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 حذف يارانه ها؛

 شورش خونين در بندر عباس 
 

 آذر ماه با اجرای طرح       28بنا به اخبار دريافتی، امروز يکشنبه        
حذف سوبسيدها و گرانی بنزين و گازوئيل اولين شورش و                        

امروز .  اعتراض خونين به اين سياست ضد کارگری رقم خورد          
در بندرعباس در دو مسير حاجی آباد به کرمان و مسير شيراز،              

اين اقدام به علت گرانی              .  هزاران کاميون راهها را بستند             
چون قيمت هر ليتر گازوئيل از شانزده        .  گازوئيل و بنزين هست   

تومان به صد و پنجاه تومان و قيمت هر ليتر بنزين کارتی از                      
صد تومان برای تاکسی ها، با سهميه ماهی سيصد ليتر و                              
شخصی برای صد ليتر، به چهارصد تومان رسيده و قيمت                         

 .بنزين بدون کارت و نامحدود به هفتصد تومان رسيده است

 

اين وضعيت که از ساعت نه صبح شروع شده با اعتراض                          
. رانندگان کاميون و درگيری با نيروی انتظامی منجر شد                           

نيروهای سرکوبگر رژيم که از امروز سراسر ايران و بويژه                  
تهران را به پادگان نظامی تبديل کرده اند، به تير اندازی به                         
طرف رانندگان معترضين مبادرت کردند و رانندگان با سنگ و            

بنا به گزارش ديگری    .  هر امکانی که داشتند به مقابله برميخيزند      
که صحت دقيق آن هنوز برای ما روشن نيست، تيراندازی                         
نيروهای سرکوبگر به معترضين دهها کشته و زخمی برجای                 

بنا به خبر، درگيری تا ساعت دريافت گزارش                .  گذاشته است  
 عصر بوقت ايران ادامه داشته و مردم معترض در محل            7يعنی  

 .  به نيروهای سرکوبگر حکومت اسالمی تعرض کرده اند

 

همينطور همراه با اجرای سياست حذف سوبسيدها دولت اعالم              
از صبح   .  کرده که يارانه ها از بانک ها قابل دريافت است                      

امروز در تمام شهرها بانکها بشدت شلوغ شده و صفهای                             
طوری که  .  طوالنی تا ساعات آخر کار اداری وجود داشته است         

کارمندان در موارد زيادی اعالم کردند پول بانک تمام شده                        
فحش و داد و بيداد مشتريان و فضای روانی شديد نگرانی            .  است

 .و ناامنی جامعه را فرا گرفته است

 

دولت اسالمی برای خوراندن طرح رياضت اقتصادی،                               
همانطور که قبال اعالم کرده بودند، ناچار شده است دست به                     

اين يک کودتای واقعی عليه       .  قرق نظامی و تهاجم سبعانه بزند        
مردم و بويژه کارگران و اقشار زحمتکش است که قرار است با             
سرکوب و گلوله و خون ريختن جيب گشاد سرمايه داران را                      

جمهوری اسالمی باالخره دست به اجرای اين طرح            .  پرتر کند 
زد اما اينکه بتواند آنرا به فرجام برساند جای ترديد جدی وجود               

آيا مردم کارگر و      .  کشتار خونين بندرعباس گواهی است      .  دارد
زحمتکش را در سراسر ايران را بويژه با برداشتن سوبسيد نان              
و ديگر اقالم گلوله باران خواهد کرد؟ آيا اگر دست به اين اقدام                 

 بزنند هنوز ميتوانند سر پا بمانند؟  
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 حکومت نظامی در تهران
 

 !حذف يارانه ها
 

 نازنين اکبرى

 تومانی و حذف سوبسيدها از شب           700به دنبال اعالم افزايش قيمتها و بنزين             
گذشته حکومت دزد و جنايتکار وحوش اسالمی در وحشت از اعتراضات                             

. مردمی حکومت نظامی گسترده و اعالم نشده ای را به تهران تحميل نموده است             
با اعالم افزايش قيمتها از شب گذشته همه نيروهای انتظامی و نظامی سرکوبگر               
حکومتی به حالت آماده باش در آمده و هزاران نفر از انواع مزدوران سرکوبگر               
و پليس ضد شورش تا پاسدار بسيجی های لمپن چاقوکش و لباس شخصی ها                          

شهر تهران به   .  ميادين و مراکز اصلی شهر تهران را به محاصره در آورده اند               
 . صحنه گشت و کنترل نيروهای نظامی تبديل شده است

 

 تير،  7ديشب تا صبح ميدان شهدا، امام حسين، فردوسی، انقالب، ولی عصر،                   
فلکه دوم آريا شهر و خيابانهای اصلی شهر صحنه جوالن و کنترل گشتی های                     

شرايط به شدت پليسی است و در هراس از              .  سپاه و نيروی انتظامی بوده است        
را مورد بازرسی و تفتيش و        !  هر گونه اعتراض مردمی حتی عابرين مشکوک        

 صبح امروز يکشنبه تحرکات حکومت اسالمی برای     6از . بازداشت قرار ميدهند 
استقرار نيروهای سرکوب و پليس ضد شورش برای کنترلها و تفتيش های هر                    

در هر يک از ميدانهای اصلی شهر          .  چه بيشتر در سطح شهر شدت يافته است           
صدها نفر از اوباش پاسدار بسيجی های موتوار سوار در حاليکه موتورهايشان                
را با گستاخی به حالت تحکم و سد معبر پارک نموده اند، با بدبينی و نگاههای                        

اتوبوسها .  مضطرب و ترسان مانند سگهای هار و زنجيری مردم را نظاره گرند             
و انواع خودروهای پليس انباشته از نيروهای سر خورده، خسته شده و بی                              

دسته .  انگيزه مجهز به همه امکانات سرکوب چون مترسکانی بيجان ايستاده اند               
های دهها نفری پليس ضد شورش و باطوم به دست از فرط خستگی و ابهام و                        
سرگردانی در حاليکه در کنار جدولهای خيابانها و ميادين بر باطومهايشان تکيه               

 . داده و خميازه می کشند نشسته اند
 

 صبح  7حکومت جانيان اسالمی با اعالم آماده باش ساعت کار بانکها را هم از                   
 شب افزايش داده است آنهم برای عوامفريبی مثال تا مردم بتوانند پولهای                       8تا  

از ديشب در تمام  پمپ بنزينها و مراکز             .  يارانه را از حسابشان برداشت نمايند       
گاز سی ان جی نيروهای نظامی و خودروهای پليس برای سرکوب هر گونه                        
اعتراض مستقر شده اند و دهانه های ورودی و خروجی متروهای شهر از                            
ميدان انقالب تا دانشگاه شريف تا آريا شهر تا ميدان حر و غيره انباشته از                                

در ميدان حر و حوالی آن نيروهای پليس         .  نيروهای پليس و لباس شخصی هاست     
 . ضد شورش گسترده ای را مستقر نموده اند

 

 عصر در پمپ بنزين خيابان محمد علی جناح نيروهای                      5هم اکنون ساعت        
تعدادی از رانندگان معترض در حاليکه به          .  اوباش پليس آنطرف تر ايستاده اند        

يکی از رانندگان    .  حکومت جانيان اسالمی فحش ميدهند دور هم جمع شده اند                 
مسن ميگويد اين است عدالت حکومت خدا و اسالم، اين يعنی کثافت جمهوری                    

ميخواهند با حذف يارانه ها نان سر سفره خانواده هايمان را بدزدند تا به              .  اسالمی
حساب اوباش حزب اهللا لبنان، به حساب فيضيه قم، بحساب پاسدارها و آخوندهای       

تا بمب اتم بسازند شايد دنيا را منفجر کنند             .  مفتخور و اطالعاتی ها واريز شود       
 ...و 

 

جامعه بشدت  .  در همه جا مردم با خشم و اعتراض عليه حکومت سخن ميگويند               
 . بحرانی و ملتهب است و هر آن احتمال عصيان و اعتراض و انفجار وجود دارد
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 گرسنگى  ، گسترش فقر و فالکت       -١
 گرانى سرسام آور و              ،و سوتغذيه   

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از              
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
 افزايش کار                ،گسترده کارگران       

 گسترش    ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

 جامعه را در        ،و آموزش و مسکن       
آستانه يک بحران عميق سياسى و            

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است   
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                 

 و مردمى ناراضى و                ،کرده 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 و          -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

مافياى "تز مقابله با                         .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    " سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

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 اين        .  گرسنه است 
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       

جمهوری .  بقاى حکومت دامن ميزند     
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين        

تحميل فقر و    .  اوضاع را تخفيف دهد    
فالکت يک سياست رژيم اسالمی                 
برای بزانو درآوردن کارگران و مردم     

 .زحمتکش است

 

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

اپوزيسيون پرو غرب نه      .  فقر ندارند 
تنها وعده بهبود اين اوضاع را                     
نميدهد، بلکه چند نسل از کارگران را       

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

به جان کندن براى بازسازی                   
خرابيهاى ناشى  "سرمايه دارى و   

فرا "  از عملکرد حکومت اسالمى    
اسالمى -جريانات ملى     .  ميخواند

اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى را      
ابزارى در خدمت جنگ جناحى             
می بينند و عموما سياستهاى                 

. ناسيوناليستى را مطرح ميکنند         

" چپ رايکال "برخی از جريانات     
يا 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         

بدرجه اى که        .  و مردم ميداند       
طبقه 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 فراهم تر ميشود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى       -۴
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                 

رژيم اسالمى، حکومت         .  ميداند
نظامى و    -مشتى کانگستر سياسى  

باندهاى اقتصادى مافيائى است           
که بر تمام امکانات جامعه چنگ          

مساله اين نيست که       .  انداخته اند  

١٨٣شماره   

نميگذارد "  مافياى اقتصادى     "گويا      
دولت کارش را بکند و نتيجتا اين                      

اين حکومت  .  وضعيت پيش آمده است     
مافيايی سرمايه و اسالم در ايران                     

سران رژيم اسالمی خود از                .  است
بزرگترين سران مافياى اقتصادى در            

کارگران و مردم گرسنه       .  ايران هستند  
دراين جدال نبايد به دنبالچه کشمکش           

و رقابت بخشهاى مختلف سرمايه                   
کمونيسم و طبقه کارگر بر      .  تبديل شوند 

استقالل طبقاتى اش از سرمايه و                      
جناحهاى دولتى و غير دولتى                              
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل        

 و بر مطالبات و نيازهاى فورى              ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با          

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند      
 در عين حال که مبارزه اى براى             ،فقر

رفع نيازهاى فوری کارگران و مردم              
 درعين حال جبهه مهمى از                     ،است

مبارزه عليه حکومت و قدرت سياسى          
اين .  و اقتصادى سرمايه در ايران است     

دوره اى است که 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 عليه      .  ناپذير است 
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         
در اين شرايط 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                   

واقعيت .  عملى در مقابل آن ارائه دهند        
اينست که شورش عليه فقر و                              
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

 به  ،روشن سياسى در مقياس سراسرى 

تحرک و اعتراضى کور تبديل                        
نتيجه چنين وضعيتى،              .  ميشود

عليرغم حقانيتى که دارد، سرکوب و       
ارکان سياست و          .  شکست است    

تاکتيک حزب در مواجهه با اين                    
 متشکل کردن توده طبقه               ،اوضاع

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                 
فالکت، ترسيم افق و تامين سازمان          

 بعنوان سه رکن مهم                ،و رهبرى   
. تضمين پيشروى و پيروزى است            

تبديل شورش کور به شورش                       
آگاهانه و سازماندهی اعتراض عليه       
وضعيت موجود درگرو تامين اين              

 .سه رکن اساسى است
 

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

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

دسترسی و    .  و تسلط 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 اين                

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

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

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

بايد در هر گوشه جامعه                  .  است
پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی           

 .برافراشت
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى             -٧
 رهبران  ،توجه پيشروان طبقه کارگر    

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     .  ميکند
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 

کارگران در اين جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت بخشهاى مختلف 
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش از سرمايه . سرمايه تبديل شوند

 و ،و جناحهاى دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل اش
بر مطالبات و نيازهاى فورى خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين اوضاع 

 در عين حال که مبارزه اى براى رفع نيازهاى ،مبارزه عليه فقر. تاکيد ميکند
 درعين حال جبهه مهمى از مبارزه عليه حکومت ،فوری کارگران و مردم است

اين دوره اى است که بيش . و قدرت سياسى و اقتصادى سرمايه در ايران است
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  



 ۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر 

 رژيم جمهوری     :يک دنيای بهتر    
اسالمی طرح حذف سوبسيدهای          
دولتی را در مجلس تصويب کرده        

بر اساس اين طرح قرار            .  است
است که طی پروسه ای سه ساله            

 مواد اوليه     ،سوبسيد اقالم سوختی    
غذايی و ساير اقالم ديگر مورد              

در .  نياز زندگی مردم حذف شود        
عين حال ادعا ميکنند که در                      
عوض به بخشهای پايين جامعه             
هزينه ما به ازاء حذف اين                          
سوبسيدها را نقدا پرداخت خواهند       

 تاثيرات  ،در صورت اجراء   .  کرد
اين سياست بر زندگی مردم چه              
خواهد بود؟ مساله پرداختهای                 
 نقدی را چگونه بايد ارزيابی کرد؟

 

حذف سوبسيدها     :  علی جوادی     
بسرعت هزينه اقالم مورد نياز              
زندگی مردم را افزايش خواهد               

قيمت مواد سوختی چند برابر      .  داد
مواد غذايی و ساير         .  خواهد شد  

اقالم مورد نياز زندگی مردم هم            
به تبع آن و هم چنين به بهانه آن به 
درجات زيادی افزايش خواهند              

خودشان تخمين ميزنند که با     .  يافت
اجرای اين سياست ارتجاعی                   
مبلغی معادل بيست ميليارد دالر           

. از هزينه دولتی کم خواهد شد                
يعنی حداقل معادل همين مبلغ بر           
هزينه زندگی مردم اضافه خواهد        

اين مبلغ معادل يک چهارم            .  شد
اما اين    .  کل بودجه کشور است         

مبلغ بيانگر حداقل يا کف سطح              
افزايش هزينه زندگی مردم خواهد      

اين ميزانی است که دولت            .  بود
مستقيما بر هزينه زندگی مردم               

اما در آنچه در عمل     .  خواهد افزود 
و بطور واقعی صورت خواهد               

 بر حسب معادالت موجود       ،گرفت
در اقتصاد و قدرت انحصاری                
سرمايه و بازار صورت خواهد            

هزينه واقعی بمراتب             .  گرفت
باالتر از هزينه ای است که دولت         

هم .  از جيب مردم ربوده است             
اکنون که هنوز اين سياست به                 

 قيمت نان      ،اجرا در نيامده است        
اين شرايط   .  چند برابر شده است       

فرصتی ارتجاعی برای افزايش           

 

 : حذف سوبسيدها
  سياست ما،اهداف رژيم

افسارگسيخته قيمت کاالهای            
در .  مورد نياز مردم است              

صورت اجرای اين طرح                   
ارتجاعی مشقات زندگی مردم       
افزايش قابل مالحظه ای خواهد     

بخش بيشتری از جامعه      .  يافت
محکوم به زندگی زير خط فقر        

مردم برای حفظ      .  خواهند شد  
همين سطح زندگی غير انسانی      

فقر و  .  هم بايد بيشتر جان بکنند    
فالکت بيشتر محصول مستقيم        

 .اين سياست ضد انسانی است

 

مدافعين اين طرح ارتجاعی              
ميگويند که دولت با پرداختی           

 ،های نقدی به بخشی از جامعه       
 از مشقت     ،"دهک های پائين    "

ناشی از افزايش قيمتها خواهند       
اين ادعای مرتجع ترين    .  کاست

عوامفريبان يک رژيم                          
حتی .  ارتجاعی اسالمی است      

اکثريت خودشان هم باوری به        
چنين ادعاهای دولت اسالمی          

رئيس مجلس ميگويد        .  ندارند
بمنظور کاستن از عواقب وخيم     

 تالش کردند تا               ،اين طرح    
سرعت حذف سوبسيدها را               
کاهش دهند و اين سوبسيدها را       
در طی دوره طوالنی تر حذف       

از طرف ديگر قبال ادعا        .  کنند
کرده بودند که مبلغی معادل              
پنجاه هزار تومان در ماه به               

جامعه بطور   "  دهکهای پايين  "
اما .  نقدی پرداخت خواهند کرد    

رقم مورد نظرشان اکنون به ده       
هزار تومان در ماه رسيده                  

مسلما همين ادعای رژيم     .  است
اسالمی را هم نميتوان باور               

اول "اين رژيمی است که     .  کرد
". ميکشد بعدا محاکمه ميکند           

ابتدا هزينه زندگی مردم را                
بطور باور نکردنی ای افزايش      

 سپس ادعا ميکنند که           ،ميدهند
بخشی از آن را بصورت نقدی        

اين .  پرداخت خواهند کرد           
آخوند بازی ها جزيی از                      
عوامفريبی های يک حکومت        

اگر .  ارتجاعی و آدمکش است     
قرار بود کل اين مبلغ را                       

١٨٣شماره   

 از    ،بصورت نقدی پرداخت کنند           
ابتدا اقدام به حذف سوبسيدها                        

بر عکس به دنبال همان         .  نميکردند
نتايجی هستند که نتايج عملی اجرای       

. چنين طرحی بدنبال خواهد داشت          
يک "  هدفمند کردن يارانه ها               "

مزخرف گويی آخوندی بيشتر                    
 .   نيست

 

شواهد حاکی از آن    :  يک دنيای بهتر 
است که بخشهای مختلف هيات                  
حاکمه نگران اجرای اين سياست              

دارند خود را برای                      .  هستند
. واکنشهای احتمالی آماده ميکنند              

هراسشان از چيست؟ جريانات                   
اصالح طلب دولتی نگران افزايش         

ارزيابی شما  .  در جامعه اند   "  تورم"
 چيست؟

 

 يکی از نمايندگان               :آذر ماجدی     
مجلس اسالمی خيلی صريح اين                

وی گفته  .  هراس را بيان کرده است      
بخش قابل توجهی از مردم ما      "است  

و "  کنند    زير خط فقر زندگی می            
تصويب اليحه هدفمند کردن                        

بحران "ها  احتماال به                            يارانه
در ايران دامن خواهد           "  اجتماعی

 سردبير      ،حتی شريعتمداری     .  زد
روزنامه کيهان با اين سياست                      

اين روزنامه  .  مخالفت ورزيده است   
اتاق عمل   "در مقاله ای با عنوان             

به زبان ايماء  اشاره و       "  آماده نيست 
 –کد نسبت به عواقب سياسی                       

اجتماعی اين سياست هشدار داده              
"است هرچند در مواقعی برای            : 

عالج يك بيماری ناگزير گزينه ای           
چون جراحی آاربرد دارد، اما در           
اجرای يک عمل جراحی مالحظات       
و شرايط خاص و ويژه ای بايد                    
رعايت شود تا جراحی موفقيت آميز      
باشد وگرنه اگر اتاق عمل و محيط           
آن ميكروب زدايی نشده باشد،                     
جراحی نه تنها آارگر نخواهد افتاد          
بلكه در مواقعی زمينه را برای                   

گسترش و پيشروی آن عارضه            
مهلک و خطرناك آماده و فراهم           

و باالخره سپاه            ."  می نمايد      
پاسداران نيز نگرانی و هراس              
خود را از عواقب بحران سياسی         

اجتماعی اجرای اين سياست             -
 .رسما اعالم کرده است

 

اکثريت مردم ايران در فقر مطلق        
حتی َآمارهای     .  بسر می برند         

محافظه کارانه رسمی دولتی نيز         
اعالم ميکنند که نيمی از مردم               
ايران زير خط فقر مطلق زندگی          

حذف سوبسيدها يا بقول         .  ميکنند
اينها يارانه ها موجب گسترش               

نه تنها تعداد   .  شديد فقر خواهد شد    
بسيار بيشتری از مردم به جمعيت      

 بلکه  ،زير خط فقر خواهند پيوست   
آنهايی که فی الحال زير خط فقر           

 با فالکت بسيار                ،قرار دارند     
بيشتری دست به گريبان خواهند          

در شرايط حاضر ميزان              .  شد
يارانه ها معادل بيش از يک سوم         

علم .  بودجه کل کشور است                
اقتصادی چندانی الزم نيست تا              
متوجه عمق فشار اقتصادی حذف      
يارانه ها بر زندگی اکثريت مردم        

 . شويم

 

 از     ،هراس نيروهای حکومتی         
 از شورش فقرا      ، بحق ،جمله سپاه 

و گرسنگان در صورت اجرای            
در واقع آنچه     .  اين سياست است    

شريعتمداری تحت زبان رمز و            
 اشاره به      ،راز دارد بيان ميکند        

وضعيت سياسی بحرانی رژيم              
 او  ،به زبان آدميزاد  .  اسالمی است 
 که در شرايطی که        ،دارد ميگويد 

حکومت فی الحال با چنين بحران        
اجتماعی عميقی روبرو     –سياسی  
 سياست حذف يارانه ها و            ،است

 ،گسترش فقر و فالکت در جامعه        
حکومت اسالمی را به زمين                   

 . خواهد زد
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اصالح طلبان دولتی خود مبتکران     
اصلی طرح حذف يارانه ها بوده          

لذا گسترش فقر و فالکت             .   اند
مردم نميتواند علت نگرانی آنها             

باصطالح کارشناسان          .  باشد
اقتصادی اين طيف مانند تمام                  
کارشناسان سرمايه داری جهانی         
طبق نسخه ها و دستور العمل های    

. بانک جهانی حرکت ميکنند                   
" رياضت کشی اقتصادی  "سياست  

يک سياست قديمی و شناخته شده          
صندوق بين المللی پول و بانک             

اين سياست     .  جهانی بوده است        
موجب فقر و فالکت ميليونی در            

. بخش عظيم دنيا بوده است                       
اصالح طلبان دولتی نيز پيرو                 
چنين سياست های سرمايه دارانه         

تالش آنها در جهت ايجاد         .  هستند
يک نظام سرمايه داری است که            
قادر به رقابت در بازار جهانی               

بنابراين آنها بهيچ وجه               .  باشد
. نگران درد و مشقت مردم نيستند        

زاويه ديد آنها تاثير اين سياست بر       
چگونگی رشد سرمايه داری                   

از اين رو است که          .  ايران است  
در شرايطی که حتی مرتجع ترين        
سخنگويان حکومت اسالمی از             
عواقب اجتماعی و سياسی اين               

 اينها   ،طرح ابراز نگرانی ميکنند      
بايد گفت   .  از رشد تورم می نالند        

که اگر اين برخورد خاستگاهی             
سياسی و صرف مخالفت ورزی          

 ،با دولت احمدی نژاد نداشته باشد       
اينها نگران آن بخش از طرح                  

 ،هستند که دولت اعالم کرده                    
بخشی از يارانه ها را نقدا به                     

پرداخت "  دهک های پايين             "
از زاويه ديد آنها اين       .  خواهد کرد 

کار موجب باال رفتن حجم پول در        
دست مردم ميشود که اين امر به            

 .رشد تورم دامن خواهد زد

 

 طرح حذف         :يک دنيای بهتر         
سوبسيدها با واکنشی از جانب                
جريانات راست پرو غربی و کال         
مدافعين الگوی بازار آزاد مواجه         

نقاط مشترک جريانات   .  نشده است 
راست و برخی از جريانات ملی           

اسالمی در اين زمينه چيست؟           –

 

 : حذف سوبسيدها
 ... سياست ما ،اهداف رژيم

 چرا؟

 

 کل جناح          :سياوش دانشور     
هاى بورژوازى ايران با نفس         
اين طرح نه فقط معضلى ندارد       
بلکه هر کدامشان در راس                 
امور قرار گيرند همين برنامه         

. را کمابيش پيش خواهند برد           
در خود جمهورى اسالمى اين        
طرح در دوره رفسنجانى و              
خاتمى هم وجود داشت و در             

 که   ،مجلس اسالمى دوره ششم     
اکثريت آن با اصالح طلبان               

 تصويب و              ،حکومتى بود      
کلنگ اين   .  شروع به اجرا شد     

طرح در دولت خاتمى بر زمين      
زده شد اما اجراى آن در پيچ و         
تاب رقابتهاى جناحى و اتفاقا           
توسط جناح راست در مجلس          

حاال همين  .  هفتم دچار وقفه شد    
طرح در شکل وسيعتر و جامع       
تر آن توسط احمدى نژاد اجرا         

اينبار نيز ممکن است        .  ميشود
به همين داليل و وحشت از                
پيامدهاى اجتماعى آن مجددا            

اما در   .  موکول به محال شود       
نفس طرح کل جمهورى                      
اسالمى يک حرف و يک زبان       

فوقش بخشى ميگويند در     .  است
آنهم   –زمان طوالنى ترى              

اجرا   -بحث دو تا سه سال است      
 . شود

 

جريانات راست پروغربى                
ميفهمند که اگر خودشان هم               
سرکار باشند بايد همين روند            

از نظر منافع      .  را پيش ببرند     
کل طبقه بورژوازى ايران اين       

غير "اقدام جمهورى اسالمى          
. به نظرشان نميرسد       "  معقول

سران اين جريان سالها پيش              
گفته بودند که قيمت بنزين و              
سوخت در ايران در قياس با             
بازارهاى منطقه اى و جهانى          

جريانات راست    .  ارزان است   
اپوزيسيون ايران تاچريست             

زنده "طرفداران شعار     .  هستند
از نظر اينها معنى       !"  باد سود  

١٨٣شماره   
پيشرفت و تمدن و سرى در ميان            "

اينست که سرمايه    "  سرها درآوردن 
 بازار و توليد     ،دارى ايران رشد کند    

 و ايران بتواند قدرت             ،رونق يابد   
پشت .  رقابت اقتصادى داشته باشد       

اين آرزوهاى ارتجاعى هم کوهى از      
ادبيات ناسيوناليستى و بخشا                         

و "  ملت بزرگ ايران    "فاشيستى و     
هر روزه   "  منافع ملى  "شعار پوچ      

معناى زمينى همه     .  سر داده ميشود    
اينها يعنى اينکه بايد تسمه از گرده            
کارگر کشيد و اختالف طبقاتى را             
تشديد کرد تا اين اهداف حاصل                  

ماهيت ضد کارگرى و بايد           .  شوند
گفت ضد اجتماعى اين جريانات                

" آلوده"باعث ميشود که خود را                 
نکنند که با    "  خرد و ريزى   "مباحث  

سرنوشت بالفصل دهها ميليون ربط      
 ! مستقيم دارد

 

 آينده ايران اگر سرمايه         ،و باالخره  
 مستقل از اينکه کدام             ،دارى باشد   

 ،جناح سرمايه دارى سرکار باشد            
تداومش مبتنى بر اختناق در قلمرو          
سياست و فقر در قلمرو اقتصاد                   

نفس راه اندازى توليد و                  .  است
سودآورى نيازمند کارگر ارزان               

براى تامين کارگر ارزان و          .  است
سرمايه "  جانفداى منافع وطن            "

. داران بايد چتر اختناق را گستراند         
اينجا تفاوتى بين اسالمى و ملى و              
نيمه اسالمى و نيمه ملى وجود                     

اختالف اينها برسر سرمايه        .  ندارد
دارى و فقر و فالکت ناشى از آن                

 اختالف اينها برسر شرکت          ،نيست
. در قدرت و سهم در قدرت است               

هر بخشى در مقام اپوزيسيون مدعى    
است که سياستهاى دولت فعلى                    

عزت و آبروى ايران را برده                    "
"است ايران با اقتدار ظاهر                "! 
. شده است "  ذلت" و يا دچار      ،"نشده

همه اينها اما از تحرک کارگران و           
جنبش سوسياليستى شان ضربان              
قلبشان تند ميشود و زبان ضد                       
کمونيستى و ضد کارگرى شان                  

جمهورى اسالمى دارد   .  دراز ميشود 
بخشى از پالتفرم اقتصادى راست           
ترين جناح سرمايه دارى جهانى را         

ناسيوناليسم پرو غربى    .  اجرا ميکند 
طرفدار پرو پاقرص اين راست                 

چرا بايد واکنش نشان      .  جهانى است 
دهد؟ چه بسا به احمدى نژاد                           

 .   هم بگويد" احسنت"

 

 چه اهداف سياسی     :يک دنيای بهتر   

و اقتصادی را رژيم اسالمی در            
 پس اين اقدام دنبال ميکند؟

 

 رژيم اسالمی هم          :علی جوادی   
اهداف اقتصادی و هم اهداف                  
سياسی معينی از پيشبرد اين                    

. سياست ارتجاعی دنبال ميکند             
. اهداف اقتصادی روشن اند                   

 مواجهه      ،ويژگی جامعه ايران          
رژيم حاکم با يک جنبش عظيم               

 به  ،توده ای برای سرنگونی رژيم    
اين طرحهای اقتصادی اهداف              

به .  معين سياسی هم بخشيده است      
 . هر کدام اشاره کوتاهی بايد کرد

  

رژيم اسالمی يک دولت سرمايه          
حذف سوبسيدها و کم     .  داری است 

کردن هزينه های اجتماعی دولت       
سرمايه و تحميل بار بحران بر              
دوش کارگران و توده مردم                     
زحمتکش در جامعه يک سياست        
عمومی و جهانشمول رژيمهای           

رژيم اسالمی  .  سرمايه داری است  
از اين لحاظ استثنايی بر قاعده                

همان اهداف و همان                .  نيست
رياضت .  سياستها را دنبال ميکند     

کشی اقتصادی در محور چنين              
اين سياستی   .  سياستی قرار دارد     

است که سرمايه در هر گوشه ای         
در آمريکا  .  از جهان دنبال ميکند     
 در اروپا       ،همين وضعيت است      
 در ايران       ،همين وضعيت است      

سرمايه داری در حاکميت اسالمی     
هم به اين اعتبار در بر همان                    

حذف سوبسيدها  .  پاشنه می چرخد  
رقم هنگفتی را بر حجم سرمايه             

مدتهاست که    .  دولتی می افزايد      
نمايندگان سرمايه در حاکميت               
اسالمی در صدد اجرای اين طرح      

 .ضد مردمی هستند

  

 ،همانطور که قبال اشاره کردم              
 ،اجرای طرح حذف سوبسيدها            

کنترل دولت و سرمايه را بر                   
مقدرات زندگی مردم افزايش                 

فقر و فالکت بيشتر نتيجه        .  ميدهد
. بالفصل اجرای آن است                          

محروميت و گسترش نابرابری و       
افزايش شکاف طبقاتی نتايج                   

و بر     .  محتوم اين طرح است            
خالف تبلغيات عوامفريبانه اوباش    
اسالمی حاکم دستيابی به همين              
اهداف ضد انسانی اساس تالش            

برای اجرای    
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اشتباهی در کار     .  اين طرح است    
هر کس ميداند که نتايج             .  نيست

ترديدی .  چنين طرحی چيست           
به دنبال افزايش فقر و               .  نيست

فالکت بيشتر و محروميت بيشتر          
 . مردمند

  

اما اين اقدام و طرحی صرفا                     
اهداف سياسی     .  اقتصادی نيست    

معينی هم از اجرای اين طرح                 
چند سئوال ساده         .  دنبال ميکنند    

روشنگر اهداف سياسی اين طرح       
چرا االن؟ چرا در دورانی        .  است

که بيشترين افزايش بودجه دولتی         
را از قبل افزايش غير قابل                        
محاسبه قيمت فروش نفت در چند         
سال گذشته داشته اند؟ چرا در                 
شرايطی که جامعه برای بزير                
کشيدن رژيم اسالمی به پا خواسته       
است؟ پاسخ اين است که حذف                
سوبسيدها در عين حال يک ابزار        
سياسی در دست رژيم اسالمی در        

مدتی است   .  مواجه با مردم است      
که اقتصاد به ابزاری سياسی برای    
پيشبرد اهداف ارتجاعی رژيمهای      
سرمايه داری در مقابله با بلوکهای      
رقيب و مقابله با مردم تبديل شده            

تحريم اقتصادی يک نمونه       .  است
. از چنين سياستهای اقتصادی است  

 هم سياسی         ،هم اقتصادی است        
و هر دو جنبه آن را بايد               .  است

درک کرد و شناخت و به مقابله با         
 . آن پرداخت

 

واقعيت اين است که گسترش                   
فالکت اقتصادی يک هدف مورد         
نظر رژيم اسالمی در کنار                        
سياست سرکوب گسترده و رو در        

مجموعه اين  .  رويی با مردم است    
اقدامات به اهداف واحدی قرار              

ابزار سرکوب   .  است خدمت کنند    
رژيم اسالمی کار آيی گذشته خود        

نه تنها    .  را از دست داده است            
نتوانستند عليرغم برپايی چوبه              
های دار و سرکوب و دستگيری            
گسترده فعالين جنبشهای اجتماعی      

 ،مردم را مرعوب و شکست دهند       
بلکه با موجی از اعتراضات مردم      

 

 : حذف سوبسيدها
 ... سياست ما ،اهداف رژيم

مواجه شدند که در طول حيات        
سی ساله رژيم اسالمی بی                 

اعتراضاتی .  سابقه بوده است      
که مستقيما موجوديت اين رژيم     
سياه را زير ضرب گرفته                   

رژيم برای بقاء خود به         .  است
. هر سياستی متوسل ميشود              

افزايش فقر و فالکت مردم يک       
برگ در زرادخانه اين اوباش         

می پندارند که با    .  اسالمی است 
 ،فالکت کشاندن اقتصادی مردم    

ميتوانند جامعه را وادار به                 
از نپرداختن    .  زانو زدن کنند      

دستمزدهای کارگران گرفته تا       
به جريان انداختن و تحميل                

 تا      ،قراردادهای سفيد امضا          
بخش بخش کردن کارگران               

 تا    ،واحدهای صنعتی بزرگ       
حذف سوبسيدهای اقالم مورد         

 اهداف       ،نياز زندگی مردم            
. سياسی واحدی دنبال ميشود           
. ميخواهند مردم را تسليم کنند         

ميخواهند زندگی را بر مردم            
سياه کنند تا به گمان خود                      

. شانسی برای بقاء داشته باشند       
حذف سوبسيدها در اين شرايط       

 . چنين اهدافی را دنبال ميکند

  

شايد گفته شود مگر نميدانند که       
پيشبرد چنين طرحهايی مردم          
را جری تر به رو در رويی با          

. رژيم اسالمی خواهد کشاند            
اين سياست جريان اصالح                
طلب حکومتی و برخی                        
باندهای ديگر تشکيل دهنده               

جناح .  رژيم اسالمی است            
" تند روی  "راست را متهم به         

معتقدند که اين تعرض      .  ميکنند
ميتواند مردم را ناراضی تر             

و "  تعديل"خواهان        .  کند
. رژيم اسالمی هستند  "  اصالح"

اما واقعيت اين است که جناح           
راست و حاکم رژيم بر اين                 

کنونی "  تعادل"باور است که        
را تنها با تعرض مستمر و                  

. هميشگی ميتوانند حفظ کنند           
اين سياستی است که در سطح          
منطقه در قبال قطبهای رقيب           

با گسترش و       .  پيش برده اند      

١٨٣شماره   
دامن زدن به بحرانها و گسترش                 
کانونهای بحرانی توانستند بعضا              
توازن قوای نيروهای منطقه را به           
نفع جريان اسالم سياسی و رژيم                

بدنبال .  اسالمی بعضا بر هم زنند           
اجرای همين روش در سطح جامعه        

 جامعه   ،اما کور خوانده اند      .  هستند
نيروهای .  ايران متفاوت است             

کارگر و زن   .  سياسی آن متفاوت اند   
و جوان و کمونيسم کارگری يک               
جنبش تعيين کننده در صحنه سياسی       

 . هستند

 

 اهداف اقتصادی اين          :آذر ماجدی   
. سياست بنظر بسيار روشن ميرسد        

اين يک سياست شناخته شده سرمايه      
باال بردن نرخ رشد          .  داری است   

 کاهش سطح معيشت طبقه        ،استثمار
کارگر و ريختن عوارض بحران              
سرمايه داری بر سر طبقه کارگر             
يک سياست شناخته شده و دائمی               

اين .  نظام سرمايه داری است                
سياست از مختصات کارکرد نظام          

 ،بعالوه.  سرمايه ناشی ميشود              
همانگونه که در باال اشاره کرديم              
سياستی که تحت نام رياضت کشی          

 نسخه   ،اقتصادی شناخته شده است       
بانک جهانی و صندوق بين المللی           

در سراسر جهان      .  پول بوده است     
به .  چنين سياست هايی دنبال ميشود      

اين معنا رژيم اسالمی و دولت                    
احمدی نژاد تفاوتی با هيج نظام                  

هدف .  سرمايه داری ديگر ندارد           
شان حذف ساالنه صد ميليارد دالر          
از معيشت مردم کارگر و زحمتکش       
و ريختن آن به جيب های گشاد اين           

 . دزدان سر گردنه است

  

 بويژه  ،اما اهداف سياسی اين طرح       
 ،در چنين شرايط بحران سياسی               
. ميتواند سوال برانگيز باشد                         

همانگونه که بخش هايی از خود                
حکومت نيز مخالفت صريح يا                   
تلويحی خود را با اين طرح از                     

زمانی .  همين زاويه مطرح کرده اند     
که شريعتمداری قاتل و شريک در           

 –تمام سياست های جناح خامنه ای         
 با اين طرح مخالفت           ،احمدی نژاد  

 ، شکاف در ميان حکومت       ،ميورزد
و اين بار نه ميان جناح باصطالح             

 بلکه  ،راست و اصالح طلب دولتی       
. ميان جناح حاکم را نشان ميدهد                

بنظر ميرسد که در زمينه تاثيرات و        
عواقب سياسی اين طرح با يکديگر         

ظاهرا حاميان اين     .  هم نظر نيستند    

طرح از اين موضع حرکت                     
ميکنند که هر چه فشار را بر                   

 امکان سرکوب    ،مردم بيشتر کنند   
بر اين   .  آنها را افزايش داده اند          

نظر هستند که بايد مردم را چنان          
اسير يافتن نان بکنند که فرصت و       
نيروی اعتراض و مقابله را کامال      

بر اين نظر اند     .  از آنها سلب کنند    
در شرايطی که کارگر شاغل       :  که

برای پرداخت اجاره خانه و                    
گذاشتن نان خالی روی سفره بايد         

 ديگر نيرو و       ،دو شيفت کار کند      
. فرصتی برای اعتراض ندارد            

ميخواهند يک شرايط برده دارانه       
 .مطلق را بر مردم تحميل کنند

 

مساله اينجاست که حتی اگر رژيم       
اسالمی تاکنون موفق شده باشد با        
تشديد فشارها بر مردم در قدرت          

 شرايط بسيار تغيير          ،باقی بماند   
اکنون جامعه ايران       .  کرده است   

اجتماعی   –در شرايط سياسی            
متفاوتی نسبت به چند ماه پيش                

توازن قوا ميان مردم      .  قرار دارد 
و حکومت تغييرات جدی کرده             

رويدادهای تابستان بسيار       .  است
سياست ارعاب  .  خصلت نما است   

کارآيی خود را از دست داده                    
عليرغم سرکوب شديد و           .  است

 مردم همچنان به             ،ضد انسانی    
لذا .  اعتراضات خود ادامه داده اند    

افزايش فشار برابر است    "سياست  
حتی اگر     "  با کاهش اعتراض        

تاکنون برای رژيم کارآيی داشته         
باشد از اين پس به عکس خود                 

اين واقعيت را       .  بدل خواهد شد      
مجرب "و    "  عاقل تر   "عناصر    

حکومت تشخيص داده اند و         "  تر
از اين رو است که حتی                               
شريعتمداری قاتل با اين سياست          

 .مخالفت کرده است

 

 هدف جمهورى    :سياوش دانشور 
اسالمى مانند خود اين طرح                    

اما اگر همواره با         .  قديمى است  
مانع روبرو شده دليل سياسى                  

جمهورى اسالمى توانست      .  دارد
 را بکوبد و بعد از               ۵٧انقالب   

يعنى خطرى    .  مدتى تثبيت شود      
اما نتوانست  .  بالفعل تهديدش نکند   

به حکومت بسط و رشد                               
. کاپيتاليستى ايران تبديل شود                

دالئل اين امر فقط داخلى نبودند            
بلکه از فاکتورهاى جهانى و                   

منطقه اى و       
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

معضالت خاورميانه و از جمله             
هويت اسالمى خود رژيم ناشى              

سياست اقتصادى             .  ميشوند
جمهورى اسالمى طى دوره هاى         

 مستقل از اينکه چه                      ،مختلف
 سياست از اين            ،طرحى داشتند   

ستون به آن ستون و فروش نفت و        
حل .  هزينه و چپاول آن بوده است       

معضالت اقتصادى جمهورى                
اسالمى و از جمله سازماندهى و           
بازسازى اقتصادى را نبايد در               
خود ايران و در طرحهاى                          

اين راه حل   . اقتصادى جستجو کرد 
از درون رژيم فعلى با مختصات          
کنونى و موقعيت نابسامانش                    

 . درنمى آيد

 

وانگهى جناح هاى رژيم اسالمى          
برسر سياست عسرت اقتصادى           

. دادن به مردم اختالفى ندارند                
ممکن است برخى در نمايش هاى        
انتخاباتى شعارهائى بدهند اما                 
سياست و چهارچوب خط مشى              
اقتصادى حکومت را همگى قبول       
دارند و همه شان از دوره                           
رفسنجانى تاکنون به اشکال                     

حتى آنجا که    .  مختلف دنبال کردند   
برسر وارادات و ظاهرا دفاع از           

 مسئله   ،صنايع سنتى دعوا دارند        
شان نقض اين روند نيست بلکه              

واردات و  "  بى رويه بودن  "برسر  
 . انحصار آن دعوا دارند

 

امروز وضعيت اقتصادى                        
جمهورى اسالمى بويژه با بحران        
جهانى سرمايه دارى وخيم تر شده       

نصف بيشتر سازمان توليد       .  است
جامعه فروپاشيده و صنايع يکى            
بعد از ديگرى در حال تعطيلى                

" خصوصى سازى "سياست  .  است
و فروش کارخانه ها و صنايع به           
افراد خانواده جمهورى اسالمى و       
امروز به سرکوبگران و                             
متجاوزين و قاتلين سپاه پاسداران        

اينها ميخواهند  .  را هم همه ديده اند    
دولتى اسالمى متکى بر قتل و                 
جنايت و سرکوب با فقر و                           
گرسنگى و زمين گير کردن                     

 

 : حذف سوبسيدها
 ... سياست ما ،اهداف رژيم

. اکثريت عظيمى برپا کنند                
دولت اسالمى امروز از                      
سياست به فقر کشاندن جامعه          
بعنوان يک ابزار سياسى براى      

شمشير .  بقا استفاده ميکند            
اخراج باالى سر هر کارگرى         
است که بگويد چرا حقوق ماه          

اخيرا که  !  هاى قبلم را نميدهى     
مانور عليه تظاهرات کارگرى      

اينها جامعه اى را     .  برپا ميکنند 
ميخواهند متکى بر اطاعت               
مطلق و بيحقوقى و گرسنگى           
که در آن مشتى انگل و الت و          

 ! ميکند" خدائى"لمپن 

 

از نظر اقتصادى هدف رژيم            
صرفه جوئى و ارزان تر تمام         
کردن زندگى طبقه کارگر و             

ميگويند .  محرومان است         
"! يارانه ها را هدفمند ميکنيم       "

يعنى سوبسيد تاکنونى کاالها را     
برميداريم و به نرخ آزاد و                  

وعده هم      .  بازار ميفروشيم     
ميدهند که مابه تفاوت قيمتها را       
به بخشهائى بصورت نقدى               

واقعيت اينست که            !  ميدهيم
دولت با اين اقدام به يک مبلغ            
وسيع از جيب طبقه کارگر                
دسترسى پيدا ميکند که در اين         
طرح نيز حق برداشت از آن             
را براى خود محفوظ نگه                    

حتى اگر درصد      .  داشته است  
جبران "ناچيزى به عنوان                 

 ،به مردم بدهند   "  افزايش قيمتها 
در واقعيت نتيجه اينست که               
يک خانواده کارگرى مثال با             

 ، هزار تومانى          ٣٠٠حقوق      
نميتواند در اولين گامهاى                   

 تا  ۵٠اجراى اين طرح هزينه        
 درصد نيازهايش را                      ۶٠

اين نسبت هر طورى      .  بپردازد
 معنى اش اينست که         ،که باشد  

دستمزد کارگران و قدرت                 
خريدشان هر ماه يکجا با                     
گرانى و تورم ايجاد شده کمتر         

يعنى اسما مثال    .  و کمتر ميشود   
 تومان حقوق ميگيرند و          ٣٠٠

رسما و در دنياى واقعى                       
 تومان و     ٢٠٠دستمزدشان به     

١٨٣شماره   
هدف .  کمتر کاهش پيدا کرده است         

رژيم اينست که بحران همه جانبه             
با سياست  .  اش را رفع و رجوع کند      

سرکوب و اختناق و فقر و فالکت              
اما اين   .  ميخواهد بيشتر سرپا بماند      

سياست به اندازه بمب اتم بالقوه                   
 . قدرت انفجارى دارد

 

 چشم انداز اجراء       :يک دنيای بهتر    
و پيشبرد اين طرح ارتجاعی در                
جامعه چيست؟ برای مقابله با اين              
طرح چه بايد کرد؟ محورهای يک          

 سياست کمونيستی کدام است؟

 

رژيم اسالمی بسادگی    :  علی جوادی 
نخواهد توانست اين طرح ضد                    

حتی .  مردمی را اجرا و پياده کند            
اگر بتوانند برخی سوبسيدها را                  

 نخواهند توانست به              ،حذف کنند    
اهداف سياسی تبعی ناشی از آن                 

از هم اکنون ترديد در         .  دست يابند  
صفوفشان برای پيشبرد اين طرح            

از .  ارتجاعی قابل مشاهده است            
. عواقب و پی آمدهای آن در هراسند      

" يقه آبی ها      "صحبت از شورش          
فرماندهای نظامی رژيم          .  ميکنند

خود را برای تقابل احتمالی آماده               
نگرانی در وجودشان موج       .  ميکنند
 . ميزند

 

اما واقعيت اين است که رژيم                       
نميتواند به اهداف سياسی مورد نظر      

. خود در اجرای اين طرح برسد                
. برعکس شکننده تر خواهد شد                  

همه .  جامعه به پا خواسته است               
شواهد حاکی از گسترش مبارزات          
سرنگونی طلبانه توده های مردم              
برای بزير کشيدن اين رژيم آدمکش       

نه ابزار سرکوب و       .  اسالمی است  
نه ابزار حذف سوبسيدها کمکی                 
تعيين کننده به رژيم اسالمی خواهد         

بر عکس اين مجموعه اقدامی        .  بود
است که اتفاقا مردم را جری تر                   

به قول منصور حکمت     .  خواهد کرد 
نميتوان هم مردم را گرسنگی داد و          

اين .  هم به طرفشان شليک کرد              
شيشه عمر   .  مردم به پا خواسته اند       

جامعه .  رژيم در دست مردم است         
وارد دوران تعيين تکليف نهايی با            

 . رژيم اسالمی شده است

  

چه بايد کرد؟ اين مساله گرهی و                
به رئوسی در اين     .  تعيين کننده است  

بايد سازمان   .  زمينه اشاره ميکنم    
بايد متحد   .  بايد متشکل کرد     .  داد
بايد رهبری    .  بايد افق داد      .  کرد
 طبقه کارگر و          ،و مهمتر   .  کرد

کمونيسم بايد در مرکز مقابله با             
. اين سياست ارتجاعی قرار گيرد       

اما چگونه؟ راه حل ما گسترش و         
دامن زدن به تشکالت شورايی در      

 . محيط کار و محيط زيست است

  

تجربيات در محيط های کار و                
طبقه کارگر      .  توليدی بسيارند     

دارای يک سنت قوی شورايی               
اين سنت را بايد گسترش           .  است

برگزاری .  داد و همه گير کرد            
منظم و روتين مجامع عمومی پايه      
شکل دادن به يک جنبش شورايی        
قوی در مقابله با اين سياست                    
اقتصادی و مجموعه سياستهای           
رژيم اسالمی و همچنين                             
سازمانيابی عمومی طبقه کارگر         

اين سياستی است که                  .  است
بخشهايی از طبقه کارگر در                    
اعتراضات خود آن را مطرح                

"کرده است   زندگی انسانی حق      . 
خواست ".  مسلم ما کارگران است    

و مطالبه ای است که کارگران               
لوله و چدن اهواز بر آن بار ديگر        

 ٨۶در اول ماه مه          .  تاکيد کردند  
ما "در سنندج نيز کارگران شعار        

کارگران خواهان جامعه ای آزاد         
را مطرح  "  و برابر و مرفه هستيم    

اين شعار و مطالبه ای              .  کردند
است که خواست پايه ای کارگران      

. و جامعه را مطرح ميکند                        
سوسياليست   –کارگران راديکال     

و رهبران کارگری بايد تالش                
کنند تا توده های کارگر معترض         

 .را متحد و متشکل کنند

 

در عين حال تشکل نميتواند فقط           
 ،محدود به محيط کار و توليد باشد      

بايد در محيط های آموزشی و                
در .  محيط زيست هم متشکل کرد      

دوره اخير ما شاهد اعتراضات             
گسترده دانشجويان در محيط های      

روزی نيست که     .  علمی بوده ايم    
اعتراضی در دانشگاه و مرکز              

اين .  آموزشی شکل نگيرد                
بايد .  اعتراضات بايد متشکل شود    
بايد .  هماهنگ و سراسری شود         

پرچم و خواست واقعی مردم که           
 رفاه و     ، برابری  ،متضمن آزادی  

سعادت همگان است در راس اين        
اعتراضات 

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از طرف ديگر       .  برافراشته شود   
جوانان نيروی اصلی معترض در       

در حال حاضر در گير     .  جامعه اند 
جدالی همه جانبه با رژيم اسالمی         

اين نيرو بايد در سطح گسترده      .  اند
ايجاد شوراهای   .  ای متشکل شود    

جوانان سرخ در محالت و محيط          
زيست ميتواند حلقه مهمی در                  
اتحاد و سازمانيابی اين نيروی               

 . عظيم اجتماعی باشد

  

 پيشبرد  ،اما عالوه بر مساله تشکل     
يک سياستی کمونيستی مستلزم             
تعيين خواستها و مطالبات و                     

تعيين .  نيروی رهبری کننده است      
افق اين مبارزه به ميزان ساير                 
جوانب سازمانی و همچنين تشکل       

مساله .  يابی آن حائز اهميت است       
اينجاست که برخورداری از                   
زندگی و معاش و زندگی مناسب          

امتيازی .  يک حق انسانی است          
و .  نيست که بايد خريداری شود          

در صورت عدم توانايی مالی از           
. بهره مندی از آن بی بهره شويم            

ما بايد بتوانيم اين افق کمونيستی و       
انسانی را که هر کس به اعتبار               
انسان بودن و چشم گشودن به اين         
جهان بايد از تمامی مواهب                       
موجود که حاصل تالش و تعاون          
همگان است به ميزان نيازشان              

هيچ کس نبايد      .  برخوردار باشند  
هيچ کس نبايد فقير       .  محروم باشد  

. هيچ کس نبايد گرسنه باشد       .  باشد
هيچ کس نبايد از امکانات يک                

اين .  زندگی انسانی بی بهره باشد       
سياست بايد به افق مبارزاتی مردم      

بايد .  در اين اعتراضات تبديل شود    
 ،نشان داد که اگر انسانها محرومند     

 به اين خاطر نيست که                 ،فقيرند
جامعه فاقد امکان نيازمنديهای               
زندگی در حد استاندارد قابل قبول       

اينطور .  برای همگان نيست             
نظام اقتصادی سرمايه           .  نيست

داری و نظام سياسی اسالمی حاکم      
عوامل اصلی محروميت و فقر و          

  .فالکت مردم اند

 

در عين حال ما بايد بتوانيم                         

 

 : حذف سوبسيدها
 ... سياست ما ،اهداف رژيم

سياستهای روشن و داده شده             
ای را به پرچم مطالباتی                       
روشنی در اين اعتراضات               

 ،آزادی"منشور     .  تبديل کنيم    
مصوب دفتر    "   رفاه   ،برابری

سياسی حزب اتحاد کمونيسم            
کارگری مطالبات روشنی را          
در اين زمينه مطرح کرده                  

اشاره ای مختصری به        .  است
اين "  رفاه"در بخش    .  آن ميکنم 

منشور بر مطالبات رفاهی و            
  .اقتصادی زير تاکيد شده است

 

تعيين حداقل   :  حداقل دستمزد  "
دستمزد مکفى توسط نمايندگان      

. تشکل های سراسری کارگری    
در شرايط کنونی حداقل                       
دستمزد بايد يک ميليون تومان       

پرداخت :   بيمه بيکاری       .باشد
بيمه بيکاری مکفی برای همه         

. افراد بيکار و آماده به کار                
پرداخت بيمه بازنشستگی                  

 .معادل حداقل دستمزد رسمی        
طب و درمان رايگان و قابل             
دسترس، آموزش رايگان در           
تمامی سطوح، تامين مسکن             

هزينه :  مناسب برای همگان        
مسکن نبايد از ده درصد درآمد       

 ".فرد يا خانواده بيشتر باشد

 

اين مطالباتی است که بايد به             
پرچم خواستهای اقتصادی                
فوری مردم در مقابله با                        
سياست رياضت کشی و فالکت     
اقتصادی رژيم اسالمی تبديل          

 ،افق:  بطور خالصه     .  شود
مطالبات و تشکل اجزاء يک            
سياست کمونيستی در مقابله با        
سياست عسرت اقتصادی رژيم     

 . اسالمی اند

   

 اين طرح موفق          :آذر ماجدی   
دولت احتماال      .  نخواهد شد      

ميکوشد که مراحل اوليه طرح       
اما مردم آن   .  را به اجرا بگذارد   

. را تحمل نخواهند کرد                        
همانگونه که در باال اشاره                 

١٨٣شماره   
 جامعه طی چند ماه اخير                 ،کرديم

خيزش .  بسيار تغيير کرده است             
اخير مردم تغييرات کيفی قابل توجه       
در ميان مردم در يک طرف و                     
رژيم در سوی ديگر ايجاد کرده                 

فی الحال شکاف و اختالف           .  است
بر سر آينده و عواقب اين طرح را             
در ميان هارترين جناح رژيم                       

از عکس   .  ميترسند.  مشاهده ميکنيم  
موقعيت .  العمل مردم در هراسند          

و در  .  شان بشدت متزلزل شده است     
چنين شرايطی نميتوان چنين طرح          

تمثيل هايی که     .  هايی را پياده کرد      
کيهان شريعتمداری استفاده کرده             

 .است بسيار گويا است

 

در اين شرايط نقش طبقه کارگر و             
کمونيسم کارگری بسيار تعيين کننده      

محوری ترين      .  و حياتی است           
 ،سياست در مقابله با اين سياست               

اتحاد و سازماندهی طبقه کارگر                
رژيم هم اين را خوب ميداند          .  است

و از همين رو است که در بحبوحه            
 حکم زندان برای                ،اين اوضاع     

. رهبران کارگری صادر کرده است     
تالش برای سازماندهی طبقه کارگر      

تشکيل .  مهمترين سياست ما است         
منظم مجمع عمومی و ايجاد                          
شوراهای کارگری يک رکن مهم             

 . اين سياست است

  

 اکنون شرايط از نظر                      ،بعالوه
سياسی کامال برای ساختن شوراها          
در محالت و دانشگاه ها مهيا شده              

اعتراضات متعدد دانشجويی      .  است
در يک ماه اخير اين آمادگی را                    

بايد در اين جهت نيز         .  نشان ميدهد  
شورای محالت برای             .  بکوشيم

سازماندهی اعتراضات مردم عليه         
در .  رژيم نقش بسيار مهمی دارند          

 ،سازماندهی:  نتيجه بايد گفت              
سازماندهی و سازماندهی بايد در             

 .راس سياست های حزب باشد

 

يک مساله اساسی در سطح جامعه           
 انقالبی و     ،غيبت يک افق راديکال      

بايد اين افق را بر           .  پاسخگو است  
مردم بايد بتوانند     .  جامعه حاکم کرد    

. اين افق را ببينند و از آن خود کنند           
 برابری و        ،مردم خواهان آزادی       

اين از بديهيات مسلم         .  رفاه هستند  
حزب بايد بکوشد اين                    .  است

مطالبات را در سطح جامعه به صدا        
بايد خواست عميق مردم به      .  درآورد

حزب اين خواست ها      .  بيان درآيد 
را به روشنی فرموله و بيان کرده        

بايد بکوشيم تا اين خواست       .  است
ها از زبان مردم به روشنی بيان           

تبديل منشور حزب برای          .  شود
 رفاه به سند              ، برابری    ،آزادی

مطالبات مردم يکی از سياست              
های اصلی حزب در اين شرايط           

 .است

 

بعيد نيست اين       :سياوش دانشور  
طرح در کشاکش دعواى جناح ها       
برسر گرفتن سهم از چپاول مردم        
و پيامدهاى غير قابل پيش بينى              

اما .  اجتماعى آن کنار گذاشته شود    
با فرض اجراى آن در هر قدم به           

. همان نتيجه بنزين خواهد رسيد          
نرخ هاى متفاوت در بازار و                  
همينطور بازار سياه و وسيله اى          
براى نان خوردن عده اى                           

اجراى اين طرح شوک        .  سودجو
بزرگى به جامعه و مشخصا طبقه       

بسيارى .  کارگر و محرومان است   
از صنايع کوچک چه بسا                          

گرانى .  بسرعت ورشکست شوند    
و گرسنگى و بيکارى در ابعاد               
خطرناک نتيجه فورى اين طرح          

اين پيامدها ضربدر                 .  است
وضعيت سياسى و نارضايتى                
عميق مردم چشم انداز اجراى اين       
طرح را کور ميکند و يا در                       
صورت اجرا در همان گامهاى             

 . اول به شکست ميکشاند

 

اجراى اين طرح يعنى مواجهه با         
هر .  سونامى گرسنگى و فقر             

بررسى واقعبيانه و ابژکتيوى از          
زندگى و معيشت اکثريت مردم به       
اين نتيجه ميرسد که اين طرح                 
پيامدهاى شديد اجتماعى بهمراه           

نگرانى "آنچه زير تيتر    .  مى آورد 
در ميان حکومتى ها طرح           "  ها

 نام بهداشتى همين واقعيت      ،ميشود
شورش گرسنگان و ناچار شدن            
دولت اسالمى سرمايه داران به            
رودروئى وسيع با کارگران و               

دولتى که     .  مردم گرسنه است         
ميخواهد بمب اتم بترکاند و                       
ژاندارم منطقه شود و به جهان               

 وقتى خودش     ،درس عدالت بدهد    
 ،با وجود اينهمه ثروت در جامعه        
 ،نميتواند شکم مردم را سير کند           

مثل خس و خاشاک توسط طبقه             
کارگر و مردم انقالبى جارو                   

فقر و  .  ميشود
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فالکت و گرسنگى همين امروز به                
. مرز غير قابل تحمل رسيده است                 

وارد کردن اين شوک اقتصادى به                
جامعه اى فقر زده از حماقتهاى                       

 . عجيب جمهورى اسالمى است

 

چه بايد کرد؟ حزب در قطعنامه اى               
عليه " با عنوان     ٢٠٠٨در ژوئن سال     

 وظايف فورى کمونيسم     ،گرانى و فقر   
رئوس سياست خود     "  و طبقه کارگر    

واقعيت اينست که   .  را بيان کرده است    
اعتراض فزاينده جامعه به اولين موج        

اعتراض و   .  جديد گرانيها در راهند       
فقر و گرانى و شرايط          شورش عليه     

يکی از اشکال محتمل       وخيم معيشتى     
. اعتراض توده محروم و گرسنه است       

گسترش اعتراضات کارگرى باتوجه        
به بيکارسازيهاى وسيع و فقدان هيچ           

 جامعه را وارد    ،منبع حمايتى براى بقا   
دورى از کشمکش عريان طبقاتى                 
عليه حکومت اسالمى سرمايه داران          

مرگ بر حامى سرمايه     "شعار  .  ميکند
از شعارهائى است که در ايران        "  دار

اما .  طنين قدرتمندى خواهد داشت            
مسئله براى کمونيسم کارگرى قرار            
گرفتن طبقه کارگر در موقعيت ايمن           

. تر اقتصادى براى پيشروى است                
نفس پتانسيل اعتراض در جامعه و               

 اگرچه  ،حتى وقوع شورش گرسنگان     
 ،از نظر سياسى تاثيرات بزرگ دارد        

اما مخاطراتى نيز همراه دارد که بايد         
آنها را شناخت و پيشاپيش براى رفع            

 . شان تالش کرد

 

" واقعيت اينست که 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،          
ارکان .  سرکوب و شکست است               

سياست و تاکتيک حزب در مواجهه با       
 متشکل کردن توده طبقه       ،اين اوضاع 

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                   
فالکت، ترسيم افق و سازمان و                       

 بعنوان سه رکن مهم تضمين        ،رهبرى
تبديل .  پيشروى و پيروزى است               

شورش کور به شورش آگاهانه و                   

 : حذف سوبسيدها
 ... سياست ما ،اهداف رژيم

سازماندهی اعتراض عليه وضعيت    
موجود درگرو تامين اين سه رکن           

 .اساسى است
 
کمونيسم و طبقه کارگر بايد در                

راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى           
و وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار       

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

دسترسی و    .  و تسلط 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 اين            

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

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

ايجاد .  رکن ديگر سياست ماست          
سازمانهاى توده اى عليه فقر،                   
برگزارى مجامع عمومى کارگری       
در مراکز مهم توليد مواد 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            

بايد در هر گوشه         .  سياستی است  
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت             

 .اقتصادی برافراشت
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه   
 رهبران     ،پيشروان طبقه کارگر         

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه              
فعالين اردوى آزادى و برابرى و            
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب          

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

از    !"حکومت اسالمى فراميخواند   
 .قطعنامه حزب عليه فقر و گرانى

*** 

١٨٣شماره   

 

 کارگران صنايع فوالد نطنز
 

 ! ماه دستمزد معوق 6
 

 نفر از کارگران کارخانه صنايع      400 بيش از    ،ىبنا به خبر دريافت   
 عليرغم همه اعتراضات و پيگيرهای تاکنونی هنوز             ،فوالد نطنز 

کارگران .   ماه گذشته خود نشده اند     6موفق به دريافت دستمزدهای     
. از اول تابستان گذشته تا امروز دستمزدی دريافت نکرده اند                       

عوامل کارفرما و سرمايه داران با پشتگرمی از حمايتهای                             
حکومت اسالمی و اداره کار فرمايشی به هر طريقی از پرداخت               
دستمزدها و حتی ارائه جواب روشن به کارگران طفره ميروند و              
با تهديد به اخراج و وعده های دروغ امروز و فردا کارگران                         
گرسنه را باز هم به فردا و فرداها پاس ميدهند و در مقابل                                  

 200 تا   50اعتراض کارگران تنها اقدام به پرداخت مساعده های           
 .هزار تومانی نموده اند

 

دستمزدهايمان را نميدهند و با هزار            :  يکی از کارگران ميگفت      
هزار تومان مساعده ميدهند آنهم پس از کلی سر            100 تا   50منت  

 ماهه دستمزد نگرفته، با          6آخر کارگری که        .  دوانيدن و اذيت    
 هزار    17 هزار تومانی، با گوشت کيلويی                    300کرايه خانه       

 تا  50 تومانی و قبضهای آب و برق و گاز            700تومانی، با بنزين    
و با حذف يارانه ها و دزدی علنی                     ...  هزار تومانی و         100

حکومت اسالمی تکليفش چيست؟ ما مطمئنيم تا اين حکومت هست          
 . اوضاع از اين بدتر هم خواهد شد

 

 نفر کارگر قراردادی،    400کارخانه صنايع فوالد نطنز با بيش از         
 هزار   300با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                 

 کيلومتری  5 ساعته کاری واقع در          8 شيفت سنگين      3تومانی و    
 ميباشد...  توليد کننده انواع ورق آهنی و نورد و ميله گرد و،نطنز

. 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2010 دسامبر 21 – 1389 آذر 30

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نامی "  هدفمند کردن يارانه ها    "-١
بی مثما برای طرح ارتجاعی                  
تعرض اقتصادی به معيشت و                
سفره خالی کارگران و توده های           

آنچه .  مردم کارکن در جامعه است    
است "  هدفمند"در اين طرح                

تعرض همه جانبه اقتصادی و                
تشديد فقر و فالکت و گرسنگی               

اين طرحی برای تشديد             .  است
اوباش .  رياضت اقتصادی است       

اسالمی حاکم بر جامعه وقيحانه            
کردن "  هدفمند"ميگويند قصدشان    

دست تمام مبلغين    .  يارانه ها است   
عوامفريب نظام سرمايه داری               

. جهانی را از پشت بسته اند                      
ميگويند قيمت اين اقالم در سطح           
جهانی چند برابر قيمت اين اقالم           

حقيقتی را       .  در ايران است            
اما آنچه را نميگويند اين       .  ميگويند

است که دستمزد کارگر و                           
زحمتکش در آن جامعه يک دهم           
دستمزد کارگر در جوامع سرمايه       
داری در اروپا و آمريکای شمالی        

ضرب المثلی معروف             .  است
اينها اول ميکشند بعدا           "ميگويد    

گويای حال و       ."  محاکمه ميکنند   
عملکرد اين آدمکشان حرفه ای             

اما آنچه وعده شان را                  .  است
ميدهند در صد ناچيزی از مبالغ             
هنگفتی است که دارند از جيب               

قرار است در          .  مردم ميدزدند    
مرحله اول اين طرح مبلغی معادل      

 هزار ميليارد تومان از                        ٢٠
در .  سوبسيدها را حذف کنند               

مرحله دوم اين مبلغ به دو برابر             
از هم اکنون    .  افزايش خواهد يافت   

قيمت اکثر کاالهای مورد نياز                
. مردم به شدت افزايش يافته است        

به لحاظ  "  هدفمند کردن يارانه ها    "
 .اقتصادی يک دزدی آشکار است

  

 اهداف اين طرح هم اقتصادی          -٢
نديدن جنبه    .  و هم سياسی است         

سياسی اين طرح به معنای نديدن          
بزرگترين واقعيت سياسی جامعه        

به معنای نديدن تالش     .  ايران است 
مردم برای سرنگونی رژيم                      
اسالمی و دست و پا زدن رژيم               

 

 تزهايی پيرامون طرح ارتجاعی

 "هدفمند کردن يارانه ها" 
 

 جوادیعلی 

رژيم اسالمی  .  برای بقاء است   
از پيشبرد اين طرح اهداف                
کامال روشن سياسی ای را                 

تشديد فقر و           .  دنبال ميکند     
 تالش برای بزانو                   ،فالکت

 يک هدف            ،انداختن جامعه     
سياسی در مقابله با جنبش توده        
های مردم برای سرنگونی                

اين اوباش  .  رژيم اسالمی است   
ميخواهند به مردم گرسنگی              
دهند تا توان مبارزاتی شان را         

ميخواهند با سالح   .  تحليل ببرند 
اقتصادی مردم را به خانه                   

بر اين     .  نشينی محکوم کنند        
تصورند که مردم گرسنه و                
درگير معضل بقاء توان و                  
نيرويی برای پايان دادن و                  
پرداختن به مساله بقای رژيم            

در .  منحوس اسالمی ندارند         
دستور قرار دادن اين طرح               
پس از خيزش توده های مردم          
در دوره اخير دقيقا ناشی از              
اهداف سياسی ای است که از           
پيشبرد اين طرح مد نظر                     

طرح حذف يارانه ها           .  دارند
عالوه بر مبالغ هنگفتی که به           
جيب اوباش حاکم بر جامعه              
می ريزد در عين حال                           
عملکردی همانند هر نوع                   
ابزار سرکوب و ارعاب در              
مواجهه با توده های مردم                   

بی دليل نيست که به               .  دارد
موازات پيشبرد اين طرح                   
نيروی نظامی و سرکوبگر               
خود را نيز روانه محالت                   

 .ميکنند

 

هدفمند کردن   " آنچه طرح        -٣
را از طرحهای         "  يارانه ها    

سياست رياضت کشی                          
اقتصادی کالسيک سرمايه               
داری متمايز ميکند دقيقا جنبه          
سياسی و اهداف سياسی آن                

اگر يک راه حل                    .  است
هميشگی دولتهای سرمايه                 
داری در مواجهه با بحران                

 ،های اقتصادی ادواری سرمايه   
 حذف خدمات    ،حذف سوبسيدها 

١٨٣شماره   
اجتماعی و افزايش سن بازنشستگی       
و تشديد استثمار و بيکاری و کم                  
کردن حقوق و مزايای کارگران در        
جامعه است و اين دولتها با اتخاذ                
اين راه حل ها بعضا ميتوانند بحران       
سرمايه را تخفيف دهند و دور                     
ديگری از انباشت سرمايه را آغاز          

هدفمند کردن يارانه   "اما طرح   .  کنند
چنين چشم اندازی را پيش رو           "  ها

ندارد و خودشان هم چنين توهمی              
ميدانند که با پيشبرد اين               .  ندارند

طرح نميتوانند مرهمی بر بن بست          
اقتصادی رژيم اسالمی در ايران              

واقعيت اين    .  اسالمزده قرار دهند      
است که ريشه های بحران اقتصادی       

نه .  رژيم اسالمی کامال سياسی است    
تشديد استثمار و نه کم کردن هزينه          
سرمايه در جامعه ميتواند زمينه                
های خروج رژيم اسالمی از بحران       

آنچه بن بست            .  را تامين کند           
اقتصادی رژيم اسالمی سرمايه در         
ايران را از بحرانهای ادواری و                
دوره ای هر نظام سرمايه داری                 

 موقعيت      ،ديگری متفاوت ميکند          
سياسی رژيم اسالمی در عرصه               

رژيم اسالمی بنا به         .  جهانی است  
موقعيت سياسی و ايدئولوژيک خود       
يک رژيم سياسی خارج از حوزه             
عمومی صدور تکنولوژی و دانش          
فنی و توليد و توزيع و انباشت                      

به اصلی ترين   .  سرمايه جهانی است  
. بازارهای جهانی دسترسی ندارد           

در سطح جهانی درگير يک تقابل و         
جدال با قطبهای اصلی جهان کنونی       

حتی اگر رژيم اسالمی سطح       .  است
 ،دستمزدها را به صفر تنزل دهد              

تمامی سوبسيدهای دولتی را حذف          
 باز هم جايی در سوخت و ساز         ،کند

اقتصادی و سياسی مراکز اصلی              
سرمايه داری جهان کنونی پيدا                   

يکی بودن سياست         .  نخواهد کرد    
حذف سوبسيدها و خدمات اجتماعی       
در ايران و در جهان سرمايه داری          
به معنای اهداف يکسان و يا چشم              
انداز مشابه در سطح اين جوامع                 

 . نيست

  

 رژيم اسالمی درگير مبارزه ای         -۴
با .  همه جانبه برای بقاء است                  

مردمی مواجه است که حکم به                   
خيزش توده  .  سرنگونی اش داده اند     

های مردم در يک سال گذشته تنها            
گوشه ای از پتانسيل عظيم انفجاری        
موجود در جامعه است که در کمين         

اگر چه  .  رژيم اسالمی نشسته است     
رژيم اسالمی خيزش اعتراضی                

مردم را از سر گذراند اما                          
در .  نتوانست مردم را شکست دهد    

يک جمعبندی فشرده از اين                     
رژيم پيروز  :  اعتراضات بايد گفت  

 مردم هم شکست               ،نشده است    
مساله تغيير قدرت       .  نخورده اند   

سياسی کماکان در دستور جامعه         
اين واقعيت را رژيم        .  قرار دارد  

از اين رو               .  انکار نميکند       
تاکتيکهای سياسی و اقتصادی و          
اجتماعی رژيم اسالمی را تماما           
بايد در اين چهارچوب مورد                   

. بررسی و ارزيابی قرار داد                  
معضل رژيم اسالمی معضل بقاء       

بن بست اقتصادی اش نيز         .  است
ناشی از موقعيت سياسی اش در           

. جهان سرمايه داری حاضر است     
رژيم اسالمی يک پروژه                           

هيچ .  اقتصادی ورشکسته است       
طرح رياضت کشی اقتصادی               
قادر به حل و يا تخفيف اين                        

نديدن اين واقعيت     .  بحران نيست  
 .مانند نديدن فيل در اتاق است

  

 يک هدف رژيم از پيشبرد اين        -۵
طرح ايجاد تقابل کنترل شده و                

با مردم سرنگونی طلب     "  هدفمند"
رژيم اسالمی با    .  در جامعه است   

جامعه ای مواجه است که در                   
. حالت پيشا انفجاری بسر ميبرد           

سياست رژيم در مقابله با اين                  
 ايجاد درگيری های                  ،واقعيت

کنترل شده و محدود بمنظور به             
شکست کشاندن و تخليه توان                  

به اعتبار   .  مبارزاتی جامعه است    
" تحريک کننده "ديگر اين طرحی    

و يک پرووکاسيون سياسی                     
آگاهانه به منظور ايجاد درگيری         

به لحاظ سياسی از جنس            .  است
طرحهايی است که رژيم در سطح      

همانگونه .  منطقه پيش برده است      
که جنگ حزب اهللا و اسرائيل را           

همانگونه که  .  در اساس شکل داد     
کال ايجاد و کانونهای بحرانی در         

منطقه را             
١١صفحه   
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بر اين   .  کامال به نفع خود ميداند         
باور کودنانه اند که ميتوانند مردم         
را به يک رو در رويی کنترل                  

از .  شده بکشانند و شکستشان دهند     
اين رو حتی از پيش از اجرای اين   
طرح يورش خود را به محالت              

در دو هزار محله       .  سازمان دادند  
. تهران مانور نظامی اجرا کردند        

ميکوشند از هم اکنون به استقبال           
شورشهايی بروند که بعدها ميتواند     
شکل بگيرد و يا سازمان دهی                 

تالش ميکنند خود                     .  شود
و در    "  هدفمند"و    "  پيشگيرانه"

کشمکشهای محدود به در گيری            
هايی شکل دهند و مردم را در اين        

 بر  ،در واقع .  نبردها شکست دهند   
خالف جناح اصالح طلب                          

 هدفشان نه عقب نشينی        ،حکومتی
و فرار از درگيری های سياسی             
بلکه دقيقا ايجاد درگيری اما در              
شرايط و در زمان مورد انتخاب            

 . رژيم است

   

 هر دو جناح رژيم اسالمی در          -۶
پيشبرد طرح اقتصادی حذف                  

هيچ جناحی   .  سوبسيدها سهيم اند     
از رژيم اختالف پايه ای و اساسی        

آنچه .  با اجرای اين طرح ندارد           
مورد اختالف است نه مضمون و         
يا ضرورت پيشبرد اين طرح                  
ارتجاعی بلکه چگونگی پيشبرد و       

. سرعت اجرای آن است                            
اصالح .  اختالفشان تاکتيکی است    

طلبان حکومتی و سران جنبش               
ارتجاعی سبز نگران پی آمدهای          
اجتماعی ناشی از اجرای اين                  

. طرح خانمانسوز هستند                            
غرولندهايشان اساسا معطوف به         
موقعيت انفجاريی است که اجرای      
اين طرح ميتواند در جامعه ايجاد          

معضلی با پيشبرد جوانب            .  کند
اما .  اقتصادی اين طرح ندارند           

اتخاذ اين طرح را در شرايط                    
کنونی برای بقاء و تداوم                              
موجوديت رژيم اسالمی مخاطره        

انتقادشان به  .  آميز ارزيابی ميکنند   
جناح حاکم و   " ناتوانايی اقتصادی "

نه نفس اجرای اين طرح ارتجاعی      
اسالمی   –کل جنبش ملی         .  است

 

 تزهايی پيرامون طرح ارتجاعی

  ..."هدفمند کردن يارانه ها" 

در اين زمينه خفقان گرفته                  
ميخواهند با تحميل              .  است

 ،گرسنگی و فقر و محروميت         
در کنار شليک و بستن شمشير        

 مردم را به زانو       ،خونين اسالم 
اما اين جنبش            .  در آورند     

ارتجاعی چيزی برای گفتن              
واکنش شان نشان دهنده      .  ندارد

موقعيت ارتجاعی و بورژوايی     
 .اين جنبش است

   

 موضع جنبش ناسيوناليسم         -٧
محافظه کار پرو غرب نيز                
تفاوت چندانی با موضع                       

. جناحهای رژيم اسالمی ندارد       
هم نوع هايشان در غرب نيز            

 اما  ،مشغول اجرای همين طرح   
در .  با اهداف متفاوتی هستند         

 ، در پرتقال   ، در فرانسه   ،يونان
 در انگلستان و در         ،در اسپانيا  

بسياری ديگر از کشورهای             
سرمايه داری بحران زده چنين      
طرحهايی را در دستور قرار          

بعالوه تئوريسين ها و     .  داده اند 
متفکرين اين جنبش بارها                   
اعالم کرده اند که راه نجاتشان        
برای حل معضالت اقتصادی         

 اعمال سياست        ،جامعه ايران   
. رياضت کشی اقتصادی است       

داريوش همايون در اين زمينه        
"گفته است      کارگران بايد      : 

بيشتر کار کنند و کمتر طلب              
در دل خوشحالند که            ."  کنند

" ميوه تلخ  "رژيم اسالمی اين        
را چيده است و آنها را از                     

سوبسيدها خالص خواهد   "  شر"
اشتراک مواضع پايه ای       .  کرد

کليه نيروهای اپوزيسيون                  
 اعم از جريانات             ،بورژوايی

اسالمی و يا         –مرتجع ملی       
جريانات ناسيوناليسم پرو                  
غربی با اين تعرض اقتصادی        
رژيم اسالمی نشان يک                       

 ،اشتراک منافع يکسان طبقاتی      
عليرغم اختالفات سياسی و              

نشان اين    .  جنبشی شان است      
است که وضع اقتصادی مردم         
در حکومت مورد نظر اين                
جريانات کماکان بر همين                  

١٨٣شماره   
 .پاشنه می چرخد

  

" هدفمند کردن يارانه ها     " طرح    -٨
اکنون به يک جبهه مهم نبرد طبقاتی       

در اين  .  در جامعه تبديل گشته است      
جبهه ما کارگران و کمونيستها در            
مقابل تمام نيروهای رنگارنگ طبقه      

 اعم از    ،حاکمه و بورژوايی جامعه     
جناحهای متفاوت حاکميت و يا در            
صفوف اپوزيسيون بورژوايی قرار      

بخشهای مختلف بورژوازی      .  داريم
ايران در جامعه در سايه اين طرح           
به سودهای هنگفتی دست خواهند             

باال رفتن قيمتها و سودهای           .  يافت
سرسام آور ناشی از آن يک عرصه        
سودآوری برای بخشهای مختلف             

 .سرمايه در جامعه است

  

 برای درهم شکستن اين طرح              -٩
ارتجاعی بايد دست به يک مقابله              

سياست عدم  . توده ای و اجتماعی زد 
پرداخت قبض های آب و برق و                 
گاز موثرترين و در عين حال اولين        
حلقه ای است که ميتوان در تقابل با          

. اين طرح ارتجاعی در پيش گرفت        
رژيم در مقابله با مردمی که                          
متحدانه و سازمانيافته از پرداخت           
قبض های آب و برق و گاز                            

 کار چندانی نميتواند     ،خودداری کنند 
بعالوه کارگران اين صنايع          .  بکند

ميتوانند نقش کليدی در به شکست            
. کشاندن اين سياست رژيم اتخاذ کنند   

همانگونه که کارگران نفت، شير              

نفت را بر روی ماشين نظامی               
اين کارگران هم         .  رژيم بستند    

ميتوانند مانع آن شوند که رژيم              
اسالمی مردم را از اين نيازهای           
سوختی شان بخاطر نپرداختن               

 . قبوضشان محروم کند

 

هيچ مبارزه ای بدون                     -١٠
سازماندهی و تشکل و وجود                   
رهبران عملی به پيروزی نخواهد      

هر گونه پيشروی در اين          .  رسيد
مبارزه منوط به پيشقدم شدن                    
رهبران عملی کارگری و توده ای      
در مبارزه ای سازمان يافته در              

بايد کارگران و     .  اين راستا است    
مردم معترض را به سياست                    
نپرداختن قبض های آب و برق و         
گاز و اعتراض فعال در قبال اين          

بايد در دل اين         .  طرح فراخواند  
مبارزه تشکالت شورايی کارگری    

کارگران .  و محالت را شکل داد       
راديکال و سوسياليست بايد                     
پرچمدار پيشبرد اين سياست در           

در هم شکستن طرح    .  جامعه شوند 
تعرض اقتصادی رژيم مجرايی           
برای خيزش توده ای مردم در               

اما .  سرنگونی رژيم اسالمی است    
اين اين بار طبقه کارگر و                          
کمونيسم کارگری ميتوانند                       
پيشاپيش اين مبارزه قرار بگيرند        

 ، مرفه  ، برابر  ،و جامعه ای آزاد      
يک جامعه آزاد سوسيالستی را             

 *. سازمان دهند

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

را از سايت  حزب 
!دريافت و توزيع کنيد  

 

!   زنده باد جنبش مجامع عمومی  
!زنده باد شوراهای کارگری  
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ابعاد فقر و فالکت در جامعه بی             
گرانی مواد اصلی،      .  سابقه است  

خواربار، برق، اياب و ذهاب و             
در چند ماه     .  بنزين بيداد می کند       

اخير قيمت تمام اقالم چندين برابر        
مردم هنوز در شوک        .  شده است  

افزايش چند برابری اجناس، بويژه     
به اين    .  هزينه برق قرار دارند          

گرانی سرسام آور، بيکاری وسيع       
ميليونی بدون بيمه بيکاری، حقوق      
های زير خط فقر و عدم پرداخت          
چند ماهه دستمزدها را اضافه کنيد      
تا تصوير فقر و فالکت توده ای              

 .در ايران کامل شود

 

دنيای سرمايه داری در بحران               
عميق ادواری خود دست و پا می          

گرسنگی و فقر در گوشه و           .  زند
کنار جهان چهره کريه نظام                      
سرمايه داری را بيش از پيش به            

در کشورهای   .  نمايش می گذارد     
بيکاری و فقر بيداد    "  توسعه يافته "

بيليون ها دالر از بودجه       .  می کند 
های اجتماعی و رفاه عمومی زده        

دولت های سرمايه         .  شده است    
داری با وقاحت و خشونت                         
زائدالوصفی به جان سفره های بی      

بيمه درمان   .  رمق مردم افتاده اند      
و بهداشت، آموزش و پرورش،             
کمک به معلولين و خانواده های            
تک سرپرست همه زير چاقوی             
جراحی دولت های سرمايه داری        

 . رفته است

  

بحران سرمايه داری بين المللی             
. دامان ايران را نيز گرفته است             

اما بايد بياد داشت که ايران پيش             
از آن هم در بحران اقتصادی                   
غوطه ور بود که اکنون در اثر               
وقوع بحران جهانی ابعادی بسيار       

بعالوه، .  عميق تر يافته است              
تحريم اقتصادی نيز بر ابعاد آن              

بحران سياسی نظام     .  افزوده است  
ابعاد بحران اقتصادی را حتی                 

فساد و دزدی   .  وسيع تر کرده است   
هر جوجه پاسدار و آخوند و                      

 

 فقر و فالکت گسترده گورستان رژيم اسالمی
 اتحاد و تشکل پاسخ طبقاتی

 

 آذر ماجدی

صدور اين مبالغ به بانک های        
خارجی از دوبی و اندونزی تا         
سوئيس و آلمان يک آشفتگی            
کامل را بر کشور حاکم کرده            

 .است

  

رژيم آدمکش اسالمی با                       
وقاحت کامل بار اين بحران              
عنان گسيخته اقتصادی را بر          

با .  سر مردم خالی کرده است        
اين کار دو هدف را دنبال می           

اول، مثل هر رژيم                  .  کند
سرمايه داری ديگر عمل می           
کند و هزينه بحران را از جيب        
خالی کارگران و مردم                          
زحمتکش بيرون می کشد؛                
استثمار بيشتر، فقر افزون تر،        
گرسنگی و تبعيض صد چندان       
را بر اين انسان ها تحميل می           
کند تا بحران را از سر                           

دوم، در شرايطی که       .  بگذراند
مردم بشکل ميليونی اعتراض        
خود را به اين رژيم نشان داده          
اند و تمام مقدسات ايدئولوژيک     
و ارزشی اين نظام را به سخره       
گرفتند و به آتش کشيدند، با                
تحميل شوک گرانی و فقر می         
کوشد کارگران و مردم را از            
نظر سياسی و اعتراضی خلع          

آنچنان گرسنگی به     .  سالح کند  
آنها تحميل کند که رمق                         

. اعتراض در آنها باقی نماند            
آنچنان آنها را دنبال يک لقمه            
نان برای خود و کودکانشان              
بدواند که فرصت يک لحظه             
فکر و انديشه و جمع آوری                
نيرو برای اعتراض را نيز               

 .نداشته باشند

 

اين بخشی از مردرندی                        
آخوندی اين رژيم         –اسالمی    

" هدفمند کردن يارانه ها   . "است
يک کاله بزرگ است که قرار         
است سر مردم زحمتکش                    
بگذارند و باين ترتيب لقمه نان        
خالی را نيز از سفره آنها دريغ        

١٨٣شماره   

البته اکنون يک بهانه خوب            .  کنند
گرانی و  :  نيز بدست شان افتاده است    

فقر را به پای تحريم های بين المللی         
اما مساله اينجاست که طبقه     .  بنويسند

کارگر و مردم هشيار تر و از اين              
رژيم منزجر تر از آن هستند که                  
 .هيچيک از اين بهانه ها را بپذيرند

 

اين بحران در يک دنيای آرام و بی           
خيزش عظيم  .  طوفان رخ نداده است   

مردم و اعتراضات ميليونی عليه              
رژيم، عليرغم شکنجه های                          
وحشيانه، تجاوز و اعدام، سخن از          

. يک بحران سياسی عميق می گويد        
مردم از کمين های خود بيرون                   
آمدند تا انزجار خود را از اين رژيم         

سرکوب خشن يک سال     .  اعالم کنند 
اخير نتوانسته است مبارزات و                  
اعتراضات مردم را از نفس                         

اعتراضات کارگری و          .  بياندازد
تالش برای تشکل کامال مشهود                 

هنوز رژيم بايد با حبس کردن      .  است
نفس در سينه به استقبال روزهايی            
که سنتا تجمع مردم را در بر دارد،           

هراس رژيم از مردم بيشتر          .  برود
 .از هراس مردم از رژيم است

  

اختالفات ميان جناح حاکم رژيم                 
بيانگر تشديد و تعميق اين بحران               

پيش از اين جناح هار      .  سياسی است 
حاکم در مقابل جناح اصالح طلبان          
حکومتی، موسوی، کروبی، خاتمی       

اکنون .  و شرکاء متحد ظاهر می شد      
اختالف و تفرقه در جناح حاکم                    
تعميق شده است و به جان هم افتاده           
اند و پاچه يکديگر را در انظار                   

در چنين     .  عموم گاز می گيرند            
شرايط آشفتگی و نزاع درونی، می         
خواهند گرسنگی و فقر بی سابقه را         

نخواهند .  به مردم تحميل کنند                
 !توانست

 

با دريافت آخرين قبوض برق، سر           
و صدای اعتراض مردم و امتناع از       

عده ای    .  پرداخت قبوض بلند شد         

صريحا گفته اند که اين قبوض را         
مسخره .  پرداخت نخواهند کرد        

است، يک خانواده روستايی که            
پيش از اين قبض پنج هزار                       
تومانی دريافت می کرد، اکنون            
يک قبض به مبلغ پانصد هزار               

بايد اين نجوای . تومان گرفته است 
را به يک      "  پرداخت نمی کنيم     "

. صدای رسا و متحد تبديل کرد             
مردم بايد از پرداخت قبوض برق       

اين يک پاسخ         .  خودداری کنند    
محکم به زورگويی ها، بخور                
بخور و سرکوب اين رژيم کثيف          

اگر اکثريت مردم از                 .  است
پرداخت قبض برق 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، خودداری               

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

رژيم اسالمی     .  قرار می گيرد        
بهيچوجه قادر به مقاومت در                  
مقابل اين صف متحد و متشکل              

اين کار کامال   .  طبقاتی نخواهد بود  
هم طبقه ای های ما        .  عملی است 

در آفريقای جنوبی دقيقا چنين                 
تاکتيکی را در مقابل دولت بکار          

زمانی که سازمان برق     .  می بندند 
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      
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .و عملی است
 

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                 

بايد .  متشکل و متحد با رژيم اسالمی است      
بايد در مقابل    .  اين رژيم را به زير کشيد        

رژيم .  اين 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

  

تشکيل شوراهای کارگری در محل کار            
تنها سالح ما عليه تشديد استثمار، کاهش           

. دستمزد و دفاع از حقوق حقه مان است            
شوراهای کارگری بايد به يک رکن                     

بايد .  اصلی مبارزه عليه فقر بدل شوند             
شوراهای محالت و شوراهای سرخ ها             
را توسط جوانان انقالبی و چپ تشکيل               
داد و کوشيد تا مردم را وسيعا در اين                    

اين شوراها بايد       .  شوراها متشکل کرد      
بايد پرچم  .  عليه گرانی و فقر مبارزه کنند      

 .مبارزه با فقر و فالکت را برافراشته کنند

  

بايد اين فقر و فالکت را به پالتفرمی مهم           
. برای سرنگونی رژيم اسالمی بدل کرد          

بايد بکوشيم که اين دور جديد افزايش                  
سرسام آور قيمت ها به گور دائمی رژيم           

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

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

بايد اين رژيم سرکوب و            .  ميدان کشيم  
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 کار               .  گذاری کنيم   
مزدی و مالکيت خصوصی بر وسايل                
توليد و مبادله و حاکميت مالکيت جمعی            
بر آنها، فقر و فالکت، استثمار و اختالف          

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

  *.جامعه تامين کند

فقر و فالکت گسترده 
گورستان رژيم 

 ...اسالمی 

 

 اطالعيه خبری، فوری
 گزارش دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از توحش پليس يونان 
 و ضرب و شتم بی سابقه پناهجويان متحصن در اين کشور

 

 مصاحبه با شهاب خسروی در محل اعتراض
 

بنا بر گزارشات رسيده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، کليه پناهجويان متحص در                        
شهر آتن، اعم از کمپين پناهجويان ايرانی و افغانستانی، از عصر ديروز دوشنبه، برابر با بيستم                                 

، به مقابل درب وزارت کشور رفته اند و در اقدامی متشکل و هماهنگ عليه اوضاع                        2010دسامبر  
 .وخيم زندگی پناهجويان در اين کشور دست به اعتراض زده اند

 

بنا بر گزارش شاهدان عينی، پليس ضد شورش يونان در نيمه شب دوشنبه بيستم دسامبر، با شليک                           
گاز اشک آور و حمله وحشيانه به معترضين، تعدادی زيادی از اين پناهجويان از جمله چندين کودک                     

 .دو تا پنج ساله را مورد ضرب و شتم قرار داده است
 

ريبوار قبادی، از مسئولين کميته پناهندگان       :  گزارش تا کنونی، حاکی از دستگيری چندين نفر از جمله           
اين گزارش که ساعت پنج صبح روز سه شنبه برابر با بيست و يکم                          .  سياسی ايرانی در آتن دارد       

دسامبر به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رسيده، حاکی از ادامه اعتراضات برای آزادی دستگير شدگان      
همچنين گزارش شده است که مجروحين اين جنايت پليس يونان به بيمارستان منتقل شده اند و تا                    .  دارد

 .اين لحظه خبر دقيقی از وضعيت آنان در دسترس نميباشد
 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، اين اقدام وحشيانه دولت و پليس يونان را به شدت                                 
محکوم ميکند و از جريانات، سازمانها و احزاب مدافع حقوق انسان، انتظار دارد تا عليه اين توحش                        

 در همين راستا، صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، با                 .اقدامات عاجلی در دستور کار قرار دهند         
شهاب خسروی از شاهدان اين جنايت پليس يونان مصاحبه ای انجام داده است که از طريق لينک زير،     

 :قابل دسترسی ميباشد
  

http://www.4shared.com/audio/_FOBGZrX/zarbshatmyonanshahab.html 
 

 .اخبار بعدی در اين خصوص را متعاقبا اعالم خواهيم کرد
 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

 2010بيست و يکم دسامبر 

١٨٣شماره   

 طالعيه دبيرخانه دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگریا

 "بولتن"انتشار سومين شماره نشريه 
 

، ماه نامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، به سردبيری جمال ارژنگ، در                "بولتن"سومين شماره نشريه    
انعکاس فرياد حق طلبی تمامی فراريان از          "  بولتن"نشريه  .   منتشر ميشود   2011تاريخ بيستم ژانويه     

جهنم جمهوری اسالمی ايران و نشريه ای عليه هر نوع قوانين راسيستی و ضد انسانی دولتهای غربی                   
ما تمامی فعالين عرصه پناهندگی و پناهجويان در کشورهای مختلف را به همکاری با اين نشريه       .  است

، برای ما     2011شما ميتوانيد مقاالت، اخبار و گزارشات را تا تاريخ پانزدهم ژانويه                    .  فرا ميخوانيم  
  .به صورت ماهانه و در بيستم هر ماه منتشر ميشود" بولتن" نشريه .ارسال کنيد

 jamalarjang@yahoo.com: آدرسهای ارتباط با نشريه بولتن

00447765431276 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
 2010بيستم دسامبر 
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جمهوری اسالمی بيش از هر                  
زمان در باتالق بحران اقتصادی          

راستش اطالق   .  دست و پا ميزند      
بحران برای توضيح موقعيت                 
اقتصادی جمهورى اسالمى هنوز       

در دنياى  .  حق مطلب را ادا نميکند    
امروز بسيارى کشورهاى سرمايه     
دارى از بحران اقتصادى رنج                
ميبرند اما وضعيت شان متفاوت           

وضعيت اقتصادى جمهوری   .  است
اسالمی بحدی وخيم است که چشم        
انداز پيش روی آن يک تالشی و           
اضمحالل تمام عيار اقتصادی               
است و ما اين نکته را چه در                     
همين ستون و چه در ارزيابی از           
موقعيت اقتصادى رژيم اسالمی           

نه فقط بن      .  بارها تاکيد کرده ايم       
بست و فلج قديمی اقتصادی رژيم         
اسالمی تشديد شده است بلکه                   
تاثيرات بحران اقتصادی جهان             

 و همينطور تحريم      ،سرمايه داری 
ها که تنگناهای اقتصادی جدی              
برای رژيم اسالمی ايجاد کرده               

 وضعيت اقتصادى حکومت      ،است
اسالمى را به مرحله بسيار                        

 .  خطرناکى سوق داده است

 

جمهوری اسالمی برای سرکوب         
اين .   سرکار آورده شد     57انقالب  

جريان تنها آلترناتيو بورژوازی           
مستاصل در مقابل انقالبی بود که        
سرمايه داری ايران را تهديد                    

وظيفه اساسی اين دولت         .  ميکرد
 ،موقت ضد انقالبی بورژوائی              

سرکوب انقالب و ايجاد شرايطی         
برای بازسازی سرمايه داری و            
سازماندهى دور ديگرى از                      

اما وظيفه    .  انباشت سرمايه بود       
بازسازى اقتصادى سرمايه دارى       
ايران نميتوانست توسط دولت                
اسالمی بفرجام برسد و يا فرجام           
آن مستلزم يک شيفت اساسی در           
چهارچوبهای سياسی و                               

. ايدئولوژيک حکومت اسالمی بود   
جمهوری اسالمی توانست بعد از         
دوره ای تثبيت شود به اين معنی            

. که خطر سرنگونی تهديدش نکند       
يعنی قادر شد مقاومت انقالبى در         
مقابل نظم ضد انقالبی اسالمى را        

 

 !عليه فقر و فالکت متحد شويم
 

 سياوش دانشور

. قاطعانه و خونين درهم بکوبد       
اما نتوانست از مرحله بعدی             

پينوشه در شيلی        .  عبور کند   
توانست روی دوش سرکوبی          
خونين و بعنوان يک آزمايشگاه     

 سرمايه  ،راست افراطی جهانی   
داری شيلی را از دوره انقالبی       

در .  عبور دهد و بازسازی کند      
ايران اما اين تالش از دوره               

 عليرغم    ،رفسنجانی تا امروز      
تهاجم وحشيانه به طبقه کارگر        
و مردم زحمتکش از يکسو و           
ايجاد انواع تسهيالت برای                
سرمايه داران از سوى ديگر،         
نه فقط به نتيجه ای نرسيده                  
است بلکه سيکل بن بست و                
بحران اقتصادى خود را به                
حلقه های سهمگين تر رسانده          

 . است

 

ترديدی نيست طی اين دو دهه         
هم سرمايه انباشت کرده است         
و هم اليه ای از سرمايه داران         
اسالمی به سرمايه هاى نجومی     
دست يافتند و متقابال طبقه                   
کارگر هر روز بيشتر از                     
ديروز محکوم به فقر و فالکت        

اما معضل خروج از بن           .  شد
بست و بحران اقتصادی در               
چنين حکومتهائی نفس رشد             
اقتصادی محدود و يا درجه اى        
انباشت نيست، مسئله برسر              
ملزوماتی است که بازسازی           
سرمايه داری در کشوری در          

تامين .  مقياس ايران طلب ميکند   
ميزان سرمايه و تکنولوژی و         
تخصص و نوسازى صنايع و          
تامين امنيت دراز مدتی که                
سرمايه در ايران برای                         

 با فرض     ،بازسازی نياز دارد    
چهارچوبهاى حکومت اسالمی     

اولين مانع  .  جزو محاالت است   
وجود حکومتی است که امروز      
و فردايش نامعلوم است به اين         
دليل ساده که اکثريت عظيمی          

چون .  از مردم نميخواهندش        
صاف و ساده با مختصات                  
فرهنگی و سياسی و تاريخی            

 ،آن جامعه خوانائی ندارد                  

١٨٣شماره   
جمهورى اسالمى وصله اى ناجور         
است و هر روز بيشتر اين تناقض             

ثانيا اين حکومت با      .  سر باز ميکند   
هر درجه تسهيالتی که در اختيار              
سرمايه ها قرار دهد، حتی اگر طبقه       
کارگر را به بردگان بی جيره و                  
مواجب تبديل کند، نميتواند امنيت             
الزم و ضروری اين روند اقتصادی       

نميتواند از شر اقتصاد    .  را تامين کند  
رها شود و نميتواند مبشر گشايشی           

سرمايه .  اقتصادی در جامعه باشد        
داری ايران با جمهوری اسالمی               

ثالثا اين حکومت مبتنی     .  پاسخ ندارد 
به صدور تروريسم و يک پای                    

. جنگ تروريستی جهانی است                  
سياست تروريستی نيز تاکنون                    
نتوانسته به امنيت و قدرت داخلی و         
يا به سازش کشاندن بورژوازی                

. منطقه ای و جهانی منجر شود                   
مانورهاى حکومت بين شکافهاى            
دولتها و گسترش معامالت با جين و        
روسيه به مينيمم نيازهاى اين                       
سرمايه دارى ورشکسته پاسخ                    

جمهورى اسالمى با اين            .  نميدهد
مختصات محکوم به سرنگونى                  

 . است

 

 دولت فقر و اختناق

روبنای سياسی ضروری سرمايه            
داری در ايران مبتنی بر اختناق                 
عريان، سرکوب سازمانهای                       
کارگری و کمونيستی، و سلب هر            
نوع آزادی و حقوق فردى و                          

سرمايه داری در       .  اجتماعى است   
 با هر         ،ايران براى سرپا بودن            

 بناچار متکی به فقر و                   ،پرچمى
چون اوال ارزان           .  اختناق است     

نگهداشتن کار کارگر مستلزم                      
سرکوب سازمان کارگری و به اين         
اعتبار گستراندن اختناقی است که            
سرمايه در زير سايه آن بتواند کسب       

ثانيا هر درجه   .  و کار و انباشت کند     
برسميت شناسی دو فاکتوی آزادی          
بيان، اجتماعات، تشکل و تحزب،           
همراه خود بندهای اسارت بشر را           
سست و توقع جامعه و بويژه طبقه            
کارگر را باال ميبرد و صاف و ساده        
توده مردم زحمتکش شرايط سرمايه      

سازمان کارگری   .  دار را نميپذيرند    
مقاومت ميکند، اعتصاب سازمان           
ميدهد، سهم بيشتری از ثروت توليد        
شده را ميخواهد، و سرمايه مجبور          
است متوسل به چماقدارها و ژنرال         

مجبور .  ها و نيروی سرکوب شود        
ميشوند عليه خواستهای شريف طبقه     
کارگر به ناشريف ترين شيوه ها                

متوسل شوند و سرمايه ماهيت               
اختناق .  کثيف خود را نشان دهد         

در ايران امرى اخالقى و نتيجه             
خلقيات اين و آن شاه و آخوند                   

 يک الزام      ،معمم يا مکال نيست        
 کارگر  ،کار ارزان .  سرمايه است 

خاموش مشخصه سرمايه دارى           
 .ايران است

 

جمهوری اسالمی عليرغم                       
معضالتش برای بازسازی                      
اقتصادی و ايجاد ثبات الزم براى        
فعاليت دراز مدت سرمايه،                      
تاکنون از همين منطق ضد                       

اگر .  انقالبی بهره جسته است            
سازمان کارگری در آن مملکت           
بجز دوره هائی که زورشان                   
نرسيده همواره ممنوع بوده است،      
از سر اسالميت و ناسيوناليسم               
بورژوازی ايران و بی تمدنی اش       
نيست، از اين سر است که                         
سرمايه در کشورهائی مثل ايران        
نميتواند بجز با اين روش                           

به اين     .  حکومتی ارتزاق کند         
وضعيت نامشروع بودن حکومت      
در بعد داخلی و ناسازگاری عميق      

. در بعد جهانی را اضافه کنيد                 
چنين حکومتی سياست اقتصاديش     
نميتواند از امروز به فردا فراتر           
برود و بحثهائی مانند برنامه                   
بيست ساله و غيره بطور واقعی و      
با منطق اقتصادی سرمايه داری          
دنياى امروز چرندياتی بيش                   

 . نيستند

 

برخی بنادرست تالش ميکنند يک      
نوع اين همانی را بين رويدادهای       
سياسی و اقتصادی ايران با ديگر        

مثال پديده   .  کشورها برقرار کنند     
دو خرداد را با ظهور آيت اهللا                  

و "  پروستريکا"گورباچف و            
يا .  توضيح ميدادند  "  گالسنوست"

و يا    "  مدل چينی   "عده ای از           
مدل "

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و کره شمالى برای             "  اندونزی
برخی اين    .  ايران سخن ميگويند      

هم "  مدل اسالمى ترکيه  "اواخر به   
واقعيت اما    .  رضايت داده بودند      

اينست که سير تحوالت در اين                
کشورها هر کدام متکی به                          
روندهای معلوم و ويژه ای بوده             

" مدل چينی "در ايران البته     .  است
ميان حکومتيها خيلی پر طرفدار          

حفظ حکومت اسالمى با           .  است
چهارچوبهاى ايدئولوژيک اش و         
سازماندهى اقتصادى سربازخانه        
اى و اردوى بردگى يک آرزوى           
سرمايه داران تازه بدوران رسيده        

اما اين همانقدر قابل    .  اسالمى است 
ظهور "تحقق است که آرزوی                

تنها شباهت ايران و      "!  امام زمان 
چين در رکورد داری اعدام در               

ايران امروز تحت       .  جهان است   
حکومت اسالمی، آنهم با اين                    
اوضاع وخيم اقتصادی و تعطيلی        
وسيع صنايع و بيکاری ميليونی و        
طرح شوک اقتصادی، بيشتر چشم      
انداز سقوط اقتصادی و فروپاشی        
مالی دولت آرژانتين سالهای                    

 .    را تداعی ميکند2001

 

 جنبش ضد فقر

فقر در جامعه سرمايه دارى حتى         
در مرفه ترين آنها همواره وجود          

سرمايه دارى با فقر نسبى و       .  دارد
مطلق و اخيرا فقر شديد عجين                

همين امروز در دنيائى که         .  است
غرق ثروت است يک ميليارد نفر        

مسئله ايران اما در          .  گرسنه اند   
در .  صفحه ديگرى ورق ميخورد      

ايران سياست شوک اقتصادى اگر      
قرار بود اجرا شود بايد بعد از                 

 و يا بطور     60 خرداد    30سالهاى  
جامع تر بعد از جنگ ايران و                  

دوره اى که       .  عراق اجرا ميشد      
مقاومتها درهم کوبيده شده بود و            
جامعه در انتظار گشايش اقتصادى     

اما سياست صبر و انتظار            .  بود
رفسنجانى مشمول همان تناقضات      

آنچه .  بنيادى اسالميت حکومت شد   
امروز احمدى نژاد براى آن تالش       

 و تصفيه خونين درون                 ،ميکند

 

 عليه 
 ...فقر و فالکت متحد شويم 

حکومتى يک جزو الينفک               
 ميبايست توسط                          ،آنست

رفسنجانى در آندوران صورت     
و اين اتفاقا نه بدليل         .  ميگرفت

سياست اقتصادى رفسنجانى            
بلکه بدليل تناقضات خود                    

. حکومت اسالمى ممکن نشد          
امروز به طريق اولى اين غير        

جامعه اى در     .  عملى تر است    
مقياس وسيع عليه حکومت قد          

مسئله آزادى و   .  علم کرده است  
حقوق فردى به نياز دهها                     

عصر .  ميليون تبديل شده است     
. ارتباطات و اينترنت است               

مردم از سرکوبهاى دهه                      
 عليه  ،شصت کمر راست کردند  

 ،نظام اسالمى بميدان آمدند               
 و از         ،توقع شان باال رفته            

چهارچوبهاى ايدئولوژيک               
اسالمى و افتخارات پوچ زمان       

. جنگ چيزى باقى نمانده است       
حکومت نهادى هزار پاره است     
و کمترين انسجام را براى                  
بسيج درونى تا چه رسد به                  

معضالت .  بسيج جامعه ندارد      
رژيم اسالمى براى هر برنامه        
کوتاه مدت تا چه رسد به                       
ميانمدت و دراز مدت بيشمار          

 . است

 

در اين اوضاع وخيم اقتصادى        
که با نارضايتى عميق توده اى        

 در اوضاعى که        ،همراه است  
حفظ قدرت سياسى به حکومت       
نظامى و سرکوب مستمر بند            

 اجراى طرح شوک                  ،است
اقتصادى حتى اگر با مقاومتى         
روبرو نشود دردى از حکومت     
اسالمى و معضالت سياسى و         

اما .  اقتصادى اش دوا نميکند        
اين خواب و خيال بيهوده است        
که حداقل دستمزدها يک سوم          

 و در موارد    ،زير خط فقر باشد   
 و  ،زيادى يک پنجم و يک ششم     

بتوان نان و مايحتاج عمومى            
را به نرخ دالر و بازار جهانى        

اين حتى     !  به مردم فروخت        
 يک چاشنى              ،توهم نيست      

انفجارى است که نه فقط                      

١٨٣شماره   
حکومت اسالمى بلکه سرمايه دارى      
در ايران را با تهديد جدى مواجه                

 . خواهد کرد

 

 چه بايد کرد؟

هدف حکومت صرفا اقتصادى و              
. التيام اقتصاد ورشکسته اش نيست        

ميزان هزينه اى که قرار است در             
پس سياست حذف سوبسيدها به طبقه      
کارگر و مردم زحمتکش تحميل                

 دردى از اقتصاد ورشکسته            ،شود
سرمايه دارى ايران دوا نخواهد                 

يک هدف مهم اين طرح                  .  کرد
. اقتصادى حکومت سياسى است              

قرار است طبقه کارگر و مردم                   
 دست و      ،محروم زمينگيرتر شوند     

 و غم نان و                ،بالشان بسته شود       
معضل گرسنگى کل هويت فردى و        
اجتماعى و طبقاتى شان را نابود                

قرار است در پس فقر و اختناق       .  کند
 نااميد شوند و               ،کمرشان بشکند    

اما اينها فقط تحليل و      .  رضايت دهند 
در دنياى واقعى آنچه    .  ارزيابى است 

. رخ ميدهد تماما متفاوت است                    
ترديدى نيست مردم گرسنه و فقر              
زده و بيحرمت شده و سرکوب شده          

اما اجراى    .  نميشوند"  انقالبى تر   "
 ،اين سياست به مرگ و مير                          

 نابودى فرزندان و جگر              ،بيمارى
 تلف   ،گوشه خانواده هاى کارگرى        

شدن بازنشسته ها و محرومان دامن       
زمينه هاى اعتراض تند و           .  ميزند

چه بسا بسيار تند کسانى که ديگر               
هيچى براى از دست دادن ندارند               
بسرعت گلوى رژيم اسالمى را                 

رابطه مردم و             .  خواهد فشرد      
حکومت وارد اشکال نوين و قهر              

امر تقابل با       .  آميزترى خواهد شد      
حکومتى که با سياست فقر و گلوله           

. کشتار ميکند به مراحل ويژه ميرسد     
لذا ضرورى است بفوريت و در                
اولين مراحل مقاومتى توده اى را             
عليه اين سياست ارتجاعى سازمان         

 . داد

 

بايد از پرداخت هزينه هاى                  -١
دولتى اعم از آب و برق و گاز و                 

بايد در مقابل هر      .  غيره امتناع کرد   
کمبود و گرانى و قلدرى و                              
سودجوئى سرمايه داران و عوامل          
حکومتى در هر گوشه اعتراض               
سازمان داد و هر اعتراضى را                   
تخته پرش اعتراض شهرى و توده          

 . اى عليه فقر کرد

بايد سازمان ضرورى مواجهه      -٢
در .  با فقر و اختناق ايجاد کرد             

مراکز کارگرى و محالت بايد               
شوراها و نهادهاى عمل مستقيم            

اختناق را به   .  توده اى را برپا کرد 
زور قدرت جمعى پس راند و                 

بايد همه  .  اوباش را گوشمالى داد     
جا عليه فقر پرچمى بلند کرد و               
انواع ابتکارات توده اى را بکار          

بايد در مقابل سياست انزوا      .  بست
و اتميزه کردن افراد و آحاد طبقه          
کارگر و ايجاد رقابت بين اردوى        

 سياست  ،مردم کارگر و زحمتکش   
 ،همبستگى و همدردى طبقاتى              

سياست اتحاد نيروى گرسنگان و        
 سياست انقالبى در              ،محرومان

مقابل ارتجاع سرمايه و اسالم را         
 . بميدان کشيد

 

بايد اهرم اعتصاب و اعتراض       -٣
را در مراکز کارگرى بيش از هر       

بخش پيشرو   .  زمان بدست گرفت    
 مراکز مهم صنعتى      ،طبقه کارگر 

که ميتوانند گلوى رژيم اسالمى را      
 بايد پرچم          ،بگيرند و بفشارند         

آزادى و برابرى و رفاه را                        
بايد از موقعيت کل           .  برافرازند

طبقه کارگر و مردم محروم در             
مقابل کل طبقه سرمايه دار و                   

. حکومت شان دفاع کرد                            
همبستگى طبقاتى در ايندوره يک       
سالح مهم در تقابل با سياستهاى           
ناسيوناليستى و تفرقه گرايانه                 

بايد در مقابل سياستهائى که      .  است
کارگران را به مرگ ميگيرند تا           
به تب راضى شوند ايستاد و                     
قاطعانه اعالم کرد که حکومت             

 حکومت  ،فقر و فالکت نميخواهيم    
 نان و     ،زور و اختناق نميخواهيم      

مسکن و رفاه و بهداشت و                         
 همه بايد         ،سالمتى حق ماست        

بتوانند زندگى کنند و هيچکس و           
هيچ دولتى حق ندارد نان و                       

 . زندگى مردم را گرو بگيرد

 

بايد در مقابل موج بيکار                   -۴
سازيها سياست کنترل کارگرى را     
بدست گرفت و در همه مراکز                
صنعتى کارگران تالش کنند که به      
فعال مايشائى سرمايه داران و               

در مقابل  .  قلدرى آنها افسار بزنند    
بيکار سازى و تعطيلى کارخانه و       

بايد .  اخراج بايد سد محکمى بست     
همه جا از اعتراض و تالشهاى             

متنوع عليه       
١۶صفحه   
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نه .  فقر و فالکت و پس راندن سياست رياضت اقتصادى حمايت کرد             
فقط نبايد رياضت اقتصادى را پذيرفت بلکه بايد توقع مردم از رفاه و              

 . حقوق حقه شان را باال برد

 

 مدارس و مراکز آموزشى         ،بايد سياست محورى در دانشگاهها          -۵
همه جا و در هر اجتماعى بايد عليه فقر و           .  عليه فقر و اختناق بچرخد    

سياست گرسنگى دادن به ميليونها خانواده کارگرى صداها را بلند                    
مقابله با سرمايه دارى و دفاع از انديشه هاى آزاديخواهانه و                   .  کرد

سوسياليستى در ايندوران بايد معنى سياسى و مربوط به اوضاع را                  
صداى کارگران و مردم محروم بايد در دانشگاهها وسيعا                .  پيدا کند 

دانشجويان پيشرو و کمونيست بايد نقش ويژه اى در                        .  بلند شود  
سازماندهى اعتراض توده اى در دانشگاهها و محالت و اعتراض                   

 . هاى شهرى ايفا کنند

 

نسل جديد و جوانان بايد در سازماندهى اعتراض ميليتانت عليه                  -۶
همه جا در     .  حکومت فقر و فالکت نقش شايسته شان را ايفا کنند                    

 ، برابرى ،آزادى"سراسر ايران و در هر کوى و برزن شعارهاى؛                
يا  "،"حکومت فقر و فالکت نميخوايم      "،"نه به فقر و اختناق      "،"رفاه

زنده  "،"کارگر آزادى جامعه در دست توست      "،"کار يا بيمه بيکارى   
"،"باد کنترل کارگرى       "،"مرگ بر جمهورى اسالمى           مرگ بر     

 و انواع شعارها عليه      ،"زنده باد حکومت کارگرى     "،"سرمايه دارى 
شعار نويسى را بايد به نوعى روزنامه               .  فقر و فالکت نقش ببندد         

از امکانات تلفن و         .  ديوارى براى هم جهتى توده اى تبديل کرد                  
اينترنت و انتشار تراکت و شعار عليه فقر و سياست رياضت                                
اقتصادى و حمايت از راه حل کارگرى بايد وسيعا استفاده کرد و فضا          

 .  را عوض کرد

 

جنبش ضد فقر آن جنبشى است که منبعد چهارچوب سياست ايران را              
 آموزش    ، مسکن ميخواهند      ،مردم نان ميخواهند      .  قالب خواهد زد      

و حکومت  .   حرمت و امنيت ميخواهند       ، درمان ميخواهند   ،ميخواهند
 بى    ، شليک ميکند      ، گرسنگى را تشديد ميکند            ،فقر تحميل ميکند      

 خيابان خوابى و بردگى را              ،حرمتى و بيحقوقى را تجويز ميکند             
 و ميخواهد همه اينها را بزور ارتش و پاسدار و                         ،موعظه ميکند  

با اولين بارقه    .  اين غير ممکن و غير عملى است          .  اوباش پيش ببرد   
 و حتى با اولين     ،هاى اعتراض توده اى عليه فقر و کمبود و گرسنگى          

 آنهم در جامعه اى مثل      ،امواج فضاى روانى کمبود و شوک به جامعه       
 شاهد اعتراضات وسيع و ميليتانت عليه نظم کثيف سرمايه                    ،ايران

جمهورى اسالمى با اين سياست به جنگ         .  دارى اسالمى خواهيم بود    
 .بايد در اين جنگ بر زمين اش زد. آخرش آمده است

 

دوره اخير دوره اتخاذ يک مجموعه سياستها و تاکتيک هاى راديکال             
و انقالبى طبقه کارگر است که بتواند مجموعا دولت اسالمى سرمايه              
داران را عقب براند و کل جنبش اعتراضى عليه حکومت را جلو                      

ايندوره دوره اى است که سوسياليسم و جنبش کمونيسم                             .  ببرد
 . *کارگرى بايد بتواند ابتکار عمل سياسى را بدست گيرد

 

 عليه 
 ...فقر و فالکت متحد شويم 

١٨٣شماره   

 مرگ ده ها پناهجوی ايرانی و عراقی 
 "کريسمس استراليا"در جزيره 

 

بنا بر گزارشات منتشر شده، در اولين ساعات چهارشنبه پانزدهم دسامبر                   
 قايق حامل بيش از هفتاد پناهجوی ايرانی و عراقی، درجزيره                             2010

کريسمس در استراليا، به دليل برخورد با صخره های ساحلی اين جزيره                     
چاپ انگلستان، بيش از پنجاه تن       "  مترو"بنا بر گزارش روزنامه     .  غرق شد 

از اين پناهجويان که در ميان آنها تعدادی کودک سه تا پنج ساله نيز مشاهده                 
بنا بر گزارش شاهدان عينی     .  شده است، قربانی اين تراژدی هولناک شده اند       

منعکس شده در تلويزيون استراليا، نيروی دريائی مستقر در جزيره                               
کريسمس، آگاهانه اجازه نزديک شدن قايق حامل اين پناهجويان را به                            

 .صخره های مرگبار ساحلی داده است
 

 ٣۶٠ کيلومتری شمال غرب استراليا و                      ٢۶٠٠جزيره کريسمس در           
کيلومتری جنوب اندونزی در اقيانوس هند قرار دارد و نخستين مقصد                          
پناهجويانی است که عمدتا از کشورهای خاور ميانه از جمله ايران،                                

 اين پناهجويان پس از ورود      .افغانستان و عراق به اين کشور پناهنده ميشوند       
شوند تا پرونده     به خاک استراليا به بازداشتگاه جزيره کريسمس فرستاده می          

پناهندگی آنان مورد بررسی قرار بگيرد، که متاسفانه، سالها در بالتکليفی و            
 .بی حقوقی مطلق بسر ميبرند

 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، ضمن ابراز همدردی با                          
خانواده های قربانيان اين حادثه، اعالم ميدارد که اين پناهجويان اولين                          
قربانيانی نيستند که در راه فرار از شرايط اختناق، کشتار، فقر بی حقوقی و               
برای دستيابی به يک زندگی بهتر جان ميدهند و با تاسف بيشتر بايد گفت که              

درنظامی که کليه مناسبات و قوانين سياسی و           .  آخرين آنها هم نخواهند بود      
اقتصادی حاکم بر آن بر مبنای سود و بازار صاحبان و دولتهای سرمايه                       

ين دست  ا . بی دفاع ترين اقشار جوامع هستند         ،داری باشد، قربانيان آن نيز      
از اتفاقات، باليا و يا تصادفات طبيعی نيستند، بلکه نتيجه مستقيم سياستهای               
غير انسانی دولتها جهت سودآوری بيشتر سرمايه است که منجر به کنترل                  
شديد مسيرهای عبور پناهجويان و به وقوع پيوستن اينچنين تراژدی های                   

سياست کنترل مرگبار مسيرهای ورود به کشورهای به                .  هولناکی ميشود  
غربی، در دوران بحران سرمايه داری، دامنه عمق                       "  امن"اصطالح    

بيشتری نيز به خود خواهد گرفت و متاسفانه بايد گفت که بر ميزان تلفات                     
 .انسانی نيز خواهد افزود

 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، تمامی احزاب، سازمانها و                   
شخصيتهای مترقی و مدافع حقوق انسان را به محکوميت سياستهای غير                    
انسانی دول غربی در کنترل مرگبار مسيرهای عبور پناهجويان و همچنين               
شرايطی که روزانه منجر به مرگ ده ها پناهجو در کشورهای مختلف                          

 .ميشود ، فرا ميخواند
 

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
 2010هفدهم دسامبر 



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آقای رضا رخشان رئيس جديد               
سنديکای کارگران نيشکر هفت            

يارانه ها،  "تپه بحثی تحت عنوان       
" تالشی برای يک ارزيابی واقعی      

اين مطلب بعنوان   .  منتشر کرده اند  
يک نگرش جديد نيست و مشابه             
آنرا در فراکسيونهای مختلف طبقه     

اما از آنجا که        .  حاکم ميتوان ديد    
توسط يک فعال کارگری و رئيس        
يک سنديکا بيان شده است اهميت         
دارد و بايد مسئوالنه به نقد آن                  

 . نشست
 

قبل از ورود به محورهای اساسی        
اين بحث ضروری است نکاتی را       

اول، رضا رخشان         .  تاکيد کرد    
توسط حکومت اسالمی و در ادامه      
توطئه عليه سنديکای کارگران              
هفت تپه به زندان محکوم شده و             

نيز مانند     "  آزادی"در دوران          
ديگر فعالين کارگری تحت فشار          

آيا رضا رخشان برای     .  بوده است 
 اين مطلب از سوی                         نوشتن

نهادهای امنيتی حکومت تحت               
فشار بوده و يا واقعا نظر سياسی           
او در اين بحث مشخص است؟ از         
آنجا که اين موضوع بر من روشن       
نيست، من اين يادداشت را با اين           
ترديد مينويسم و جا را برای اين            

دوم، ديگر  .  موضوع باز ميگذارم   
نظرات رضا رخشان بعنوان يک        
سنديکاليست و تلقی اش از تشکل         
کارگری مورد قبول من و بسياری      
از فعالين راديکال کارگری نيست       
اما اين مسئله ابدا اين پرنسيپ                  
هميشگی کمونيسم کارگری را               
نقض نميکند که از آزادی عمل و          
تالش فعالين کارگری برای ايجاد        

 -سازمانهای مستقل کارگران                 
 -مستقل از هر اختالف سياسی              

دفاع کنيم و هر نوع تعرض                      
حکومت ضد کارگر اسالمی به             
کارگران و فعالين کارگری را                

. محکوم و عليه آن مبارزه کنيم              
سوم، از آنجا که وحدت و منافع              
کل طبقه کارگر راهنمای عمل               
ماست و عليرغم نقد سياسی به                

و نه      -خط مشی سنديکاليستی           

 

 کارگران و مسئله حذف سوبسيدها
 نقدی بر ديدگاه رضا رخشان

 

 سياوش دانشور

سنديکا بعنوان يک تشکل                   
نحوه انتقاد به رضا         -کارگری

رخشان نقدی در چهارچوب            
گرايشات درون جنبش                         
کارگری است و از همان                    
موضعی که ديدگاه مشابه رضا      
رخشان مثال توسط يک حزب         
بورژوائی اعالم شود صورت       

تشخيص اين تفاوتها و     .  نميگرد
ظرائف و ملحوظ کردن آنها در     
بحث سياسی بويژه از موضع          
منفعت واحد و وحدت طبقه               
کارگر و در تمايز با منافع                   
طبقه سرمايه دار برای هر                 
فعال کارگری و بويژه                           
کارگران کمونيست اساسی               

 . است
 

 پيشداوريها و احکام

رضا رخشان در ابتدای                       
مطلبش بر اين مسئله تاکيد دارد   
که بر خود او روشن نيست که         
اجرای طرح ضد کارگری                
حذف سوبسيدها دقيقا چه                     
پيامدهائی دارد با اينحال از               
همان ابتدا و با علم بر اينکه                

به "  اکثريت مردم نگران اند       "
جدال با گمانه زنی های بدبينانه      
ميرود و بويژه هشدارها در               

؟ !ميان نيروهای چپ و راست      
را بسيار اغراق آميز و گاها              
توام با جبهه گيری های سياسی      

اين البته حق ايشان             .  ميداند
است که به نادرست خوشبين            
باشد، بعنوان يک کارگر و                
بويژه رئيس يک سنديکای                 
مستقل کارگری به نادرست              
جبهه گيری سياسی و متمايز            
طبقاتی در مقابل طبقه سرمايه        
دار و دولتش نداشته باشد، اما          
بايد به اين سوال پاسخ ميداد که        
چرا اکثريت جامعه نگران                
ريختن آوار اين سياست بر                
سرشان هستند؟ البته در ميان           
راستها نگرانی جدی ای وجود       

مثالهای ايشان در مورد      .  ندارد
 -نوريزاده و سازگارا     -راستها  

نميتواند حتی خودش را قانع             

١٨٣شماره   

راستها در کليت آن اعم از                .  کند
حکومتی و اپوزيسيونی، تا به بحث         
چهارچوبهای اداره سرمايه داری            
ايران و منافع طبقه سرمايه دار                   
برميگردد، حرف فراتری از                       
اسالف خود ندارند و اساسا بستر               
اصلی کل بورژوازی جهانی در اين       

اينکه .  زمينه يک پالتفرم دارد               
بخشهائی آنهم گاها و از موضع                  
فرصت طلبانه در موقعيت                            
اپوزيسيون مانوری ميدهند، نه                  
منعکس کننده پالتفرم و راه حل                  
اقتصادی طيف راست است و نه                
بويژه ميتواند همنوائی ضمنی با                

و باالخره  .  منافع کارگران تلقی شود   
اينهم حق هر طيف و هر کسی است         
که از موضع مخالفت با حکومت              
اسالمی جبهه گيری سياسی داشته            

نفس جبهه گيری سياسی               .  باشد
حقانيت و عدم حقانيت سياستهای              

مگر .  مشخص را توضيح نميدهد         
اينکه جدال جنبشهای سياسی را                 

. تعريف کنيم    "  لج بازی    "نوعی     
بنظر نميرسد خود آقای رخشان از           
موضع يک سنديکاليست که سازمان     
متبوعش سرکوب شده و برای                    
رهبرانش پرونده سازی شده جبهه           

اگر .  گيری سياسی نداشته باشد             
نداشت بجای تالش برای ايجاد                   
سنديکا البد ميرفت عضو شورای            

اين .  اسالمی نيشکر هفت تپه ميشد        
پيشداوريها و احکام منتج از آن، باز       
هم با توجه به تاکيد خود ايشان بر               
روشن نبودن پيامدهای اين طرح بر       
زندگی واقعی طبقه کارگر و مردم           
زحمتکش، اتفاقا مخاطبش نيروهای      
راست نيست بلکه نيروهای چپ               

اين هم هيچ ايرادی ندارد و            .  است
اصولی تر بود نقدش را برسياست           
چپ مستقال ميگفت و راه حل عملی         
و اجتماعی ديگری که منافع                         
کارگران را بهتر تامين ميکند ارائه         

 . ميکرد
 

سياست های مالی حساب شده و          "
 " انبساطی

اما اگر از پيشداوريها و احکام آقای         
رخشان بگذريم، ريشه اين ديدگاه             

خوشبينی و توهم ناموجه ايشان به      
سياستهای مالی حساب شده و              "

حکومت اسالمی در         "  انبساطی
جلوگيری از وقايع احتمالی و رفع      
نگرانی های اجتماعی مورد                   

اما اين نگرانيهای       .  اشاره است   
مورد اشاره چه مبنائی دارند؟                

و "  اقتصاد دان     "الزم نيست           
متخصص علم اقتصاد سياسی               
بورژوائی بود که درک کرد                   
آزادسازيها قيمتها با يک سير                 
گرانی و کاهش قدرت خريد                    
خانواده کارگری و مردم کم درآمد    
و خالی تر شدن سفره ها و آلونک        
نشينی و خيابان خوابی بيشتر و             
مجموعه ای از پيامدهای                           
اجتماعی تشديد فقر و فالکت                   

در جوامعی که فاقد     .  منجر ميشود 
يک سيستم حداقل خدمات                          
اجتماعی است و زنده ماندن و                
نفس بقا به باغ وحش بازار سپرده       
شده است، مثل روز روشن است         
که وضعيت واقعی کسانی که                 
بيکار ميشوند، بی مسکن ميشوند،      
بيمار ميشوند، و از حداقل های             
انسان بودن محروم شده اند چه              

اگر رضا رخشان    .  اتفاقی می افتد   
فکر ميکند چپ در تقابل با                        
حکومت اسالمی اغراق ميکند و         
موضعش براساس جبهه گيری             
سياسی نادرست است، لطفا مصر      

تجربه اندونزی را      .  را نگاه کند     
کشورهای سرمايه    .  بررسی کند   

داری را از يک موضع ابژکتيو و       
چرا .  بدون پيشداوری نگاه کند          

گرسنگی و بيخانمانی و لگد مال           
کردن حرمت طبقه کارگر در                
نتيجه همين سياستها به سبعانه               
ترين شکل تشديد شده است؟ آيا             
منشا اين ديدگاه خوشبينی نوع                
رضا رخشان به سياستهای غير           
انقالبی و بدبينی به انتقاد اجتماعی      
کارگری به وضع موجود نيست           
که او را به اين نتايج رسانده                     
است؟ وانگهی رضا رخشان که           

علی القاعده      
١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بعنوان يک فعال کارگری بايد                
برای تامين اتحاد و منافع کارگران    
بکوشد چه بدهکاری به طبقه حاکم      
و سياستهای اقتصادی اش دارد؟           
چرا فکر ميکند طبقه حاکم يا هر            

سياستهای "بخش آن ميتواند با                
منشا رفع نگرانی        "  حساب شده   

کارگران و محرومان شوند؟ اين           
به "  بد بينانه  "نقطه عزيمت غير       

" بدبينی"باالئی ها و تاکيد بر                   
پائينی ها و بويژه چپ در ديدگاه             
آقای رخشان چه زمينه ای دارد؟           
چرا بايد کارگران به سياستهای             
انبساطی احمدی نژاد و شرکا                  
خوشبين باشند؟ اين خوشبينی و             
ترويج آن نه فقط سر سوزنی در            
دنيای واقعی منافع آنی و آتی                    
کارگران را تامين نميکند بلکه                
کارگران را کت بسته به مسلخ                

 . سرمايه ميبرد

 

وانگهی همين سياستهای به                      
اصطالح انقباضی و انبساطی                
جناحهای سرمايه داری که مبنای         
تحليل اقتصادی آقای رخشان است      
چه گلی به سر طبقه کارگر زده              
است؟ کارگران نيازی ندارند در          
برخورد به مسائل اجتماعی در              
زمين فرمولهای علم اقتصاد                    

جبهه "بورژوائی بازی کنند و با           
بين طرفداران      "  گيری سياسی     

سياست انبساطی و انقباظی                      
نيرويشان را پشت جناحی از                   

من يک  .  سرمايه داری قرار دهند     
سر سوزن توهم ندارم که يک                 
سنديکاليست که در بهترين حالت         
با حفظ مناسبات سرمايه داری در        
جستجوی بهبود فروش بهتر                    
نيروی کار و تامين حقوق                          
کارگری است، با عينک و نقد                 
اجتماعی يک مارکسيست و                     
کمونيست به سواالت اجتماعی و         
اينجا بحث حذف سوبسيدها نگاه            
نميکند و به طريق اولی چنين                  

. انتظاری از رضا رخشان ندارم         
اما ايشان اتفاقا با بيانی که نوعی            
جبهه گيری را بروز ميدهد و با              
فاکتهائی در مورد وضعيت                      
معيشتی کارگران و همينطور                 

 

کارگران و مسئله حذف 
 ...سوبسيدها 

روند اقتصادی ايران، دارد بين      
کارگران در قبال يکی از ضد          
کارگری ترين طرحهای                     
اقتصادی طبقه سرمايه دار                

مسئله .  ايجاد خوشبينی ميکند      
اينست که رخشان ها بعنوان             
فعالين کارگری صاف و ساده         
مطالبات و منافع واقعی                        
کارگران را طرح کنند و از               
موضع منافع کارگران در                  
مقابل سياستهای سرمايه داران      

در جائی که   .  واکنش نشان دهند  
خود حکومت اسالمی که                    
امروز سکانش دست احمدی            

) دولتهای نهم و دهم             (نژاد     
است، پيشاپيش مانور ضد                 
تظاهرات کارگری راه انداخته،    
تمريناتش را با سرکوب                       
اجتماعات کارگران هفت تپه و       
واحد و ديگر اعتصابات                      
کارگری انجام داده، هر روزی      
را با قرق نظامی به شب                       
ميرساند، در تريبون نماز                   
جمعه تا مطبوعاتش تحمل                 
رياضت را به کارگران                       

فتنه "موعظه ميکند، کابوس            
دارد، چرا ما               "  اقتصادی

انشاهللا "کارگران بايد بگوئيم            
 ؟"گربه است

 

 پروستريکای اسالمی   

بخش مهم و پايه ای مطلب                  
رضا رخشان به بحث                            
دولتگرائی بعنوان يک الگوی        
اقتصادی چه در قلمرو جهانی         
و چه در دو رژيم ضد                            
کارگری سلطنتی و اسالمی              

. اختصاص داده شده است                 
دولتگرائی اقتصادی هرچه              
هست بجای خود اما بحث                   
تجربه شوروی و مرکزی شدن      
آن در مطلب رضا رخشان و            
بويژه استنتاجات او مانند                    

ضعف پايه های اجتماعی               "
و "  طبقه سرمايه دار ايران            

جانبداری اش از به اصطالح          
قابل تامل  "  ليبراليسم اقتصادی "
من اينجا نميخواهم وارد          .  اند

تحليل رخشان در مورد                        

١٨٣شماره   
شوروی و بحث الگوهای اقتصادی        

. شوم چون اين بحث بيراهه است             
فقط به چند تناقض اشاره ميکنم که            
استخوانبدی بحث رضا رخشان را          

 . شکل داده اند
 

اول، دولتگرائی اقتصادی ويژه                 
کل .  شوروی و بلوک شرق نبود             

سيستم دولت رفاه در اروپای غربی        
و اقتصاد کينزی يک ستون اساسی          

حتی در    .  اش اقتصاد دولتی بود          
بازاری ترين اقتصادی های دنيا از         
جمله آمريکا نقش دولت در اقتصاد          
در دوران جنگ سرد و تا دهه هفتاد        

بدنبال تعرض راست         .  قوی بود    
افراطی تاچريستی و ريگانيستی در       

و نه به تعبير ايشان            –دهه هشتاد     
و پرچم زنده باد سود و          –ليبراليسم  

دولت کوچک و کم هزينه و                           
مجموعه سياستهای اقتصادی اين             

. جناح هنوز دولت نقش کليدی دارد        
اساسا و برخالف هوچيگری های            
تئوريسين های بازار آزاد همواره            
دولت بعنوان ارگان سلطه طبقاتی            
نقش اقتصادی اش را از دست                     
نميدهد و مثل خود بازار فونکسيون        

. مهمی در اداره سرمايه داری است       
همين اواخر هم که نئوکنسرواتيسم          
مثل خر در گل نشست دوباره فرمان   
را به طرف برجسته کردن نقش                 

" نجات اقتصاد  "بيشتر دولت برای       
چرخاندند و دولتهای دنيا يک کار             
صبح تا شب شان نجات سرمايه ها           

اينها را همه        .  و بانک ها است           
. ميدانند و رضا رخشان هم ميداند            

اما اينکه بحث دولتگرائی اقتصادی        
يا سرمايه داری دولتی را به                          
شوروی و بلوک شرق محدود                     

ضعف پايه های       "ميکند، و بدتر          
" اجتماعی طبقه سرمايه دار ايران          

را در دولتگرائی جستجو ميکند،              
تنها ميتواند از درکش نسبت به                    
حاکميت سرمايه داری بعنوان                    
چهارچوبی برای رقابت افسار                   
گسيخته سرمايه های متعدد و                       
خصوصی و جمعبندی نادرست اش       

. از تجربه شوروی ناشی شده باشد          
اگر حتی قبول کنيم که نقش مالکيت         
دولت بعنوان يک سرمايه دار                     
بزرگ ضعف اجتماعی سرمايه                
داری ايران و يا سرمايه داری                     
دولتی در بلوک شرق بوده است،              
چرا همين ضعف در مورد دولتهای        
 رفاه در جوامع غربی صدق نميکند؟ 

 

دوم، پروستريکای گورباچف که             

بقول ايشان به جائی نرسيد، چرا          
بايد نوع اسالمی و احمدی                        
نژاديش بجائی برسد؟ مقايسه                 
ايران و روسيه در قلمرو                           
اقتصادی البته قياس مع الفارغ              

اگر تشبيهی واقعی وجود         .  است
داشته باشد همان به نتيجه نرسيدن      
پروستريکا و گالسنوست در هر         

چون اساسا      .  دو کشور است          
صورت مسئله اصلی نه در                     
شوروی و نه در ايران بازسازی         
نيست بلکه مسئله بقا بود و هست          
که با اسم رمز پروستريکا و                    
اصالحات و طرح تحول                           
 . اقتصادی و غيره مطرح ميشوند

 

سوم، ايشان بعنوان يک                              
سنديکاليست و اساسا سنديکاليسم        
بعنوان يک خط مشی سياسی اگر        
چشم اندازی برای تداوم کار و               
انتگره شدن در اقتصاد و سياست         
جامعه سرمايه داری داشته باشد،        
بايد الزاما بعنوان جزئی از يک            
سيستم و سوخت و ساز سياسی و          
اداری باشد که اينهم در ايران                 
دستکم تا امروز يک رويا است و        
ملزومات آن حتی با فرض                       
نادرست عملی بودن متکی بر               
درجه زيادی از نقش دولت در               
اقتصاد و ايجاد نهادهائی است که        
کل اين مجموعه اقتصادی و                    
سياسی را سرپا نگهميدارد و                  

افق .  بازتوليد ميکند                   
سنديکاليستهای ايرانی در دوره           
دو خرداد و خوشبينی ناموجه                 
شان به وعده های مبهمی که                    
خاتمی ميداد، از يک موضع                   
سنديکاليستی منسجم تر از ديدگاه        

 . رضا رخشان بود

 

چهارم، رضا رخشان برخالق              
ديدگاهی که ميان برخی از فعالين       
نيشکر هفت تپه و تعدادی از                    

حمايت "فعالين کارگری مبنی بر        
و نقد   "  دولت از توليدات داخلی        

وجود داشت   "  واردات بی رويه    "
تکامل "و هنوز وجود دارد، با تز        

از سياست   "  سرمايه داری ايران    
بازار آزادی و بقول خودش                     
ليبراليسم اقتصادی احمدی نژاد            
تلويحا دفاع ميکند و بر اين اساس        

های چپ آمده   "  بد بينی "به مقابله   
سوال اينست که از موضع        .  است

منافع مستقل طبقه کارگر چه                   
تفاوتی بين         

١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين دو سياست بورژوائی که يکی        
پرچم تبليغاتی و ناسيوناليستی                
موسوی و شرکا است و حمايت از       
توليدات داخلی و نقد بی رويه                  
بودن واردات پايه اش است و                  
يکی پرچم احمدی نژاد و يکی از          
ابزارهای او يعنی سياست متکی          
بر واردات و خصوصی سازی             
همه چيز و برداشتن هر نوع                    
سوبسيد دولتی است وجود دارد؟          

 ! هيچ

 

بحران و تکامل سرمايه داری                
 ايران

رضا رخشان با مرور بحث                      
دولتگرائی اقتصادی و تز تکامل          
سرمايه داری در ايران دو نتيجه           

اول، :  گيری را مطرح و نقد ميکند     
اين استدالل که گويا طرح حذف            
سوبسيدها از جانب عده ای از                 
چپ بمثابه راهی برای خروج                
حاکميت از بحران اقتصادی است       
و اينکه بحث بحران اقتصادی                
امروز ادامه بحران اقتصادی دهه       

دوم، سرمايه داری        .   نيست   50
ايران همگام با سير جهانی يک              
سير تکاملی از دولتگرائی به                  
اقتصاد بازار را طی ميکند و                   
سيستم يارانه ای مانعی بر سر راه        
اقتصاد رقابتی است و بايد از ميان       

استدالل آقای        .  برداشته شود       
رخشان برای مسئله بحران اينست      
که طی سه دهه گدشته دوره های           
از رونق و دوره هائی از رکود و          
بحران داشته ايم و در دروه های            
رونق دستمزد کارگران باال رفته         

 . است

 

خوب است اگر رضا رخشان آمار       
و اعدادی فراتر از گزارشات                  
بانک مرکزی و نهادهای دولتی و        
يا حتی گزارش نهادهای اقتصادی      
جهانی در مورد دوره های رونق         
اقتصاد ايران و رشد اقتصادی                
دارد در اختيار عالقه مندان                      

نرخ رشد اقتصادی يا            .  بگذارد
حتی انباشت محدود حتی در                     

 

کارگران و مسئله حذف 
 ...سوبسيدها 

اقتصاد سياسی بورژوائی به            
معنی رونق اقتصادی و رشد           
سرمايه داری و شکلگيری يک     
اقتصاد متعارف در                                 
چهارچوبهای سرمايه داری             

بحران اقتصادی همواره   .  نيست
يک گوشه بحران حکومتی در       

و ايران بوده است و تمهيدات            
طرحهای بعد از جنگ و                     
مباحثات برسر پالتفرمهای              
اقتصادی که اوج آن در دوره           
رفسنجانی بود به نتيجه ای                 
نرسيد، شکست خورد و                      
نتوانست حداقل ملزومات يک        
اقتصاد رو به رشد و متعارف          
سرمايه داری را ايجاد کند تا             
چه رسد به تکامل سرمايه                   

حکومتی که       .  داری ايران      
نتوانسته هنوز عضو سازمان         
تجارت جهانی شود و مهمترين      
صنايعش محتاج بازسازی و            
تکنولوژی جديد است و زير             

 درصد کار ميکند       50ظرفيت   
و بيشتر کارخانجات متوسط و        
صنايع کوچک و سنتی آن در           
حال ورشکستگی است و يا               
بخشا تعطيل شده اند، حرف              
زدن از رشد سرمايه داری و            
دوره های رونق هيچ مبنائی             

اوال اقتصاد کوپنی             .  ندارد
دوران جنگ محدود به رفع              
نيازهای پايه ی و توزيع آن                
همراه با دنيائی از درد و                      
سرکوب است و اين بازار                  
ايران است که نه فقط هزينه              
جنگ را تامين ميکند بلکه                  
شاهرگ اقتصاد ايران را                    
منهای صدور نفت در اختيار           

نفوذی که بازار سنتی در     .  دارد
سياست و قدرت سياسی در               
ايران داشت و هنوز بخشا دارد       
بسيار عيان تر از اينست که               

 و روند           44اجرای اصل           
تکامل "خصوصی سازی را           

سرمايه داری از دولتگرائی به       
. ناميد"  بازار و سيستم رقابتی      

ثانيا اين روشن است که يک             
سيستم سرمايه داری اساسا و           
نه تماما متکی بر فعاليت                      
سرمايه خصوصی و رقابت             

١٨٣شماره   
سرمايه ها و استفاده از امکانات                 
جهانی برای رفع نيازهای رو به                
رشد انباشت سرمايه و حضور در           

کجای اقتصاد    .  بازار جهانی است      
ايران چنين مشخصاتی دارد که بايد        
نام آن را تکامل سرمايه داری                      
ناميد؟ و باالخره اصل رقابت آزاد و       
آزادی و امنيت حقوقی سرمايه ها             
کجا در حکومت اسالمی تامين شده         
است که نتيجه آن رونق اقتصادی و         
رشد اقتصادی باشد؟ اگر چنين                   
روندی عليرغم خط مشی اقتصادی        
رفسنجانی که بعدتر خاتمی و                       
احمدی نژاد دنبال کردند و همه                   
تالشهائی که برای آزاد سازی                     
قيمتها، اتکا به واردات، ايجاد                      
تسهيالت برای سرمايه ها،                            
خصوصی سازی، تغيير قانون کار،      

در "  تغيير"تالش برای دادن چهره        
جهتگيری اقتصادی و سياسی و                 
ديپلماتيک حکومت اسالمی، هنوز         
نتوانسته است نيازهای اقتصاد                   
منزوی ايران از اقتصاد جهانی را           
جوابگو باشد، برچه اساسی حذف            
سوبسيدها قرار است تز تکامل                   
سرمايه داری ايران را از اقتصاد             
دولتی به اقتصاد بازار و رقابتی                
توضيح دهد؟ وانگهی چرا برخالف       
انتقادی که خود شما از موضع                     
جناحی به راستها داريد در بحث تان       
تا اين حد بر دولت نهم و دهم يعنی             
دولت احمدی نژاد تکيه ميکنيد؟ غير      
اينست که همه دولتهای جمهوری             
اسالمی سياستهای نظام و نه سياست      
متمايز خود را پيش برده اند؟                        
اقتصاد سرمايه داری ايران تحت             
حاکميت جمهوری اسالمی به خر            
لنگی ميماند که قرار است از                        

ثالثا سياست     .  اورست باال برود         
حذف سوبسيدها حتی اگر با تقابل              
کارگران و مردم زحمتکش با                      
حکومت هم روبرو نشود دردی از          
اقتصاد ورشکسته و بحران همه                

"جانبه حکومتی دوا نميکند      تکامل . 
و افتادن      "  سرمايه داری ايران          

چرخهای اقتصاد روی يک ريل که         
سرمايه صنعتی را جذب و در يک           
دراز مدت اقتصادی بکار گيرد و             
چشم انداز يک دوره شکوفائی و               
گشايش اقتصادی را به جامعه                     
بقبوالند از مقدورات جمهوری                  

 . اسالمی خارج است

 

جمهوری اسالمی و اقتصاد ايران نه      
در مسير تکامل که در مسير يک               

 . فروپاشی تمام عيار است

 يارانه ها و سياست کارگران 

 -رضا رخشان مورد سوخت را           
که محدود به بنزين و گازوئيل               

که زمان خودش با                    -بود      
اعتراضاتی هم مواجه و بشدت             
سرکوب شد را دليلی بر موفقيت           
دولت نهم احمدی نژاد در يک                
پروژه بزرگ و اشتباه محاسبه              

آنهم "  کارشناسان اقتصادی        "
صرفا در ميزان نتايج تورمی                

هائی "اما و اگر        "ميداند و با             
موفقيت طرح جراحی اقتصادی          

فرض من   .  را نيز ممکن ميداند        
اينست که رخشان ميخواهد                      
ارزيابی واقعی ای از يک سياست      
و نتايج آن بدست دهد و سياست             
عملی طبقه کارگر را از نظر                  

اول به همين     .  خودش ترسيم کند    
ميگويد .  سياست واقعی بپردازيم     

سياست ما کارگران نميتواند                   
. مخالفت با حذف سوبسيدها باشد        

چرا؟ چون اين از الزامات                        
تکامل سرمايه داری و تغيير               "

در ايران است     "  سيستم اقتصادی  
و صرف بودن و نبودن آن برای           
کارگران خوشبختی يا بدبختی               

 . نمی آورد

 

سوال هر کارگری اينست که آيا            
دولت در قبال زندگی و معيشت            
شهروندان جامعه بی وظيفه است        

کشور بسمت     "و صرفا چون              
اقتصاد آزاد رفته است وجود                  
يارانه چيزی نيست جز مانعی بر        

. سر راه رشد هرچه بيشتر بازار         
يارانه يعنی قيمت کاذب، يعنی               
غيررقابتی بودن که منافی اسلوب      
و شيوه رايج در جوامع سرمايه             

؟ به ما کارگران چه         "داری است  
مربوط است اسلوب و شيوه رشد         
سرمايه داری رقابتی چه نيازهائی     
دارد؟ پس نياز ما بعنوان انسان و         
خانواده کارگری چه ميشود؟ مگر      
من و شما و فعالين کارگری                     
مشاور اقتصادی بورژوازی                  
هستيم که نيازها و ملزومات پر             
کردن کيسه اش را تشريح و خود         
را موظف به انطباق با آن کنيم؟             
مگر دولت از جيب خودش يا از           
ارث پدرش سوبسيد ميدهد؟ مگر         
همين سوبسيدها گوشه ای از                   
دسترنج و استثمار طبقه کارگر             
نيست که از صندوق دولت                       
پرداخت ميشود؟ مگر دولتهای             
اروپائی و سرمايه داری های                 

٢٠صفحه پيشرفته   
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صنعتی سوبسيد نميدهند؟ مگر              
سيستم خدمات اجتماعی و بيمه ها        
و حمايتهای دولت از کودکان و              
بازنشستگان سوبسيد نيست و از           
صندوقی که از جيب کارگران و           
مالياتها مستمرا گرفته ميشود                   
تامين نميشود؟ مگر با هر محاسبه       
ای کل اين هزينه ها گوشه بسيار           
کوچکی از کل ثروت اجتماعی             
توليد شده توسط طبقه کارگر                    
نيست که دولتها به نيابت طبقه                 
سرمايه دار بازتوليد طبقه را                    
بدرجات مختلف سازمان ميدهند؟        
در سرمايه داريهای پيشرفته به             
صنايع کشاورزی هم سوبسيد                 

چرا کل اين مجموعه در         .  ميدهند
" تکامل سرمايه داری    "تناقض با     

نيست؟ آيا نظر شما اينست که                  
صرفا سياستهای دولت کوچک و        
کم هزينه و باغ وحش بازار                      
راست افراطی با سرمايه داری             

 خوانائی دارد؟  

 

اتفاقا برعکس، سياست کارگران         
پيشرو بايد اين باشد که تامين يک         

. زندگی انسانی حق مسلم ماست           
تامين اقالم و کاالهای اساسی                  
مورد نياز طبقه کارگر و مردم کم        
در آمد، تامين بهداشت و درمان و         
مسکن، رفاه و آموزش و بيمه ها           

. حق مسلم هر شهروندی است               
نميشود حقوق ها سه مرتبه زير             
خط فقر باشد و کارگر نان خشک          

 تومان   300 تا      100را دانه ای        
نميشود در کارگاههای            .  بخرد

 تومان حقوق   200 تا   100کوچک  
 ساعت کار    11به کارگر در قبال       

 تومان و   300داد، در صنايع مهم      
تازه چند ماه چند ماه هم نپرداخت          
و هزينه حمل و نقل و مسکن و                
بدوی ترين نيازها سر به فلک                 

هيچ دولتی چنين حقی               !  بکشد
ندارد که اين سياستها را به                         

کارگران نه   .  کارگران تحميل کند    
فقط قاطعانه بايد مخالف اين                      
سياست باشند بلکه قاطعانه تر بايد       
برای ملزم کردن دولت اسالمی به       
رفع نيازهايشان تالش کنند و                   

اگر دولت     .  بيشتر هم بخواهند         

 

کارگران و مسئله حذف 
 ...سوبسيدها 

نميتواند رفاه و نيازهای                       
شهروندان را تامين کند بايد               

کارگران و   .  گورش را گم کند     
حکومت شان تامين اين نيازها        
را به بهترين شکل تضمين                 

رضا رخشان عليرغم      .  ميکنند
هر حسن نيت و تحليلی فردی           
که دارد عمال دارد شاخکهای          
حسی کارگران در اعتراض به      
اين تهاجم وسيع به زندگی شان       
را تحت عنوان ملزومات رشد        
سرمايه داری رقابت آزاد بی           

اين سياست بسيار    .  حس ميکند 
خطرناکی برای جنبش                         
کارگری است و عواقب بسيار        
خطرناک تری برای موجوديت     
اجتماعی طبقه کارگر در بر             

 . دارد

 

 اهداف دولت

سال "خامنه ای سال گذشته را         
ناميد و       "  الگوی مصرف      

احمدی نژاد هم تحقق همين                
هدف را در کنار رقابتی کردن        
اقتصاد و کمک به دهکهای               
پائين را هدف طرح موسوم به         

نام "  هدفمند کردن يارانه ها        "
اين سياست نظام    .  گذاشته است 

ضد کارگری جمهوری اسالمی    
سوال اول اينست الگوی     .  است

مصرف چه کسی بايد                            
شود؟ کارگران؟        "  اصالح"

طبقه کارگر که در فقر و                      
نداری و بيحرمتی و بيحقوقی          

حضرت آقا و   .  دست و پا ميزند   
خيل حکومتيها و تخم و ترکه            
هايشان که بانکهای دنيا را از          
جيب کارگران انباشته اند و               
سلطانهای افسانه ای هم مثل             
حضرات زندگی و ولخرجی و       

چرا به       .  عياشی نميکردند      
کارگران ميرسيم بايد به                       

نيازهای اقتصاد رقابتی                    "
" بعنوان روندی اجتناب ناپذير      

تن دهند تا فرزندانشان بيشتر           
تن فروشی کنند و عاليجنابان           
اسالمی و آدمکش بيشتر                      
حرمت طبقه کارگر را لگد مال      
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کنند؟ چرا حقوق کارگران را الاقل          
يک برابر و نيم خط فقر رسمی                   
افزايش نميدهند؟ چرا نجاتی و اسالو       
و شهابی و خود شما و ديگر فعالين           
کارگری را بخاطر فعاليت                             
شرافتمندانه کارگری به صالبه                 
ميکشند؟ چرا انواع حزب و هيئت و       
تشکل و سازمان قدرت برای                       
بورژواها و هر نوع حقی وجود                 
دارد و منافاتی با الگوی سرمايه                
اسالمی و رشدش ندارد اما به                      
کارگران که ميرسند موعظه صرفه       
جوئی و رياضت و الگوی مصرف         
ميکنند؟ اهداف دولت اهداف طبقه           
سرمايه دار است و هيچ ربطی به              
منافع کارگران ندارد و کارگران               
مطلقا نبايد زير بار اين زورگوئی و        

. سياست فقر و فالکت بيشتر بروند          
مسئله اين نيست که با وجود يارانه           
ها دنيا برای کارگران گلستان بوده          

نه، هيچ کسی اين اشتباه                 .  است
احمقانه را نميکند چون يک دقيقه با         
واقعيت زندگی اجتماعی خوانائی            

مسئله اينست که نبود همين          .  ندارد
يارانه ها و سپردن گردن کارگر به          
تيغ تيز و بيرحم ملزومات بازار                 
آزاد جهنم واقعی برای ميليونها                  
 . عضو خانواده کارگری ايجاد ميکند

   

رضا رخشان مواردی را بعنوان              
عواملی برای ايجاد تورم و رکود              
اقتصادی و يا ابزارهای دولت برای       
کاهش آن برميشمارد که موضوع            
بحث و نحوه بررسی من نيست و              
اساسا اينها را مشغله طبقه کارگر             

در عين حال به نکته                    .  نميدانم
درستی اشاره ميکند و آن اينست که         
بخشی از نقدهای درون حکومتی و         
يا دست راستی از موضع موقعيت و      
منافع سرمايه ها و صنايع کوچک            

همواره در مباحث اقتصادی        .  است
فراکسيونهای مختلف بورژوائی از        
موقعيت منافع خود موافق و مخالف        
بحثهائی هستند که ربط مستقيمی به         
محاسبه سود و زيان شان دارد و                
اين مخالفتها ارتباطی به موضع و            

 . مخالفت طبقه کارگر ندارد

     

 چپ و بحث يارانه ها

رخشان در مورد موضع چپ و                  
ديدگاه چپ اعم از          "بقول خودش       

احزاب چپ و محافل چپ يا کال                 
چند نکته را    ")  چپ خورده بورژوا   

انگيزه اجرای   "اول،   .  طرح ميکند  
شود   اين طرح در دولت جستجو می       

و ميزان رشد مناسبات سرمايه              
داری در ايران و مرحله کنونی             

اينکه ".  آن ناديده گرفته می شود        
راه حلی ندارند، نميگويند                         
کارگران در تقابل بايد چکار کنند        
و شعار عمومی شان جلوگيری از      

 او    .اجرای طرح يارانه هاست           
علت بی توجهی چپ به اين                      

عدم اعتقاد به           "موضوع را            
راهکارهای عملی در مقابل                    
شرايط حاضر است که چپ اين            
راهکارها را رفرميستی و                       

بسياری .  سازشکارانه ميداند        
ازاين کارشناسان، بشدت از                   
تجزيه تحليل اين طرح جهت                   
رسيدن به راهکاری عملی ابا                
دارند تا مبادا انقالب رويايی آنها          
به تاخير بيافتاد گويا که در دل اين   

نتيجه .  طرح انقالبی نهفته است        
اين امر انفعال در مقابل اجرای             
طرح است که باعث وخامت                   

. بيشتر زندگی کارگران خواهد شد    
کنند که با وخيم        اگر آنها فکر می     

ها     تر شدن وضع کارگران آن              
انقالب خواهند کرد، اين اشتباهی        
است که در تمام سی سال گذشته           

اگر کارگران  .  هم مرتکب شده اند    
سی سال گذشته را طبق نظر و               
متد اين چپ، منفعل ميبودند، يعنی      
فقط بايد زمان انقالب جنبشی کرد       
و ديگر هيچ، اين همه حرکت و             
اعتصاب جهت احقاق حق                        
صورت نمی گرفت، سنديکای              
واحد و هفت تپه  تشکيل نمی                    
شدند و وضع کارگران امروز               

 ."بسيار بدتر بود

 

چپی که در تحليل سياسی و                       
دولت "  انگيزه"اقتصادی دنبال        

ميگردد خرده بورژوا هم نيست            
. بلکه شبه مذهبی و مهجور است         

اگر اين تحليل برخی باشد از                   
کمترين تاثيری برخوردار نيستند       

در مورد  .  و بحثی هم الزم ندارد       
اينکه اين دولت معين دنبال اين              
طرح است البته سياستی توده                 
ايستی است که جناح بنديها را                 
مبنای موافقت و مخالفت با نظام           
موجود قرار ميدهد و اين سياست         
هم از موضع کارگران پيشرو و           

. کمونيسم کارگری رسوا است             
روشن است که اين سياست نظام          

. است و اينهم به بحث نياز ندارد           
همينطور چپی که هر تالش                     
مستقل و روزمره کارگران برای        

بهبود را              
٢١صفحه   



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رفرميستی و سازشکارانه ميداند         
مريخی است و اساسا نميداند                    
مکانيزم کار و زندگی و مبارزه             
طبقه کارگر چيست و اين ديدگاه            
هم زياد موضوعيت و ارزش                  

جريانات به        .  بررسی ندارد       
اصطالح انقالبی که نميتوانند                 
رابطه مشخصی بين انقالب و                 
اصالحات در پراتيک روزمره و        
سياست شان ايجاد کنند مشکالت          

اين نوع چپ    .  پايه ای تری دارند     
اساسا مبارزه جاری و بدون وقفه         
کارگر عليه سرمايه را در تمام               
اشکال و سطوحش درک نميکند و       
انقالبيگری سطحی و شعاری اش       

اين چپ  .  را نبايد زياد جدی گرفت    
اتفاقا روی دوم سکه ای است که            
به بهانه بها دادن به مبارزه برای           
بهبود وضع زندگی کارگران به            
خط مشی رفرميستی ميغلتد و از           
انقالبيگری کارگری و کمونيستی       
تبری ميجويد و مبارزه انقالبی را        
تکفير ميکند و در عوض به                      
مشاطه گر بورژوازی تبديل                    

 . ميشود

 

گرايش کمونيستی طبقه کارگر،            
کمونيسم کارگری با هر دوی اين          
ديدگاهها مرز روشن فکری و                
سياسی و پراتيکی دارد و در بحث       
مشخص يارانه ها و مسئله فقر                
وگرانی پيشاپيش کل نيروهای               
سياسی حرف روشن زده و بعد از        
دوسال امروز که اين بحثها به                 
معضل جامعه تبديل شده است                 
ديدگاهش کم و بيش به فرض                    

اما اين   .  خيلی ها تبديل شده است        
کمونيسم بر استقالل طبقه کارگر          
در قلمرو سياسی، تشکيالتی،                 
تاکتيک، سبک کار، روشهای                
سازماندهی و دخالت طبقه کارگر        

اين نوع کمونيسم در        .  تاکيد دارد  
عين حال که روزمره درگير                    
مبارزه و اعتراض کارگری و                
تالش برای بهبود و نقد کردن                  
حقوق کارگری است همزمان بر          
افق پيروزی و تامين ملزومات               
مادی و واقعی اين پيروزی تاکيد           

اين .  دارد و مسيرش را گم نميکند       

 

کارگران و مسئله حذف 
 ...سوبسيدها 

کمونيسم انقالبيگريش را فدای       
مبارزه برای اصالحات نميکند     
و مبارزه برای اصالحات را با      
رفرميسم و سازش با بورژواها     
و تملق جناح های حکومتی               

کارگران اگر    .  اشتباه نميگيرد   
ميخواهند پيشروی کنند، اعم از     
اعتراض روزمره تا تشکل و           
کسب هژمونی سياسی در                  
جامعه و پيروزی نهائی، راهی      
ديگر بجز اتکا به اين سنت                 
راديکال مبارزه کارگری                   

 . ندارند

 

اما سياستهائی که رضا رخشان     
پيشنهاد ميکند، چپ خرده                  
بورژوا سهل است، از                          
سنديکاليسم هم عقب تر است و       
بيشتر به شورای اسالمی کار          

تا زمانی که علی        .  شبيه است  
نجاتی دبير سنديکای نيشکر            
هفت تپه بود، تالشها و مواضع       
اين سنديکا عليرغم هر کمبودی   
تصوير يک نهاد مستقل                       
کارگری را داشت که مرز                 
روشنی با جناح های حکومتی        
داشت و عمدتا متکی بود به               
اعتراض توده کارگران در اين      

رضا رخشان    .  مرکز صنعتی   
متاسفانه در مقاالت ديگرش             
اشاره کرده که از زمانی که              
سنديکا تشکيل شده است                      
اعتصابات در اين مرکز کاهش     

گويا نقش تشکل        .  يافته است   
کارگری کنترل کارگران و               

! جلوگيری از اعتصاب است         
در سنديکای واحد هم شاهد                
بوديم که با دستگيری بخشی از      
رهبران سنديکا گرايش نوع             
ميرزائی سکان را بدست                    
گرفت که نامه عجز و البه به            

با اينحال     .  خامنه ای نوشت        
کسی در دفاع از اين سنديکاها        
و رهبران زندانيش ترديد                   

کسی عليرغم دعوت          .  نکرد
اسالو به شرکت در مضحکه            
انتخابات و رای به موسوی در        
دفاع از او بعنوان يک کارگر          
و يک رهبر کارگری ترديد              

١٨٣شماره   
اگرچه مواضع سياسی برخی     .  نکرد

از فعالين کارگری با مواضع                       
جريانات مشخصی از همان احزاب       
بورژوا و خرده بورژوا قابل                        
تفکيک نيست اما آنها که از منافع              
کل طبقه کارگر دفاع ميکنند اين                 
حساب ها را بدرست يکی نکردند و        
بويژه در مقابل سياستهای ضد                    
کارگری جمهوری اسالمی عليه               

. کارگران مته به خشخاش نگذاشتند       
در مورد رضا رخشان هم همين                

 . پرنسيپ صادق است

 

 اپوزيسيون، پوزيسيون

رضا رخشان مدعی است که چپ             
بار اپوزيسيون را روی دوش                      
تشکلهای کارگری ميگذارد و به اين       
بهانه هم پرچم تعرض به چپ را در        
دست ميگيرد و هم ميخواهد جنبش           
کارگری را پوزيسيون کند و به                  

هيچ آدم  .  سازش با حکومت بکشاند     
عاقلی از سنديکا و يا يک شورای             
کارگری انتظار ندارد نقش احزاب          

اما کسی که از    .  سياسی را بازی کند   
استقالل طبقه کارگر حرف ميزند             
ولی ميخواهد جنبش کارگری نقش          
شورای اسالمی را داشته باشد قبل           
از هر کسی استقالل جنبش کارگری       

اين گرايش بايد   .  را زير سوال ميبرد   
. هم به چپ و انقالبيگری حمله کند          

جنبش کارگری يک جنبش سياسی و      
طبقاتی است و مشخصه اوليه آن               
سياست استقالل از دولت و طبقه               

کسی که اين        .  سرمايه دار است       
استقالل را با استدالل من درآوردی        

انتظار اپوزيسيون را از تشکلهای        "
زير سوال   "  کارگری نداشته باشيم     

ميبرد، حتما هم سياستش سازش                
طبقاتی ميشود و تالش ميکند تشکل        
کارگری را پوزيسيون و هماهنگ با     

اين خط بايد     .  حکومت سرمايه کند    
هم عليه انقالب کارگری با عنوان             

باشد و سياستی         "  انقالب خيالی    "
ديگر جز تعامل با دولت و مجلس و         
داشتن عضو ناظر در کميسيون                 

درست .  يارانه نميتواند داشته باشد       
. مثل شورای اسالمی کار حکومتی        

کمترين ضرر اين سياست انداختن          
طوق بردگی سرمايه بر گردن                    

 . کارگران برای ابد است

 

 دستمزد کارگران -1

در "رضا رخشان مدعی است که             
 هزار     9سال هفتاد کل حقوقم                    

؟ بود و در دوره احمدی             "تومان
نژاد حقوق کارگران بنا بر                        
سياست انبساطی باال رفته و                    

او .  وضع کارگران بهتر شده است    
مثل خود جناح احمدی نژاد و                  
موسوی و اتفاقا برخی از چپ                
های خرده بورژوا مدعی است که      
کارگران و بازنشستگان به                      
احمدی نژاد رای دادند و اضافه            

حداقل بخشهای وسيعی از     "ميکند  
کارگران اين دولت را بر دولتهای      

 ."نوع قبلی ترجيح می دادند

 

من ميتوانم بپذيرم که کارگرانی            
که جناح های مختلف طبقه حاکم          
را از خود نميدانند و منافع شان              
را جدا از آنها ارزيابی ميکنند،              
در فقدان آلترناتيو مستقل خودشان      
و مانند عموم شهروندانی که با              
هر محاسبه اشتباه در مضحکه              
انتخابات شرکت ميکنند، با منطق       
انتخاب بين بد و بدتر به بد رای              

اما اين در مورد احمدی            .  بدهند
اما .  نژاد هم صدق نميکند                   

کارگران صرفا به دستمزدشان            
کارگر يک موجود     .  فکر نميکنند  

نظر دارد، سبک     .  اجتماعی است  
و سنگين ميکند، محاسبه ميکند،          
ارزيابی دارد، ممکن است                       
تشخيص دهد که اين جناح                         
بورژوازی اگر بقدرت برسد فضا      
بدليل تناقضات درونی آنها                       
مقداری باز ميشود و من از اين              
بهره ميگيرم که حرف مستقل                

همين سياست هم     .  خودم را بزنم    
به معنای تائيد و حمايت از يک              
جناح نيست بلکه استفاده از                      
شکافهای باال به نفع تحرک در              

بعيد ميدانم کارگران     .  پائين است  
بدنبال اين همه سرکوب فعالين              
کارگری و اعدامها به احمدی نژاد      
صرفا با اتکا به عوامفريبی هايش       

. اين حقيقت ندارد  .  رای داده باشند  
کسانی که چنين تصويری از                  
کارگران ميدهند در واقع دارند             
تصوير محدود خود را به                          

من .  کارگران تسری ميدهند             
نميدانم رضا رخشان با اين تزها           

 به احمدی نژاد رای داده يا نه؟

 

مسئله ديگر سطح دستمزدها و              
آهنگ افزايش آن و کال وضع                 
حقوق کارگری در دو دوره                     
احمدی نژاد مورد اشاره رضا               

رخشان 
٢٢صفحه   



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آمارها روشن و غير قابل          .  است
ميزان تعيين      .  دستکاری است     

حداقل دستمزدها توسط نهاد ضد          
شورای عالی  "کارگری موسوم به    

، نرخ تورم و مقايسه ميزان          "کار
افزايش ناچيز دستمزدها در قياس        
با قدرت خريد واقعی کارگران،            
ميزان بيکاريهای نجومی در همين     

 سال، وضع بيمه ها که توسط              6
کارفرماها از حقوق کارگران                 
کسر شده و باال کشيده شده است،           
وضعيت استخدامی و امنيت                    
شغلی، گسترش کار قراردادی و          
سفيد امضا، رشد سرسام آور                   
شرکتهای انگل پيمانی که خون              
کارگران را تو شيشه کردند                      

ليبراليسم اقتصادی مورد اشاره          (
، سرکوب              )رضا رخشان             

اعتراضات کارگری، پاپوش                  
دوزی برای فعالين کارگری و از         

. جمله خود رضا رخشان و غيره          
ترديدی نيست در بخشی از صنايع      
و آنهم برای اليه ای از کارگران            
عمدتا متخصص و فنی که نياز               
مبرمی به تخصص شان هست               

البته نه    .  حقوقها باال رفته است         
توسط دولت بلکه با مبارزه و                   

اما .  اعتراض کارگران از پائين         
حجمی از حقوقها که پرداخت                 
نشده و درصدی از کارگران که            
به فقر مطلق کشيده شده اند اين                
ادعای رضا رخشان را خط                      

کارگران در صنايع    .  بطالن ميزند 
مهم با اضافه کاری جان می کنند           
و هنوز نميتوانند کمترين امکانات       
را برای فرزندانشان تهيه کنند تا           

چند ماه پس    "چه رسد به اينکه با         
انداز بتوانند خودرو هم تهيه                     

 "!     کنند

 

 امکان فعاليت و تشکل -2

کارگران هميشه تالش کردند و از       
پائين چيزهائی را تحميل کردند و         

ليبراليسم "اين ربطی به                               
از .  احمدی نژاد ندارد    "  اقتصادی

" حرام"دوره خمينی اعتصاب              
اعالم شده اما به وفور اعتصاب            

تشکل .  کارگری صورت ميگيرد     

 

کارگران و مسئله حذف 
 ...سوبسيدها 

ممنوع است اما کارگران                    
سرکوب و     .  متشکل ميشوند    

ترور و دستگيری و پرونده              
سازی و فشار مستمر به فعالين       
کارگری در جريان است اما             

. کارگران مبارزه ميکنند                   
کارگران هر دستاوردی که               
دارند محصول تالش خودشان       

دو سنديکای نيشکر و          .  است
واحد عمال به خشن ترين شکل        
سرکوب و رهبرانش دستگير و     
اخراج و زندانی شدند اما هنوز      
تالش ميکنند و اين تالش ها را        
بايد قدر دانست و حمايت و                

اما نه مبارزات       .  تقويت کرد   
کارگری محدود به ايجاد اين            
دو تشکل شده است و نه اين دو        
تشکل متاسفانه تاکنون توانسته       
اند بعنوان نماينده رسمی                     
کارگران خود را به حکومت           
در تعيين دستمزدها،                              
قراردادها، محيط کار و کليه            
مسائل مربوط به کارگران                 
بعنوان دو سنديکا که صرفا به         
حقوق کارگری در همان                     
چهارچوب فکر ميکند تحميل          

اما رضا رخشان با                .  کنند
فراموش کردن اين واقعيات و         
طرح مثال السالوادور و                      
خونتاهای نظامی آمريکای               
التين که با اجير کردن آدمکش        
فعال کارگری را ترور                         
ميکردند به حکومت اسالمی           

نبايد فراموش     .  امتياز ميدهد    
کرد که در اين کشورها امروز       
تشکلهای کارگری وجود دارند      
و رسميت خود را عليرغم                  
محدوديتها تحميل کرده اند و            
فضای اعتراض کارگری حتی      
در بقدرت رسيدن مجدد جناح          
چپ بورژوازی در تعدادی از        
 .   اين کشورها کمک کرده است

 

3-" بزرگنمائی و موج                 
 "سواری

رخشان مدعی نيست که                       
کارگران ايران در ناز و نعمت       
اند اما مدعی است که چپ                  

١٨٣شماره   
" بزرگنمائی"مشکالت کارگران را      

. است"  موج سواری "ميکند و دنبال    
بزرگنمائی مسائل البته روش                      
نادرستی است و قبل از هر چيز                 
هوائی بودن گوينده اش را بيان                   
ميکند اما کوچک نمائی هم از همين        
درد رنج ميبرد و پشت سکه                          

رضا رخشان با      .  بزرگنمائی است  
نکات و ادعاها و تزهائی که مطرح         
ميکند واقعيات را همانطور که                   
هستند بيان نميکند بلکه تلطيف                    
ميکند و در کنار آن تصوير هيچ                 
نفهم و هپروتی از کل چپ بدست               

اين مشکل پايه ای تری است      .  ميدهد
که همواره سنديکاليستها و                             
رفرميستها در قبال کمونيسم و                    

بخاطر .  گرايشات انقالبی داشته اند      
و راه حل    "  ابژکتيو"اينکه خود را      

نشان "  زمينی و واقعی      "خود را       
دهند تالش ميکنند از گرايشات                   

و "  سوبژکتيو"راديکال تصويری       
پايبندی به   .  ذهنی و هپروتی بدهند       

حقيقت و حقيقت گوئی جزو مبارزه         
کارگری و کمونيستی است و خوب         
است همه به آن وفادار بمانيم تا                    
مرزها مخدوش نشود و با حوصله           

 . سنگ روی سنگ بگذاريم

 

معضالت و شکاف در طبقه                 -4
 کارگر

رضا رخشان بدرست از فقدان                   
امنيت شغلی، خطر بيکاری و فقدان        
بيمه بيکاری، در معرض فالکت              
بودن بيشتر کارگران، گسترش                  
وسيع کار ارزان کارگران مهاجر و       
همچنين کودکان کار که شکافی                  
عميق در طبقه کارگر ايجاد کرده              
است، و سطح رسمی حداقل                          

معضالت .  دستمزدها اشاره ميکند      
طبقه کارگر البته به اينها خالصه              

مسئله مسکن که مقدار              .  نميشود
زيادی از حقوق ها را ميبلعد يک               

بيمه .  مشکل اساسی کارگران است      
های درمانی و هزينه آموزش و کار        
قراردادی و ندادن مرتب حقوقها و           
محروميت از حداقل و ايمنی                        
اقتصادی و سرکوب سياسی از                   

. مشکالت اساسی کارگران است             
کارگران هيچ نقشی در تعيين                       
دستمزدها نه فقط ندارند بلکه تالش         
آنها برای متشکل شدن و برسميت            
شناخته شدن بعنوان فردی که مثل            
بقيه کااليش، نيروی کارش، را                  
ميفروشد حق ندارد خود در تعيين             
نرخ آن دخالت کند و اعتراضش را         

. با زندان و سرکوب پاسخ ميدهند             

ارتش بيکاری، استفاده از نيروی       
کار ارزانتر کارگران مهاجر و            
کودکان معصوم کار البته از                   

ليبراليسم "سياستهای همان                      
و وحشی بازار آزاد          "  اقتصادی

است که در کنار سياستهای                      
فاشيستی تکميل کننده تسهيالت            
برای سرمايه داران و پائين                     

اين .  نگهداشتن نرخ دستمزدهاست  
شکاف آگاهانه از باال تحميل                   
ميشود و بايد آگاهانه از پائين با              

 .   آن مقابله شود

 

يارانه ها مانع تشکل                       -5
 کارگران؟

رضا رخشان در بحث يارانه ها           
حرف عجيبی در مورد تشکل                

: ميگويد.  کارگران ميزند             
خصوصی سازی و از بين بردن      "

يارانه ها چتر حمايتی دولت را از       
ها را    سر کارگران بر ميدارد و آن     

در برابر سرمايه داران بی پناه بر       
اما اين چتر حمايتی    .  جا می گذارد  

خودش مانعی برای متشکل شدن         
اگر تشکلهای  .  کارگران هم هست   

کارگری جای اين چتر حمايتی              
دولتی را بگيرند، طبقه کارگر               
خيلی بهتر خواهد توانست از                  

بنا بر اين     .  زندگی خود دفاع کند     
تواند      سياست ما کارگران نمی            

مخالفت با هر گونه کاهش نقش             
مهم اين است که ما         .  دولت باشد  

بتوانيم ملزومات اين امر را فراهم      
کنيم تا طبقه کارگر در جريان اين        

 ". تحول خانه خراب نشود

 

نتوان "  اگر"آقای رخشان در اين       
هيچ دولتی که سياست           .  نشست

رياضت اقتصادی را تحميل و               
من يارانه ها   "اجرا ميکند نميگويد  

را برميدارم در عوض به شما                
حق متشکل شدن و اعتصاب                  
کردن برای گرفتن حقوقتان از              
کارفرماها را ميدهم و قول ميدهم        
بعنوان دولت اعتصاب را                         

ممنوعيت تشکل   "!  سرکوب نکنم  
کارگری و ربط آن به وجود                     
يارانه ها شبيه استدالل بورژواها        
در مورد کمونيسم و رفع نيازهای       
بشری است که ميگويند                              

اينطوری که کسی کار نميکند و        "
"! تنبلی جامعه را بر ميدارد                    

حرف شما اينست چون طبقه                   
کارگر گويا يارانه ميگيرد دنبال           

تشکل 
٢٣صفحه   



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگری نميرود و اگر يارانه                  
ميتواند متشکل شود   "  بهتر"نگيرد  

چپهای !  و از زندگيش دفاع کند           
خرده بورژوا و مريخی ای وجود        
داشتند و بعضا وجود دارند که                

. فکر ميکنند فقر انقالب ميزايد              
حرف شما به اين استدالل شبيه               
است که اگر کارگر هيچ حمايت             
اجتماعی نداشته باشد ميرود و                

سوال اينست       .  متشکل ميشود      
اينهمه شورا و تشکل کارگری که         
در اين مملکت درست شده و                    
سرکوب شده دليلش نبود يارانه              
بوده يا تالش کارگران و حرکت            
قائم بذاتشان برای برخورداری از      
زندگی بهتر و انسانی تر؟ ميتوانيد       
توضيح دهيد کجای دنيا کارگر بی       
پناه و فقر زده بهتر برای متشکل           
شدن تالش کرده است؟ آيا به زبان       
غير مستقيم ميگوئيد سرکوب و             
اختناق سياسی و ملزومات سرمايه     
داری متکی بر کارگر ارزان و              
کارگر خاموش منشا بی تشکلی             
کارگران نيست بلکه سوبسيدها             
منشا عدم تشکل کارگران است؟           
البته بازار آزاديها هم همين را                 

از اين تئوری و تز                 !  ميگويند
بنابراين "عجيب هم نتيجه ميگيريد    

سوال کارگران بودن و نبودن                 
؟ و باالخره شما       "يارانه ها نيست    

با اين سياست پيشنهادی چگونه و         
به چه طريقی به طبقه کارگر راه           
نشان ميدهيد که در اين روند خانه         

 خراب نشود؟

 

شرکت در مجلس رژيم                     -6
 اسالمی 

رضا رخشان باالخره چند مورد           
را بعنوان ملزوماتی که کارگران         
در بحث يارانه ها بايد برای آن               

اين .  مبارزه کنند برميشمارد             
ملزومات البته نسيه هستند و طرح      
يارانه نقدا تصويب شده و قرار               

حق :  نکاتی مانند .  است اجرا شود   
ايجاد تشکلهای کارگری و حق               
اعتصاب، تعيين حداقل دستمزدها       
توسط نمايندگان تشکلهای مستقل         
کارگری، پرداخت بيمه بيکاری تا      

 

کارگران و مسئله حذف 
 ...سوبسيدها 

افزايش و  زمان اشتغال مجدد،      
دستمزدها به تناسب تورم را            
طرح ميکند که هيچکدام جديد         
نيستند و دستکم بيست سال                 
است که اين خواستها توسط              
کمونيستها و کارگران پيشرو          
طرح شده و طرح آن ربط                   

. خاصی با بحث يارانه ها ندارد     
رضا رخشان تاکيد دارد که               
حال که طرح يارانه ها                          
تصويب شده کارگران نبايد               
مخالف اين طرح باشند بلکه             
بايد برای اين خواستها مبارزه        

اما نميگويد اگر از فردا         .  کنند
که اجرای طرح را شروع                  
کردند چطور و طی چه زمانی        
طبقه کارگری که تشکل ندارد         
و فی الحال هيچکدام از اين                
حقوق پايه ای و بديهی                           
کارگران را دولت اسالمی                
سرمايه داران برسميت                        
نميشناسد بايد بدون مخالفت با         
طرح حذف سوبسيدها برای             
اين خواسته ها مبارزه کند؟ در        
واقع فرستادن کارگر دنبال                

 ! نخود سياه

 

اما شاه بيت پيشنهادی رضا               
حضور نمايندگان       "رخشان       

تشکلهای کارگری در کميسيون    
يارانه ها در مجلس شورای               

استدالل او      .  است"  اسالمی
مجلس توانسته      "اينست که           

است طرح يارانه ها را طوری       
تغيير دهد که ميلياردرها هم              

اما هدفمند  .  يارانه دريافت کنند   
کردن يارانه بايد هدف حمايت         
از اقشار کم درآمد جامعه را              

در حالی که            .  داشته باشد     
نمايندگان کارفرمايان با                      
تشکلهای خود و با البی خود             
در مجلس هر قانونی را به هر         

خواهند تغيير    شکلی که خود می   
می دهند، کارگران از کمترين        
امکان دخالت در روال امور            

نمايندگان .  برخوردارند
تشکلهای کارگری بايد بتوانند         
با شرکت در کميسيون يارانه           
ها در تصميم گيری و نظارت          

١٨٣شماره   
  ."بر اجرای آن حضور داشته باشند

 

مسئله بطور خالصه اين ميشود که          
کارگران مخالفتی با طرح رياضت         
اقتصادی نکنيد، بجای آن                                
نمايندگانمان بروند مجلس در                      
کميسيون يارانه ها و تبصره هائی            
بياريم که اين طرح مشمول                            
کارگران هم بشود و در پروسه                   

. اجرائی آن نظارت داشته باشيم                
خوب، بايد فرض کنيم يک شبه                  
تشکلهای کارگری برسميت شناخته       
شدند، دو سه نفر از نمايندگانشان از        
جمله آقای رخشان تعيين شدند و به           
کميسيون يارانه ها در مجلس رفتند         
تا با مشتی سرمايه دار و شکنجه گر        
بنشينند تبصره به نفع کارگران                   
بگذارند و بر روند اجرا نظارت                

اين فرض خيلی پايش در                !  کنند
هواست و برای زمينی کردن آن                
رضا رخشان پيشنهاد ميکند برای            

خوب مگر تا حاال      .  آن مبارزه کنيم   
برای مطالبات کارگری مبارزه                 
نکرده بوديم؟ شما حتی بحث سه                
جانبه گرائی را هم پيشنهاد نميکنيد          
که مورد نقد فعالين کارگری است            
بلکه طرحی داريد که شوراهای                
اسالمی کار و خانه کارگر با همه              
حکومتی بودن و ضد تشکل مستقل         
کارگری بودن و ضد حق اعتصاب         
بودن نتوانستند بروند مجلس و از             

ليبراليسم "اينکارها در دوران                    
. احمدی نژاد بکنند             "  اقتصادی

انتظار داريد چطور کارگران اين             

ذهنيت شما را بعنوان راه واقعی           
زنده باد   "بپذيرند و پشت پرچم            

حذف سوبسيدها بخاطر بهتر                  
متشکل شدن و شرکت کارگران           

" در کميسيون يارانه در مجلس            
 بروند؟ 

 

جواب حکومت اسالمی روشن             
خيلی ممنون که طرح               :  است

رياضت اقتصادی را ميپذيريد اما       
تشکل بی تشکل، شرکت در تعيين      
دستمزد و حق اعتصاب و غيره            
هم نداريم، ترکيب کميسيون يارانه     
ها در مجلس را هم آقا تعيين                     

شما با طرحتان چکار             !  ميکند
" بزرگنمائی"ميکنيد؟ آيا بازهم از     

مخالفين اين طرح ضد کارگری           
که دوقلوی تشديد سرکوب سياسی      
و استثمار اقتصادی است حرف           
ميزنيد و کارگران را به تمکين به        
اين طرح دعوت ميکنيد؟ آقای               
رخشان اگر اين بيراهه راه حل              
بود قبل از شما محجوب و حزب          
کار اسالمی و ديگران کرده                    

کارگران بايد روی پای            .  بودند
خودشان بايستند و هر ذره حقوق         
شان را با قدرت اتحاد و مبارزه             

شما هم بهتر است         .  متحقق کنند  
بجای توصيه کنار آمدن کارگران       
با طرح ضد کارگری سرمايه                

 . داران همين کار را بکنيد
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 بدون اميد ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 به ،سوسياليسم” خطر“ بدون ،سوسياليسم

!چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت

 مجمع عمومی کارگری
 

کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی 
مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و مستمر توده . شويد

مجمع عمومی رکن اساسی شوراهای . کارگران است
!جنبش مجامع عمومی منظم را تقويت کنيد. کارگری است  



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 رژيم اسالمی در واکنشی انتقامجويانه

 ! نفر را در زاهدان اعدام کرد١١ 
 

 تن را در    ١١رژيم جمهوری اسالمی در يک اقدام جنايتکارانه ديگر         
اين اعدام  .  شهر زاهدان به اتهام عضويت در گروه جنداهللا اعدام کرد          

ها واکنشی انتقامجويانه به عمليات تروريستی گروه مذهبی و                            
قومپرست جنداهللا در چاه بهار است که منجر به کشته و مجروح                        

 . شدن ده ها نفر گرديد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين اعدامهای جنايتکارانه را بدون قيد           
يک جنايت   .  اعدام قتل عمد دولتی است          .  و شرط محکوم ميکند        

رژيم اسالمی   .  سازمانيافته و وحشيانه دولت و طبقه حاکمه است                
بدون آدمکشی قادر   .  رژيم اعدام و شکنجه و سنگسار و زندان است           

برچيدن بساط اعدام و سرنگونی رژيم اعدام و اسالم              .  به بقا نيست   
پيش شرط هر گونه تحول آزاديخواهانه و برابری طلبانه و                                   

 .سوسياليستی در جامعه ايران است

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری همچنين هر گونه عمليات تروريستی             
جنداهللا .   محکوم ميکند  ،را که قربانيانش توده های مردم بيگناه هستند        

يک سازمان تروريستی قوم پرست و از جنس حزب اهللا و ساير                         
ذره ای آزاديخواهی و      .  نيروهای تشکيل دهنده رژيم اسالمی است         

عدالتخواهی در تالش های اين جريان ارتجاعی در مقابله با رژيم                   
اين جريان کوچکترين ربطی به ستم و                      .  اسالمی وجود ندارد       

بيحقوقى اعمال شده توسط رژيم اسالمى توده های محروم و                               
يک جريان از جنس القاعده     .  زحمتکش در سيستان و بلوچستان ندارد 

ترور .  و نيرويی متعلق به جنبش تماما ارتجاعی اسالم سياسی است            
و آدمکشی نيز سياست و استراتژی اين جريان برای قدرت گيری                   

 . است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که تروريسم يکی از                       
مخاطراتی است که بيش از پيش جامعه را که ميخواهد خود را از                    

ما اعالم ميکنيم هرگونه    .   تهديد ميکند  ،شر رژيم اسالمی خالص کند    
تالش نيروهای مخرب و ضد جامعه برای تحميل سناريوهای خونين           
و در هم شکستن شيرازه جامعه را بايد قاطعانه و با بسيج طبقه                            
کارگر و توده های مردم زحمتکش بزير پرچم انقالب کارگری                        

 .خنثی کرد

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که آزادی و برابری و                    
رفاه همگان در گرو سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی و استقرار يک             

 .جمهوری سوسياليستی است

  

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٠ دسامبر ٢٠ – ١٣٨٩ آذر ٢٩

١٨٣شماره   

٣صفحه  !زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى   

 

 راديو ماهواره اى
  ساعته يک دنياى بهتر٢۴ 

 

برنامه هاى رسمى خود را از         ”  يک دنياى بهتر   “ ساعته    ٢۴راديو  
لطفا مشخصات راديو را به       .  طريق ماهواره و اينترنت پخش ميکند        

 . اطالع عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر
 

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

 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 

 : اى ميل جديد راديو

wup1917@mail.com 
 

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

. از کانال راديو يک دنياى بهتر پخش ميشود  
 

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

 صداى مبارزه براى سرنگونى               ،مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى                 
جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستى گوش               

 . کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

 
 

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


