تز راسيستی                 

زيرا دو نوع حقوق و            .  است
سنت و نرم را برای شهروندان      

وی در  .  جامعه تعريف می کند    
ادامه گفت که تقسيم جامعه به           
اقليت ها و اکثريت عليرغم                
تصور عمومی، حرکتی به نفع       
رفع تبعيض نيست و تبعيض را     
عليه اعضای ضعيف تر اين             
محيط ها، بطور نمونه زنان،           
کودکان و هم جنس گرايان                 

١٧۶شماره   

دسته های اخير را     .  افزايش می دهد  
تحت کنترل و فشار رهبران خود              

. گمارده اين محيط ها قرار می دهد          
قرار دادن انسان ها در کادرهای               
مختلف تحت نام اقليت های مذهبی،        
ملی و غيره عمال مهر اختالف بر             
پيشانی آنها می زند و آنها را در                  

بايد .  کادرهای بسته ای اسيرمی کند      
بجای دفاع از حقوق اقليت ها، از              
حقوق برابر کليه شهروندان و افراد        

  .دفاع کرد

 

آنگاه آذر در مورد حجاب و نقش آن        
او گفت که حجاب           .  صحبت کرد   

ابزار و سمبل ستمکشی و انقياد زن         
آپارتايد جنسی يکی از ارکان       .  است

. زن ستيزی و عقب ماندگی است             
بعالوه، حجاب اکنون به بيرق                     
جنبش زن ستيز و تروريستی                       
اسالميستی يا اسالم سياسی بدل شده       

سپس آذر در مورد برقع و           .   است
ضرورت ممنوعيت آن صحبت                

او گفت که بغير از بحث ايمنی       .  کرد
جامعه، برقع را بايد نهايت تحقير و         

برقع زنان را به       .  سرکوب زن ديد    
موجودات بی چهره و بی هويتی                
بدل می کند که همچون ارواح در              

بعالوه، .  جامعه حرکت می کنند            
برقع هر نوع امنيت اجتماعی را                

انسان نمی تواند در       .  سلب می کند    
جامعه با انسان های بی چهره                      

چه بعنوان     .  ارتباط برقرار کند         
کارکن و چه بعنوان مشتری،                       
فعاليت اجتماعی و اقتصادی در                 
جامعه به اين شکل نمی تواند انجام           

 .پذيرد
 

آذر سپس در مورد ضرورت                       

ممنوعيت حجاب برای کودکان            
کودک "او گفت که     .  صحبت کرد 

اين مذهب  ."  مذهب و سنت ندارد    
پدر و مادر و محيط اجتماعی او            

. است که به او الصاق می شود              
آزادی مذهب برای کودک يک             

حجاب برای    .  مقوله پوچ است       
کودکان را بايد همچون کار                      
کودکان، تنبيه بدنی يا آزار جنسی       

همانگونه که بيانيه    .  آنها نگريست 
های بين المللی حقوق کودک اين         
مقوالت را برای کودکان منع می         
کند، حجاب را نيز بايد ممنوع                

تاثيرات مخرب و صدمات         .  کند
حجاب بر جسم و روح کودکان              

همان سنی که       .  وحشتناک است   
انسان حق رای و حق رانندگی               
می گيرد حق حجاب بسر کردن            
را هم در همان سن می تواند                    

 . داشته باشد

  

بدنبال سخنرانی آذر ماجدی، بحث    
موافق .  داغی در سمينار درگرفت    

. و مخالف صحبت کردند                          
سخنرانی و نظرات آذر ماجدی با       

. استقبال گرمی روبرو شد                       
سازماندهندگان سمينار اعالم                
کردند که سخنان او امکان داد که         
يک بحث داغ و بحث برانگيز با           

 .شفافيت جريان يابد
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 آزادى زن
!معيار آزادى هر جامعه است  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 به دنبال عدم      ،بنا به خبر دريافتى     
 ماه دستمزدهای مربوط    3پرداخت  

به ماههای مرداد، شهريور و مهر       
ماه و همچنين عدم پرداخت حق             

 ،بيمه کارگران از جانب کارفرما        
 نفر از کارگران فنی      100بيش از   

خط و ريل منطقه اسالم شهر از             
اولين ساعت کاری صبح روز               
يکشنبه نهم آبانماه به نشانه                         
اعتراض به عدم پرداخت                           
دستمزدها و عدم پرداخت حق                
بيمه از جانب سرمايه داران و                
عوامل کارفرما و شرايط غير                
انسانی کاری با اعتصاب قدرتمند        

 . خود دست از کار کشيدند

 

کارفرما و ارزال حراستی به هر          
شگردی متوسل شدند تا شايد                   
اعتصاب را شکسته و کارگران            

اما .  را به سر کار باز گردانند               
کارگران بطور همزمان با ادامه           
اعتصاب و تجمع اعتراضی                    
خواهان دريافت فوری دستمزدها        
و واريز حق بيمه ها از جانب                   

 

 

 زنده باد اعتصاب 
 ! کارگران راه آهن تهران

تهديدها و وعده    .  کارفرما شدند 
" صاحب محمدی  "های دروغ     

مدير راه آهن و همدستان                     
دزدش عليه کارگران خشمگين      
و معترض بی نتيجه ماند و                
کارگران با تعطيل نمودن کامل      
کار تا پايان ساعت کاری به              

با .  اعتصاب خود ادامه دادند         
اينحال تاکنون از جانب                        
کارفرما هيچگونه جواب                    
روشن و شفافی مبنی بر                       
پرداخت دستمزدهای معوق و         
حق بيمه ها به کارگران ارائه           

 . نشده است

 

يکی از کارگران معترض و            
 ماه است     3:  اعتصابی ميگفت  

. ريالی دستمزد نگرفته ايم                 
 ،برای نان شب خانواده هايمان      

برای کرايه خانه و هزار و                 
يک بدبختی ديگر در اين                     
شرايط نابسامان معطل مانده            

از اين بدتر حق بيمه                  .  ايم
هايمان را هم به اداره بيمه نمی       

١٧۶شماره   
پردازند و حاال همين دفترچه ها و             
ورق پاره های بی اعتبار تامين                  
اجتماعی ما را هم هيچ کدام از                     
بيمارستانها، درمانگاهها و داروخانه    
ها به دليل عدم پرداخت حق بيمه                

. توسط کارفرما از ما نميپذيرند                 
کارفرما حق بيمه ها را قبال چند                  
برابر از دستمزدهايمان کسر نموده        

 آن را به جيب زده اند و حاال از          ،اند
 . پرداخت آن به بيمه طفره ميروند

 

يکی ديگر از کارگران اعتصابی             
همين چند روز پيش يکی          :  ميگفت

از همکاران ما بعلت فشار کاری و          
مشکالت زندگی و استرس روزانه         
زندگی سکته نموده و حاال مثل همه         
ما بعلت عدم پرداخت حق بيمه  از            
جانب کارفرما دفترچه اش بی                     
اعتبار شده و با کلی قرض و                         
بدهکاری پولی هم برای درمان و             

 . معالجه ندارد
 

 !کارگران راه آهن

در اين شرايط حساس و براى                      
پيروزى الزم است کل نيروى                     
کارگران راه آهن متحدانه به                        

اجازه ندهيد که      .  اعتصاب بپيوندند  
وقت بخرد و        "  صاحب محمدى   "

عليه کارگران معترض توطئه                    
بسرعت و به هر شکل مقدور     .  بچيند

 تصميم  ،مجمع عمومی برگزار کنيد    
. بگيريد و وارد اعتصاب شويد                  

اعتصاب سراسری ما و خوابانيدن          

کار و پيوستن به اعتصاب                        
کارگران فنی خط و ريل اسالم              
شهر فورا کارفرما را عقب                      

اين اعتصاب تنها برسر         .  ميراند
دستمزدها و حقوق به تاراج رفته         

 برسر ايجاد اتحادى         ،مان نيست  
با .  عميق در ميان ما هم هست             

قدرت اتحاد و پرچم منافع واحد             
کارگرى امثال محمدى ها را                   

زنده باد اتحاد     .  سرجايش بنشانيد  
شما و زنده باد اعتصاب برحق              

 . تان

 

 نفر از کارگرانی       1000بيش از     
که دستمزدها و حق بيمه هايشان          
معوق شده تحت استخدام شرکت          

" راژمان کبير "انگل  پيمانکاری      
دستمزد کارگران              .  هستند

پيمانکاری راه آهن تهران در                 
غالب قراردادهای موقت و سفيد          
امضا بر پايه قانون کار حکومت         

 هزار  300اسالمی سرمايه داران    
تومانی بوده و ساعت کاری                     

 7کارگران راه آهن تهران از                 
 بعدازظهر و اضافه          2صبح تا       

کاری اجباری بنا به نياز کارفرما        
 . برقرار ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 نوامبر ٢ – ١٣٨٩ آبان ١١
٢٠١٠  

 

 !) الدن(اخراج کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر 
 

 نفر از کارگران      80 سرانجام پس از ماهها توطئه و ترفند سرمايه داران و عوامل کارفرما در کارخانه روغن نباتی بهشهر                                ،بنا به خبر دريافتى     
از هفته ها پيش کارفرما با تهديد و کارشکنی           .   سال سابقه کار نيز ميباشند را از کار بيکار و اخراج نمودند               20رسمی را که هر يک دارای بيش از           

 نفر کارگران رسمی ايجاد نموده تا شايد کارگران          120 شرايط بسيار نامناسب روانی را عليه         ،در برخی پرداختهای ناچيز و حتی مبالغ اضافه کاری         
 . تسليم شوند!) اسم رمز اخراج محترمانه(به خواست آنها مبنی بر قبول باز خريدی بدون هيچ مزايائی 

 

 نفر از کارگران حتی از ورود آنها به داخل کارخانه ممانعت نموده اند و با پشتگرمی به                             80طی چند روز اخير با بستن درب کارخانه به روی                 
هر چه قانون   .  برويد و شکايت کنيد    .  شما از کار اخراجيد    :  حکومت اسالمی سرمايه دارا ن و ادارات و ارگانهايش با گستاخی به کارگران گفته اند                    

در حال حاضر کارگران اخراجی با تجمع و اعتراض و شکايت و مراجعه به اداره کار حکومت اسالمی مصرانه خواهان بازگشت به                      ! گفت ما هستيم 
 . اما تا اين لحظه عمال بدليل همکاری اداره کار و مراکز حکومت اسالمی با کارفرما و سرمايه داران به هيچ نتيجه ای نرسيده اند. کارند

 

 300 نفر کارگر رسمی و قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                 750کارخانه روغن نباتی بهشهر واقع در جاده قديم کرج با            
 .  شيفت فشرده کاری هم اکنون در زمينه توليد انواع محصوالت روغن نباتی فعال ميباشد3هزار تومانی در 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
  ٢٠١٠ نوامبر ٢ – ١٣٨٩ آبان ١١



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اساس انتقاد                       :انترناسيونال
مارکسيستى به دموکراسى ليبرالى     
و پارلمانى بعنوان چهارچوبى               
براى پياده شدن عملى آزادى                   

 سياسى در جامعه چيست؟

 

 بعدا در مورد           :منصور حکمت   
مقوله آزادى قدرى اثباتى تر چند          

اما در مورد مدل    .  کلمه اى ميگويم  
دموکراسى ليبرالى اولين نکته اى       
که بايد مورد توجه قرار بگيرد               
اينست که عليرغم اينکه ليبراليسم        
و انديشه دموکراسى پارلمانى                 
مانند همه اشکال ايدئولوژى و                
تئورى اجتماعى بورژوايى                     
ميکوشد پايه و بار طبقاتى خود را        
پنهان کند و بعنوان اصول و                     

ظاهر "  بشرى"حقايقى عام و             
بشود، محتواى طبقاتى و جايگاه           
آن در سازماندهى حاکميت                       
بورژوايى به سهولت قابل مشاهده       

همانطور که گفتم، ليبراليسم     .  است
يک ايدئولوژى مشتق از مالکيت         
بورژوايى و مدافع مالکيت                       

ليبراليسم ترجمه   .  بورژوايى است  
مکانيسم بازار و ملزومات آن به           
زبان تئورى سياسى و حقوق                   

دموکراسى ليبرالى با               .  است
پارلمان و انتخابات و غيره آن،              
يک نظام و روبناى سياسى جامعه       
اى است که مشخصات بنيادى آن          
از نظر رابطه بخشهاى مختلف              
جامعه با قدرت سياسى در سطح           

. پايه اى ترى تعيين شده است                  
ايدئولوژى حاکم، ماهيت قدرت             
سياسى را تعيين نميکند بلکه از آن       

.  مايه ميگيرد و آن را توجيه ميکند      
دموکراسى ليبرالى به مردم در              
امر دولت و قدرت سياسى نيست،        
بلکه توجيه و پوششى براى اعمال       
قدرت يک طبقه، يک اقليت، بر            

ضامن مصونيت      .  جامعه است     
حقوق بنيادى انسانها، چه جمعى و      
چه فردى، در برابر دست اندازى        
ها و خودکامگى هاى صاحبان               
قدرت نيست، بلکه مقررات و                 

 

 اساس انتقاد مارکسيستی  
 *به دمکراسی ليبرالی و پارلمانی

 

 منصور حکمت

موازينى براى نحوه مشروع           
انکار و يا سلب اين حقوق                   

دموکراسى مفهومى است   .  است
مربوط به مشروعيت دولت، و       
نه استقرار آن و يا تعيين                       

دولت .  کارآکتر سياسى آن           
دموکراتيک دولتى است که              
مشروعيت و قانونيت اش را            

اما نفس  .  از راى مردم ميگيرد    
وجود دولت، قدرت آن، منافعى     
که دنبال ميکند و طبقه اى که            
آن را در دست دارد از طريق           
راى و پارلمان تعيين نميشود و       
از طريق پارلمان محفوظ                   

اين ديگر خارج    .  داشته نميشود 
پروسه دموکراتيک در متن              
مبارزه وسيع تر طبقاتى و با             
ابزارهاى متفاوتى انجام                      

 .ميشود

 

دمکراسى ليبرالى فرمولى                
است براى مشروعيت بخشيدن      
به حاکميت فى الحال مستقر              
بورژوازى و پنهان کردن                  
خصلت طبقاتى آن ـ اما نفس             
اين حاکميت است که ناقض              
آزادى و متناقض با آزادى                  

دموکراسى ليبرالى، و يا     .  است
هر مکتب سياسى ديگرى که           
چهارچوب فکرى و ادارى اين       
حاکميت باشد، به همين اعتبار        

پارلمان، .  با آزادى بيگانه است    
قانون اساسى، سنت ها و                     
قوانين ليبرالى و غيره حتى در        
تکامل يافته ترين دموکراسى           
هاى غربى هم ارکان قدرت              
سياسى و ظرف اصلى ماديت         

حاکميت .  يافتن آن نيستند             
بورژوازى اساسا به اعمال               
خشونت و يا تهديد به اعمال               
خشونت عليه مردم متکى                   

سرکوب، ارعاب و            .  است
تحميق محور حکومت                         

نيروى مسلح   .  بورژوايى است  
سرکوب، اعم از ارتش و پليس       
علنى يا نهادهاى سرکوب                   

١٧۶شماره   

مخفى، دادگاهها و زندانها و کل                  
سيستم محاکمه و مجازات، اينها                
کانالهاى اصلى اعمال قدرت و                   

تصميمات .  ضامن حفظ آن هستند         
سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى     
و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از           
طريق نهادها و مراجع غير رسمى          
بورژوايى گرفته ميشود که شغل               
وکالت مجلس بخودى خود حتى                 
جوازى براى خبر شدن وکيل                      
مربوطه از فعل و انفعاالت آنها، تا           

. چه رسد به شرکت در آنها، نيست          
مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار      
اصلى خوراندن اين سياستهاى                   
مصوب به مردم در نظام                                 

اين اساسا    .  دموکراتيک هم نيست      
کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى      

 .طبقه حاکم است

 

تا آنجا که به حقوق پايه مردم                         
مربوط ميشود، دوام و بقاء اينها                 
ربط مستقيم با فراغ خاطر و تحمل           
اقتصادى و سياسى بورژوازى                  

هيچ دموکراسى اى در دنيا            .  دارد
وضعيت فوق     "نيست که مفهوم              

و حکومت نظامى و لغو           "  العاده   
حقوق مدنى در قوانين و يا سنت                 

هيچکس .  حقوقى آن تعبيه نشده باشد     
نبايد يک لحظه هم در اين ترديد کند         
که حتى در صورتيکه براى مثال              
در يک انتخابات معمولى در                        
کشورى مثل انگلستان جناح چپ              

سرکار )  کارگر(خود حزب کار            
بيايد، شمارش معکوس براى دخالت     
ارتش و پليس مخفى براى                               
سرنگونى قهرى و ماوراء قانونى            
دولت مربوطه از همان لحظه پايان         

خاصيت .  انتخابات شروع ميشود        
اين پادشاه ها و ملکه هايى که در                
کاخهاى دموکراسى غربى به هزينه       
گزاف ترشى انداخته شده اند اينست        
که در روز مبادا بعنوان سمبل هاى          
غايى کشور و ميهن و ارتش عليه             

از دموکراسى  "  سوء استفاده چپ      "
منظورم اينست که     .  به ميدان بيايند    

مورد مصرف دموکراسى ليبرالى          
حتى بعنوان يک قالب فرمال حقوقى      

براى حاکميت بورژوايى و يا                 
ضامن حقوق فردى و مدنى ،                  
محدود به دوره هاى متعارف و             

در دوره     .  غير بحرانى است          
بحرانى، در دوره اى که کشمکش       
طبقاتى حاد ميشود و پيروزى                
سوسياليستى طبقه کارگر حتى              
بصورت يک تهديد بالقوه براى            
طبقه حاکم مطرح ميگردد، اين             

 .بساط يک شبه جمع ميشود

 

نظام پارلمانى بهرحال يک                      
مکانيسم غير مستقيم دخيل شدن           

نه مردم، بلکه کسانى     .  مردم است 
به نمايندگى آنها قرار است در                

اين نماينده   .  حاکميت دخيل شوند    
نماينده "ها در نظام پارلمانى                  

نيستند، به اين معنى که               "  مقيد
موظف به انعکاس تمايل انتخاب         
کنندگان خود در مورد                                 
موضوعات مختلف نيستند، بلکه         
نظر و راى خود را در پارلمانها           
و مجامع مقننه و غيره اعالم                    

بعبارت ديگر، مردم آنها       .  ميکنند
را نه به نمايندگى و سخنگويى               
خود بلکه بعنوان جانشين خود در        

. امر حاکميت انتخاب ميکنند                  
پروسه انتخابات به اين ترتيب به          
معنى پروسه مشروعيت گرفتن           
دولت است و نه دخالت مردم در           

و اين، همانطور که قبال       .  سياست
گفتم، موضوع اساسى دموکراسى     

يعنى برقرارى حکومتى که    :  است
از نظر فرمال منبعث از مردم               

انتخابات اين را براى طبقه          .باشد
چند سال يکبار   .  حاکم تامين ميکند  

اين مهر تائيد را ميگيرند و پى                
راى دهنده،  .  کار خودشان ميروند  

همانطور که قبال در بحث ديگرى       
توضيح داده ام، نه بعنوان آدم                 
معين با نظر معين، که در فاصله          
دو انتخابات همچنان زنده است و        
حرف دارد، بلکه بعنوان يک                 

واحد قابل                 
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شمارش در اين سرشمارى                       
نه .  متناوب حضور بهم ميرساند        

کسى حرفش را ميپرسد و ميشنود،      
نه دست ايشان به جايى بند است و         
نه در مورد قوانينى که نمايندگان          
مربوطه در مورد زندگى او                     
تصويب ميکنند تا چهار سال بعد           
که دوباره راى ناقابلش را در يک        
نوبت به صندوق بياندازد کارى از      

البته ميتواند در     .  دستش بر ميآيد    
اين فاصله اعتراض کند، مشروط       
بر اينکه شهر را شلوغ نکند و                 
اعتراض او مخل امور متعارف           
جامعه نشود و مزاحمت جدى اى          
براى بورژواى سياستمدار و                  

. بورژواى کاسب درست نکند               
وگرنه، مانند معدنچى انگليسى،           
صالحيت خود را براى                               
برخوردارى از حقوق مدنى از              

 .دست ميدهد

 

 به مدل پارلمانى از      :انترناسيونال
موضع مطالبه پيگيرانه تر                        
دموکراسى ايرادات مختلفى گرفته     

مثل قابل عزل نبودن               .  ميشود
نمايندگان توسط انتخاب کنندگان،        
انحصار بورژوازى بر                               
دستگاههاى تبليغاتى، پرخرج                
بودن امر شرکت در انتخابات                 
بعنوان کانديد و بعضا حتى بعنوان      
راى دهنده، انتخاب شدن دولتهايى      
که عمال بخش کوچکى از مردم به       
آنها راى داده اند، چه بدليل درصد       
پائين شرکت کنندگان در انتخابات       
و چه شکل معين تخصيص کرسى      
هاى پارلمانى برحسب آراء                     

اينگونه انتقادات   .  احزاب و غيره    
به دموکراسى چه جايگاه و اهميتى    

 در بحث شما دارند؟

 

 اينها انتقاداتى         :منصور حکمت    
. ريشه اى به اين سيستم نيستند                

برخى، مانند اعتراض به سيستم           
هايى نظير انگلستان که در آن                 
کرسى هاى پارلمان به نسبت                   

 

 اساس انتقاد مارکسيستی  
 ...به دمکراسی ليبرالی و پارلمانی 

مستقيم درصد آراء توزيع                  
نميشود، اساسا حتى انتقاد                   

بهرحال، .  محسوب نميشوند      
خود متفکرين بورژوايى در            
راس ديگران اين نواقص را با        
فصاحت تمام بحث ميکنند و له        
و عليه اين نکات با ارجاع به            
اصول دموکراسى و ليبراليسم        

. براى هم استدالل مياورند                
ايراد اصلى، نکته اى که بنظر        
من محور نقد مارکسيستى به            
اين سيستم است، جدا قلمداد               
شدن مساله دولت و قدرت                  
سياسى از اقتصاد سياسى و               
مبارزه طبقاتى در جامعه و               
دادن تبيينى صرفا حقوقى و              
ادارى از دولت بورژوايى                 

اين تصوير که اين مردم      .  است
هستند، که ، حال در يک                      
پروسه کم يا بيش آزاد و                        
منصفانه، با راى خود دولت را       
انتخاب ميکنند، تصويرى                  

صاحب طبقاتى     .  قالبى است    
دولت قبال بر مبناى تقسيم                   
قدرت اقتصادى، بر مبناى                 
حاکميت سرمايه بر زندگى               
توليدى و اجتماعى و بر مبناى        
موازنه ايدئولوژيکى جامعه و        
خودآگاهى مردم، تعيين شده             

مقدم به انتخابات و              .  هست
پارلمان، نيروى اعماب قهر             
مسلح بورژوايى براى حراست     
قهرآميز اين قدرت و اين دولت       

. سازمان يافته و وجود دارد             
قوانين و حقوق جزايى ، اعم             
از نوشته يا ننوشته، در دفاع از 
قدرت بورژوازى و قدوسيت          
تصوير بورژوا از جامعه، و            
دادگاهها و زندانها براى                      

. تضمين اجراى آنها وجود دارد    
انتخابات اين را تعيين ميکند که      
کدام جريان و حزب و                            
مجموعه افراد، با کدام سايه              
روشن هاى برنامه اى و                      
روشى، اداره اين سيستم و                 
تعيين اولويت هاى اجرايى آن         
را براى دوره اى برعهده                   
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انتقاداتى از اين دست، که       .  ميگيرند
بهرحال از موضع دلسوزى بحال            
چپ مطرح ميشود، علل اصلى                  
ناکامى چپ راديکال در نظامهاى            
پارلمانى را ميپوشاند و بر توهمات         
پارلمانى چپ بويژه در کشورهاى           

علت اصلى  .  اروپايى صحه ميگذارد  
اينکه چپ راديکال در انتخابات                
بندرت به جايى ميرسد برخالف                
تصور منتقدين دموکرات                               
دموکراسى پارلمانى، اين نيست که         
پول ندارد تبليغات کند، پروسه                    
انتخابات دموکراتيک نيست و يا               
فرمول رياضى تخصيص کرسى ها      
در رابطه با تعداد آراء به نفع                        

. احزاب بزرگ کار ميکند و غيره           
علت اينست که راى دهنده، و قبل              
از همه توده وسيع خود طبقه                         
کارگر، تصوير واقعى تر و بى                   
توهم ترى از جايگاه انتخابات و                 

. پارلمان در زندگى شان دارند                   
ميدانند که انتخابات وسيله تغييرات         
بنيادى در جامعه نيست، ميدانند که          
صاحب طبقاتى قدرت سياسى از              
طريق انتخابات پارلمانى تعيين                  
نميشود، ميدانند که حداکثر انتظار           
از پارلمان کمک به امر رفرم هاى           
موضعى است، ميدانند که انتخابات        
بر سر بود و نبود سرمايه و سرمايه         
دارى نيست، بلکه بر سر کم و زياد          
شدن جزئى سهم آنها از امکانات                
جامعه موجود در دوره بعد است،             
ميدانند که نتيجه انتخابات پارلمان            
تنها انعکاس کمابيش وفادارانه                   
موازنه قوايى خواهد بود که فى                  
الحال، بيرون پارلمان و بيرون                  
دموکراسى، ميان طبقات برقرار              

کارگر ممکن است آگاهانه           .  است
دشمن سرمايه دارى باشد ولى در             
انتخابات پارلمانى على العموم نه به        
احزاب خواهان انقالب عليه                         
سرمايه، بلکه به جناح چپ خود                 

به حزبى که   .  بورژوازى راى ميدهد  
به زعم او اتفاقا ميتواند موقعيت او           
را در رابطه با سرمايه اى که در               

اگر .  حال کار است بهبود بدهد                
تغييرات بنيادى منتفى تلقى شده باشد      

که نفس اجراى انتخابات و                     (
اصالت پارلمان و وجود اوضاع          
غير انقالبى اين را به مردم                      

آنوقت خيلى طبيعى           )  ميفهماند
است که اقشار محروم که ديگر             
بايد به رفرم رضايت دهند، به                
شخصيتها و احزاب اصالح طلب       
خود طبقه حاکمه راى بدهند که به       
زعم آنها از امکان مادى به                       
کرسى نشاندن آن اصالحات                   

مشکل چپ اين           .  برخوردارند
نيست که چرا تخصيص کرسى ها   
به نسبت مستقيم آراء نيست و چرا       
حزب تروتسکيست سر کوچه               
امکان مساوى تبليغ تلويزيونى              
ندارد تا بلکه يک نماينده در ميان         

 نفر را بخود اختصاص                  ٤٠٠
مشکل اينجاست که کارگر       .  بدهد

در اوضاع متعارف على القاعده          
کسى را که از موضع انقالب                  

 ٤عليه سرمايه ميخواهد به مدت          
سال نماينده مجلس شود، وکيل              
خوبى براى دنبال کردن منافع               
روزمره اش از اين مجراى                     

مردم، مگر در        .  خاص نميبيند   
که در آن     (  دوره بحران انقالبى       

حالت پارلمان هم ديگر مرجع                
قانون گذارى در يک جامعه با               
ثبات نيست، بلکه تريبونى براى          

) آژيتاسيون و مانور سياسى است      
کامال مقررات بازى پارلمانى را         

از اهم   .  ميدانند و رعايت ميکنند      
اين مقررات يکى هم اين است که         
برنده طبقاتى بازى از پيش معلوم        
است و در غير اينصورت کل اين       

 .بساط برچيده ميشود

 

 به اين ترتيب از             :انترناسيونال
نظر شما اينگونه اصالحات در            
نظام پارلمانى آن را به تصوير              
مارکسيستى از آزادى نزديک تر        

 .نميکند

 

 مبحث آزادى از      :منصور حکمت 
نقطه نظر مارکسيستى کال در                

. صفحه متفاوتى جريان پيدا ميکند     
دولت "موضوع دموکراسى                   

اما آزادى مقوله      .  است"  مشروع
اى مربوط به فرم حکومت و                   
رابطه فرد و دولت نيست، بلکه            
مربوط به نفس حکومت و وجود          

مفهوم .  و عدم وجود دولت است         
گرهى در مبحث آزادى، طبقه و           

. استثمار و سرکوب طبقاتى است       
اين منشاء                

١۶صفحه   
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شرط آزادى واقعى       .  دولت است  
انسان محو تقسيم طبقاتى، پايان             
استثمار بخشى از جامعه توسط             
بخشى ديگر، از ميان رفتن مبناى        
سرکوب و سلب آزادى و در نتيجه       
زوال دولت بعنوان ابزار تحميل           

. منافع و حفظ برترى طبقاتى است      
نظام پارلمانى نه فقط سرسوزنى          
به اين مفاهيم نزديک نميشود،                
بلکه خود يکى از موانعى است که       
جامعه انسانى در مسير آزادى                
کامل و واقعى بايد از آن عبور                

مفهوم آزادى در مارکسيسم         .  کند
تجزيه پذير به قلمرو سياست و               
اقتصاد و يا به جامعه و ذهن                      

رهايى، يک رهايى کامل        .  نيست
همان .  بيرونى و درونى       .  است

پروسه اى موانع بيرونى اى را که       
اراده آزاد انسانها را مانع ميشوند         
از بين ميبرد، از خود بيگانگى               
انسان و تمام آن منافع مادى و                   
معنويات واژگونه اى را که                      
انسانها را به پذيرش اخالقى                     
نابرابرى و انقياد و قبول نقش                  
سرکوبگر و سرکوب شونده سوق       

قوانين و    .  ميدهد از ميان ميبرد         
نياز به قوانين با هم از ميان                        

همان پروسه اى که                .  ميروند
برابرى ايجاد ميکند، نوعدوستى و     
احترام عميق به سعادت و آزادى          

نميتوان .  يکديگر را بوجود مياورد   
مزد بده دنبال سود و مزد بگير                
مجبور به کار داشت و در قلمرو           

نميتوان طبقات   .  سياسى آزاد بود     
فرادست و فرودست داشت و                   
تعصب و جهالت و ستمگرى و               

آزادى واقعى تنها     .  جنايت نداشت  
حاصل دگرگونى سوسياليستى              
جامعه و خروج انسان از دوران           

آزادى .  توحش طبقاتى اش است        
واقعى مفهومى اجتماعى و فراگير      

. است و نه صرفا حقوقى و ادارى        
به اين اعتبار آزادى واقعى                        
موضوع دموکراسى نيست زيرا          
دموکراسى و ليبراليسم با فرض            
بنياد اجتماعى و اقتصادى                          
بورژوايى، با فرض وجود                        

 

 اساس انتقاد مارکسيستی  
 ...به دمکراسی ليبرالی و پارلمانی 

سرمايه و سود و مزد و بازار           
و مالکيت خصوصى، به                    
مشخصات روبناى سياسى و           

 .ادارى جامعه ميپردازد

 

 آيا نقد شما به              :انترناسيونال
دموکراسى هيچ خصلت                      
دورانى ندارد؟ منظورم اينست      
که آيا تاريخا پيدايش                                
دموکراسى محملى براى                    
گسترش آزادى واقعى انسانها         
نبوده است و يا هنوز نميتواند           
در جوامعى چنين باشد؟ آيا                
انتقاد مارکسيست امروز به اين      
تفکر و اين نظام انتقادى به                 
کهنه بودن آن است و يا به                   
تناقض هميشگى و بنيادى آن با       

 آزادى واقعى؟

 

 به هر دو             :منصور حکمت    
بنظر من از اين لحاظ            .  جنبه

انتقاد ما به ليبراليسم و                           
دموکراسى از نوع انتقاد ما به         
خود شيوه توليد سرمايه دارى         

وقتى توليد کننده از               .  است
وابستگى به زمين و از کنترل          
ارباب فئودال خارج ميشود و          

تبديل "  کارگر آزاد  "  به يک      
ميشود که ميتواند نيروى                     
کارش را آزادانه بفروشد، اين         

اما .  يک پيشرفت تاريخى است    
" کارگر آزاد "  هيچکس مفهوم    

را، که در واقع به معنى انسان         
فاقد مالکيتى است که ناگزير به      
فروش نيروى کار خويش                  
است، با آزادى واقعى انسانها          
در قلمرو اقتصادى اشتباه                   

پيدايش دموکراسى و     .  نميگيرد
برقرارى حقوق مدنى اى در            
راستاى اصول ليبرالى، و                  
پيدايش مقوله فرد و شهروند             
بعنوان مبناى فرمال کسب                 
مشروعيت حکومت، يک                  
پيشرفت تاريخى در برابر                 
حکومتهاى مطلقه بود، اما اين        

١٧۶شماره   

در قياس با آزادى واقعى، و                           
تصويرى که جنبش سوسياليستى، با       
همه توهمات و ناروشنى هايش،                
همزمان با آن از آزادى واقعى                     

سوسياليسم .  ميدهد، عقب مانده است    
و دموکراسى ايده هايى بوده اند که           
در طول تاريخ سرمايه دارى                       
دوشادوش هم وجود داشته اند و                  

دو جنبش در کنار هم     .  رشد کرده اند  
و رقيب با هم و البته در بسيارى                  

به اين    .  موارد در امتراج با هم              
اعتبار انتقاد سوسياليستى از                         
دموکراسى و آلترناتيو سوسياليستى       
به دموکراسى به اندازه خود                          

انتقادات .  دموکراسى قدمت دارد         
محتوايى سوسياليسم به دموکراسى،      
که در واقع انتقاد به تلقى و تعريف            
بورژوايى از آزادى و از دولت و              
روبناى سياسى در سرمايه دارى              
است، صد و پنجاه سال قبل همانقدر        

اين .  موضوعيت داشت که امروز        
تصور که برقرارى دمکراسى، با            
تعبيرى که من در اين بحث از آن               
دارم، در برخى جوامع امروز هنوز      
ميتواند محملى براى گسترش آزادى      
انسانها باشد، بنظر من خام انديشانه        

به اين معنى که    .  و غير انتقادى است  
آزاديخواهى در اين کشورها را                  

. دنبال نخود سياه ميفرستد                              
دموکراسى امروز يک سلسله حکم         
راجع به آزادى مطبوعات و عقيده و      

حتى (خوشرفتارى با اقليت ها نيست   
، مدلى   )اگر روزى اين بوده باشد           

نيست که بتوان آن را دلبخواهى                 
هرجا پياده کردـ بلکه عنوانى است          
براى رژيم سياسى بورژوازى                   

نميشود دموکراسى را              .  امروز
بعنوان يک نهاد و يک روبناى                    
سياسى استوار خواست و حکومت          

و لذا اين     .  بورژوازى را نخواست    
بورژوازى و منافع اوست که معنى         
عملى دموکراسى و سهم اتباع                     
جامعه از آزادى را در هر مورد و            

اگر جايى  .  در هر دوره تعيين ميکند     
بورژوازى مستبد باشد و به حقوق           
فردى و مدنى بى اعتنا، که در                      
انتهاى قرن بيستم اين کم کم يعنى               

همه دنيا، آنوقت گسترش آزادى           
را از دموکراسى انتظار داشتن             

. گول زدن خود و مردم است                  
دموکراسى امروز ديگر خود را          
بعنوان آنتى تز فئوداليسم و                       
سلطنت مطلقه و حکومت مذهبى         
تعريف نميکند، بلکه صاف و                 
ساده سد دفاعى بورژوازى در              
برابر آزادى خواهى کارگرى و           
انتظارات آزاديخواهانه ملهم از           
 .سوسياليسم در جهان امروز است

 

 به اين ترتيب آيا             :انترناسيونال
بنظر شما نفس کلمه و مفهوم                   
دموکراسى براى طبقه کارگر و           
جنبش کمونيستى کارگرى غير            
قابل استفاده است؟ بگذاريد                      
اينطور سوال را طرح کنم، چرا           
نميتوان در تقابل با تعبير                            
بورژوايى از دموکراسى، يک             
تعبير پرولترى و سوسياليستى از       
دموکراسى داشت، همانطور که          
در ادبيات کمونيستى و از جمله            
در انديشه خود لنين وجود دارد و         
يک فرموالسيون قديمى و پذيرفته      
شده در ميان کمونيستها بوده                   

 است؟

 

 من مخالفت            :منصور حکمت      
فناتيکى با بکار بردن کلمه                       

در خيلى موارد   .  دموکراسى ندارم 
مردم از اين عبارت بجاى مفهوم         
آزادى، برقرارى حقوق مدنى               
متعارف، و يا حتى وجود تحمل            
سياسى و اجتماعى در قبال آراء و       
رسم و آئينهاى مختلف و غيره                

آنچه که من دارم       .  استفاده ميکنند  
ميگويم اينست که اين مفهوم، آنجا       
که بعنوان يک ايده آل سياسى                 
بکار ميرود، و بخصوص آنجا که       
چپ به تعريف و تمجيد آن                         
ميپردازد، يک مفهوم گمراه کننده       
و از نظر سياسى زيانبار بحال               

. مبارزه براى آزادى واقعى است       
بحث من اينست که دموکراسى              

. مترادف با آزادى نيست                           
دموکراسى يک فرم حکومتى و           
يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى             
سياسى متناسب با وجود اجتماعى      
سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى          
از آن است، که بويژه در دوره ما         
از هر رابطه اى با گسترش                      

. حقوق توده مردم تهى شده                      
دموکراسى يک اسم رمز سياسى،      

يک آرم، براى     
١٧صفحه   
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يک وضعيت سياسى و اقتصادى         
ارتجاعى است که تقدس بازار                

 .محور اصلى آن است

 

اين درست است که کلمه                             
دموکراسى مجموعا در ادبيات              
کمونيستى تاکنونى بار مثبتى                  
داشته است و يک کلمه کليدى در          
مبارزه سياسى و در امر تاکتيک          

اما بنظر من    .  بشمار ميرفته است   
اين بايد تغيير کند، چرا که                          
وضعيت عينى و معنى عملى                  
دموکراسى و همينطور برداشت          
ذهنى جامعه امروز از دموکراسى      

اين را هم بگويم    .  تغيير کرده است  
که خود برخورد متفکرين                         
کمونيست به مقوله دموکراسى از        
نوشته هاى اوليه مارکس و انگلس       

در مورد روندهاى      )  ١٨٤٣-٤٧(
فکرى و تحوالت سياسى اروپا تا          
شيوه برخورد لنين در متن انقالب        
روسيه و در رابطه با جنبشهاى             
توده اى در اوائل دهه بيست قرن           
حاضر، دستخوش تغييراتى شده           
که خود بيانگر درجه اى تدقيق               
تئوريک از يک طرف و از آن               
مهم تر تکوين کنکرت دموکراسى      
و دموکراتيسم در جهان عينى                 

در نوشته هاى مارکسيستى      .  است
پيشين تفکيک برجسته ترى، به             
نسبت آنچه که من امروز ميگويم،       
ميان اصل دموکراسى به معنى              
حکومت مردم يا حکومت مردمى       
با ليبراليسم و پارلمانتاريسم                      
بعنوان محتواى عملى دموکراتيسم     

در حاليکه  .  بورژوايى وجود دارد   
ليبراليسم و دموکراسى بورژوايى      
به روشنى به مالکيت خصوصى و 
بازار و سرمايه ربط داده ميشوند،       
دموکراسى به معنى عام بعنوان             

و ختم        "  جمهورى خواهى       "
سلطنتهاى مطلقه، بعنوان خواست      
تبديل مردم به منشاء قدرت و                   
ايجاد جامعه مدنى متکى به قانون         
و معطوف به سعادت شهروندان و      

در آن مقطع     .  غيره گرفته ميشود    

 

 اساس انتقاد مارکسيستی  
 ...به دمکراسی ليبرالی و پارلمانی 

در .  دموکراسى کلمه روز است   
اذهان عموم معادل بيدارى                
مردم به حقوقشان و تمايلشان           
به بدست گرفتن امور خود                 

اينجاست که مارکس و         .  است
انگلس به دفعات از                                  

، از      "دموکراسى کمونيستى     "
، از                "ما دموکراتها               "
، از تمايز    "دموکراسى واقعى "

دموکراسى کارگران با                        
دموکراسى بورژواها و نجبا،         
از سعادت و رفاه بشر بعنوان           
هدف دموکراسى و نظير اينها         

اين بنظر من      .  صحبت ميکنند  
چرا که نبرد         .  طبيعى است    

اجتماعى براى معنى کردن               
کلمه دموکراسى در جريان               
است و اينگونه فرمولبندى ها          
خود بخشى از تالش کمونيستها      
و کارگران سوسياليست براى         
گذاشتن سوسياليسم در دستور         
عملى جامعه اى است که ترقى       
اجتماعى را در تقابل با                         

. مينامد"  دموکراسى"استبداد،    
بعدها، البته، تفکيک بسيار                
روشن ترى ميان کمونيستها و         
سوسياليستها با دموکراتها و             
دموکراسى در آثار مارکس و          
انگلس به عمل ميايد و                           
دموکراسى به کلمه اى تبديل            
ميشود که بيشتر در متن                       
صحبت در مورد راديکاليسم           
بورژوايى و تحرک خرده                  

. بورژوازى به ميان ميايد                  
بهرحال در اوائل کار، مارکس      
و انگلس تا حدودى حتى                      
سوسياليسم را به عنوان هدف          
و محتواى عملى پيروزى                   
دموکراسى، بعنوان تحقق                  
دموکراسى واقعى، بحث                    

دوره لنين دوره                .  ميکنند
دموکراسى عمال  .  متفاوتى است 

ليبرالى خود    -با تفسير بورژوا    
به کرسى نشسته است و کمتر          
آن معنى عام و بيشکل                           

سابق را    "  جمهورى خواهى   "
لنين حتى تالش کرده            .  دارد

١٧۶شماره   

است مبانى دوام درجه اى تحمل                
سياسى و آزادى هاى مدنى در                     
کشورهاى سرمايه دارى پيشرفته را      
بر مبناى وجود يک نظام جهانى و            
امپرياليستى و تقسيم بين المللى                   

لنين .  آزادى و اختناق توضيح بدهد       
خيلى بيشتر از رهبران قبلى                         
کمونيسم خود را موظف ميبيند که با       
دموکراسى واقعا موجود، با                          
ليبراليسم و نظام پارلمانى و                          
انتخاباتى اش ، جدل کند و تصوير            
کنکرت ترى از دموکراسى                          
کارگرى متکى به ديکتاتورى                     

اما .  پرولتاريا و شوراها بدهد                
خصلت نمايى حکومت کارگرى              

کارگرى براى  "  دموکراسى"بعنوان  
لنين بيشتر جنبه تدافعى دارد و                    
اساسا در پلميک با کسانى مطرح              
ميشود که آزادى سياسى تحت                      
حکومت کارگرى را از موضع                 
پيشداورى هاى ليبرالى و نظام                    

خود .  پارلمانى زير سوال ميبرند          
مفهوم دموکراسى براى لنين ديگر           
بيش از پيش در متن پراتيک سياسى       

دموکراسى . "بورژوازى جا ميگيرد  
، عبارتى که لنين دوست              "انقالبى

دارد در مورد راديکاليسم تهيدستان        
غير پرولتر بکار ببرد، در آثار او            
در حوالى انقالب اکتبر و بويژه بعد         
از آن ديگر کامال بعنوان تمايل و               
جنبشى غير پرولترى و متمايز از            
سوسياليسم کارگرى بکار گرفته               

راديکاليسم و آزاديخواهى       .  ميشود
کارگرى با سوسيالسيم و راديکاليسم      

دموکراسى "غير کارگرى با                       
 .توصيف ميشوند" انقالبى

 

دو نکته در تبيين لنين از دموکراسى       
اوال، دموکراسى   :  قابل توجه است     

بيش از پيش از يک ايده آل عام، از           
يک مترادف سياسى براى مفهوم              
آزادى، تبديل به يک وضعيت                     
سياسى مشخص و حتى گذرا ميشود        
که ايستگاه بين راه و تخته پرشى                
براى انقالب سوسياليستى به حساب       

تصريح ميشود که سوسياليسم     .  ميايد
يعنى فراتر رفتن از دموکراسى،               

ثانيا، .  رسيدن به آزادى واقعى           
اوضاع دموکراتيک مورد نظر           
کارگران، بعنوان يک دوره گذار،     
بيش از پيش با فرم و قالبى غير              
ليبرالى و شورايى توصيف                     

عمل مستقيم و از پائين            .  ميشود
کارگران و اقشار فرودست و                 
همينطور ارگانهاى توده اى اين           

. عمل مستقيم برجستگى پيدا ميکند    
بعبارت ديگر در شيوه برخورد            
لنين دموکراسى اصالت و حقانيت      
خود را از اقشار اجتماعى اى                 
ميگيرد که پايه آن را در هر دوره        
تشکيل ميدهند و آن وضعيتى                  
دموکراتيک محسوب ميشود که           
در آن موانع اعمال اراده سياسى          
اقشار فرودست ازميان برداشته           

براى لنين وجود و بقاى     .  شده باشد 
حتى (آزادى هاى سياسى و مدنى        

که از نظر او براى          )  بورژوايى
پيشروى طبقه کارگر حياتى                    
است، خود در گرو اعمال اراده            
طبقاتى است که برخالف                          
بورژوازى در اين حقوق ذينفع             

 .هستند

 

تداعى شدن دموکراسى، نه در              
درجه اول با مجموعه معلومى از        
حقوق و آزاديهاى مدنى و                          
ارگانهاى مقننه انتخابى نظير                 
پارلمان، بلکه با اعمال اراده                   
مستقيم و از پائين توده اى و                      
نهادهاى مستقيم و محلى اين                    
حرکت، اينهم به سهم خود با توجه    
به شرايط آن دوره قابل درک                  

از يکسو دموکراسى               .  است
پارلمانى در اروپا به نرم تبديل              
شده و رابطه ليبراليسم و                            
پارلمانتاريسم بورژوايى با                      
ارتجاع کاپيتاليستى و امپرياليستى     
روشن تر و قابل مشاهده تر شده ـ         
از سوى ديگر خيزش هاى                       
سوسياليستى به منظور کسب                 
قدرت سياسى عمال دارد در                    
دستور جنبش طبقه کارگر قرار           

مقدورات جنبش بطور        .  ميگيرد
عينى از اصالحات پارلمانى                  

 .فراتر رفته است

 

در سير تحريف مارکسيسم در               
شوروى دوره استالين و بعد و در        
تجربه چين و و عروج مائوئيسم،        
رابطه مقوله دموکراسى با حق و         
آزادى هاى مدنى از يک طرف و        

با اعمال اراده       
١٨صفحه   
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از پائين اقشار فرودست کامال                
از يک طرف         .  گسيخته ميشود    

دموکراسى به اسم مستعار اقشار          
اجتماعى خاصى تبديل ميشود که         
مستقل از سياست و اهداف                        
اجتماعى و سياسى شان به اعتبار         

" دموکرات"جايگاه اقتصادى شان     
محسوب ميشوند، و از طرف                  
ديگر خود اين اقشار، چه در تبيين       
سياسى و چه در دنياى واقعى با              
نيروهاى سياسى و دولتهايى که             

طبقاتى آنها هستند              "  نماينده"
خيلى ساده      .  جايگزين ميشوند     

وضعيت دموکراتيک، که در اين         
مکاتب دموکراسى خلق يا توده اى      
ناميده ميشود، وضعيتى است که           

قدرت را   "  خلقى"در آن احزاب        
در اين نوع          .  در دست دارند         

دموکراسى ها، که فرم حکومتى           
اصلى کشورهاى مختلف در بلوک     
شوروى و چين و اقمار سياسى              
دور نزديک آنها بود، فرض خلقى       
بودن دولت است که توجيه                        
دموکراتيک خوانده شدن رژيم به        
حساب ميايد و نه وجود آزاديهاى          
فردى و سياسى و مدنى و يا                       
نهادهاى محلى تصميم گيرى توده        

 -اين تبيين دولتى          .  اى و غيره      
خلقى اساس درک چپ ضد                       
امپرياليست جهان سومى از                     

شايد يادتان باشد     .  دموکراسى بود  
 ما از   ٥٧که وقتى در اول انقالب       

آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى        
نظير آزادى بيان و مطبوعات و            
غيره صحبت کرديم، حتى                         
راديکال ترين بخش چپ آن روز،       

.  و حواشى آن، شوکه شدند       ٣خط  
ما را به اين متهم ميکردند که                    
ميخواهيم نشريه ميزان را باز                 

در مکتب آنها، يا                !  نگهداريم
بهرحال در تعابير شبه                                  
سوسياليستى اى که خواه ناخواه از      
استالين و مائو ارث برده بودند،             
دموکراسى خلق به معنى بقدرت           
رسيدن جبهه واحد احزاب خلقى           

اينکه حقوق فرد در اين نظام        .  بود
چيست و تکليف آزادى بيان و                 

 

 اساس انتقاد مارکسيستی  
 ...به دمکراسی ليبرالی و پارلمانی 

آزادى اعتصاب مردم چه                   
ميشود از نظر آنها يکسره به            

 .قلمرو ليبراليسم تعلق داشت

 

اين نگرش دولتگرايانه و خلقى      
به دموکراسى هم زمينه هاى            

اين .  اجتماعى خود را داشت         
چيزى جز ناسيونال رفرميسم         
ضد امپرياليستى خرده                         
بورژوازى و روشنفکران                 
ناراضى از عقب ماندگى                    
اقتصادى در اينگونه کشورها         

دموکراسى خلق قرار بود    .  نبود
رژيم سياسى معطوف به رشد         
اقتصادى و صنعتى، قطع                   
وابستگى به غرب، کسب                   

اقتصادى و ارتقاء       "  استقالل"
. حيثيت سياسى کشور باشد              

زيرا توسعه اقتصادى و                       
استقالل سياسى تمايالت                      
مشخص کننده خلق و اقشار               

در .  خلقى به حساب ميامد              
مقابل، آزادى فردى، گشايش           
فرهنگى، باال رفتن سطح و               
تنوع مصرف، اينها تمايالت           
بورژوايى و مغاير با منافع                

پشت .  خلق محسوب ميشدند        
همه اينها ميشد تالش بخشى از       
بورژوازى جهان سوم و                     
کشورهاى عقب مانده را ديد             
که ميخواست با سازمان دادن          
يک دولت مقتدر و ملى، بر                
مبناى يک بسيج ايدئولوژيکى        
توده کارگر و زحمتکش جامعه      
براى پذيرش عسرت اقتصادى      
و محدوديت سياسى، توسعه و         
صنعتى شدن اقتصاد ملى را             

. جامه عمل بپوشاند                                
دموکراسى، دموکراسى خلق،       
ابزار سياسى و ايدئولوژيکى           
يک چنين دولت بورژوايى               

بنظر من با پيدايش و بعد         .  بود
ورشکستگى مقوله دموکراسى      
خلق دوران ور رفتن کارگر و         
سوسياليسم با مقوله دموکراسى     

چرا .  ديگر رسما تمام ميشود        

١٧۶شماره   

که در دموکراسى خلقى، درست                
مانند دموکراسى ليبرالى، مقوله                
دموکراسى بار ديگر رسما به ابزار        
مشروعيت بخشيدن به دولت طبقاتى      

 .بورژوازى حاکم تبديل ميشود

 

اين واقعيت که دور جديد محبوبيت          
دموکراسى که در اين چند ساله                   
شاهد آن بوده ايم، رسما در متن                   
تقدس بازار و تمجيد کاپيتاليسم شکل      
ميگيرد، خود گواه اين است که                   

" اصيل"دوران راديکاليزه کردن و       
کردن و کارگرى کردن مقوله                     
دموکراسى توسط سوسياليستها ديگر    

دموکراسى در هر   .  بسر رسيده است  
دوره يک محصول مشخص تاريخى     
است و تا هر جا مفسرين آن                           

ما ديگر نه در      .  بخواهند کش نميايد   
دوره مارکس و چشم گشودن کارگر       
به حقوق سياسى و مدنى هستيم و نه         
در دوره لنين و اولين انقالبات                     

اين .  کارگرى براى کسب قدرت           
گند کار سرمايه    .  دوره جديدى است   

دارى و اقتصاد و سياستش درآمده            
هر کس مختار است هر کلمه        .  است

اى منظورش را بيان ميکند بکار               
اما بنظر من، براى کمونيسم         .  ببرد

کارگرى مفهوم و مقوله                              
بيش .  دموکراسى راهگشا نيست      

از آنکه آگاهى ببار بياورد توهم            
ايجاد ميکند، بيش از آنکه صف            
آزاديخواهى دنياى امروز را                  
تعريف کند، آن را با خيل عظيمى        
از بدترين دشمنان آزادى انسان            
مخدوش ميکند، بيش از آنکه نظام      
اجتماعى شايسته زندگى بشر را          
تعريف کند، به نظامهاى فاسد و            
سرکوبگر موجود مهر تائيد                    

بنظر من ما بايد اين کلمه          .  ميزند
را کنار بگذاريم و در اين خيمه              
شب بازى اواخر قرن بيست، ولو        

ما .  ناخواسته، شرکت نکنيم             
دموکرات نيستيم، ما آزادى                     
خواهيم، ما سوسياليستيم، ما مدافع     
انسان و حقوق و حرمت او، اعم           
از فردى و جمعى، در برابر نظام        

هدف تاريخى  .  طبقاتى حاکم هستيم  
ما دموکراتيزه کردن دولت                      
نيست، از ميان بردن پايه وجودى       

ما از آزادى هاى فردى       .  آن است 
و مدنى انسانها در مقابل تعديات           
دولتها و احزاب اعم از                                
دموکراتيک و غير دموکراتيک،        
پارلمانى و غير پارلمانى، قاطعانه     
دفاع ميکنيم و معتقديم تنها انقالب       
سوسياليستى کارگر و انسانهايى          
که حول پرچم اين انقالب بسيج             
ميشوند، ميتواند جامعه اى به                  
 .معنى واقعى کلمه آزاد ايجاد کند

 
 

: دمکراسی"بخشهايی از رساله         *
 "تعابير و واقعيات

 

 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/ 
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غذايی و نيازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محالت                               
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                             

. گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد چنين استراتژی و سياستی است     
بايد در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی                                    

 .برافراشت
 

 ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر                         -٧
 فعالين اردوى آزادى و              ،رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه             

حزب اتحاد   .  برابرى و رفاه را به اين اوضاع خطير جلب ميکند                      
کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به متشکل شدن و              
مقابله با موج فقر و فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه دارى و                                

 !حکومت اسالمى فراميخواند
 

  ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا
 ٢٠٠٨ژوئن 

 

 کارکنان سازمان زمين شناسی تهران
 

 !باز هم دستمزدهای پرداخت نشده

 

  کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری1اطالعيه 
 

 به اعضای حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 در مورد کنگره اول حزب
 

بدين وسيله     .  رفقا بزودی اولين کنگره حزب برگزار ميشود                        
باطالعتان ميرسانيم که انتخابات کنگره ظرف ماه آينده انجام خواهد            

از رفقايی که عالقمندند خود را برای انتخابات سراسری کانديد            .  شد
(1389 آبان    22کنند، درخواست ميشود که تا           ) 2010 نوامبر    13 

کانديداتوری خود را به کميته برگزار کننده کنگره به آدرس زير                      
 wup.congress@gmail.com: اطالع دهند

 

 کميته برگزاری کنگره
 2010 نوامبر 2  -1389 آبان 11
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 دوباره بعلت      ،بنا به خبر دريافتى        
کار شکنی و جر زنی کارفرما و                

 عليرغم    ،عوامل حکومت اسالمی       
 ،اعتراض و پيگيريهای تاکنونی              

 800دستمزدهای مهر ماه بيش از           
نفر از کارکنان اين اداره تا امروز            
پنجشنبه ششم آبانماه پرداخت نشده و      

اين در    .  بالتکيف رها شده است          
حاليست که بعلت اعتراض و                       
پيگيريهای تاکنونی کارکنان سر               
انجام ديروز چهارشنبه فيشهای                 
حقوقی در ميان پرسنل توزيع شد و         

مدير سازمان و عواملش     "  کره ای "
اما .  گفتند دستمزدها واريز شده است    

امروز پنجشنبه با مراجعه کارکنان         
به بانک همگی با حسابهای خالی              

 . روبرو شدند

 

: يکی از کارکنان معترض ميگفت          
سياست هميشگی شان برای اذيت ما       
و باال کشيدن دستمزدهايمان همين           

هميشه دروغ و وعده های             .  است
تازه بدتر از اين          .  امروز و فردا      

طرح حکومت اسالمی برای يارانه        
تا چند روز پيش     .  ها هم در راهست    

 تومان    3000پوشک بچه ام را               
.  تومان   4000ميخريدم حاال شده           

همه هزينه های زندگی بسرعت در        
تازه برای      .  حال افزايش است           

پرداخت کرايه خانه و غيره هم                   
 .معطليم

 

سازمان زمين شناسی تهران واقع            

حوالی فرودگاه  (در خيابان معراج    
 نفر  800جمعا بيش از     )  مهر آباد 

از انواع نيروهای کارشناسی،              
خدماتی و پيمانکاری مشغول به           

 نفر از اين نيروها            150.  کارند
طرف قرار داد شرکت پيمانکاری     

در بدترين شرايط       "  ثمين سبز   "
کاری برده وار مشغول به کارند          
و مابقی کارکنان بصورت قرار           

 هزار   300دادی با دستمزدهای         
 30/8تومانی و ساعت کاری                 

 عصر طرف قرار     30/4صبح تا    
. داد سازمان زمين شناسی ميباشند    

کار اداره زمين شناسی نظارت و        
بعضا اجرای طرحهای زمين                

... شناسی و استخراج معادن و             
 . ميباشد

 

در اوايل امسال دستمزدهای                   
 ماه  2نيروهای قرار دادی نيز با         

تاخير پرداخت شد و همين امر              
. اعتراضاتی را به دنبال داشت            

عالوه بر اين کل نيروهای قرار            
دادی از اوايل سال جديد تا امروز       
بشدت با کاهش و تعديل برخی               
مزايای ناچيز جانبی روبرو شده         
اند و همين امر زمينه های انواع           
اعتراضات و نارضايتی را در             
 .ميان کارکنان بوجود آورده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ اکتبر ٢٨ – ١٣٨٩ آبان ۶

 

 ...عليه گرانى و فقر 
 

 سايتهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
www.wupiran.org 
www.wupiran.net 

:سايت راديو يک دنياى بهتر  
www.wupradio.org 

:اى ميل جديد راديو  

wup1917@mail.com 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
 را از سايتهاى  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، گسترش فقر و فالکت                    -١
 گرانى       ،گرسنگى و سوتغذيه            

سرسام آور و ناتوانى اکثر                         
مزدبگيران جامعه از تامين                      

 گسترش  ،نيازهاى پايه اى خويش     
بيکار سازيها و اخراج گسترده              

 افزايش کار قراردادى         ،کارگران
 گسترش وسيع          ،و سفيد امضا         

شرکتهای پيمانی که کمترين                    
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،      
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم         
دسترسى مکفی به بهداشت و                   

 جامعه  ،درمان و آموزش و مسکن    
را در آستانه يک بحران عميق               
سياسى و اجتماعى قرار داده                   

در شرايطی که فقر و                  .  است
گرانى کمر مردم را خرد کرده               

 و مردمى ناراضى و                       ،است
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين       

 شورش گرسنگان   ،اوضاع ميشوند 
عليه وضع موجود يک چشم انداز       

وظيفه فورى جنبش     .  واقعى است  
کمونيستى کارگران، سازماندهى        
اين پتانسيل اعتراضى طبقه                     
کارگر و مردم زحمتکش و تبديل          
آن به جنبشى خودآگاه و انقالبى              
عليه سرمايه دارى و نظام اسالمی      

 .حاکم است

 

 با تشديد گرانى و گسترش فقر        -٢
و بروز پيامدها و مصائب                          
اجتماعى ناشی از آن، جناح هاى          
مختلف بورژوائى تالش ميکنند            
يکديگر را مسبب اين اوضاع                 

تز مقابله با   .  فاجعه بار قلمداد کنند    
، نقد به                "مافياى اقتصادى        "
 سياست      ،"واردات بى رويه           "
و کال  "  حمايت از توليدات داخلى   "

ديدگاههاى ناسيوناليستى و                       
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى        
درمان اين اوضاع بلکه تالشى              
آگاهانه براى خارج کردن مسبب         
واقعى اين وضعيت، يعنى نظام             
سرمايه دارى و کل حکومت                    
مرتجع اسالمى از تيررس تعرض      
و اعتراض کارگران و مردم                   

در عين حال طرح       .  گرسنه است  
اين سياستها تالشی برای                            
پاسحگويی به فشار پائينى ها از             
جانب باالئى ها است که به سهم              
خود به جدال درون حکومتى                   
برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى         

جمهوری .  حکومت دامن ميزند        
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند            

تحميل .  اين اوضاع را تخفيف دهد     

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

فقر و فالکت يک سياست رژيم       
اسالمی برای بزانو درآوردن         
کارگران و مردم زحمتکش              

 .است
 

 نه فقط جمهورى اسالمى،        -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى      
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه         

. ای براى نابودی فقر ندارند            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها           
وعده بهبود اين اوضاع را                 
نميدهد، بلکه چند نسل از                     
کارگران را به جان کندن براى       
بازسازی سرمايه دارى و                  

خرابيهاى ناشى از عملکرد           "
. فرا ميخواند "  حکومت اسالمى 

اسالمى -جريانات ملى                         
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى       
را ابزارى در خدمت جنگ               
جناحى می بينند و عموما                    
سياستهاى ناسيوناليستى را               

برخی از       .  مطرح ميکنند      
يا "  چپ رايکال     "جريانات      

گسترش فقر را ابزارى در                 
خدمت شورش و عصيان مردم      
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با                 
طرح سياستهاى                                        
آنارکوپاسيفيستى از                               
سازماندهى توده اى و کارگرى     

حزب .  عليه فقر طفره ميروند       
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 بهبود دائمى                     
معيشت طبقه کارگر و مردم             

بدرجه اى که طبقه              .  ميداند
کارگر و جنبشهاى اعتراضى         
بتوانند حاکميت سرمايه و                   
رژيمشان را در تحميل فقر و            

 به   ،فالکت بيشتر عقب برانند        
همان درجه شرايط براى                    
سرنگونى رژيم اسالمى و                 
برپائى يک انقالب عظيم                    
کارگرى عليه وضع موجود             

١٧۶شماره   

 .فراهم تر ميشود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و       -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر،             
نظام سرمايه داری را مسبب مستقيم       
فقر و فالکت و بيکارى و گرانى و            
گرسنگى و مصائب اجتماعى ناشى        

رژيم اسالمى،       .  از آن ميداند            
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى            

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى         
است که بر تمام امکانات جامعه                 

مساله اين نيست     .  چنگ انداخته اند    
" مافياى اقتصادى        "که گويا                  

نميگذارد دولت کارش را بکند و               
. نتيجتا اين وضعيت پيش آمده است        

اين حکومت مافيايی سرمايه و                    
سران رژيم   .  اسالم در ايران است       

اسالمی خود از بزرگترين سران              
. مافياى اقتصادى در ايران هستند            

کارگران و مردم گرسنه دراين                   
جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و                
رقابت بخشهاى مختلف سرمايه                 

کمونيسم و طبقه کارگر     .  تبديل شوند 
بر استقالل طبقاتى اش از سرمايه و        
جناحهاى دولتى و غير دولتى                      
بورژوازی، بر جنبش و راه حل                

 و بر مطالبات و                     ،مستقل اش     
نيازهاى فورى خود و اکثريت عظيم      
مردم در مقابله با اين اوضاع تاکيد           

 در عين      ،مبارزه عليه فقر     .  ميکند
حال که مبارزه اى براى رفع                        
نيازهاى فوری کارگران و مردم               

 درعين حال جبهه مهمى از             ،است
مبارزه عليه حکومت و قدرت                     
سياسى و اقتصادى سرمايه در                    

اين دوره اى است که         .  ايران است  
بيش از هر زمان کارگر و اعتراض       
و مطالبات کارگرى جايگاه مهمترى     
در سياست و نگرش و سمتگيرى              
سياسى توده مردم مخالف رژيم                  

 .اسالمى پيدا ميکند
 

 مبارزه و اعتراض عليه اين               -۵
شرايط دهشتناک يک واقعيت انکار       

اعتراض و شورش        .  ناپذير است   

عليه وضعيت موجود يکی از                
اشکال محتمل اعتراض در چنين        

اما در اين شرايط     .  وضعيتی است 
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر       
و جنبش آزادی و برابری و رفاه           
را تهديد ميکند که کمونيسم و                  
کارگران پيشرو و سوسياليست             
بايد آنها را بشناسند و راه حل                  
واقعى و عملى در مقابل آن ارائه          

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

 به   ،سياسى در مقياس سراسرى        
تحرک و اعتراضى کور تبديل             

نتيجه چنين وضعيتى،          .  ميشود
عليرغم حقانيتى که دارد،                         

ارکان .  سرکوب و شکست است       
سياست و تاکتيک حزب در                     

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

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

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

 .سه رکن اساسى است

 

 کمونيسم و طبقه کارگر بايد            -۶
در راس مبارزه عيله فقر و                      
گرسنگى و وضعيت فالکتبار                

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

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

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

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

ايجاد سازمانهاى توده اى      .  ماست
عليه فقر، برگزارى مجامع                      
عمومى کارگری در مراکز مهم           

توليد مواد                

۴صفحه  !زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى   
١٩صفحه   


