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اساس سوسياليسم انسان است
چه در ظرفيت جمعى و چه فردى.
سوسياليسم جنبش بازگرداندن
اختيار به انسان است.
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کومه له و تالقی گرايش ھای
سياسی و اجتماعی
يک خصلت پايه ای و ھميشگی
آذر ماجدی
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کارگران راه آھن تھران
واريز  2ماه دستمزد معوق به قدرت اعتصاب!

کمونيسم تنھا
راه نجات بشريت است!
در سالروز انقالب اکتبر
سياوش دانشور
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پناھندگی از ديروز تا امروز
جمال ارژنگ
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کارکنان آموزش و
پرورش منطقه  5تھران

کارگران کارخانه يخچال
سازی ايران پويا

نه قراردادی ،نه پيمانکاری!

چھار ماه دستمزد معوق

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

يک دنياى بھتر
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در حاشيه رويدادھای ھفته،
علی جوادی
تحريم ھا و تھديدھای نظامی
بار ديگر تھديدھای نظامی عليه
رژيم اسالمی افزايش گرفته است.
ظاھرا تحريم ھای اقتصادی کار
خود را کرده است .خانه خرابی
بيش از حد يک واقعيت انکار
ناپذير اين سياست ضد اجتماعی
است .اما اخيرا سناتور
جمھوريخواه آمريکايی ،گراھام،
در کنفرانسی پيرامون مسائل
امنيتی آمريکای شمالی بار ديگر
بر حمله نظامی به تاسيسات اتمی
رژيم اسالمی تاکيد کرده است.
حمله نظامی را تنھا راه حل
اصولی در مقابله با تالشھای رژيم
اسالمی برای دستيابی به سالح
اتمی دانسته است.
اين تھديدات چه جايگاھی در تقابل
دو قطب تروريستی جھان معاصر
دارند؟ واقعيت اين است که جھان
معاصر با فاجعه  ١١سپتامبر
وارد فاز جديدی از کشمکش شد.
پايان چند دھه تقابل جھانی در
دوران جنگ سرد جای خود را به
کشمکشھای جديد و متفاوتی داده
است .امروز تقابل دو قطب
تروريسم اسالمی و تروريسم
دولتی مکان ويژه ای در ميان
تخاصمات جھان کنونی به خود
اختصاص داده است .در اين دھه
ما شاھد جنگھای تروريستی و
عمليات تروريستی خونين و
متفاوتی در خاورميانه و در گوشه
و کنار اروپا و آمريکا بوديم.
افغانستان ،عراق ،اسرائيل،
پاکستان ،لبنان ،فلسطين گوشه
ھايی از صحنه اين تقابلھای
خونين بوده اند .اما مساله محوری
کماکان تقابل دو نيروی اصلی اين
قطبھای تروريستی است .آيا جھان
شاھد جدال ھمه جانبه اين دو نيرو
خواھد بود؟ تھديدھای نظامی گاه
و بيگاه تالشی برای سوق دادن
اين کشمکش به فاز جديد و خونين
ديگری است .ھر گونه عمليات
نظامی ميتواند چاشنی چنين جنگ
و تقابلی باشد .عمليات کنترل شده
و محدود نظامی در شرايطی که

اين دو قطب در عرصه ھای
متفاوت تاکنون بارھا با
يکديگر درگير شده اند،
تصوری کودنانه است .ھر
حمله نظامی ای ميتواند به يک
جنگ خونين دامن بزند .روند
کشمکش ميان اين قطبھا
ميتواند در آينده به يک رو در
رويی نظامی منتج شود .اين
واقعيت ترسناک و سياھی است
که اين دو قطب آدمکش در
مقابل بشريت قرار داده اند.
اگر سرنوشت جھان را اين
نيروھا رقم بزنند ،جنگ و
درگيری نظامی ميان اين
نيروھا يک احتمال واقعی سير
اوضاع خواھد بود.
اما چقدر اين تھديدات جدی و
يا فوری اند؟ مسائل ،معضالت
و مخاطرات ورود به اين فاز
از درگيری قطبھای تروريستی
کدامند؟ در پاسخ بايد گفت به
ھمان ميزان که تقابل نظامی دو
قطب تروريستی يک واقعيت
محتمل روند اين کشمکشھا
است به ھمان ميزان ھم اين
تقابل به آينده دورتر و نه
شرايط حاضر تعلق دارد.
معضالت و ھمچنين ريسکھای
ناروشن و حساب نشده در
روی آوری ھر يک از اين دو
نيرو به اين فاز متعدد و پيچيده
اند .به لحاظ سياسی آمريکا در
شرايطی نيست که بتواند يک
تنه وارد چنين فازی شود.
مناسبات ديپلماتيک آمريکا و
اروپا و ھمچنين مناسبات
کشورھای غربی با روسيه و
چين امکان اقدام يک جانبه
نظامی و بدون پشتوانه سياسی
الزم را به آمريکا حتی در
شرايط حاکميت دست راستی
ترين گرايش طبقه حاکمه اين
کشور بسادگی نميدھد .نياز
طبقه حاکمه آمريکا برای
قلدری و زورگويی نظامی در
جھان يک واقعيت و ضرورت
وجودی موقعيت کنونی اين ابر

قدرت جھانی است .اما پيشبرد اين
ضرورت ميليتاريسم آمريکا با
موانع متعددی در اين شرايط حاضر
روبرو است .بعالوه به اين
معضالت بايد مشکالت عديده
لجستيک پيشبرد اين چنين عمليات
نظامی را اضافه کرد .ھر گونه
حمله نظامی ھوايی به سرعت به
يک جنگ تمام عيار تبديل خواھد
شد .و مساله اما اين است که ماشين
نظامی آمريکا در شرايط کنونی از
توان نظامی الزم برای پيشبرد
جنگ در افغانستان و عراق و ايران
برخوردار نيست .بر اين واقعيت
ھر دو طرف تخاصم واقفند .از اين
رو ھر "گزينه" ديگری پيش از
توسل به راه حل نظامی را بکار
خواھند گرفت .با توجه به
محدوديتھای ديپلماتيک ،سياسی و
ھمچنين نظامی در اوضاع بين
المللی تاکيد بر راه حل نظامی قبل
از آنکه به يک واقعيت ناھنجار
سياسی مبرم اشاره کند به يک تالش
برای تمايز سياسی ميان جناح ھای
ھيات حاکمه آمريکا اشاره دارد.
آيا ماجراجويی دولت اولتر دست
راستی اسرائيل را دست کم نگرفته
ايم؟ مسلما ماجراجويی ھمواره در
تاريخ تحوالت سياسی نقش و
جايگاھی داشته اند ،اما توسل به
اقدام نظامی يک جانبه در شرايط
کنونی جھان حتی برای دولت
اسرائيل ھم دارای ھزينه سنگين و
آينده ناروشنی است .واقعيت اين
است که موجوديت دولت دست
راستی اسرائيل به جنگ و عمليات
نظامی و نقش نظامی اش در منطقه
گره خورده است .حتی اگر اسرائيل
چاشنی چنين جنگی را بزند مسلما
نميتواند آن را به تنھايی به پايان
ببرد .اگر چه تالش برای سوق دادن
ھيات حاکمه آمريکا به سوی
عمليات نظامی بخشی از تاکيد بر
فلسفه و نقش سياسی اسرائيل در
منطقه خاورميانه است و موجوديت
اسرائيل در ظرفيت کنونی بدون اين
نقش دچار ابھام و تيرگی خواھد شد.
و باالخره بر کدام استراتژيھای
سياسی در تقابل بايد تاکيد کرد؟
ھرگونه ھمسويی با ھر کدام از
طرفين درگير يک سياست تماما
ضد انسانی و ارتجاعی است.
قربانيان تقابل و کشمکش نظامی و
اقتصادی اين دو قطب تروريستی
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تنھا مردم بی گناه اند .تنھا يک
سياست عميقا راديکال و انقالبی
و از موضع "سوم" ميتواند خود
را از ھر کدام از اين دو قطب
تروريستی متمايز کند .ما ھمواره
تاکيد کرده ايم که تحريم اقتصادی
يک سالح مرگبار و يک سياست
جنايتکارانه است که مستقل از
تاثير آن بر ثبات يا بی ثباتی رژيم
اسالمی ،بخاطر ضد انسانی و
ضد اجتماعی بودن آن بايد عميقا
محکوم شود .ما ھر گونه عمليات
نظامی و تروريستی را که ميتواند
آغازگر يک جنگ خونين باشد را
عميقا محکوم ميکنيم .ما در عين
حال سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی را پيش شرط تحقق
آزادی و برابری و رفاه در ايران
ميدانيم .اما در عين حال در مقابل
نظاميگيری و قلدری ميليتاريسم
آمريکا و متحدين بين المللی اش
سکوت نميکنيم و با آن ھمراه
نميشويم.
انتخابات ميان دوره ای در
آمريکا :کدام پيام؟
انتخابات ميان دوره ای کنگره و
سنای آمريکا با پيروزی چشمگير
جمھوريخواھان و گرايش سوپر
ارتجاعی و پوپوليستی "تی
پارتی" به پايان رسيد .کنترل
کنگره آمريکا دست به دست شد و
در آغاز سال جديد در اختيار
جمھوريخواھان قرار خواھد
گرفت .داليل اين پيروزی
جمھوريخواھان در سياست کنونی
آمريکا کدام است؟ آيا جامعه
آمريکا پس از دو سال باز ھم به
راست خود چرخيده است؟
داليل پيروزی جمھوريخواھان در
اين انتخابات را بيش از ھر چيز
در
بايد
صفحه 3
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در حاشيه
رويدادھای ھفته ...
موقعيت اقتصادی بحرانی آمريکا
جستجو کرد .اين رای به
جمھوريخواھان و افراطی ترين و
ارتجاعی ترين گرايش اين حزب
نبود .بيش از ھر چيز رای "نه"
به ناامنی اقتصادی و نزول سطح
زندگی مردم عادی بود .رای
اعتراض بود .مسلما در چنين
شرايطی "رای اعتراض" قبل از
ھر چيز خود را در اعتراض به
نيروی سياسی حاکم و حزب
مربوطه نشان ميدھد" .رای
اعتراض" در شرايطی که يک
نيروی سوم و راديکل و
سوسياليستی از صحنه سياست
اصلی آمريکا غائب است ،خود را
به بصورت رای به جناح رقيب
نشان ميدھد .جناحی که خود را در
موضع منتقد وضعيت حاضر
قرار داده است .به اين مکانيسم
انتخاباتی در سيستم دمکراسی
آمريکا بايد عروج يک نيروی
تازه نفس سوپر ارتجاعی و
پوپوليست مانند "تی پارتی" را
اضافه کرد.
جنبش "تی پارتی" جنبشی
ارتجاعی است که در مقابله با
دست به دست شدن قدرت در
طبقه حاکمه آمريکا و پاسخگويی
دست راستی جريان طبقه حاکمه
در پاسخ به معضالت اقتصادی
کنونی شکل گرفته است .تی
پارتی يک جريان عميقا فاشيستی
است .از نوع گرايشاتی است که
در شرايط بحران عميق اقتصادی
شکل ميگيرند .پوپوليست و
عوامفريبند .ويژگی شان اين است
که مخاطبين و نيروی خود را در
ميان قربانيان سياستھای خود پيدا
ميکنند .خواھان اجرای شديدترين
نوع سياست رياضت کشی
اقتصادی اند .ھدفشان در درجه
اول حذف کوچکترين بقايای
خدمات اجتماعی و بيمه ھای
درمانی قابل دسترس برای مردم
است .رھا کردن مردم به دست
بيرحم بازار سياست ھمه بخشھای
طبقه حاکمه است اما در صفوف

اين جريان ،حرف اول و
آخرشان است .بی پروا و وقيح
خواھان تقليل ماليات ثروتمند
ترين بخش جامع اند .اين
گرايش که چھره بارز و
برجسته اش سارا پيلين،
کانديدای معاونت رياست
جمھوری حزب جمھوريخواه
آمريکا ،است خود را به
سياست بخش قابل مالحظه ای
در جامعه آمريکا تبديل کرده
است.
جناح حاکم طبقه حاکمه آمريکا
در اين انتخابات ميان دوره ای
قربانی ھمان شرايطی شد که
بر مبنای آن دو سال پيش
توانسته بودند ارگانھای مجريه
و مقننه در آمريکا را از آن
خود کنند .آن اميدھا و توھمات
بسرعت زائل شد .بار ديگر
معلوم شد که اين احزاب در
اھداف استراتژيک خود تفاوت
پايه ای ندارند .تنھا روشھا و
تاکتيکھايشان آنھم در زمينه
ھای محدودی متفاوت است.
دولت اوباما در مواجھه با
و
اقتصادی
بحران
ورشکستگی بنگاھھای عظيم
سرمايه داری آمريکا ھمان
سياست دولت جورج بوش را
دنبال کرد .نجات سرمايه را
مجرايی برای نجات کارگر و
مردم عادی تعريف کردند.
بزرگترين ثروت اجتماعی که
مردم
دسترنج
محصول
زحمتکش در اين کشور است
را در اختيار بزرگترين
بنگاھھای سرمايه داری قرار
دادند .تنھا تفاوت را شايد ميشد
در زمينه گسترش دامنه
برخورداری از بيمه درمانی
ديد .تمام بوق و کرنای برای
انداخته شده در زمينه بيمه
درمانی رايگان تنھا منجر به
تغيرات محدودی در سيستم
درمانی فعلی شد .ھمين
تغييرات محدود ھم اکنون در
گرايشات
حمله
معرض
جمھوريخواه قرار دارد.

غول اقتصاد در جامعه آمريکا روند
تحوالت سياسی را تحت تاثير خود
قرار داده است .دست به دست شدن
بخشھايی از قدرت حاکمه در
آمريکا قبل از آنکه نشان چرخشھای
واقعی در سياست و افق و چشم
انداز توده ھای مردم آمريکا باشد،
نشان محدود بودن چھارچوبھای
دمکراسی غربی برای تاثير گذاری
بر سرنوشت سياسی در جامعه
آمريکا است .سرنوشت انتخابات
آمريکا تا زمانيکه دو نيروی
جمھوريخواه و دمکرات جريانات
اصلی حاکم را تعيين ميکنند ،از
پيش رقم خورده است .برنده
انتخابات آمريکا ھمواره طبقه
سرمايه داری حاکم بر اين کشور
است .در اين شرايط بار ديگر بايد
تاکيد کرد که "انتخابات" مجرای
تاثير گذاری بر تحوالت سياسی در
اين جامعه نيست .بايد جنبش
ديگری ،افق متفاوتی ديگری را در
مقابل جامعه قرار داد .تنھا يک
جريان کمونيستی کارگری ميتواند
بر اين بن بست فائق آيد .تنھا يک
جنبش عظيم اجتماعی که افقش
استقرار يک جامعه آزاد و برابر
سوسياليستی است ميتواند اين جامعه
را به نفع کارگران و توده ھای
مردم دگرگون کند .راه ديگری
نيست.
ھويت اسالمی ،ھويت ايرانی :جدال
بر سر کدام طوق بردگی
اخيرا شيخ نصرﷲ رھبر تروريسم
اسالمی حزب ﷲ در لبنان ھم عمامه
خود را به وسط ميدان تقابل ھويت
ناسيوناليستی و ھويت اسالمی
انداخته است .وارد ماجرای تقابل
ھويت اسالمی در مقابله با ھويت
ايرانی شده است .اعالم کرده است
که رھبران رژيم آدمکشان اسالمی
جد در جد عرب بوده اند و کلی ھم
به "تمدن ايرانی" تاخته است .نمک
بر زخم ناسيوناليستھای ايرانی
پاشيده است .در تقابل نيز پاسخھای
"عرب ستيز" و نژاد پرستانه
ناسيوناليسم ايرانی را نصيب خود
کرده است.
در زمينه اين تقابل ارتجاعی به چند
مساله بايد اشاره کرد .اسالميستھا و
جنبش اسالم سياسی ھمواره کوشيده
اند تا اسالم را بمثابه يک ھويت به
مردم اين جوامع حقنه کند و در اين
زمينه تا حدودی ھم موفق بوده اند.
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شکست جنبشھای ناسيوناليستی
در دھه ھفتاد و ھشتاد ،قدرت
گيری رژيم اسالمی در ايران،
اين جنبش ارتجاعی را در بستر
اصلی سياست خاورميانه قرار
داد .ھر قدم پيشروی و يا تعرض
سياسی اين جنبش در سطح منطقه
در عين حال به گسترش نفوذ
ھويت اسالمی در گوشه ای تبديل
شده است .گسترش اين ھويت
مترادف با گسترش بردگی و
تسليم به عقب ماندگی و خرافات
و ارتجاع محض اسالمی در
دنيای پيشرفته کنونی است .تسليم
شدن به نابرابری ذاتی و آشکار
نھفته در اين گرايش است .ضديت
با ھر چه امروزی و انسانی و
آزايخواھانه و برابری طلبانه
است .در طرف مقابل ھم وضع
به ھمين روال است .ناسيوناليسم
و ھويت ايرانی عليرغم تخاصم با
ھر نوع ھويت ديگری و از جمله
ھويت اسالمی ،خود اساسا عقب
مانده و ارتجاعی و نژاد پرستانه
است .کھنه پرستی و توسل به
اسطوره ھای کھن يک ويژگی
اين جنبش و ھويت پايه ای
متناظر بر آن است.
جدال اين دو ھويت جدال بر سر
طوق بردگی و بندگی است.
جدالی بر سر حقنه کردن
ھويتھای ضد انسانی و ارتجاعی
به مردمی امروزی است .جدالی
بر سر حقنه کردن نابرابری ،نفی
حقوق مطلق مدنی و شھروندی
است .ھر دو ھويت ذاتا تبعيض
آميز ،خرافی ،و در ضديت کامل
با شکوفايی انسان قرار دارند.
اما دعوا بر سر ھويت ھا،
دعوايی بر سر دو ھويت
ارتجاعی نيست .انتخاب ھا
محدود به اين دو ايدئولوژی
مخرب و نافی برابری و ھويت
جھانشمول انسانی نيست .آلترناتيو
سومی وجود دارد .بايد در اين
جدال پرچم ھويت جھانشمول
انسانی ،ھويت طبقاتی کارگری،
ھويت طبقاتی و انسانی عام و
جھانی کارگران در تقابل با
ھويتھای ملی و کاذب وخرافی را
برافراشت* .
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صفحه 4

تظاھرات بازنشستگان تأمين اجتماعی
در مقابل مجلس
يک تجربه و يک الگوی سازماندھی
بنا به خبر سايت اخبار روز،
"روز شنبه  ١۵آبان  ٨٩از ساعت
 ١٠صبح بازنشستگان تأمين
اجتماعی يک تظاھرات اعتراضی
در مقابل مجلس شورای اسالمی
برگزار کردند .در اين تظاھرات
که از شھرری؛ اسالمشھر؛
تھران؛ کرج و قزوين حضور
يافته بودند کارگران بازنشسته و
برخی کارگران شاغل حضور
يافته و به طرح مطالبات خود از
جمله درخواست افزايش ١۵٪
حقوق سال  ٨٩در مقابل ۶٪
اعالم شده از طرف دولت
پرداختند .کارگران ھمچنين
مطالباتی ديگر از قبيل برقراری
بيمه تکميلی و برخی امتيازات
ديگر که در يک اطالعيه منتشره
ذکر شده بود و ھمچنين لغو
مصوبه دولت در خصوص انتقال
درمان از تأمين اجتماعی به
وزارت بھداشت را درخواست
کردند و با شعارھای بلند بارھا
تالش کردند صدای خود را به
گوش نمايندگان مجلس رسانده و
آنان را مجبور به پاسخگويی کنند.
کارگران ضمن قرائت قطعنامه
خود و تعھد برخی نمايندگان در
خصوص اجرای خواست ھای
آنان قرار گذاشتند در صورتيکه
به مطالبات آنان رسيدگی نشود در
آينده ای نزديک به تجمعات
ديگری اقدام خواھند نمود.
نکته ای که جلب توجه می کرد
آگاھی آنان از ضرورت ايجاد يک
تشکل سراسری از بازنشستگان
تأمين اجتماعی و وحدت با
کارگران شاغل بود.
يک اطالعيه تشريحی در مورد
مطالبات بازنشستگان در بين
بسياری از تظاھر کننده گان
منتشر شد که متن آن به قرار زير
است:
متن اطالعيه منتشره در تظاھرات
 ١۵آبان ماه

مطالبات بازنشستگان تأمين
اجتماعی:
 - ١افزايش حقوق ماھيانه
حداقل به ميزان افزايش نظام
ھماھنگ خدمات کشوری و با
در نظر گرفتن تورم واقعی
 - ٢برقراری "بيمه تکميلی"
برای ھمه بازنشستگان تأمين
اجتماعی؛ زيرا پس از سی
سال کارھای سخت و توان
فرسا و با توجه به باال بودن
ھزينه ھای درمان ما قادر به
درمان ھای اساسی نبوده و اين
باعث رشد سريع بيماريھا می
شود که فرتوتی زود رس را با
خود ھمراه دارد
 - ٣تشکيل صندوق رفاھی
وام؛ مسافرت و وام تحصيلی
ديگر
)ھمانند
فرزندان
بازنشستگان کشوری(
 -۴تشکيل تعاونی ھای مسکن
برای بازنشستگان فاقد مسکن
دوستان
اجتماعی

بازنشسته

تأمين

ھمانظور که می دانيد در
سرزمين که زندگی می کنيم
"کار" و "تالش" ارزشی ندارد
و کارگران و حقوق بگيران؛
حتی در بھترين وضعيت
زندگی در ايام جوانی خود نمی
توانند حداقل امکانات الزم
برای خود و خانواده شان را
تھيه کنند و تمام بھره مندی
ھای زندگی از آن کسانی است
که کار نميکنند؛ از اينجھت
کارگران و حقوق بگيران در
زمان جوانی و توانمندی خود
مجبور به انجام دو يا سه کار
می شوند و در زمان
بازنشستگی علی رغم سی سال
کار و آبرو داری اجبارا" به
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کار ھای نامناسب و دون شأن خود
تن می دھند .و در اين مقطع زمانی
بجھت بحران ھای اقتصادی  -که به
دست دولت و سوء استفاده گران
ناشی شده – و با خيل عظيم جوانان
بيکار؛ کار برای بازنشستگان ناياب
است.
يک اصل تاريخی می گويد ھر
نسلی پا روی دوش نسل قبلی خود
می گذارد؛ اين ھمه بنا ھا؛ شھرھا؛
کارخانه ھا؛ سد ھا؛ جاده ھا و
خيابان ھا و تأمين زندگی دھھا
ميليون انسان نسل پس از ما؛ از
زحمت چه کسی ساخته شده است؟
دولتمردان و سرمايه داران بدون
آنکه کمترين زحمتی برای اين
مملکت کشيده باشند و به اصطالح
سنگ روی سنگ گذاشته باشند
امروزه در بھترين و مستحکم ترين
بناھا و خود روھايی که ما ساخته
ايم و در روی بھترين مبلمان ھا لم
می دھند و به روی مبارکشان ھم
نمی آورند که از قبل دسترنج چه
کسانی استفاده می کنند؟ دولتمردان
فراموش کرده اند که اين کارگران
بودند که وقتی با قدرت عظيم خود
بطور يکپارچه و متحدانه در سال
 ۵٧پا به عرصه مبارزه نھادند
رژيم گذشته خلع سالح شد.
دوستان می دانيم که  ٣٠٪حقوق و
مزايای دريافتی ماھيانه از ما کسر
و به حساب تأمين اجتماعی ريخته
می شود .برای اينکه بدانيم در چھل
يا سی و يا ده سال قبل چه ارزشی
داشته است؛ کافيست با قيمت اقالم
مصرفی مثل برنج و يا گوشت و يا
مسکن و غيرو سنجش کنيم؛ در سی
سال قبل گوشت کيلويی  ٢۵تومان
بود و از حقوق و مزايای ۴٠٠٠
تومانی ما  ١٢٠٠تومان بيمه کسر
می گرديد )سی در صد بيمه( يعنی
برابر با  ۴٨کيلو گوشت ماھيانه
بيمه پرداخت می کرديم و با قيمت
امروزی که حداقل کيلويی ١٨٠٠٠
تومان است؛ برابر با حدود /٠٠٠
 ٨۶۴تومان می گردد؛ و اين مبلغ
ماھيانه با معادل سازی ارزش
امروزی؛ در سی سال قبل بعنوان
بيمه از حقوق ما کسر می گرديد و
مسلم است که بخشی از آن سرمايه
گذاری شده و بجريان افتاده و طی
سال ھا دارای بازده بوده است و
نتيجتا از مبلغ ذخيره اوليه نيز

افزون شده است .حال پس از سی
سال خوبست مسئولين روشن کنند
که اين پول ھايی که ما پرداخته
ايم به کجا رفته است؟ حاکميت
موظف است عدالت را رعايت
کند و از اينکه سرمايه؛ دسترنج و
حاصل زندگی ما توسط ديگران
بغارت برود جلوگيری نمايد .اگر
تورم ايجاد شده؛ ما که خود توليد
کننده و عامل کاھش تورم بوده ايم
و بايد ديد چه کسانی باعث ايجاد
تورم بوده اند و آيا ثروت آنان در
اين مدت کاھش يافته و يا دھھا
برابر افزايش پيدا کرده است؟
مصداق جمله معروف شده ايم
"کسی که کار می کند چيزی
بدست نمی آورد و آنکه چيزی
بدست می آورد کار نمی کند"
دوستان ھم اکنون ما يعنی
سازندگان تمام نعمات کنونی در
ته جدول قرار داريم .ھمه چيز را
تقسيم می کنند؛ بودجه ھا را
تخصيص می دھند و اگر چيزی
ته آن ماند نيم نگاھی بما کرده و
اندکی در نظر می گيرند و اگر
نمانده بود که سخنرانی ھای طول
و درازی در مورد جبران حقوق
ما می کنند اما در درون آن جز
حرف و وعده و وعيد توخالی
ھيچ چيز نيست .ما صدقه نمی
خواھيم؛ ما حقوق اساسی خود را
می خواھيم.
بايد بفکر جدی و اساسی باشيم؛ با
ريختن غم و غصه و اندوه در
درون خود؛ يعنی با از بين بردن
خود کاری صورت نخواھد
گرفت؛ با حرکت انفرادی نيز
بجايی نمی رسيم و با يک جواب
"نه " سر باال از يک کارمند دون
پايه
صفحه 5
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تظاھرات بازنشستگان تأمين اجتماعی
در مقابل مجلس
يک تجربه و يک الگوی سازماندھی ...
خلع سالح می شويم .حرکت ھای
موضعی و عصبانی جمعی نيز
راه بجايی نخواھد برد و ھمانند
رعد و برق محو می شود.
راھکار ما ايجاد تشکيالت دائمی
و سراسری است
اگر متحدانه و در سراسر مملکت
خواسته ھای خود را با صدای
رسا اعالم کنيم کسی نمی تواند
آنرا نشنيده بگيرد؛ ما جمعيت
زيادی ھستيم می توانيم در
تصميمات کالن و انتخابات و
غيرو اثر گذار باشيم؛ بايد جمع
خود را باور کنيم ھمانطور که ما
سازندگان نعمات موجود ھستيم؛
اما سئوال اينستکه شورا ھای خود
را چگونه تشکيل بدھيم؟
 - ١در تمامی شھرستان ھا و
مراکز استان می توان با تجمع در
مقابل سازمان کل تأمين اجتماعی
بطور مرتب اول ھر ماه ضمن
بيان خواسته ھا؛ مجمع عمومی
خود را تشکيل و يک ھيأت
موسس شورای نمايندگان با
اھداف زير تشکيل شود.
 فراخوان تشکيل مجمع عمومیبازنشستگان ھر شعبه در مسجد
محل؛ پارک منطقه و يا يک مکان
عمومی ديگر که بطور مرتب در
پانزدھم ھر ماه تشکيل شود و
برگزاری انتخابات جھت شورای
دائمی ھمان منطقه
تشکيل کمسيون ھای :فرھنگیو انتشارات؛ روابط عمومی؛
ھمکاری ھای داوطلبانه؛ تفريحی
و ورزشی
انتشار خبر نامه بازنشستگانتأمين اجتماعی منطقه بطور
ماھيانه برای بازنشستگان ھر
شعبه

 - ٢تشکيل شوراھای
بازنشستگان تأمين اجتماعی
شھرھا متشکل از نمايندگان
مناطق با کميسيون ھای
مربوطه
 - ٣تشکيل شوراھای استانی
از نمايندگان شھرھا و بالخره
در سطح کشور از نمايندگان
استانھا
ھمانطور که مقامات دولتی
وعده دادند که حقوق
بازنشستگان تأمين اجتماعی
ھمانند بازنشستگان کشوری و
لشگری افزايش خواھد يافت و
از طرف ديگر ميزان بيمه
پرداختی ما بسيار بسيار بيشتر
از ميزان بيمه پراختی کشوری
و لشگری بوده و قابل مقايسه
نمی باشد درخواست تحقق
مطالبات بحق موارد ذکر شده
را داريم.
جمعی از بازنشستگان تأمين
اجتماعی"
***
يک تجربه و الگوی روشن
ما از اعتراض و مطالبات
برحق کارگران بازنشستگان
حمايت ميکنيم .نه فقط بايد
حقوقھا افزايش يابد و
بازنشستگان از بيمه درمانی
کامل و مناسب برخوردار
باشند بلکه تامين مسکن مناسب
و ديگر خدمات ضروری
رفاھی جزو حقوق مسلم
بازنشستگان است .کارگرانی
که تمام جوانی و بھترين
دوران زندگی شان را برای
سرمايه کار کرده اند ،بايد
بدون قيد و شرط از کليه
امکانات و زندگی شايسته
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انسان در دوران
برخوردار باشند.

بازنشستگی

کارگران ھمينطور خواھان:
 -1تقليل سن بازنشستگى براى زنان
و مردان به  ٥٥سال يا پس از ٢٥
سال سابقه کار ) ١٨سال در
کارھاى سخت(.
 -2پرداخت حقوق بازنشستگى
معادل باالترين حقوق دريافتى در
دوره اشتغال .ترميم بيمه
بازنشستگى ھمراه با افزايش سطح
دستمزدھا.
 -3پرداخت بيمه بازنشستگى
دولتى ،معادل حداقل دستمزد
رسمى ،به ھمه افراد باالى ٥٥
سالى که فاقد حقوق بازنشستگى
ھستند.
 -4پرداخت حقوق کامل بازنشستگى
به کارگرانى که در نتيجه صدمات
ناشى از کار توانايى کار کردن را
از دست ميدھند ،ھستند.
زنده باد شوراھا
راه حل
سازماندھی

بارنشستگان برای
خود و برپائی

اجتماعات مرتب ،اجتماعاتی که
به مجمع عمومی و شورای واقعی
کارگران بازنشسته برای ھر
تصميم جمعی شان بدل ميشود،
تصميم و راه حل بسيار بجا و
آگاھانه و موثری است .راه حلی
که نه فقط بايد با ھمت و پيگيری
کارگران بازنشسته به تشکيل
شوراھای بازنشستگان منجر شود
بلکه پرستاران ،معلمان و ديگر
بخشھای طبقه کارگر در مراکز
کار و محل زيست ضروری است
اين راه حل مبارزاتی را بکار
گيرند .ايجاد سازمانھای توده ای
کارگران امر خود کارگران است
و شوراھا و مجامع عمومی تنھا
نھادھائی ھستند که ضامن دخالت
مستقيم و مستمر ھر فرد در
تصميمات و تحرک ھای جمعی
را فراھم ميکند .شوراھا امروز
نقش بسيار مھمی در بسيج
کارگران و مردم زحمتکش در
محالت برای سازماندھی يک
مقاومت و مبارزه توده ای عليه
سياست فقر و فالکت حکومت
اسالمی دارند .ھمه جا شوراھا را
برپا کنيد و از شوراھا بعنوان
نھادھای اعمال ارائه توده ای
برای طرح مطالبات و ابزار
مبارزه جمعی برای تحقق آنھا
بکوشيد .زنده باد شوراھا! *

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

تمام فالسفه تاکنون جھان را تفسير
کرده اند ،حال آنکه مسئله بر سر
تغيير آنست!
کارل مارکس
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کومه له و تالقی گرايش ھای سياسی و اجتماعی
يک خصلت پايه ای و ھميشگی
آذر ماجدی
طی دھه اخير چند انشعاب در
حزب کمونيست ايران يا در
معنای واقعی کلمه کومه له بسوی
ناسيوناليسم کرد رخ داده است.
بعالوه ،جريانات کوچک تر و
انفرادی با تمايل به کمونيسم
کارگری از اين حزب جدا شده
اند) .نمونه اخير آن تحت عنوان
منتقدين کمونيست به رھبری
حزب نقد کردند و اکنون از حزب
اخراج شده اند (.انشعابی که به
تشکيل سازمان زحمتکشان
انجاميد ،باالخره ،به گرايش
ھميشه موجود درون کومه له و
سپس حزب کمونيست ايران،
گرايش ناسيوناليسم کرد ،در يک
شرايط مناسب سياسی – اجتماعی
تعين تشکيالتی بخشيد.
اين انشعاب عمال به شکل گيری
جريان باند سياھی
يک
ناسيوناليست قومپرست و از جنس
کنترا موجوديت سازمانی و علنی
بخشيد؛ جريانی که در پلنوم
ھايشان در کردستان عراق ،تحت
حاکميت ناسيوناليست ھای کرد،
بروی ھم اسلحه می کشند و پاسخ
مخالفينشان را حتی نه با سالح
اخراج ،بلکه با سالح گرم و آتشين
گلوله می دھند؛ جريانی که در
اروپا و آمريکا با کراوات حضور
می يابد و خود را سوسيال
دموکرات می نامد و در کردستان
بر سر بلند کردن پول ھای دولت
بوش با ھم جنگ نظامی می کنند.
مھر تائيد تاريخ
وقتی منصور حکمت پس از
کنگره دوم حزب کمونيست ايران
از وجود گرايشات مختلف درون
حزب صحبت می کرد ،رھبری
حزب در مقابل اين بحث سکوت
می کرد ولی گرايش مرکز و
راست ناسيوناليستی درون محافل
خود ،او را به خيال پردازی متھم
می کردند يا حتی او را "ديوانه"

خطاب می کردند* .اما اگر در
آن مقطع و حتی پس از جدايی
منصور حکمت و گرايش
کمونيسم کارگری از اين حزب
در سال  ،1991اين تحليل و
تز منصور حکمت با ناباوری
از جانب اين جريانات روبرو
می شد ،اکنون اتفاقات ده سال
اخير تاکيدی محکم بر اين
واقعيت گذاشته است.
منصور حکمت بار ديگر در
سمينار انجمن مارکس لندن،
در  24مارس  ،2001تحت
عنوان "بحران و انشعاب در
کومه له"** بر اين تحليل
صحه می گذارد .او می گويد
که از پيش از تشکيل حزب
کمونيست ايران اين سه
گرايش ،کمونيسم کارگری،
گرايش مرکز تشکيالت داری
و ناسيوناليسم کرد در کومه له
وجود داشته است .گرايش
ناسيوناليسم کرد در آن مقطع با
تشکيل حزب کمونيست مخالف
بود ،اما حرفش را نه به شکل
مبحثی منسجم و تدوين شده،
بلکه در محافل و از طريق سم
پاشی عليه کمونيسم و "فارس
ھا" و ترور شخصيت به پيش
می برد .خطی که در کنگره
سوم کومه له علنا توسط شيخ
عزالدين حسينی و جالل
طالبانی نمايندگی می شد.
گرايش مرکز يا تشکيالت
داری که "آن روی سکه
نداشتن استراتژی طبقاتی
است" پيش از تشکيل حزب
کمونيست ،تشکيل حزب را
راھی برای حفظ تشکيالت و
تداوم مبارزه "پيشمرگايتی"
پس از يکی از خونين ترين
سرکوب ھای قرن بيستم ،پس
از سرکوب ھای سی خرداد
 60می ديد .+اين سه گرايش

برای مدتی کوتاه پس از تشکيل
حزب با ھم ھمزيستی مسالمت آميز
داشتند .پس از کنگره دوم اين سوال
اساسی که حزب بايد چه کند؟ و
محتوای فعاليت کمونيستی چيست؟
توسط منصور حکمت در تشکيالت
طرح شد .در فاصله کنگره دوم و
سوم حزب يعنی از بھار  1986تا
زمستان  1989تنشی که در ميان
گرايشات مختلف تشديد شده بود
عمال سر باز کرد.
منصور حکمت در گزارش به
کنگره سوم به رويدادھای مھم بين
المللی و تاثيرات آن بر جنبش
کمونيستی بين المللی پرداخت .وی
گفت" :بحث کمونيسم کارگری
نوعی انتخاب را در مقابل ما قرار
داد .انتخابی ميان کمونيست بودن،
امر انقالب کارگری را به پيش
بردن و يا علی العموم راديکال
بودن و در حيطه راديکاليسم
غيرپرولتری محبوس ماندن ".اين
گزارش بر تغيير شرايط جھانی و
موقعيت کمونيسم و بر مبرميت
انتخاب کمونيسم کارگری تاکيد
دارد.
منصور حکمت در حاشيه اين
گزارش در کنگره سوم يک
سخنرانی ايراد می کند .در ھمان
ابتدای اين سخنرانی به بی آيندگی،
پاسيفيسم و بی افقی خط مرکز
تشکيالت داری اشاره می کند:
"ديروز در حاشيه جلسات از يکی
از رفقا پرسيدم که آيا در اين
مبحث ،که البته عنوان پر طمطراقی
ھم دارد ،دخالتی می کنی؟ به
شوخی گفت که بھتر است فعال "قاچ
زين را بچسبم ".و بحثی که من
دارم اينست که به حکم شرايط عينی
که بيرون ،در دنيا ،در جريان است
بدون توجه به اين بحث قاچ زينی
دست کسی باقی نمی ماند که
بچسبد) ".منصور حکمت ،مجموعه
آثار ،جلد ششم ،ص (205

جدايی منصور حکمت و بدنبال
آن بسياری از کادرھا و اعضای
حزب و کومه له و پيوستن آنھا به
حزب کمونيست کارگری ،تنش
گرايشات را در کومه له از بين
نبرد .کل اين جريان يک خط
نفرت عليه کمونيسم کارگری و
منصور حکمت را در حزب پی
گرفت .از بين بردن آثار و کتاب
ھای منصور حکمت و عمال
ممنوعيت مطالعه آنھا در اردوگاه
کومه له ،يک واقعيت شناخته شده
و معرفه است .واقعيتی که بعضا
با "کتاب سوزان" توصيف شده
است.
معضلی که حزب کمونيست ايران
پس از جدايی کمونيسم کارگری و
پس از جدايی يک رھبر اصلی و
متفکر اصلی حزب ،به آن دچار
شده بود ،گريبان اين حزب را
خالص نمی کرد .يک جريان بی
افق و بدون استراتژی طبقاتی
قادر به رشد و ادامه حيات نبود.
لذا خط چپ ستيزی و ترور
شخصيت ناسيوناليسم کرد که از
زمان جدايی کمونيسم کارگری
کوشيده بود حرف ھای پيش پا
افتاده تکراری اقتصاد نوشين و
"تاريخ مختصر" را بنام خود و
در تقابل با مباحث تئوريک
منصور حکمت بقلم کشد تا باين
ترتيب بتواند روی عکس و
جايگاه منصور حکمت خط
بکشد ،تداوم خود را در تعين
تشکيالتی بخشيدن بخود يافت.
بويژه آنکه شرايط عينی و سياسی
– اجتماعی را برای اين امر
مناسب تشخيص داد .رشد و
گسترش قابل توجه نفوذ حزب
کمونيست کارگری در جامعه
يکی از فاکتورھای مھم در شکل
گيری اين
صفحه 7
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کومه له و تالقی گرايش ھای
سياسی و اجتماعی ...
روند بود.
باند زحمتکشان در زمان جدايی
بر "پاسيفيسم" کومه له تاکيد کرد.
عبدﷲ مھتدی گفت که در اين ده
سال پاسيو شده ايم و ھيچ فعاليتی
نکرديم .روشن است که اين
پاسيفيسم نتيجه اجتناب ناپذير
سياست و خط تشکيالت داری و
"چسبيدن به قاچ زين" است .بی
افقی تشکيالتی و بی عملی اين
خط مرکز مورد نقد منصور
حکمت نيز بود .منصور حکمت و
کمونيسم کارگری از موضع چپ
اين خط را نقد کرد و سپس جريان
خود را متشکل کرد و سازمان
بخشيد .گرايش ناسيوناليسم کرد،
ده سال پس از جدايی کمونيسم
کارگری ،از موضعی راست به
اين پاسيفيسم و بی عملی نقد کرد
و جدا شد تا قطب راست و
ناسيوناليستی خود را تعين و
سازمان بخشی کند.
"چسبيدن قاچ زين"
کومه له ،بطور عمومی ،ھنوز در
ھمين شرايط قرار دارد .خط حاکم
بر آن يک راديکاليسم صوری و
در بھترين حالت ناسيوناليسم چپ
در جامعه را نمايندگی می کند.
تشکيالت داری ،يعنی فقدان يک
استراتژی طبقاتی ،کماکان سياست
اصلی رھبری اين حزب است.
تنش راست و مرکز ھمچنان در
اين حزب موجود است و ھر از
چند گاھی اين تنش به اوج می
رسد و به جدايی می انجامد .دو
گرايش عمده درون کومه له
مرکز و راست
گرايش
ناسيوناليستی است .پس از انشعاب
باند زحمتکشان ،که اکنون به دو
جريان باند سياسی تبديل شده اند،
يک فراکسيون بزرگ از
کادرھای قديمی کومه له با
تمايالت ناسيوناليستی شکل
گرفت ،که کومه له آنھا را از
حزب اخراج کرد.

در شرايط کنونی ،در اوضاع
ملتھب سياسی که شرايطی
مساعد برای روی آوری
جوانان به چپ و کمونيسم و
تشديد قطب بندی چپ و راست
در جامعه است و با در نظر
گرفتن ضرباتی که جنبش
کمونيسم کارگری در سالھای
اخير متحمل شده است ،برخی
از اين نيروی جوان به حزب
کمونيست روی آور شده است.
از آنجا که کومه له نامی معتبر
در کردستان است ،و از آنجا
که نام کمونيست بر خود دارد،
ھمواره اين پتانسيل را دارد که
محل جلب و جذب جوانان
کمونيست باشد .بويژه ،در
شرايط کنونی که پس از مرگ
حزب
حکمت،
منصور
کمونيست کارگری دچار
انشعابات شده و خط راست و
پوپوليسم بر دو حزبی که تحت
نام کمونيست کارگری و
حکمتيست فعاليت می کنند،
حاکم شده است ،حزب
کمونيست ايران بعنوان يک
آلترناتيو در مقابل برخی
کمونيست ھای جوان و حتی
کمونيست ھای قديمی قد علم
کرده است .نام منصور حکمت
بعنوان يکی از بنيان گذاران
اين حزب و فرموله کننده
برنامه و سياست ھای اين
حزب در ده سال اول حياتش،
بسياری را متقاعد می کند که
قادر خواھند بود به اين حزب
بپوندند و خط کمونيستی را در
مقابل گرايش ناسيوناليستی در
اين حزب تقويت و فائق نمايند.
اما اين يک توھم بيش نيست.
رھبری کومه له ھنوز سياست
تشکيالت داری و چسبيدن به
قاچ زين را دنبال می کند.
کماکان بدون افق و استراتژی
طبقاتی ،بی حرف و خاموش،
به حيات خود درون "خانواده

چپ" ادامه می دھد .انشعابات و
جدايی ھای اخير پايان داستان
نيست .کومه له محل توليد و باز
توليد اين گرايشات سياسی ھست و
باقی خواھد ماند .اخراج مخالفين
خط حاکم تشکيالت داری،
پاسخگوی اين تناقضات و تنش ھای
درونی نيست.
مساله اينجاست که آن کمونيست
ھايی که با اتکاء به حيات اوليه
کومه له و حزب کمونيست ايران
پيش از جدايی کمونيسم کارگری از آن
و با اميد احياء کمونيسم کارگری در اين
حزب به آن می پيوندند و يا به آن

نزديک می شوند ،دچار يک توھم و
سردرگمی ھستند .حيات کمونيستی
و باشکوه ده ساله اول اين حزب به
تاريخ متعلق است .با دست انداختن
به يک نوستالژی نمی توان آن
واقعيت را احياء کرد .بدون ترديد،
واقعيات ناگوار پس از مرگ
منصور حکمت و انشعابات درون
حزب کمونيست کارگری و دلسردی
که پس از آن در جنبش کمونيسم
کارگری اشاعه يافت ،نقشی اساسی
در اين توھم و سردرگمی و تالش
برای زنده نگاه داشتن اين نوستالژی
دارد.
اين شرايط سخت و ناگوار است .اما
مبارزه طبقاتی را نمی توان بر
افسردگی ،دريغ و پشيمانی و يا
نوستالژی بنا گذاشت .بايد کوشيد
خط کمونيسم کارگری منصور
حکمت را با قاطعيت پی گرفت .بايد
پرچم اين کمونيسم را برافراشته
کرد .بويژه در شرايط مبارزه
سياسی در ايران امروز اين امر از
مبرميت و ضرورت بسياری
برخوردار است .اين تالشی است که
حزب اتحاد کمونيسم کارگری پی
گرفته است .اين پرچمی است که
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
برافراشته است .ما تمام اين
کمونيست ھا را به پيوستن به حزب
اتحاد کمونيسم کارگری فرا می
خوانيم .بياييد تا با ھم برای
سازماندھی يک انقالب کارگری در
ايران و تحقق برنامه يک دنيای
بھتر و ايجاد يک جامعه آزاد ،برابر
و مرفه ،در کنار ھم و دست در
دست ھم مبارزه کنيم.
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به رفقايی که کوشيدند به گفته
خود کمونيسم کارگری را در
حزب کمونيست ايران زنده کنند و
با اخراج پاسخ گرفتند و اکنون در
پاسخ به اخراج به اساسنامه حزب
متوسل شده اند ،نکته ای را بايد
يادآور شد .اين اساسنامه مربوط
به ھمان دورانی است که اکنون
جز خاطره ای در تاريخ بيش
نيست .اساسنامه پاسخ نيست.
دوران اصولی گری کمونيستی که
به مخالف اجازه نقد می دھد و نقد
را با نقد و بحث پاسخ می ھد ،در
اين حزب اکنون بيست سال است
که سپری شده است .دوره ای که
تشکيل فراکسيون در حزب آزاد
بود ،دوره ای که انسانيت
کمونيستی ++بر تمام سياست ھا
حاکم بود ،گذشته است.
***
زمانی که مباحث
•
کمونيسم کارگری در حزب
کمونيست ايران داغ شده بود،
عمر ايلخانی زاده در جلسه
رھبری با کادرھا در اردوگاه
کومه له در کردستان ،منصور
حکمت را ديوانه خطاب کرد .اما
ھمين فرد در پلنوم  16اين حرف
را انکار کرد و نقد خود را به
منصور حکمت و سياست ھايش
پس گرفت) .نوارھای اين پلنوم
موجود است(.
**نوارھای اين
•
سمينار در سايت منصور حکمت
www.m-hekmat.com
موجود است.
+يک نمونه برجسته و
•
مدون اين گرايش را در نامه
عبدﷲ مھتدی به منصور حکمت
پيش از تشکيل حزب می توان
مشاھده کرد .نامه ای که در پايان
دوران مناطق آزاد نوشته شده و
به نامه شيرکو معروف شد .در
اين نامه عبدﷲ مھتدی نظرات
منصور حکمت را درباره تشکيل
حزب نقد کرده بود .او بر اين
نکته تاکيد گذارده بود که اگر
حزب را تشکيل ندھيم نابود می
شويم .بايد حزب را تشکيل دھيم
وگرنه نمی توانيم دوام بياوريم.
صفحه 8
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کارگران راه آھن تھران
واريز  2ماه دستمزد معوق به قدرت اعتصاب!
بنا به خبر دريافتی ،به دنبال اعتصاب قدرتمند روز يکشنبه نھم آبان
ماه بيش از  100نفر از کارگران فنی خط و ريل راه آھن بين شھری
تھران منطقه اسالم شھر ،و زمزمه پيوستن کارگران خطوط و
بخشھای ديگر راه آھن به کارگران اعتصابی برای نقد شدن  3ماه
دستمزد معوق و پرداخت حق بيمه کارگران از طر ف شرکت انگل
پيمانکاری به اداره بيمه ،سر انجام در روزھای اخير سرمايه داران و
عوامل حکومت اسالمی در راه آھن تھران در ھراس از خطر
گسترش اعتراضات و اعتصابات به ديگر بخشھای راه آھن ،اقدام به
واريز نمودن  2ماه دستمزدھای معوق مرداد و شھريور ماه نمودند.
اما اين در حاليست که دستمزد مھر ماه کارگران ھمچنان پرداخت
نشده و از پرداخت حق بيمه کارگران به اداره بيمه از جانب کارفرما
خبری نيست!
يکی از کارگران ميگفت :تا چند روز پيش ھا و قبل از اعتصاب ،با
آنکه نمايندگان ما در چند ماه گذشته بارھا عليه شخص "صاحب
محمدی" و اداره راه آھن به اداره کار شکايت نموده بودند ،بعلت
ھمکاری اداره کار حکومتی با آنھا ،با پررويی ميگفتند خبری از پول
نيست ،بايد صبر کنيد و کار کنيد .اما حاال با يک روز اعتصاب فقط
 100نفر از ما در منطقه اسالم شھر به لرزه و ھراس افتاده اند.
عقب نشينی کارفرما و پرداخت  2ماه دستمزد معوق ناچيز ،که آن ھم
کارگران زحمتکش و محروم از چند ماه پيش با باال آوردن قرض و
بدھکاری خرجش نموده اند ،اکيدا و ابدا کافی نيست .اين بخشی از
سياست ھميشگی حکومت اسالمی سرمايه داران و عواملش برای
تزريق مسکن به جنبش کارگری و کنترل موذيانه اعتراض و
اعتصابات کارگريست .کارگران راه آھن خواھان دريافت فوری
دستمزدھای پرداخت نشده مھر ماه و ھمچنين پرداخت حق بيمه
ھايشان ھستند که ھم اکنون حتی از داشتن دفترچه بيمه خدمات درمانی
نيز محرومند .عالوه بر اين لغو کار پيمانکاری و ايجاد امنيت شغلی،
افزايش دستمزدھا مطابق با ھزينه ھای سرسام آور زندگی 5 ،روز 6
ساعته کاری در ھفته ،بيمه بيکاری و دريافت دستمزد مربوط به ايام
اعتصاب ،از جمله خواستھای اصلی کارگران راه آھن ميباشد.

شماره ١۶٩

کومه له و تالقی گرايش ھای
سياسی و اجتماعی ...
++منصور حکمت و گرايش کمونيسم کارگری با وجود آنکه اکثريت
کادرھا و رھبری را در دست داشت ،ترجيح داد که بجای تشکيل کنگره
 4و تحکيم تشکيالتی خود بر اساس اساسنامه و الجرم تسويه راست ،از
حزب کمونيست جدا شود و حزب خود را بسازد .منصور حکمت حتی
پس از اعالم جدايی از اين حزب در راس حزب )با اتکاء به اتفاق آراء
رھبری وقت حزب( باقی ماند و پروسه صلح آميز و انسانی جدايی را
رھبری کرد .تا زمانی که اطمينان حاصل نکرد که کليه انسان ھای
پناھنده به اردوگاه ھای کومه له ،سالم به يک منطقه امن رسيده اند و
ھمچنين کليه پيشمرگان زخمی ،کودکان و غيره به يک منطقه امن
پناھنده شده اند ،در راس حزب باقی ماند .بسياری از انسان ھايی که در
آن مقطع در اردوگاه ھای کومه له يا در شھر سليمانيه پناھنده بودند،
ھنوز ،حتی باوجود آنکه برخی از آنھا از نظر سياسی – جنبشی متعلق
به خط ناسيوناليستی ھستند ،اعالم می کنند که جان و زندگی شان را
مديون منصور حکمت ھستند.
اين را نقل کرديم تا بگوييم که اين انسانيت کمونيستی و اصولی گری
کمونيستی ديگر جايی در اين حزب ندارد .نمونه آن اخراج اعضای
منتقدی است که در اردوگاه کومه له زندگی و فعاليت می کنند و پس از
اخراج در شرايط ناامن کردستان عراق ،بدون ھيچ حمايت امنيتی و
مالی به حال خود رھا می شوند.

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

بيش از  1000نفر از کارگرانی که دستمزدھا و حق بيمه ھايشان
معوق شده ،تحت استخدام شرکت انگل پيمانکاری "راژمان کبير" اند.
دستمزد کارگران پيمانکاری راه آھن تھران در غالب قراردادھای
موقت و سفيد امضا بر پايه قانون کار حکومت اسالمی سرمايه داران
 300ھزار تومانی بوده و ساعت کاری کارگران راه آھن تھران از 7
صبح تا  2بعدازظھر و اضافه کاری اجباری بنا به نياز کارفرما
برقرار ميباشد.

کارگران شاغل و بيکار! متحدانه

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

عليه بيکارى بميدان بيائيد!
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يا کار يا بيمه بيکارى!
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شماره 177

کمونيسم تنھا راه نجات بشريت است!
در سالروز انقالب اکتبر
سياوش دانشور
رجوع به تاريخ و مرور
رويدادھاى مھم و دورانساز ،اگر
ھدفى در امروز و تغيير وضعيت
انسان امروز نداشته باشد ،به يک
يادواره شبه مذھبى و بى مصرف
تبديل ميشود .مشقات نسل اندر
نسل طبقه کارگر ادامه دارد.
نيروى شگرف بشريت کارگر در
توليد ثروت ابعاد غول آسا يافته
است .به ھر محاسبه اى بشر
ھمين امروز ميتواند خوشبخت و
مرفه و آزاد زندگى کند .اما قوه
قھريه سرمايه نميگذارد .خداى
زمينى و ساخت بشر به او
حکومت ميکند .اين جھان ،اين
قدرت ،سرمايه ،اين کار انباشته
کارگر ،ھرچه قوى تر ميشود
کارگر ضعيف تر ميشود .کارگر
بعنوان يک طبقه اجتماعى و
جھانى زير فشار مخلوق خويش،
قدرت سرمايه ،دارد له ميشود.
اگر سوالى در ذھن آحاد و توده
کارگر در سالروز اکتبر سرخ بايد
مطرح باشد اينست؛ آيا تغيير
ممکن است؟ آيا ميتوان اين قدرت
را بزير کشيد؟ آيا بشر ميتواند بر
مقدرات زندگى اجتماعى خويش
حاکم شود؟ يا نه ،وضعيت ھمين
است! سرمايه و سرمايه دارى
"اذلى و ابدى" است! بايد رقابت
در باغ وحش بازار را چسپيد! بايد
گليم خود را از آب بيرون کشيد!
بايد تسليم شد!
انقالب بلشويکى اکتبر ،عليرغم
تمام محدوديتھايش ،براى بشريت
کارگر امروز يک پيام و يک
درس ساده دارد :اين وضعيت
قابل تغيير است .اين وضعيت
ميتواند و بايد تغيير کند .اين
وضعيت ھميشه نبوده است و
ھميشه نميتواند بماند؛ اگر بشر
اراده کند .زير و رو کردن اين
دنياى مملو از بيرحمى ،بى
عاطفگى ،زن ستيز ،کودک آزار،
ضد کارگر ،ضد بشر ،خونريز،
مفتخر به قتل و جنگ و جنايت

"مدرن" ،ممکن است! امر
تغيير مبرم و ضرورى و
ممکن است! ھر زمانى امر
تغيير محتاج ھر پيشرطى بوده
است ،امروز به ھيچ شرط
تاريخى ،اقتصادى و فرھنگى
گره نخورده است .تنھا اراده
متشکل طبقه اى را طلب ميکند
که ميتواند اين تغيير را عملى
سازد! بايد عليه سرمايه و
قدرتش انقالب کرد .بايد اين
نظام را با تمام جوارح و
ارکانھائى که بقايش را تداوم
ميدھند بزير کشيد .خوشبختى
از طريق بازى در زمين
بورژواھا و دمکراسى و
در
تدريجى
اصالحات
چھارچوب اين نظام حاصل
نميشود .کارگر ھر روز در
صف مقدم اصالحات اجتماعى
و گرفتن ھر ذره از حق خويش
از سرمايه است .اما حاکميت و
مناسبات اقتصادى مبتنى بر
بردگى مزدى و نابرابرى
بنيادى در اين نظام ،تنھا و تنھا
با انقالب عليه کل بنيادھاى اين
نظام جھنمى ممکن است .پيام
اکتبر ساده است؛ کارگران
ميتوانند دنيائى را فتح کنند!
آنھا بجز زنجيرھايشان چيزى
براى از دست دادن ندارند! اما
اين جھان با صفى وسيعى از
مخالفين آرمان و افق آزادى
جامعه مقاومت ميکند .عليه
اھداف شريف انسانى کارگر و
کمونيسم به ناشريف ترين
روشھا دست ميزند .از قتل و
جنايت و ترور تا تبليغات
کشنده و "علمى" و انزواى ھر
فرد در کنج خانه خويش ،از
غير ممکن بودن تغيير تا
سرکوب و جنگ ،از جا
انداختن ارزشھاى وارونه و
حيوانى رقابت تا ايجاد شکاف
و تفرقه در صفوف کارگر و
کمونيسم و اردوى آزاديخواھى
و برابرى طلبى ،از تئورى
بافى براى غير ممکن بودن

تغيير تا اعالم شکست کارگر ،از
عربده ھاى منفعت جويانه عليه
انقالب و تالش کارگر تا شليک
گلوله و خفه کردن صداى اعتراض
و اعتصاب ،اين نظام با چنگ و
دندان از موجوديت خود دفاع
ميکند .سرمايه از آنجا که سرشتش
ضديت با کارگر و آرمان رھائى
بشر است ،به ھر شيوه اى تالش
ميکند در مقابل حرکت براى تغيير
بايستد .يک رکن اين تالش تبليغات
ايدئولوژيک عليه انقالب کارگرى
براى آزادى جامعه است.
اما انقالب يک اسطوره نيست ،يک
فتيش نيست ،يک حرکت عظيم
اجتماعى است ،يک زلزله سياسى
است ،سطح معينى از جدال طبقات
در دوره انقالبى است .انقالب يک
مکانيزم اجتماعى برون رفت از
بحران است وقتى که تمام راه
حلھاى مھار بحران تست شدند و
شکست خوردند .انقالب يک انتخاب
"ايدئولوژيک" عده اى انقالبى "تند
مزاج" نيست ،برآيند تقابل و نقد
راديکال و اجتماعى طبقه اى است
که نفعى در حفظ وضع موجود
ندارد .انقالب امرى دستورى
نيست ،امرى عقيدتى نيست ،يک
"ده فرمان" مذھبى نيست ،تنھا وقتى
رخ ميدھد که قدرت فائقه ديگر
نميتواند به روشھاى سابق حکومت
کند و اکثريت عظيم توده کارکن و
مردم محروم ديگر نميتوانند قبول
کنند و ديگر گردن نميگذارد .انقالب
نقد است ،آنتى است ،عليه وضع
موجود است ھر آنطور که ھست.
انقالب نه ميگويد ،شرايط موجود را
نميخواھد ،نفى ميکند ،سازش
نميکند ،سلبى است ،راديکال است،
مھر خواست و تمايالت محورى و
عمومى طبقات اجتماعى معينى را
برخود دارد .ھويت ھر انقالب را
تنھا ميتوان با افقش ،با رھبرى اش،
و با حزب انقالبى اش معنى کرد نه
با جدولھاى رياضى و کميتھاى علم
اقتصاد بورژوائى .سرنوشت ھر

انقالب را رھبران انقالب و
موقعيت و پراتيک اجتماعى
نيروى انقالبى تعيين ميکند.
اگرچه تاريخ بشر انقالبات زيادى
را تجربه کرده است اما انقالب
پديده اى جديد است ،ھيچ انقالبى
مشابه ديگرى نيست ،ھر انقالبى
خود ويژه است ،چون مجموعه
شرايط و اوضاع و احوال و
کشمکش اجتماعى که به يک
تحول انقالبى منجر ميشوند ،و
انقالب خود يک محصول آنست،
متفاوت است .چون نيروھاى
درگير و متخاصم در ھر انقالب
متفاوتند .پرولتاريا و بورژوازى
بعنوان دو طبقه متخاصم برسر
افق جامعه و سرنوشت جامعه
وارد جدال ميشوند ،جامعه قطبى
ميشود ،از ھر منفذ جامعه تالش
براى تغيير و تالش براى دفاع از
وضع موجود در اشکال حاد
بروز ميکند ،اما در ھر انقالب
موقعيت و ويژگى و شرايط نبرد
اين نيروھاى متخاصم ضرورتا
يکى نيستند .حتى ھيچ انقالبى را
صرفا و به تنھائى با شعارھايش
نميتوان تشخيص داد ،چون
شعارھا ضرورتا بيان اھداف
نھائى حزب و طبقه انقالبى
نيستند .نه شعار "نان و صلح"
اھدافى سوسياليستى اند و نه
بلشويکھا بدون طرح اين شعارھا
ميتوانستند براى کسب قدرت
سياسى خيز بردارند .ھر انقالبى
خود را با پاسخ به سواالت
محورى قلمرو سياست در ھر
دوره معنى ميکند .ترديدى نيست
که انقالب بورژوائى عليه نظام
قرون وسطى اى کليسا و سلطنت
نميتواند پرولتاريا را مستقر سازد
اما انقالب در عصر سرمايه
دارى تنھا ميتواند انقالبى
کارگرى و کمونيستى باشد.
انقالبى عليه
صفحه 10
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کمونيسم تنھا راه نجات
بشريت است...
بنيادھاى نظام نابرابر موجود،
عليه بردگى مزدى و مالکيت
خصوصى ،عليه تنزل انسان به
راى در قلمرو سياست و عليه
تنزل انسان به کاال در قلمرو
اقتصاد ،انقالبى عليه بنيادھاى
تبعيض و نابرابرى در زندگى
اجتماعى ،عليه وارونگى بنيادى
دنياى امروز ،انقالبى عليه
سرمايه و ھر آنچه که کھنه است،
انقالبى براى پايان دادن به دوران
تحجر بشر ،براى احياى انسانيت
و بازگشت انسان به انسانيت
خويش.
بگذار بورژواھا و سخنگويان
مغرض و ناقص العقل شان
روزى صد من کاغذ عليه انقالب
و تالش کارگر و کمونيسم براى
تغيير اين نظام سياه کنند ،اين
بخشى از تالش براى کنترل
جنبش کمونيستى طبقه کارگر
براى زير و رو کردن راديکال
وضع موجود است .عليه انقالب
سخن ميگويند تا پايه ھاى ارتجاع
را مرمت کنند ،عليه انقالب
پروپاگاند ميکنند تا نفس تالش
انسان امروز براى تغيير را منتفى
و بى حاصل اعالم کنند .انقالب را
تحريف ميکنند تا استثمار و فقر و
بردگى را تثبيت کنند .رجزخوانى
بورژواھا عليه تالش انسانى
بشريت کارگر و انقالبيون
کمونيست براى تغيير پشيزى
ارزش ندارد .ادعاھاى اينھا پوچ و
بيمايه و بيمارگونه است ،تبليغات
زھرآگين عليه انقالب تنھا بازتاب
جوھر طبقاتى و ضد انقالبى آنھا،
و نشان سطحى نگرى و وارونگى
جامعه اى است که؛ خود را بر
دروغ و ريا و اخالقيات دلبخواھى
و منافع و امتيازات اقتصادى و
سياسى اقليتى مفتخور بنا کرده
است.
مارکس در قله تمدن بشر!
جامعه بورژوائى بدون حمله به
کمونيسم و مارکس قابل تصور

نيست .ضد مارکس بودن ،ضد
تئورى تغيير بودن ،مارکس و
پراتيک انقالبى را تحريف
کردن ،ھر جنايت و ناحقى را
به کمونيسم چسپاندن ،و در
يک کالم از کمونيسم و جنبش
آزادى انسان شيطان ساختن،
روشنفکران
حرفه
يک
بورژوازى است .صحنه
سياست جھان را در دو دھه
گذشته مرور کنيد! به روند
رويدادھا از دھه ھشتاد و
تعرض راست افراطى و بويژه
با پايان جنگ سرد نگاه کنيد!
به الفاظ و ادبيات سياسى و
مکاتب "نو" و چھره ھا و
سخنورانش نگاه کنيد! کوھى
از کلمات قصار و ژست ھاى
توخالى ،صفى از سياستمداران
مبتذل و مکاتب پفکى ،رژه
وعده ھاى کشيمنى ،انحطاط
انسانى ،جنگھا و نفرتھاى بى
پايان ،کشتارھاى مخوف،
عروج نيروھاى دست راستى
فاشيست ،فقر و فاقه چند صد
ميليونى ،ناتوانى در حل مسائل
ساده و ھزار درد بى درمان
ميبينيد! وعده دادند که دنيا به
سمت "عدالت و رفاه و
نفى
و
دمکراسى"
"توتاليتريسم" ميرود! نتيجه
وعده "رفاه و امنيت و
دمکراسى" چيزى شبيه کشک
شد! گفتند دوران "پايان
ديکتاتوريھا"؟ است! "پايان
تاريخ" است! "پايان کمونيسم"
است! کسى ميداند کجا رفتند آن
شبه حزب اللھى ھاى متعصب
و ضد کمونيست طرفدار
دمکراسى ريگان و تاچر؟
کسى ميداند طرفداران "جامعه
اطالعاتى" و پيروان الوين
تافلر کدام سوراخ قايم شدند؟
کجايند خيل شبه تئوريسين
ھائى که پيشرفت تکنيک و
بارآورى کار را نابودى کارگر
و آرمان کارگرى معنى کردند؟
کجايند خيل پست مدرنيستھاى
عقب مانده اى که تاريخ و
جھت رو به پيش تاريخ و

حقوق جھانشمول و دستاوردھاى
يک قرن جامعه بشرى را انکار
کردند؟ کجايند کاريريست ھاى تازه
به دوران رسيده اى که از ھر
تريبونى عليه کمونيسم و آرمان
آزادى و برابرى بشر در خدمت
ارتجاع نظم نوينى خودشيرينى
کردند؟ دو دھه در يک مقياس
جھانى عليه بشريت حرف زدند!
ليچار گفتند! جنگ سازمان دادند!
ميليون ميليون کشتار کردند! جوامع
را تکه پاره کردند! به نيروھاى
گورستانى قومى و ناسيوناليست و
نژاد پرست تا متعصبين مذھبى و
آدمکشان حرفه اى ميدان دادند!
کثيف ترين جنايات را در تاريخ
جوامع ثبت کردند! فقر و فاقه و
فحشا و اعتياد و بى مسکنى و
بيکارى و بيمارى را به جز الينفک
زندگى صدھا ميليون انسان تبديل
کردند! زير پرچم بازار و
دمکراسى و "پايان ديکتاتوريھا" و
"پايان ايدئولوژى" شنيع ترين
جنايات و افسارگسيخته ترين
ديکتاتورھا را با ارتجاعى ترين
ايدئولوژيھا رسميت دادند تا يک
مشت حکم پادر ھوا را اثبات کنند؛
سرمايه دارى "اذلى و ابدى" است!
"کمونيسم مرده است"! انقالب
"خشونت" است! طبقه کارگر بايد
تن دھد! زنده باد سود! زنده باد
بربريت مدرن سرمايه!
سرمايه دارى مفلوک دولتى و به بن
بست رسيده روسيه مدتھا بود که از
نفس افتاده بود .ھيچ تحليل گر جدى
در غرب و نھادھاى آکادميک
غربى به اين بلوک "سوسياليسم"
اطالق نميکرد .جامعه اى که
براساس مزد و روابط کاالئى و
مبادله ميچرخد نميتواند سوسياليسم
نام بگيرد .اينھا براى ھر ناظر
بورژوا ھم مسجل بود .اما تالش
اينھا در جنگ بازار و دولتگرائى
اقتصادى ،به جنگ عليه آرمان
کارگرى در خود اين جوامع و
جنگ عليه تالش براى تغيير بطور
کلى ارتقا يافت .در اين جنگ قرار
بود مارکس و نقد مارکسيستى
کارگر به اين نظام منکوب و
منزوى شود .قرار بود آرمان
کمونيستى و مارکسيستى تغيير
جھان ھمراه با ويرانه ھاى شوروى
دفن شود .نتوانستند .دنيا متوجه شد
که اين وعده ھاى پوچ و مناديان
پوچتر و مرتجع آن راھى ندارند .نه
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فقط راھى ندارند بلکه ھمين
وضع موجود را ھم نميتوانند نگه
دارند .ميخواھند بشر را به
قھقراى تاريخ ،به دوره قرون
وسطى ،به بربريت بازگردانند.
معلوم شد که حق با مارکس است
و جاى او کماکان در قله تاريخ
تمدن بشرى محفوظ است .عليرغم
خيزھاى
و
جست
تمام
روشنفکران بورژوازى و رسانه
ھاى نوکر و تالش ارتجاعى پسا
مارکسيست ھا ،پست مدرنيست
ھا ،نان به نرخ روز خورھاى
تازه دمکرات نظم نوينى ،ھنوز
يک نقد و يک بحث معتبر
نتوانستند عليه تئوريھاى جامع
مارکس و انتقاد مارکسيستى به
نظام سرمايه دارى تدوين کنند.
ھنوز مارکس در ھر رفراندومى
در صدر مينشيند .ھنوز مانيفست
کمونيست کتاب پرفروش است .نه
فقط آثار مارکس بيش از پيش
مورد رجوع ھر انسان منصف و
حتى ھر محقق بيطرفى است،
بلکه متخصصين بازار بورس
وال استريت اعتراف ميکنند که
ھيچ کسى مانند مارکس
مکانيزمھاى سرمايه دارى را
تشريح نکرده است! بورژوازى
در آلمان در انتخابات قالبى اش
از اعتبار مارکس و لنين مايه
ميگذارد تا بى اعتبارى خود را
بپوشاند .مسلمان شکنجه گر و
تازه تئوريسين در رژيم اسالمى
وقتى ميخواھد قمپز بدھد از
ھيجدھم برومر مارکس وام
ميگيرد .آخوند در ايران مجبور
است راه را براى مارکسيسم
قانونى باز کند تا به زعم خود جلو
رشد کمونيسم مارکسيستى را سد
کند .مارکس در حرکت و
اعتراض کارگر کمونيست عليه
سرمايه زنده است .مارکس مانند
اکسيژن و ھواى تازه در فضاى
خفه و گنداب سرمايه دارى براى
انسانى در جستجوى تغيير است.
معلوم شد تئورى تغيير مارکس،
تئورى تغيير جھان در مقابل
فالسفه تفسيرگر دنيا ،تئورى
ماترياليسم پراتيک ،تئورى
کمونيسم کارگرى ،ھر زمان
بدست گرفته شود انفجار مى
آفريند .مارکس ھنوز در اوج
نفرت حرفه اى بورژوازى از
کمونيسم پيروز است و پيروزى
واقعى و در مقياس وسيع ممکن
اگر
است
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کمونيسم تنھا راه نجات
بشريت است...
طبقه کارگر و حزب انقالبى و
کمونيستى اش نقد مارکس را به
تغيير زير و رو کننده نظم سرمايه
عملى کند .و در سالروز انقالب
اکتبر اين اساسى ترين امر ماست.
حق با لنين بود!
لنين تجسم اراده انقالبى و تئورى
تغيير مارکسى است .لنين و
انقالب اکتبر عليرغم محدوديتھاى
تاريخى اش ،اين واقعيت را اثبات
کرد که تغيير ممکن است .لنين
امکانپذيرى سوسياليسم را در
مقابل تفکر رايج عرفانى و
دترمينيستى حاکم به احزاب
انترناسيونال دوم اثبات نمود.
محدوديتھاى انقالب اکتبر را بايد
شناخت .از درسھا و تجارب اين
حرکت عظيم بايد آموخت .وظايف
امروز و سواالت امروز را بايد
شناخت .انقالب اکتبر عليه وضع
موجود را بايد تکرار کرد .اما
لنينيسم و چھارچوب تاريخى
انقالب روسيه قابل تعميم به
شرايط امروز نيست .اين مکان
انقالب اکتبر براى کمونيسم
کارگرى امروز است .مستقل از
تبليغات ضد کمونيستى بورژواھا
و تئورى بافيھاى روشنفکران
شان ،لنين براى کارگر کمونيست
درس ممکن بودن ،ضرورى
بودن ،و مبرم بودن کمونيسم را
دارد .براى طبقه کارگر روسيه و
دنيا تبليغات ضد لنينى بى ارزش
است .در اين سالھا کارگر فھميد با
زدن لنين بيمه بيکارى و شغل و
امنيت شغلى و آينده اش را گرو
ميگيرند ،کارگر فھميد که
برخوردارى از مسکن و سالمتى
و آموزش و حرمت ،رابطه
مستقيمى با حضور سوسياليسم و
جنبش طبقاتى اش دارد .لنين براى
کسانى که در تله مافيا و فقر و
فحشا اسيرند ،نشان انسانيت و
تمدن شد .ھمانروز که محرومان
و مردم بى خانمان شده روسيه با
پرچمھاى سرخ و عکسھاى لنين
در مقابل دوربينھاى سى .ان .ان.

فرياد ميزدند؛ لنين يعنى
مسکن ،لنين يعنى امنيت و
آموزش ،بورژوازى در عين
سرمستى و عربده ھاى
ناھنجارش باخته بود .حرکت
کارگران و بشريت متمدن عليه
تروريسم و ميليتاريسم ،عليه
فقر و يکه تازى سرمايه ،عليه
دارى
سرمايه
دولتھاى
ازجوامع غربى تا آسيا و
آمريکاى التين ،عروج انواع
جنبشھائى که عليرغم محدويتھا
به وضع موجود معترض بود،
به ميدان آمدن طبقه کارگر در
آلمان و فرانسه و ايتاليا و
ايران ،موج برگشت در
کشورھاى آمريکاى التين،
عوض شدن مسير تفکر و تعقل
و عروج جنبش انتقادى -
پراتيکى کمونيستى کارگرى
نشان داد احکام بورژوازى
پوچ بوده است .ھمان روز که
بورژوازى پيروزيش را بر
"کمونيسم" اعالم ميکرد،
جنبش ما ،کمونيسم کارگرى
منصور حکمت ،اعالم کرد که
اين ھياھو ضد کارگرى و ضد
کمونيستى است .اعالم کرد بايد
ايستاد و به جنگش رفت و به
جنگش رفتيم .اعالم کرديم که
اين ھياھو برسر پيروزى جناح
بازار بر جناح سرمايه دولتى
نيست ،جنگى برسر عقب
راندن بشريت کارگر و آرمان
و انتقاد کارگرى و انقالب
کارگرى است .ھمان زمان که
مجسمه ھاى لنين را بعنوان
سمبل جسارت انقالبى کارگر
کمونيست به ساحت "مقدس"
سرمايه بزير ميکشيدند ،داشتند
اعالم ميکردند که نبايد اجازه
داد لنين ديگر و اکتبرى ديگر
عروج کند .ما اعالم کرديم که
دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،
بدون اميد سوسياليسم و بدون
"خطر" سوسياليسم به يک
منجالب تبديل ميشود و
بورژوازى در اين سالھا دنيا
را به لجن کشيد .حکومت
کارگرى لنين با تمام

محدوديتھاى تحميلى ناشى از جنگ
و محاصره اقتصادى تنھا ھشت سال
طول کشيد .انقالب اکتبر ،ھمان
سالھاى دھه بيست در متن
جامعه
اقتصادى
سازماندھى
شوروى از ناسيوناليسم شکست
خورد ،اما بورژوازى با تمام قدرت
ھشتاد سال عليه کمونيسم و انقالب
کارگرى جنگيد .بورژوازى جناح
بازار موفق شد بر جناح رقيب
دولتگرا در بلوک شرق پيروز شود
اما نتوانست اعتراض کارگرى و
آرمان انقالب کارگرى و کمونيستى
را شکست دھد.
حق با لنين بود! اگر جسارت
انقالبى لنين و حزب لنينى و تزھاى
آوريل نبود ،سرنوشت دنيا در قرن
بيستم طور ديگرى رقم ميخورد.
بمراتب سياھتر از اين بود که
نسلھاى متمادى تجربه کردند .حق با
لنين بود ،چون او نمونه و سمبل نقد
و اعتراض سوسياليستى طبقه اى
بود که تنھا نيروى اعاده حرمت و
خوشبختى بشر امروز است.
انقالبات بوقوع ميپيوندند و شکست
ميخورند .دامنه عمل انقالبى در ھر
دوره مشروط به چھارچوبھا و
مقدورات تاريخى و اجتماعى است
که نميتوان از آن انتزاع کرد .نکته
اساسى اينست که در جدال جھانى
امروز بايد جائى ضربه کارى را
وارد کرد .بايد جائى پيروز شد و
راه نشان داد .جھان امروز به لنين
و اکتبر ديگرى نيازمند است .جھان
امروز به نسل احزاب کمونيست
کارگرى که آلترناتيو سوسياليسم را
در مقابل کل جامعه قرار ميدھند
محتاج است .يک انفجار عظيم ديگر
الزم است تا کليه اليه ھاى ارتجاع

را در کره خاکى بلرزاند و به
عقب نشينى در مقابل جنبش
کارگرى و سوسياليستى وادار
کند .بار ديگر ضرورى است که
در متن جھان خون و جنگ و
لجن سرمايه ،غول انقالب قد علم
کند و پرچم آزادى و برابرى و
اعاده حرمت انسانى را برافرازد.
سالروز انقالب اکتبر روز دفاع
از حقانيت اکتبر ،روز دفاع از
حقانيت عمل انقالبى و کمونيستى،
روز فراخوان انقالب کارگرى و
سوسياليستى ،روز اعالم اين عزم
و اين ھدف واالى انسانى و فورى
و ضرورى و امکانپذير است.
در سالروز انقالب اکتبر
قرن بيستم اگر يک واقعه انسانى
داشته باشد ،بدون شک انقالب
کارگرى اکتبر است .در ايران
کمونيسم کارگرى نماينده اکتبر
قرن بيست و يکمى است .ما
حزب پرچمدار اکتبر ھستيم ،ما
حزب تکرار اکتبر ھستيم ،ما
حزب سوسياليسم فورا ھستيم ،ما
ميخواھيم نشان دھيم که کمونيسم
روى
ميتواند
راديکال
راديکاليسمش توده اى و پيروز
شود .ما ميگوئيم تغييرات
ميليمترى و شعارھاى خاکسترى
راه چاره نيست ،ميخواھيم اثبات
کنيم راه حل تغييرات انقالبى و
بنيادى است .ما نماينده تمام آزادى
و اعاده تمام آزادى ھستيم .ما
ميخواھيم لنين را در ايران تکرار
کنيم و کره خاکى را متوجه
راديکالترين و پيشروترين حزب
سياسى مارکسيستى در قلب
خاورميانه کنيم .ما مدعى ھستيم
مسائل
که
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کمونيسم تنھا راه نجات
بشريت است...
خاورميانه را ما ميتوانيم حل کنيم.
ما ميتوانيم به معضل اسالم
سياسى در خاورميانه و حتى در
کشورھاى غربى پايان دھيم .ما
عميقا اعتقاد داريم اگر طبقه
کارگر و حزبش در تحوالت
سياسى ايران نتواند پيروز شود،
ايران به پرتگاھى خواھد رفت که
نمونه آن تاکنون تجربه نشده است
و ميخواھيم مانع اين کابوس شويم.
ما عميقا اعتقاد داريم که کمونيسم
کارگرى ميتواند و بايد به اسطوره
"اذلى و ابدى" بودن نظام سرمايه
دارى و حاکميت احزاب طبقات
دارا خط بطالن بکشد.
گراميداشت انقالب اکتبر براى ما
کارگران و کمونيستھا و انسانھاى
تشنه تغيير ،نه تجليلى عرفانى از
رويدادى متعلق به گذشته ،نه چشم
پوشى از کمبودھاى انقالب اکتبر
و بلشويسم ،نه شانه باال انداختن
در مقابل مسائل و موانع مبارزه
کمونيستى امروز ،بلکه جزئى از
تالش روزمره طبقه ما در سطح
جھانى براى تکرار آن است! حتى
اگر دنياى بورژوازى دنيائى نسبتا
مرفه بود ما کمونيستھا براى
احقاق آزادى و رھائى بشر
پرچمدار انقالب کمونيستى بوديم.
حال که بورژوازى اوج استيصال
و بى آلترناتيوى اش را عريان

کرده است ،امروز که دنيا در
ناامنى سياسى و اقتصادى
مزمن بسر ميبرد ،امروز که
جھان دستخوش تروريسم و
ميليتاريسم و ارعاب و مجازات
جمعى است ،بايد پرچم اکتبر
را برافراشته تر نگھداشت.
چون دنياى امروز عليرغم تمام
بدبختى ھايش ھنوز مديون لنين
و انقالب اکتبر ،و مھمتر،
نيازمند اکتبر ديگرى است!
بايد با صداى رسا اعالم کرد
که بشريت کارگر براى آزادى
خود و کل جامعه راھى جز
انقالب عليه سرمايه ندارد! بايد
از تريبون اکتبر جھان را به
تغيير و امر انقالب کارگرى
فراخوان داد! بايد از تريبون
اکتبر دعوت به صف حزب
اکتبر کرد! بايد دور حزب
متشکل شد و از تريبون آن دنيا
را به انقالب کارگرى و
سوسياليسم و کمونيسم و تغيير
فورى در زندگى انسان امروز
فراخوان داد! کمونيسم تنھا راه
نجات بشريت است!*

کارکنان آموزش و پرورش منطقه  5تھران
نه قراردادی ،نه پيمانکاری!
بنا به خبر دريافتی ،بيش از  135نفر از کارکنان خدماتی بخش کودکان
استثنائی آموزش و پرورش منطقه  5تھران ،بدليل کارشکنی عوامل
حکومت اسالمی از جمله "اسفنديار" بسيجی اوباش حکومتی و مدير
عامل دزد آموزش و پرورش منطقه  ،5از آغاز سال تحصيلی جديد ھم
از نظر دستمزدھا و ھم از نظر موقعيت شغلی در برزخ فقر بيشتر و
اخراج و بيکاری و ابھام به سر ميبرند.
يکی از اين کارکنان خدماتی ميگفت :زندگيمان ھمش شده اضطراب و
کابوس .تا ديروز طرف قرارداد ما شرکت انگل پيمانکاری بود و
دستمزدھايمان را چند ماه چند ماه نمی دادند .از اول مھر ھم آموزش و
پرورش گفته با شما قرارداد می بنديم با کلی وعده ھای دروغ و من در
آوردی .حاال که نزديک  2ماه ھم از سال تحصيلی می گذرد ھيچکاره
ايم .چند ورق کاغذ پاره بی اعتبار بنام فرمھای قرارداد به دستمان داده
اند .با ھمه فقر و گرانی و بدبختی که در زندگی داريم حتی دستمزدھای
مھر ماه را ھم نداده اند و معلوم نيست اين داستان به کجا خواھد رفت .آن
ھم با اين شرايط مسخره جامعه ،با اين گرانی وحشتناک و طرح يارانه و
کوفت و زھر مارشان .ھنوز ھيچی نشده ھزينه ھای زندگی از کرايه
خانه تا نان شب کلی باال رفته .ما نه کار قراردادی ميخواھيم و نه کار
پيمانکاری و نه اين حکومت را .يک روز بنام پيمانکار دستمزدھايمان
را باال می کشند و حاال به نام قراردادی .راستش ما نه اين حکومت قاتل
و دزد را ميخوايم و نه مزخرفا ت تحميلی کار پيمانکاری و قراردادی.
اينا ھمش طرح حکومته برای دزدی و چاپيدن ما.
کارکنان و نيروھای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنائی آموزش و
پرورش منطقه  5تھران که بيش از  135نفر ميباشند ،ھمگی تحت
شرايط کار قراردادی ،دستمزدھا و شرايط کاری فعال نامعلوم در
شرايط بسيار نامناسب مشغول به کارند.

 اولين بار در شماره ١۴يک دنياى بھتر ،مورخه ٧
نوامبر  ١٩٩٧برابر با ١۶
آبان  ١٣٨۶منتشر شد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 18آبان  9 – 1389نوامبر 2010

عليه گرانى و فقر!

آثار
منصور حکمت را بخوانيد!
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وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر ...
برافراشت.

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

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

http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/

مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا،
ژوئن ٢٠٠٨
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 - ١گسترش فقر و فالکت،
گرسنگى و سوتغذيه ،گرانى
سرسام آور و ناتوانى اکثر
مزدبگيران جامعه از تامين
نيازھاى پايه اى خويش ،گسترش
بيکار سازيھا و اخراج گسترده
کارگران ،افزايش کار قراردادى
و سفيد امضا ،گسترش وسيع
شرکتھای پيمانی که کمترين
دستمزدھا را به کارگر ميپردازند،
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم
دسترسى مکفی به بھداشت و
درمان و آموزش و مسکن ،جامعه
را در آستانه يک بحران عميق
سياسى و اجتماعى قرار داده
است .در شرايطی که فقر و
گرانى کمر مردم را خرد کرده
است ،و مردمى ناراضى و
منزجر ھر روز بيشتر قربانى اين
اوضاع ميشوند ،شورش گرسنگان
عليه وضع موجود يک چشم انداز
واقعى است .وظيفه فورى جنبش
کمونيستى کارگران ،سازماندھى
اين پتانسيل اعتراضى طبقه
کارگر و مردم زحمتکش و تبديل
آن به جنبشى خودآگاه و انقالبى
عليه سرمايه دارى و نظام اسالمی
حاکم است.
 - ٢با تشديد گرانى و گسترش فقر
و بروز پيامدھا و مصائب
اجتماعى ناشی از آن ،جناح ھاى
مختلف بورژوائى تالش ميکنند
يکديگر را مسبب اين اوضاع
فاجعه بار قلمداد کنند .تز مقابله با
"مافياى اقتصادى" ،نقد به
"واردات بى رويه" ،سياست
"حمايت از توليدات داخلى" و کال
و
ناسيوناليستى
ديدگاھھاى
پروتکشنيستى ،نه نسخه اى براى
درمان اين اوضاع بلکه تالشى
آگاھانه براى خارج کردن مسبب
واقعى اين وضعيت ،يعنى نظام
سرمايه دارى و کل حکومت
مرتجع اسالمى از تيررس تعرض
و اعتراض کارگران و مردم
گرسنه است .در عين حال طرح
اين سياستھا تالشی برای
پاسحگويی به فشار پائينى ھا از
جانب باالئى ھا است که به سھم
خود به جدال درون حکومتى
برسر کنترل اوضاع و نفس بقاى
حکومت دامن ميزند .جمھوری
اسالمی نه ميخواھد و نه ميتواند
اين اوضاع را تخفيف دھد .تحميل
فقر و فالکت يک سياست رژيم

يک دنياى بھتر

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

طبقه کارگر ،نظام سرمايه داری را
مسبب مستقيم فقر و فالکت و
بيکارى و گرانى و گرسنگى و
مصائب اجتماعى ناشى از آن
ميداند .رژيم اسالمى ،حکومت
مشتى کانگستر سياسى -نظامى و
باندھاى اقتصادى مافيائى است که
بر تمام امکانات جامعه چنگ
انداخته اند .مساله اين نيست که گويا
"مافياى اقتصادى" نميگذارد دولت
کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت
پيش آمده است .اين حکومت مافيايی
سرمايه و اسالم در ايران است.
سران رژيم اسالمی خود از
بزرگترين سران مافياى اقتصادى
در ايران ھستند .کارگران و مردم
گرسنه دراين جدال نبايد به دنبالچه
کشمکش و رقابت بخشھاى مختلف
سرمايه تبديل شوند .کمونيسم و
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش
از سرمايه و جناحھاى دولتى و غير
دولتى بورژوازی ،بر جنبش و راه
حل مستقل اش ،و بر مطالبات و
نيازھاى فورى خود و اکثريت عظيم
مردم در مقابله با اين اوضاع تاکيد
ميکند .مبارزه عليه فقر ،در عين
حال که مبارزه اى براى رفع
نيازھاى فوری کارگران و مردم
است ،درعين حال جبھه مھمى از
مبارزه عليه حکومت و قدرت
سياسى و اقتصادى سرمايه در
ايران است .اين دوره اى است که
بيش از ھر زمان کارگر و اعتراض
و مطالبات کارگرى جايگاه مھمترى
در سياست و نگرش و سمتگيرى
سياسى توده مردم مخالف رژيم
اسالمى پيدا ميکند.
 - ۵مبارزه و اعتراض عليه اين
شرايط دھشتناک يک واقعيت انکار
ناپذير است .اعتراض و شورش
عليه وضعيت موجود يکی از
اشکال محتمل اعتراض در چنين
وضعيتی است .اما در اين شرايط
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و
جنبش آزادی و برابری و رفاه را
تھديد ميکند که کمونيسم و کارگران
پيشرو و سوسياليست بايد آنھا را
بشناسند و راه حل واقعى و عملى
در مقابل آن ارائه دھند .واقعيت
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اينست که شورش عليه فقر و
گرسنگى ،بدون سازمان و بدون
رھبرى و بدون تشکل و آمادگى و
افق روشن سياسى در مقياس
سراسرى ،به تحرک و اعتراضى
کور تبديل ميشود .نتيجه چنين
وضعيتى ،عليرغم حقانيتى که
دارد ،سرکوب و شکست است.
ارکان سياست و تاکتيک حزب در
مواجھه با اين اوضاع ،متشکل
کردن توده طبقه کارگر و مردم
گرسنه عليه فقر و فالکت ،ترسيم
افق و تامين سازمان و رھبرى،
بعنوان سه رکن مھم تضمين
پيشروى و پيروزى است .تبديل
شورش کور به شورش آگاھانه و
عليه
اعتراض
سازماندھی
وضعيت موجود درگرو تامين اين
سه رکن اساسى است.
 - ۶کمونيسم و طبقه کارگر بايد
در راس مبارزه عيله فقر و
گرسنگى و وضعيت فالکتبار
اقتصادی قرار گيرند .در اين
مبارزه يک ھدف استراتژيک ما
خارج کردن کنترل پروسه توليد
و توزيع کاالھا و اقالم مورد نياز
پايه ای مردم از مکانيزم و تسلط
بازار است .دسترسی و
برخورداری از غذا و آموزش و
بھداشت و سالمتی ،نه يک امتياز
ويژه طبقات دارا ،بلکه حق پايه
ای ھمگان و ھدف عمومی ما در
اين مبارزه است .ھر انسانی به
محض چشم گشودن به اين جھان
بايد از تمامی نيازھای انسانی
برخوردار شود .از اينرو مبارزه
برای وادار کردن دولت سرمايه
به دادن سوبسيد به اقالم مورد
نياز زندگی مردم و تامين بيمه
ھای اجتماعی رکن ديگر سياست
ماست.
ايجاد سازمانھاى توده اى عليه
فقر ،برگزارى مجامع عمومى
کارگری در مراکز مھم توليد
مواد غذايی و نيازھای مردم،
برگزاری مجامع عمومی در
محالت کارگرى و فقر زده،
سازمان دادن ايجاد شبکه ھاى
متنوع عليه گرسنگى و فقر ،شرط
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و
سياستی است .بايد در ھر گوشه
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت
اقتصادی
صفحه 12
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نميشود.

پناھندگی از ديروز تا امروز
جمال ارژنگ
حدودا بيش از پنجاه روز است
چندين تن از پناھجويان ايرانی در
شھر آتن پايتخت يونان برای
اعتراض به وضعيت اسفبار خود
و ھزاران پناھجو ،که سالھاست
منتظر جواب ھستند ،دست به
اعتصاب غذا زده اند .چند تن از
اين پناھجويان با دوختن لب خود
به مقابله با قوانين ضد پناھندگی
دولت يونان رفته اند!
بعد از روی کار آمدن جمھوری
اسالمی در ايران و سرکوب خشن
کمونيستھا و مخالفين سياسی
مسئله پناھنده شدن ايرانيان به
کشورھای ھم جوار ايران و
کشورھای اروپايی بصورت
ميليونی شروع شد و ھم اکنون نيز
ادامه دارد و بدنبال رويدادھای
سياسی اخير شتاب پيدا کرده
است .در مدت اين سی سال ما
شاھد افت و خيزھای بسياری در
عرصه پناھندگی بوده ايم .در اين
راه انسانھای زيادی در سرما،
گرما ،در آبھای خروشان جان
خود را ازدست داده اند و بسياری
نيز توسط قاچاقچيان مورد تعرض
قرار گرفته و کشته شده اند .عده
بيشماری نيز توسط ھمين
کشورھای مدعی دمکراسی و
حقوق بشر به کشورھای مبدأ باز
گردانده و توسط رژيم اسالمی
ايران و ديگر جريانات اسالمی
در منطقه زندانی و شکنجه و
اعدام شده اند .اعتراضات زيادی
در اين سه دھه به طرق مختلف به
معضالت پناھندگی و قوانين نيم
بند سازمان ملل در اين مورد شده
است .اما متاسفانه ھنوز ما می
بينيم که مشکالت پناھندگی نه تنھا
بھتر نشده است بلکه ھر روز بدتر
و بدتر ميشود .خصوصا بعد از
پايان جنگ سرد و پس از واقعه
 ١١سپتامبر در سطحی جھانی به
قوانين پناھندگی تھاجم وسيعی
صورت گرفت .خود کميساريای
عالی پناھندگان نيز در اين صف
قرار گرفته و تمام انسانھايی که به
ھر دليلی خود را به اين سازمان

معرفی ميکنند به جای دفاع از
حقوق انسانی آنھا و رسيدگی
به معضالتشان ،آنھارا رسما
مورد باز جويی و محاکمه
قرار ميدھد و به درخواست
پناھندگيشان جواب رد ميدھد.
وقتی با اين ھمه مشکالت ضد
بشری روبرو ميشويم از خود
ميپرسم که چه بايد کرد!؟
اشکال کار ما در کجاست و
چگونه بايد با اين معضل
بزرگ اجتماعی و قوانين ضد
انسانی اين دنيای وارونه
سرمايه داری در افتاد؟ ھمه ما
ميدانيم منظره غم انگيز و غير
انسانی پناھجويان متحصن در
آتن ،ترکيه ،اربيل و  ...نه
اولين اعتراضات است ونه
آخرين خواھد بود! بايد از خود
پرسيد منشا پناھنده سازی
کجاست و چرا در اين کره
پھناور با تمام مواھب و
ثروتش جايی برای زندگی اين
انسانھا وجود ندارد؟
واقعيت اينست که منشا و
کارخانه توليد پناھنده نظام
کنونی است .نظامی که با
سرکوب سياسی ،با اعمال
تبعيض ،با جنگ ،با ايجاد
آوارگی و غيره پناھنده
ميسازد .اگر از مھاجرتھائی که
برای کار و يا آموزش صورت
ميگيرد بگذريم ،و اينجا مسئله
فقط سياسی و اجتماعی است،
کسی بيخود ھوس نميکند فرار
کند و ھزار مصيبت را به جان
بخرد .در بيشتر دنيا پناھنده
شدن دليل سياسی دارد و
مسئول آن دولتھا و نظامھائی
ھستند که با اعمال اختناق و
سرکوب و تبعيض به جان
مردم و مخالفين سياسی افتاده
اند .حکومتھائی که حقوق
جھانشمول و انسانی را
برسميت نميشناسند و اگر
بشناسند مشمول بخش مھم دنيا

حقوق بشر دوران جنگ سرد ھم
مديون انقالب کارگری بود .با پايان
جنگ سرد ھمه جا تھاجم به ھمان
حقوق محدود شروع شد .يعنی
بيشتر جاھا مردم از ديکتاتوری و
سرکوب فرار ميکنند و در "دنيای
آزاد" بسختی جائی برای زنده ماندن
و پناه بردن وجود دارد .در سه دھه
گذشته موج فرار از اين و آن کشور
به دليل جنگ و بحران و سرکوب و
کودتا و غيره ،باعث شده که مليونھا
انسان را از خانه و کاشانه خود
آواره کرده و در دوراھی مرگ و
زندگی قرار دادند .ھزاران انسان يا
بايد سالھای سال در پشت درھای
انتظار جواب درخواست پناھندگی
بمانند و يا به کشور مبدأ توسط
ھمين کشورھايی که شب و روز
برای حقوق بشر اشک تمساح می
ريزند و زير مفاد نيم بند کنوانسيون
کميساريای عالی سازمان ملل در
امور پناھندگان را نيز امضاء زده
اند ،بازگرداننده و توسط رژيمھای
سرمايه داری اسالمی و گروھای
تروريستی حاکم در منطقه شکنجه و
زندان و نابود ميشوند .پناھجويان
برای رساندن صدايشان به گوش
جھانيان ھرچند يکبار مانند
پناھجويان در آتن و اربيل دھان
خود را ميدوزند و اعتصاب غذا
ميکنند .اما ھمه ما می دانيم چنين
روشھايی برای مبارزه با قوانين
دست راستی و بروشنی راسيستی و
ضد پناھندگی ،نه از روی مطلوب
بودن بلکه از روی اجبار سر ميزند.
شايد فکر کنيم و بگوئيم که اعتصاب
غذا و دوختن دھان نيز خود شکلی
از مبارزه است .اما مسئله مھم اين
است که بايد بدانيم که از اين
اعتراضات و اعتصابات چه
ميخواھيم و به کدام ھدفمان ميرسيم؟
نزديک به سه دھه است که
سازمانھا و تشکالت سياسی و
حقوق بشری زيادی با قوانين ضد
پناھندگی دنيای مبارزه ميکنند اما
ھنوز سرمايه داری با توحش
بيشتری به حقوق انسانھا حمله
ميکند .سئوال اينجاست آيا با اين
روشھا ،يعنی خود را سوزاندن و يا
دھان خود را دوختن و غيره می
توانيم قوانين ضد پناھندگی را به
عقب برانيم؟ آيا اين تاکتيک و روش
ميتواند ھر گره کوری را باز کند و
پيروزی را ملموس کند؟
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دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين
را يک توھم بسيار بزرگ می
داند که با اعتصاب چند پناھنده و
مرگشان قوانين ضد پناھندگی
توسط حکومتھای سرمايه داری
عوض شود! دفتر دفاع از حقوق
پناھندگی مسئله پناھندگی را يک
مسئله سياسی ميداند و اعالم کرده
است که بايد با مسئله قوانين ضد
پناھندگی چه در ھر کشور و چه
در سطح بين المللی يک برخورد
متشکل و سازمان يافته کرد .دفتر
دفاع ازحقوق پناھندگی معتقد
ھست مسئله پناھندگی يک
محصول سياستھای سرکوبگرانه
جامعه سرمايه داری است.
معضل پناھندگان و تشديد آوارگی
ميليونھا انسان نيز مسئولی جز
نظام سرکوبگر سرمايه داری و
حکومتھای فاسد و منحط اسالمی
و غير اسالمی ندارد.
لذا برای مبارزه با اين وضعيت
بايد در سطوح مختلف متشکل
شد .از حقوق و آزاديھای
جھانشمول دفاع کرد .بجای
شعارھای بی محتوا و کلی حقوق
بشری ،بايد حقوق بشرھای
سرکوب شده را برجسته کرد و
برسميت شناخت و برای تحميل
آن به دولتھا تالش کرد .در اين
چھارچوب ،جنبش ضد راسيستی
و ضد قوانين مھاجر ستيز در
جوامع سرمايه داری يک سنت
راديکال و انساندوستانه و پيشرو
است .جنبشھای برابری طلب و
ضد تبعيض و چپ و انساندوست
يک نيروی مھم اند .دفتر دفاع از
حقوق پناھندگی ضمن درک
شرايط سخت پناھجويان و شرايط
اسفبار و غير انسانی که در آن
جای گرفته اند و ضمن تالش
مستمر برای تحميل پذيرش
پناھندگی برای کليه پناھندگانی که
مورد تعرض اسالم سياسی قرار
گرفته اند؛ مخالف اعتصاب غذا،
خود را آتش زدن ،و دھان خود
را دوختن به عنوان يک تاکتيک
اعتراضی می باشد .افق اصلی
ھر مبارزه آزاديخواھانه تغيير
شرايط غير انسانی ای است که
در آن قرار دارد و اميد به ممکن
بودن آينده ای بھتر در آن حاکم
است .ھمين اميد و تالش برای
تغيير است
صفحه 15
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پناھندگی
از ديروز تا امروز ...
که بايد در باورھا و تالش روزانه
ھزاران پناھنده ريشه بدواند .اما
روش و تاکتيک اعتصاب غذا،
خود کشی ،لب دوختن متکی بر
عنصر يأس و نااميدی به تداوم
مبارزه بر عليه قوانين ضد
پناھندگی است و در کل چنين
مبارزه ای باور به تالش جمعی را
نفی ميکند.
دفتر دفاع ازحقوق پناھندگی
سياست و ھدفش مبارزه با کليت
قوانين ضد پناھندگی است و معتقد
است که بايد يک جنبش راديکال و
متحد را بر عليه راسيسم و قوانين
ضد پناھندگی در مقياس جھانی
سازماندھی کرد و با شعار "زنده
باد حقوق جھانشمول انسان" به
جنگ با سرمايه داری و اسالم
سياسی رفت .بايد جنبش و
مبارزات پناھندگی را به يک
جنبش انسان محور و حق بجانب
و خوشبين برای آينده تبديل کرد و
اين مبارزه و جنبش به اميد و
آرمان انسانھای بيشماری تبديل
شود و مبارزه بر عليه قوانين
راسيستی و ضد انسانی جھان
سرمايه داری را بايد با مبارزات
رايکال کارگری سوسياليستی

پيوند داد .روش و تاکتيک
مبارزه ھزاران انسان پناھجو
با قوانين راسيستی و ضد
انسانی جھان سرمايه داری جدا
از مبارزه کارگران راديکال
سوسياليست نيست بلکه پيوندی
عميقی با ھم دارند.
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
ضمن محکوم کردن دولت
يونان ،دولت ترکيه و حکومت
حريم کردستان عراق و در کل
قوانين ضد پناھندگی و
ضدانسانی دنيای سرمايه
داری ،از بدو شروع اعتصاب
غذای پناھجويان در يونان و
ترکيه و اربيل در کنار آنھا
بوده و خواھد بود .دفتر دفاع
از حقوق پناھندگی حزب اتحاد
کمونيسم کارگری تمامی
انسانھای آزاديخواه و برابری
طلب را به گسترش مبارزه با
قوانين راسيستی و ضد
پناھندگی و تالش برای حقوق
جھانشمول و برابر انسان ھا ،و
به حمايت از اعتراضات برحق
پناھجويان فرا ميخواند.

سايتھاى
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راديو ماھواره اى  ٢۴ساعته

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

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

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

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

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى:

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

www.wupradio.org
اى ميل جديد راديو:
wup1917@mail.com
لطفا به اطالع عموم برسانيد!

کارگر زندانى،
زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
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کارگران کارخانه يخچال سازی ايران پويا
چھار ماه دستمزد معوق

شھال جاھد در آستانه اعدام

بنا به خبر دريافتی ،بيش از  600نفر از کارگران رسمی
و قرار دادی کارخانه يخچال سازی ايران پويا  4ماه
است که ريالی دستمزد دريافت نکرده اند .طی اين مدت
به کرات کارگران با تعطيلی کار و تجمع در محوطه
کارخانه خواستار دريافت دستمزدھای عقب افتاده شان
شده اند اما ھميشه عوامل کارفرما با کار شکنی و تھديد
به اخراج کارگران از پرداخت دستمزدھا خودداری
نموده اند.

به اعتراض بلند شويم!

عالوه بر نپرداختن دستمزدھا ،اخراج مداوم کارگران و
خطر بيکار سازيھا در راه است .سال گذشته بيش از
 1000کارگر در اين مرکز صنعتی مشغول به کار بودند
که تا امروز بيش از  400نفر از اين کارگران از کار
اخراج و بيکار شده اند .با اينحال روند اخراج و بيکار
سازی ھمچنان ادامه دارد .عوامل کارفرما اعالم کرده اند
ما نه تنھا فعال برای پرداخت دستمزدھا پول نداريم تازه
عده ای از کارگران رسمی از ميا ن اين  600نفر ھم بايد
بازخريد اجباری بدون ھيچ مزايائی )اسم رمز اخراج
محترمانه( شوند .ھم اکنون مديريت کارخانه برای تسليم
نمودن کارگران رسمی به بازخريد اجباری به انواع
ترفندھا و کار شکنی عليه اين کارگران زحمتکش متوسل
شده است.
يکی از کارگران رسمی ميگفت :ميخواھند با صرف
کمترين ھزينه از شر!! ما خالص شوند و برای کسب
سود بيشتر در مقابل اخراج  2نفر کارگر رسمی فقط يک
نفر کارگر قرار دادی با شرايط کاری و دستمزدی بسيار
پائين و بدتر را استخدام ميکنند.
کارخانه يخچال سازی ايران پويا واقع در جاده
مخصوص کرج با بيش از  600کارگر  400 -نفر
رسمی و  200نفر قرار دادی  -و دستمزدھای  300ھزار
تومانی و ساعت کاری از  7صبح تا بعد  3بعدازظھر،
سازنده انواع يخچال و پروفيل آلومينيومی ميباشد که
بعلت دزديھای کالن عوامل حکومت اسالمی به
ورشکستگی مالی کشيده شده و به ھمين دليل ھم اکنون
خط توليد يخچال متوقف شده و در حال حاضر خط توليد
پروفيل آلومينومی برقرار است .اين کارخانه تحت
نظارت و مالکيت باندھای دزد و مافيايی حکومت
اسالمی سرمايه داران در بنياد مستضعفان ميباشد.

طبق گزارشات رسيده ،حکم اعدام شھال جاھد پس از 9
سال زندان و شکنجه صادر شده است .اين زن  9سال
از بھترين روزھای زندگی خود را در زندان مخوف
رژيم اسالمی بسر برده است .تا کنون چندين بار رژيم جنايتکار اسالمی حکم اعدام
او را صادر کرده و دوباره در اثر اعتراضات بين المللی اين حکم را معلق اعالم
کرده است .شھال جاھد که در شرايط بسيار سختی قرار دارد ،برای رھايی از اين
وضعيت ،روز  23شھريور  89در نامه ای به الريجانی جالد خواستار تعيين تکليف
خود شد .او در اين نامه از الريجانی خواست که يا ايرادات پرونده او را مورد
بررسی قرار دھد يا حکم قصاص را صادر کند .
شھال جاھد متھم به قتل الله سحرخيزان ،ھمسر ناصر محمد خانی ،مردی است که
شھال با او رابطه داشته و به بنا به گفته ھايی با او عقد صيغه بسته بوده است .شھال
زير شکنجه و فشارھای روحی در مقطعی به اين قتل اعتراف کرده بود ،اما بعد از
آن اين اعتراف را پس گرفت .اکنون ناصر محمد خانی با کمال وقاحت خواھان
قصاص شھال جاھد شده است.
جمھوری اسالمی ايران يک ماشين تمام عيار آدمکشی است 31 .سال است که
بضرب شکنجه و سرکوب و اعدام بر قدرت تکيه داده است .بايد اين جانيان را از
اريکه قدرت به زير کشيد و بساط سرکوب و شکنجه و اعدام را برچيد .سازمان
آزادی زن در يک کارزار جھانی در نوامبر  2005موفق شد رژيم اسالمی را وادرا
کند تا حکم اعدام شھال جاعد را لغو کند .اين موفقيت پس از کارزار نجات ليال مافی،
افسانه نوروزی و حاجيه اسماعيل وند از سنگسار نشان داد که يک کارزار جھانی
در دفاع از حق زندگی ،در دفاع از حقوق زن و حرمت انسان و يک مبارزه متحد و
متشکل قادر است رژيم اسالمی را عقب نشاند.
با اين حال ما بخوبی می دانيم که اين کارزاھا پايان کار نيست .حتی اگر حکم اعدام
شھال جاھد ،کبرا رحمانپور ،سکينه محمدی و ھزاران زن اسير در چنگال اختاپوس
مرگ و جنايت اسالمی لغو شود ،اين کارزارھا بايد تا روز آزادی اين متھمين ادامه
پيدا کند .نبايد اجازه دھيم رژيم اسالمی در يک اقدام مخفيانه به ھمان طريق که دالرا
دارابی ،فرزاد کمانگر ،سھيال قديری ،بھنود و ھزاران انسان ديگر را به قتل رساند،
شھال و سکينه و ديگران را نيز اعدام کند .بايد با قدرت به ميدان آمد و با اعتراضی
پرشور عليه حکومت اسالمی و احکام اعدام در ايران صدای انسانيت و زندگی را
رساتر ساخت.
زنده باد آزادی زنده باد برابری

سازمان آزادی زن
 7نوامبر 2010
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سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

