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 بحران در اروپا
 !ماه عسل تمام شد

 

بحران اقتصادى در اروپا تشديد ميشود و همراه آن قطب           
چند صباحى  .  بنديهاى اجتماعى و طبقاتى عميق ميشوند        

" تخفيف بحران جهانى سرمايه دارى           "از وعده هاى         
توسط تزارهاى سرمايه نگذشته است که هشدارها راجع           

ظاهرا بسته هاى چند      .  به سکته ديگرى آغاز شده است         
که اسم    ،"صرفه جوئى از هزينه هاى دولتى        "ميلياردى  

رمز مجازات جمعى اقتصادى و اعمال فقر و بيکارى                 
هنوز نتوانسته گوشه اى از زخمهاى                    ،ميليونى است   

به همين دليل است که        .  بحران اقتصادى را التيام بخشد       
اين هفته    ،کريستين الگارد رئيس صندوق بين المللی پول       

شيپور خطر را بصدا درآورد و در لحنى بهداشتى                           
اقدام فوری کشورها برای حل بحران                         "خواستار     

" اقدام فورى  "منظور از اين       ".  اقتصادی در جهان شد      
البته باال بردن دستمزدها و ايجاد اشتغال و رفع                                  
نگرانيهاى اقتصادى و اجتماعى شهروندان نيست بلکه              
پرش ديگرى به سمت اعمال آپارتايد اقتصادى سرمايه               

 . عليه طبقه کارگر و اکثريت عظيم مردم است
 

در اروپا کشورهاى يونان و پرتقال و اسپانيا و ايتاليا در              
از يکسو   .  خط قرمز بحران و تالشى قرار گرفته اند                 

دولتها و پارلمانها هر روز تهاجم جديدى به سطح                            
مسکن و          ،آموزش     ،بهداشت     ،بيمه ها         ،دستمزدها

و از سوى ديگر قالده             ،هرگوشه زندگى مردم ميبرند       
جريانات راست افراطى و فاشيست را براى تبليغات                    

در .  نژادپرستانه و حتى ارتکاب جنايت باز گذاشته اند              
در ميان کارگران و مردمى که قرار است           ،اردوى مقابل 

مقاومت و    ،هزينه اين طرحها از جيب شان پرداخت شود       
اعتراض تشديد و به تنها راه حل              

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

کاری در راه                            ،ايرانخودرو:  در صفحات ديگر ي ی خاص، اخراج و ب اون ع ران ت ارگ ک
روهای چپ و                      :  اطالعيه حزب پيرامون ،! است ي ان نشست ن دگ ن اي م اطالعيه شورای ن

 ...و  ،کمونيست بمناسبت آغاز سال تحصيلی

 

 اعتصابات در معادن آفريقای جنوبی گسترش يافته است
 

 ۴آذر ماجدی                                                                          صفحه 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

 . تبديل ميشود
 

دور جديد اعتراضات و                               
اعتصابات کارگرى و توده اى در       

چشم     ،پرتقال و اسپانيا و يونان            
انداز گسترش يک کشمکش                     

. عريان طبقاتى را ترسيم ميکند            
کشمکشى که با کمبودها و                          
ضعفهاى خود ويژه و چه بسا                   
تعيين کننده همراه است اما با فعال        
مايشائى سرمايه و دمکراسى                  
بعنوان چهارچوب سياسى آن                  

در کنار راست تر        .  مقابله ميکند  
شدن گرايشهاى مختلف سرمايه            
دارى و شلنگ تخته انداختن                     

راديکاليسم   ،فاشيستهاى طبقه حاکم  
. اجتماعى و چپگرائى رشد ميکند       

امروز در اروپا بيش از هر                       
زمانى مشروعيت دولت بعنوان            

" نهاد مورد قبول همگانى         "يک    
زير سوال است و بيش از هر                   
زمان قانونيت بورژوائى مورد             

بى اعتبارى  .  ريشخند و حمله است   
سرمايه دارى و اثبات غير کارا             
بودن آن همراه با بى اعتمادى و             
نفرت مردم از فساد و ارتشا                      
سرمايه داران و نهادهاى سياسى          

بسترى است که          ،و حقوقى آنها     
پرچم سياسى راديکال و انقالبى            
را جذاب و با تمايالت اجتماعى و         

 . نارضايتى عمومى چفت ميکند
 

اين اعتراضات گسترده و توده اى       
تصميم دولت را توى          ،در پرتقال  

وقيحانه .  صورت طراحانش کوبيد   
تصميم گرفته بودند که يکماه از             
حقوقهاى سال را ندهند و خرج               

اما با چنان   .  قرضهاى سرمايه کنند  
اعتراضى مواجه شدند که وادار           
شدند بسرعت در مقابل دوربينها          
بگويند که عقب مينشينند و اوضاع      

 . را نفهميده بودند
 

در اسپانيا اعتراض توده اى و                 
تالش براى تسخير پارلمان به يک      

 

 بحران در اروپا
 ...ماه عسل تمام شد 

درگيرى گسترده و توحش فوق      
برنامه پليس ضد شورش تبديل       

صحنه هاى مادريد و کتک     .  شد
زدن معترضين صحنه هاى             
خيابانهاى تهران و قاهره را در      
دوره اعتراضات توده اى                   

سرمايه دارى با    .  تداعى ميکرد 
تمام کراهتش از ايران و مصر       
و سوريه تا آفريقاى جنوبى و            
يونان و اسپانيا وانگليس و                  
آمريکا در مقابل چشم همگان          

اگر در ايران و مصر و        .  است
سوريه بقاى سرمايه دارى در         
گرو سرکوب خشن و عريان            

امروز در متن بحران              ،است
دمکراسى هاى    ،وخيم اقتصادى 

غربى هر روز زرق و برق              
حاکميت بورژوائى را ميتکانند      
و چهره مشت آهنين سرمايه را       

در اسپانيا    .  بنمايش ميگذارند   
پليس وحشيانه و بطور خشن به      

شدت .  معترضين حمله کرد         
توحش بحدى بود که سران                
حکومت از وحشت گسترش            
اعتراضات بعضا لحن انتقادى       

 . گرفتند
 

در يونان در مقابل تهاجم جديد         
اتحاديه اروپا و صندوق بين              
المللی پول براى رياضت                   

 ،بازهم بيشتر و فقر گسترده تر       
امروز چهارشنبه و به فراخوان     
اتحاديه ها و سازمانهاى                       
کارگرى اعتصاب عمومى و           
تظاهرات وسيع خيابانى                      

تظاهراتى که   .  صورت گرفت  
بنا به اخبار منابع مختلف از              

هزار نفر در آن           ۵٠الى      ٣٠
خيابانهاى .  شرکت داشته اند        

آتن و سالونيک به صحنه                    
اعتراض تند خيابانى و                         
درگيرى با پليس و نيروى                  

کارگران و  .  سرکوب تبديل شد   
مردم زحمتکش يونان به طبقه        
سرمايه دار و حکومتشان نشان      

٢٧٣شماره   
دادند که نميخواهند تسليم شوند و               

. اتفاقا در پى سرنگونى آنها هستند           
اين پيامى روشن براى راست                      
افراطى و فاشيست بود که در اين              
اوضاع فعال شده و يک هدف                      
اساسى خود را ايجاد شکاف ميان              

فاشيسمى .  کارگران قرار داده است      
که مقصر فقر و بيکارى و مشکالت       

 ،اقتصادى را مهاجرين قلمداد ميکند      
به جريانات اصلى ناسيوناليسم و               

 ،راست در حاکميت سرويس ميدهد       
و با پرچم نژاد پرستى ضديت با                 
کمونيسم و عقايد راديکال را پيش             

 . ميبرد
 

اروپاى واحد تحت فروپاشى و                    
بحران تنها تهاجم نميکند بلکه هر             

. روز شاهد واگرائى درونى است            
سياست جراحى چند کشور از اروپا       
که نقش ارواق قرضه باطله را پيدا          

بالفاصله به تقويت                  ،کرده اند     
سياست ناسيوناليستى و ميدان پيدا            
کردن ناسيوناليسم افراطى منجر              

نگهداشتن اروپا به هر               .  ميشود
قيمتى و با سياست قدرتهاى بزرگ          

تنها   ،اقتصادى مانند فرانسه و آلمان      
اعتراضات توده اى گسترده را                   
باعث نميشود بلکه نيروى گريز از         
مرکز را در درون هيئت حاکمه نيز        

وضع بجائى رسيده       .  تقويت ميکند  
که رئيس کميسيون اروپا مبلغ                     

اروپاى .  شده است "  اروپاى فدرال "
: فدرال محصول دو تناقض است             

اول رشد راست افراطى در متن                
و دوم نگهداشتن        ،بحران اقتصادى  

اروپاى واحد و تقابل با اعمال نفوذ           
سياسى و اقتصادى قدرتهاى اصلى         

اين تنها رقابت سرمايه ها نيست      .  آن
که در تقابل طرح تمرکز اروپائى             
طرح فدراليسم اروپائى را بميان               

بلکه نفس اين بحث به معنى        ،ميکشد
بى اعتبار شدن سازمان اروپاى                 
واحد حتى براى اعضا و رهبران             

اين وضعيت خود يک                 .  آنست
محصول جانبى تعميق بحران                     
اقتصادى است که در قلمرو سياست       

در سطح  .  بازتاب ويژه خود را دارد    
يک سازمان فدرال              ،عمومى تر    

اروپائى تنها ميتواند به ناسيوناليسم         
ناسيوناليسمى که        .  متکى شود       

برخالف ادعاى رئيس کميسيون               
اروپا مبنى بر تقابل با انديشه هاى             

ملى گرايانه به قدرتمندتر شدن              
همان فاشيستها و راست افراطى          

 . کمک ميکند
 

واقعيت اينست که بخشى از                     
بورژوازى در اروپا از قدرتهاى         
برتر در اين اتحاديه دل خوشى              

اما ماهيت اين قدرت                .  ندارد
اقتصادى است و از منطق خود             

تا .  گسترى سرمايه تبعيت ميکند       
 ،به طبقه کارگر مربوط ميشود             

مسئله اساسى اين کشمکشها تقابل       
با تالشى است که بجاى وحدت              
فراکشورى و بين المللى                             

رقابت ميان صفوف              ،کارگران
طبقه کارگر و مردم ناراضى را           
دامن ميزند و زير پرچم ارتجاعى       
ناسيوناليستى ميخواهد از طبقه             
کارگر در خدمت رفع بحران                  

پاسخ .  سرمايه سربازگيرى کند        
کل اين مجموعه همان است که              
امروز در يونان و روزهاى قبل           
در اسپانيا و پرتقال توسط                          

بساط :  کارگران و جوانان داده شد     
سرمايه داران و دزدهائى که در           
دولت و پارلمان نشسته اند و عليه        
ما قانون تصويب ميکنند بايد                   

 . برچيده شود
 

اين نخواستن قاطع و شکلگيرى           
با اين حکومتها        "اين باور که           

چيزى تغيير نميکند بلکه بايد                  
براى تغيير اين نظام را کنار                    

. بسيار اميد بخش است                   ،"زد
کارگران و مردم سراسر اروپا             

. بايد عليه سرمايه دارى بپاخيزند       
از اسپانيا و يونان و پرتقال تا                   

... ايتاليا و آلمان و فرانسه و                     
 . راهى نيست

 
اروپا و آينده آن در متن بحران               
کنونى و کشمکشهاى آن دارد                 

اين آينده ميتواند       .  ترسيم ميشود   
ادامه وضع موجود در اشکالى              
ديگر باشد و ميتواند آينده اى                    
انقالبى و کارگرى و سوسياليستى      

همه چيز در گرو اين است         .  باشد
که نيروهاى پيشرو اين اردو                   
چکار ميکنند و موانع را چگونه           

 . *  کنار ميزنند



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

 
مرگ بر 

حكومت فقر و 
 !گرانی

 

هر صف، هر اجتماع برای                
تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد      
به ميدان اعتراض شما بر                  
عليه عاملين گرانی، گرسنگی       

هر .  و بدبختی بدل شود                  
آارخانه و هر آوی و برزنی             
بايد صحنه جدال شما بر عليه          
 .فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از هر امكانی بايد بهره جست          
تا فشار سنگين مالی موجود را    

از مبارزه برای اضاف      .  آاست
دستمزد گرفته تا تحميل                       
سوبسيدها به دولت، از                        
نپرداختن قبضهای آب و برق          
گرفته تا آرايه اتوبوسها، از            
مصادره اماآن و ساختمانهای       
دولتی جهت تامين مسكن                   
گرفته تا نپرداختن وامهای                
مسكن، از تحميل آنترل                        
آارگری بر امر توليد و توزيع         
گرفته تا پخش و توزيع مواد            
غذايی و وسايل اوليه زندگی از      
طريق تشكلهای شورايی و               
توده ای، و از همه مهم تر بايد        
مناسباتی آه عامل اصلی فقر و      
فالآت ما است، يعنی نظام                  

. سرمايه داری را از بين برد            
بايد رژيمی را آه حافظ اين                

 

 اسپانيا و يونان؛
 دمکراسى به روايت تصوير  

نظام و تحميل آننده                          
گرسنگی و نداری و مذلت          

 . ماست  به زير آشيد
 

زندگی مرفه، 
زندگی انسانی 

حق مسلم 
 !  ماست

زنده باد 
آزادی، 

برابری و 
 ! رفاه

٢٧٣شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

هفته   ۶هفته پيش، پس از                       
اعتصاب و بدنبال کشته شدن بيش        

نفر، اعتصاب معدنچيان         ۴٠از    
معدن ماريکانای لونمين در حاشيه      
ژوهانسبورگ در آفريقای جنوبی       

کارگران عليرغم   .  به پايان رسيد     
درخواست سه برابر افزايش                   
دستمزد، به افزايش دستمزد                     

رضايت دادند و     ٪٢٢  -١١بميزان  
اما اعتصاب  .  به سر کار بازگشتند   

به معادن ديگر طال، پالتين و                   
ده .  ذغال سنگ سرايت کرده است     

ها هزار کارگر هم اکنون در                    
 . اعتصاب بسر می برند

 
خشونت و سرکوب پليس عليه                

. معدنچيان همچنان ادامه دارد               
پنجشنبه گذشته پليس در دو                       
کاميون آب پاش ضد شورش و               
تعدادی خودروهای مسلح به تجمع      
کارگران اعتصابی پالتين آنگلو           
آمريکن در يک حلبی آباد محل              

. زندگی معدنچيان حمله ور شد              
کارگران اعتصابی با سنگ و                 
الستيک سوخته و تنه درخت در           

. اين محل سنگربندی کرده بودند          
طبق گفته رهبر اعتصاب، اوانز           
زاموکگا به آسوشيتدپرس، ماشين       
پليس از روی يک کارگر رد شد            
و و چندين متر او را روی زمين            

اين کارگر همان شب در            .  کشيد
بعالوه پليس   .  بيمارستان درگذشت 

در محل خريد معدنچيان با گلوله           
پالستيکی به زنانی که در آنجا                
مشغول خريد بودند تيراندازی               
کرد و زنی که رهبر کميته                         
همبستگی با معدنچيان لونمين بود       

. را با اصابت گلوله بقتل رساند              
اين دو تن آخرين جان باختگان               
اعتصابات اخير در آفريقای                     

 .جنوبی هستند
 

اعتصاب فی الحال به چندين معدن      
طال، پالتين، کروم و ذغال سنگ         

 

 اعتصابات در معادن 
 آفريقای جنوبی گسترش يافته است

 
 آذر ماجدی

آفريقای .  کشيده شده است            
پالتين جهان را        ٪٧۵جنوبی   

توليد می کند و چهارمين کشور      
توليد کننده کروم و در ميان ده          
توليد کننده اصلی طال در دنيا           

شرکت آنگلو يک               .  است
اولتيماتوم صادر کرده است و         
کارگران را تهديد نموده که اگر   
به سرکار بازنگردند، بنا به               
حکمی که از دادگاه گرفته است      
حاکی از آنکه اين اعتصابات           
غيرقانونی هستند، کليه                        
اعتصابيون را اخراج خواهد           

شرکت آمپلتز نيز                .  نمود
کارگران اعتصابی را به                    

 .اخراج تهديد نموده است
 

 ۶هزار کارگر       ٣۵از امروز     
معدن طالی آشانتی آنگلو دست     

کارگران .  به اعتصاب زدند        
معادن وست ويتز و وال ريور        
به همکاران اعتصابی شان در       

کارگران .  کوپانانگ پيوستند     
آشانتی خواهان افزايش دستمزد    

رند   ۵٠٠هزار و      ١٢به مبلغ    
اين مبلغ خواست اوليه       .  هستند

. کارگران لونمين نيز بود                   
شرکت گلد فيلد هم اعالم کرده         
که عليرغم گزارشاتی مبنی بر       
اينکه کارگران اعتصابی بسر        
کار بازگشته اند، کارگران در         
بخش غربی معدن طالی کی            
دی سی در منطقه رند غربی            
هنوز در اعتصاب بسر می               

 .برند
 

شرکت ذغال سنگ آفريقا                   
اعالم کرد که کارگران معادن         
ذغال سنگ مويی پالتز که                

متر مربع سنگ      ۶٠٠٠روزی  
را پروسس می کند پيشنهاد                

اضافه دستمزد کارفرما        ٪٢٢
را رد کردند و دست به                          

اين اعتصاب    .  اعتصاب زدند   

٢٧٣شماره   

از جانب ان يو ام سازمان يافته است 
و لذا از نظر کارفرما و دولت                       

همچنين .  قانونی محسوب می شود       
گزارش شده است که اتحاديه                        
کارگران ترانسپورت و متحد نيز             

 .دست به اعتصاب زده اند
 

اين اعتصابات مهمترين رويداد                 
کارگری از زمان فروپاشی نظام              

رو .  آپارتايد در آفريقای جنوبی است    
در رو شدن کارگران معادن طال،            
پالتين، کروم و ذغال سنگ با                      
سرمايه داران و دولت و پليس                     
حامی آنها يک واقعه تاريخی و                   
سرنوشت ساز نه تنها در اين                        
کشور، بلکه در عرصه بين المللی           

شواهد حاکی از آنست که              .  است
هزاران کارگر و خانواده هايشان نه       
تنها هر گونه توهمی نسبت به دولت        
ِا ان سی و اتحاديه های موتلف                     
سرمايه داران از قبيل ان يو ام را               
از دست داده اند، بلکه آماده اند با               

درگيری های شديد    .  آنها مقابله کنند   
ميان سرپرستان ان يو ام با                             
کارگران و همچنين حمالت                          
وحشيانه پليس، قتل عام و دستگيری      
وسيع کارگران، هيچيک نتوانست          

 . کارگران را به تسليم وادار کند
 

اين واقعيت که کارگران لونمين به           
مبلغی بسيار کمتر از خواست اوليه         
خود رضايت دادند، بيانگر ضعف          

در ميان     .  تشکل کارگران است         
نمايندگان کارگران تعدادی کشيش          
حضور داشتند که بر سر ميز                       

اما استقامت و          .  مذاکره نشستند     
پايداری آنها تا زمانيکه شرکت                   
لونمين را از موضع اوليه اش عقب         
نشاندند و طی بيست سال موفق به             
دريافت يک افزايش دستمزد قابل             
توجه شوند، خود يک پيروزی                   

بعالوه، اين اعتصاب و                 .  است
درگيری کارگران با پليس و دريافت      

بخشی از خواستهای آنها موجب          
گسترش وسيع اعتصاب در تقريبا      

. کليه معادن آفريقای جنوبی گرديد    
اکنون هفت هفته از آغاز                            
اعتصاب کارگران لونمين می              

 ٣۵گذرد و فقط در يک شرکت             
هزار کارگر در اعتصاب بسر              

 .می برند
 

يک دستاورد مهم اين اعتصابات،      
افشای مفتضحانه اتحاديه                          
سراسری معدن نزد کليه کارگران     

ان يو ام يکی از          .  و جامعه بود    
پيشتازان مبارزه عليه نظام                      
آپارتايد بود که اکنون به بخش                

. اليتجزای دولت بدل شده است            
دبير کل ان يو ام طی اين شش                 
هفته با اظهارات مختلف در دفاع         
از اقدامات پليس، در حمله به                  
افزايش دستمزد کارگران لونمين        
و غيره کامال هم منافع بودن خود         
با سرمايه داران و دولتشان را به          

اين اتحاديه های      .  نمايش گذاشت  
زرد اکنون از جانب کارگران                

مبارزه طبقاتی در     .  طرد شده اند    
آفريقای جنوبی به عريان ترين              

طبقه .  شکلی در جريان است             
کارگر در مقابل سرمايه داران،           
دولت سرمايه و اتحاديه های                   
کارگری جيره خوار آنها قرار               

 . گرفته است
 

اگر از اين مبارزات کارگران                
بتوانند متشکل تر و متحد تر                    
بيرون آيند، اگر بتوانند بطور                 
کامل اتحاديه های زرد را از                   
صفوف خود طرد کنند و عليه                
کليت دولت بايستند، دستاوردی            
بسيار فراتر از افزايش دستمزد            

 * .کسب کرده اند



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

يکی از مخاطرات جدی ای که               
جامعه را در پروسه سرنگونی              
رژيم اسالمی تهديد ميکند خطر            

همزمان با       .  ناسيوناليسم است      
تخريب مناسبات ميان نيروهای            
ناسيوناليست قومپرست و عظمت       
طلب ما بار ديگر شاهد گسترش            
تب پارانويای تجزيه طلبی در                 
صفوف ناسيوناليسم عظمت طلب        

اين جريانات        .  ايرانی هستيم       
عظمت طلب پرچم و چماق از                

تماميت ارضی       "دست رفتن              
تشديد .  را بر افراشته اند       "  ايران

تحرکات ناسيوناليستی و                             
قومپرستی، خصومت و کينه                   
توزی و نفرت ميان مردم در                    
جامعه و جنگهای احتمالی قومی و      
ملی از پی آمدهای احتمالی                        
گسترش تحرک ناسيوناليستی در         

سرنگونی کم مشقت    .  جامعه است 
رژيم آدمکشان اسالمی مستلزم             
حاشيه ای کردن تحرک                               
قومپرستی و ناسيوناليسم در                    

. تحوالت سياسی آتی جامعه است        
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
ضمن تاکيد بر نقش مخرب و                   
ويرانگر جريانات رنگارنگ                 
ناسيوناليستی ميکوشد تا جامعه را       
از خطرات نفوذ و گسترش سموم         

در اين   .  ناسيوناليستی برحذر کند    
جدال دو بخش    "بخش از بررسی      

به مساله پارانويای       "  ناسيوناليسم
تجزيه طلبی و سرکوبگری                      
ناسيوناليسم عظمت طلب                           

 .  ميپردازيم

 

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی         
 " فدراليسم"و 

جريانات ناسيوناليست عظمت               
طلب موضع يكپارچه و يكسانی            
در قبال طرح مجدد و امروزين              

 

 جدال دو بخش ناسيوناليسم
 پارانويای تجزيه طلبی 

 

 على جوادى

شعار و مطالبه فدراليسم در              
با .  فضای سياسی ايران دارند       

نه از آن رو      .  فدراليسم مخالفند 
که از نگران عواقب مخرب             
فدراليسم بر زندگی و امنيت و         

بلکه !  نه.  آسايش مردم هستند     
از آن رو که فدراليسم را پله               
اول تجزيه طلبی و طرحی                 
برای جدايی بخشهايی از ايران      

خط و نشان          .  قلمداد ميكنند    
به يكباره  .  تهديد ميکنند .  ميكشند

همه و همه چيز را به توطئه              
منتسب "  اجانب"و   "  استعمار"

ديدنی و خيره آننده       .  آرده اند  
جمهوری اسالمی و            .  است

جريانات قوم پرست را به                   
. تجزيه طلبی متهم ميكنند                   

خصومت و خط و نشان آشی          
جانشين بند و بست های قبلی            

 . شده است
 

قبل از تحوالت معاصر در                
عراق و اجرای سياست نظم             
نوين جهانی در زمينه ايجاد              
ساختارهای حكومتهای جانشين    
در برخی آشورهای                              

از جمله افغانستان        ،خاورميانه
اين جريانات در               ،و عراق    

صلح و آرامشی نسبی با                       
تحوالت .  يكديگر بسر ميبردند    

عراق بند و بست اين جريانات        
پيش از اين هم       .  را بر هم زد      

شعار و مطالبه فدراليسم مطرح     
اما واآنش و عكس العمل        .  بود

اين جريانات آامال با آنچه                  
امروز مشاهده ميكنيم متفاوت         

خصومتها عمدتا در پشت      .  بود
پرده بودند و در جلوی صحنه          
بند و بست اين جريانات روال         

در آن    .  خود را طی ميكرد           
دوران اين جريانات در توافق         
ضمنی با مطالبه فدراليسم اين         

٢٧٣شماره   

امكان را مشاهده ميكردند آه                        
ميتوانند از يك طرف مساله آرد را          
آامال انكار آنند و از طرف ديگر             
ميتوانند تضمينی از جريانات                      
قومپرست و ناسيوناليست آرد و يا          
ساير شاخه های ناسيوناليسم قومگرا     

" تماميت"مبنی بر حفظ و تعهد به             
در آن   .  ارضی ايران دريافت آنند       

سوی اين معامله و بند و بست نيز              
جريانات قومگرا و ناسيوناليست              
قومی نيز ميتوانستند از يك طرف             
خود را از زير فشار و اتهام سنتی و     

برادر "تاريخی تجزيه طلبی جريان       
خود يعنی ناسيوناليسم           "  بزرگتر

عظمت طلب ايرانی خارج آنند و             
در ضمن اين امكان را پيدا آنند تا              
طرح مطالبات خود و حكومت                    
فدرال را به سيستمی فرا منطقه ای           

در .  و در سطح ايران گسترش دهند       
اين بند و بست جريانات                                    

طرح "ناسيوناليست عظمت طلب           
را روايت ديگری     "  حكومت فدرال  
تقسيم پذير بودن               "از طرح               

تجزيه ناپذير بودن        "و    "  حكومت
 . قلمداد ميكردند" حاآميت

 

اين سازش و بند و بست دوام                         
فاآتورهای تغيير     .  چندانی نياورد    

از .  دهنده جهانی و منطقه ای بودند        
يك طرف برای جريانات                                
ناسيوناليست قومگرا مسجل شد آه         
سياست بخشهايی از هيات حاآمه             
آمريكا بر حمايت از طرح فدراليزه         
آردن ايران استوار است و از                     
طرف ديگر تجربه عراق يك نمونه         
در پياده آردن اين سياست در سطح        

وضعيت در هم    .  منطقه را نشان داد    
ريخته عراق و سهم بری جريانات           
ناسيوناليسم آرد در اين تحوالت اين       
چشم انداز را در مقابل اين جريانات        
مرتجع قرار داده است آه سهم                     

به اين فاآتور   .  بيشتری را طلب آنند   

نيز بايد کاهش هراس اين                           
جريانات از اتهام تجزيه طلبی را         

در تحوالت و بند و                    .  افزود
بستهايی آه در عراق منجر به               

 -شكل گيری حاآميت قومی                    
يك عامل مهم در                ،مذهبی شد   

ميزان سهم بری جريانات                         
تهديد به جدايی     ،ناسيوناليست آرد 

و استقالل در صورت عدم قبول           
طرح فدراليزه آردن عراق و                 
ايجاد حكومت فدرال در آردستان       

بعالوه نقطه سازش گذشته را     .  بود
جريانات قومپرست در ايران با            
مناسبات تازه خود با بخشهايی از        
هيات حاآمه آمريكا و بعضا                    
دريافت آمكهای مادی از اين                  

اين .  جريانات عمال بر هم زدند          
نکته را داريوش همايون تنها                  
تئوريسين جريانات ناسيوناليسم           
ايرانی با گله مندی اما بطور                    

"گويايی اين چنين بيان ميكند         تا : 
آمريكائيان در شمال عراق                       
حكومتی در استان های آرد نشين       
بر پا نداشته بودند خود مختاری            
شعار حداآثری بود آه از مهم                
ترين سازمانهای قومی شنيده                 

اآنون خودمختاری با             .  ميشد
دگرگونی اوضاع و احوال به يك         
گردش قلم فدراليسم شده است تا            
فردا به گردش قلم ديگری استقالل      

حق تعيين سرنوشت مگر          .  شود
" جز اختيار جدايی معنی ميدهد؟        

واقعيت اين است آه اين جريانات        
ناسيوناليست پرو غربی آه تا                 
مدتها مهر پشتيبانی و حمايت                  
آمريكا و محافل ارتجاع غرب را         
به تنهايی و منحصرا در اختيار             
داشتند اما امروز رقيب و شريكی        
تازه يافته اند آه سهم بيشتری از           

 . بند و بست طلب ميكند

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

از اين رو به يکباره به ياد                           
پاآسازيهای قومی و ملی در                     
يوگسالوی و ساير جداسازيها در         
سطح جهان و مصائب خونبار آن         

دلشان به حال مردم           .  افتاده اند   
تجزيه "نگران      .  نسوخته است     

اما اين يك روی         ".  ايران هستند  
از طرف ديگر انكار       .  سكه است  

هر گونه تبعيض و نابرابری ميان        
مردم چه در اين دوران و چه                    

اين يك     .  دوران سلطنت پهلوی        
بحث محوری و هويتی اين                        

از نقطه نظر اين       .  جريانات است  
آشور "جريانات جامعه ايران يك        

نه .  همين و بس  .  است"  با يك ملت  
ستمی و تبعيضی بر بخشهايی از          

... مردم منتسب به آرد و عرب و         
اعمال ميشود و نه مساله ای به نام         
مساله آرد به رسميت شناخته                  
ميشود و نه پيشينه ای از لشكر                
آشی و سرآوب اعتراضات حق          
طلبانه مردم در آردستان ايران             
در رژيمهای سلطنتی و اسالمی            

واقعيت اين   .  وجود داشته و دارد      
است آه يكی از عوامل تشديد تنش       
و خصومت قومی و ملی در                      
جامعه ناشی از همين سياست                  
سرآوبگرانه جريانات ناسيوناليسم    

زمانی آه هر تالش      .  ايرانی است 
و "  يك غائله "و صدای حاشيه ای      

قلمداد "  حرآت تجزيه طلبی           "
نتيجتا قلدری و رشادت              ،ميشود

آودنانه جريانات رقيب قومگراها       
. را نيز به دنبال خواهد داشت                  

تشديد اين خصومتها ميتواند نتايج        
. فاجعه انگيزی بدنبال داشته باشد        

و همين شاخ و شانه کشيدنها در              
. شرايط مساعد جهانی کافی است        

تحوالت جهانی دوران آنونی                 
نشان داده است آه حتی جريانات          
ناسيوناليستی و قومی حاشيه ای            
تحت شرايط خاصی قادرند                      
بزرگترين جدالها و آشمكشهای            

 

 جدال دو بخش ناسيوناليسم
 ...پارانويای تجزيه طلبی 

خونين قومی و ملی را بر متن          
آوچكترين شكافهای قومی و           
ملی ساختگی و واقعی در                   

 . جامعه بپا آنند

 

 پارانويای ناسيوناليسم ايرانی

يكی از بيماريهای ديرينه                    
ناسيوناليسم ايرانی پارانويای         

تجزيه "و     "  تماميت ارضی    "
اين بيماری آهنه    .  است"  طلبی

به دوران پس     .  و قديمی است    
از شكل گيری اين شاخه از                

عروج .  ناسيوناليسم بازميگردد  
اين ناسيوناليسم اساسا با افق             
آشور سازی معطوف به غرب      
و استبدادی و از باال شكل                    

يك نقطه قدرت اين             .  گرفت
جريان ادغام اجباری و آنار             
زدن جريانات خانخانی و                   
عشيرتی توسط رضا شاه و               

يك   -ايجاد پيش شرط يك دولت      
ادغام .  آشور واحد بود                

 ،سرآوبگرانه اقوام مختلف             
ايجاد حكومت مرآزی و شكل         
دادن به هويت ايرانی به                       

و "  انسجام"منظور حفظ اين         
بخشی از آارنامه   "  يكپارچگی"

اين .  تاريخی اين جريان است       
پارانويا اآنون يك مشخصه و          
خصوصيت ژنتيک ناسيوناليسم   

در ميان اين           .  ايران است     
جريانات طيف هايی يافت                  

 ،ميشوند آه تماما نژاد پرست          
آريايی پرست و با تعصبی کور    

تماميت "جرياناتی آه       .  هستند
 ،از زبانشان نمی افتد     "  ارضی

آماده اند آه هر حرآت و تكان          
قومی را با اعالم آمادگی برای        

چنين .  قشون آشی پاسخ دهند       
وضعيتی بيشك زمينه ساز و            
موجب آشمكش ها و درگيری        
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های خونينی در صورت تداوم خود        
 .  خواهد شد

 

اين پارانويا معموال در شرايطی آه         
اين جريانات در حاآميت قرار                    
داشتند معنايی جز لشگر آشی و                 

اما امروز  .  نداشت"  غائله"سرآوب  
آه اين جريان در اپوزيسيون قرار           
دارد مبنايی برای تغيير اولويت                 
سياسي اين جريان در قبال رژيم                

اين .  به همين زمختی   .  اسالمی است 
يك چرخش سياسی عظيم در                        

داريوش .  صفوف اين جريان است       
همايون اين چرخش سياسی را از             

"هم اآنون اعالم آرده است           اگر : 
قرار است آينده ايران را در                           
سليمانيه و تلويزيون الجزيره تعيين         
آنند و سازمانهائی همه سر در                    

جمهوری   ،آشورهای همسايه ايران   
های فدرال عشيره ای خود را در              

 ،غرب و جنوب ايران تشكيل دهند          
بسياری اولويتها  تغيير خواهند                  

اين تغيير اولويت چيزی جز       ."  آرد
تغيير مناسبات اين گرايش با رژيم           

اين جريانات آه تا        .  اسالمی نيست  
 thank)(ديروز فرياد تنکيو بوش       

you Bush              را سر ميدادند و در
بمباران و تخريب شيرازه جامعه              
عراق جشن ميگرفتند و خواهان                
تكرار اين پروژه خونين در ايران             

امروز نگران و هراسناك از         ،بودند
اينكه چنين سناريوی خونينی ميتواند     
زمينه ساز قدرت گيری جريانات             
قوم گرا و خارج شدن آنترل                         

 ،اوضاع از دست اين جريانات شود       
از اين رو اعالم آمادگی ميكنند آه             

در پشت همين حكومتی        "حاضرند   
خواهيم    ،آه به خون ما تشنه است           

 ."ايستاد

 

اما آيا اين تغيير الويت ناگهان و                  

غير منتظره و بدون پيشينه                       
. سياسی است؟ پاسخ منفی است           

اين جريانات در جنگ ارتجاعی          
در "ايران و عراق هم بنوعی                 

. ايستادند"  پشت همين حكومت        
آنترل اوضاع در تغيير الويت اين      

منطق .  جريانات آلمه آليدی است    
. اين جريانات عميقا طبقاتی است       

قدرت سياسی ميوه ای است آه              
اگر بطور يكپارچه و يكدست از           
آن اين جريانات و نيروهای                     

بهتر    ،رنگارنگ اين طبقه نباشد       
است فعال در دست رژيم اسالمی         

اين نگرش البته فقط محدود       .  باشد
به از دست دادن بخشی از                         

اين .  حاآميت يكپارچه نيست            
جريانات در قبال حرآت آمونيسم      
و طبقه آارگر هم چنين منطق و            

شايد چندان بدور     .  واآنشی دارند  
از واقعيت نباشد آه در فردای                
تغيير توازن قوای سياسی در                  
جامعه به نفع آارگر و آمونيسم و        
آزاديخواهی باز هم اين تغيير                 

. استراتژی و الويت تكرار شود           
حاضرند در پشت همين حكومت      "

؟ انتخاب اين جريانات در          "باشند
تحوالت آينده هم از همين منطق           

شايد اگر انتخاب       .  پيروی ميکند   
آتی انتخابی بين رژيم اسالمی و           

يك       ،يك نظام آزاد و برابر                    
اين    ،جمهوری سوسياليستی باشد     

جريانات رای شان به حفظ وضع         
حاضرند مردم اسير   .  موجود باشد 

رژيم طاعون اسالمی باشند تا                
اينکه قدرت در دست طبقه آارگر       

 . و توده های مردم قرار گيرد

 

رژيم اسالمی هم اين پارانويا را           
ميشناسد و روی آن سرمايه                      

يكی از      .  گذاری کرده است           
ترفندهای رژيم اسالمی بهره                 
برداری از اين شكافها و                             
خصومتهای قومی و ملی در                   
سطح جامعه و تالش برای تاثير           
گذاری در صفوف اپوزيسيون              

بخشی .  ملی گرا و قومگرا است         
از تبليغات دوم خرداد بر اين پايه         
استوار بود آه چنانچه رژيم                     

سقوط آند           
٧صفحه   
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جامعه ايران تجزيه و تكه تكه                  
تماميت "خواهد شد و نتيجتا                      

ايران از بين خواهد               "  ارضی
و با اين تبليغات تا حدودی          .  رفت

هم در جلب حمايت و آمك                          
جريانات مشروطه خواه در                      
حمايت از رژيم اسالمی اصالح           

سئوال .  شده نيز موفق بود                   
نيرويی آه اعالم               :  اينجاست

آمادگی ميكند در شرايطی ويژه             
حاضر است در پشت رژيم                       

چه اقداماتی      ،اسالمی قرار گيرد     
را در پشتيبانی از اين تغيير الويت       

اين !  در دستور قرار خواهد داد؟        
سئوالی است آه اين جريانات بايد        

 .  پاسخ دهند

 

اما بر خالف تصور تبليغات رژيم       
اسالمی و يا تصور جريانات                   
ناسيوناليست ايرانی جامعه ايران        
ائتالف شكننده و ناپايداری از                  

نيست آه به محض     "  اقوام و ملل  "
شل شدن قدرت مرآزی در تهران       
و روشن شدن سقوط محتوم رژيم         
اسالمی به جان يكديگر خواهند             

اين تبليغات رژيم اسالمی و       .  افتاد
شاخه هايی از جريانات                               
ناسيوناليست ايرانی ربطی به                 
واقعيت جامعه ايران و تصور و            

. ذهنيت مردم در ايران ندارد                  
تالشی برای . تبليغاتی سياسی است

الصاق هويت قومی و ملی به                   
خلق   ،انسانهای ساآن يك جامعه و     

خود آگاهی وارونه ملی و قومی            
هيچ نشانی از   .  واقعی نيست .  است

تخاصمات و آشمكشهای قومی             
العالج و غير قابل درمان در                  
جامعه و در ميان مردم مشاهده               

واقعيت اين است آه               .  نميشود
جامعه ايران جامعه ای متشكل از         

مردم در   .  نيست"  ملل گوناگون  "
ايران به زبانهای گوناگون صحبت     

 

 جدال دو بخش ناسيوناليسم
 ...پارانويای تجزيه طلبی 

اما ملت و يا            ،و تكلم ميكنند     
مليت هر دو مقوالتی ساخته و         
پرداخته جريانات ناسيوناليست     

ملت، نژاد مشترك              .  است
ملت، زبان مشترك           .  نيست
اصوال ملت پديده ای          .  نيست

غير قابل تعريف و تعيين                     
. همانند خدا    .  اجتماعی است    

تعريف ملت بخشی از تالش             
ناسيوناليسم برای ايجاد مبانی         
ايدئولوژيك حاآميت سرمايه در  

متاسفانه .  جوامع معاصر است    
يا خوشبختانه تجربيات زنده             
معاصر به ما اين امكان را داده       
است آه خود شاهد زنده و حی         
و حاضر تالشهای                                   
ناسيوناليستها برای خلق ملتهای    
گوناگون در همين دوران                   

اگر ملت و هويت ملی و       .  باشيم
قومی يك پديده سياسی و دست         
ساز است؛ اگر قوم پرستی و            
آشمكش قومی يك بيماری                 
سياسی جدی و قابل مشاهده در       
ايران نيست؛ اما مساله اين                 
است آه اين بيماری نه ريشه            
آن شده و نه جامعه و مردم در         

 . برابر آن واآسينه شده اند

 

انكار         ،ناسيوناليسم ايرانی       
 مساله آرد 

يك وجه مشخصه سياست                   
ناسيوناليسم ايرانی آال انكار            
ستم ملی در جامعه و يا مساله           

. آرد بطور مشخص است                 
سرآوب .  انتظاری هم نيست       

مبارزات حق طلبانه و                          
جنبشهای اعتراضی در                       
آردستان در دوران رژيم                   
سلطنت بخشی از آارنامه اين         

تبعيض و         .  جريان است        
نابرابری بخشی از هويت ذاتی      
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و غير قابل تفكيک اين جريانات                 
عظمت طلبی و ستمگری ملی     .  است

. ويژگی ژنتيك اين سنت است                     
تصور اينكه اين جريانات در قبال            
مساله آرد در جامعه تن به يك راه             

دور از    ،حل انسانی و متمدنانه دهند     
تصور اينكه اين           .  انتظار است     

جريانات بپذيرند آه مساله آرد با              
ارجاع به نظر و اراده آزاد خود اين         

غير ممكن       ،مردم بايد تعيين شود        
برای اين جريانات برگزاری      .  است

يك رفراندوم آزاد آه در آن مردم               
تصميم خود را در باره جدايی                      
آردستان و يا باقی ماندن در چهار            
چوب آشور به عنوان شهروندان             
برابر و متساوی الحقوق آشور                  

. يك امر ممنوعه است          ،اعالم آنند  
اين جريانات با     .  قابل تصور نيست    

عدم پذيرش يك راه حل سياسی                    
متمدنانه در قبال مساله آرد عمال              
آار را به جنگ و درگيری داخلی             

اين جريانات پاسخشان         .  ميكشانند
لشگر .  راه حل نظامی   .  روشن است 

و درصورت عدم         .  آشی نظامی    
حمايت از      ،برخورداری از لشگر     
"لشگر دولت حاآم                 تماميت . 

آه پرچم و هويت اين                 "  ارضی
جريانات است يك مقوله ارتجاعی           
در فرهنگ و سنت ناسيوناليستی              

ممكن است آه جغرافيای              .  است
آشور ايران آوچكتر و يا بزرگتر            

مساله اين   .  از وضعيت فعلی بشود      
است آه هر تغيير و تحولی در                     
مختصات جغرافيای سياسی هر                
جامعه با اعمال اراده آزاد و تصميم         

. خودآگاهانه خود آن مردم باشد                 
مساله اين است آه مردم در هر                   

 ،جغرافيايی دارای آدام موقعيت              
حقوق مدنی و اجتماعی و موقعيت           

هر نوع اقدام قهر          .  رفاهی هستند   
آميز و نظامی در قبال ستم و مساله           
ملی سياستی ارتجاعی و ضد                       

 .آزاديخواهی است

اين جريانات چه در صلح و                     
آرامش و بند و بستشان و چه در            
آشمكش و جدال و دشمنی                         
ميتوانند منشاء بسياری از                         
مخاطرات در تحوالت آتی ايران        

آال ناسيوناليسم ميتواند در      .  باشند
صورت امكان همان نقش مخربی       
را در انقالب آتی در ايران ايفا               
آند آه مذهب و اسالم در تحوالت       

افشای همه جانبه      .  ايفا آرد     ۵٧
 ،اهداف و سياستهای اين جريانات     

طرد افق و چشم انداز سياسی اين         
جريانات يك ضرورت غير قابل          
انكار پيشروی مبارزات                            
آزاديخواهانه و برابری طلبانه در      

همانطور آه مذهب     .  جامعه است  
امروز در اذهان مردم بی آبرو و         

ملی گرايی و قومی        ،منفور است 
گری نيز بايد بی آبرو و افشا                    

منزوی آردن و طرد                 .  شود
جريانات ناسيوناليست و قوم                   
پرست تنها از عهده نيرويی                     
ساخته است آه آزاديهای سياسی          
و حقوقی و برابری تمامی مردم           
مستقل از هويتهای آاذب قومی و        
ملی و مذهبی را برسميت                          
ميشناسد و توده مردم را با اين                

 . افق متشكل ميکند

 

از نقطه نظر هويت جهانشمول             
انسانی و سكوالريسم هيچ تعلق             
قومی و ملی و مذهبی نمی بايست        
جايی در نظام سياسی و حكومتی         

شاخه های     .  آشور داشته باشد        
ناسيوناليسم از اين بابت تفاوتی با        

هويت قومی در دولت      .  هم ندارند 
به همان اندازه هويت ملی در                  
نظام سياسی جامعه آريه و ضد            
هويت جهانشمول و آزاد انسانی           

 . است

 

کمونيسم کارگری برای يك نظام         
 ،سكوالر، يك نظام غير قومی               

غير ملی و غير مذهبی و مرفه و          
 .آزاد برای همگان مبارزه ميکند

 

*** 
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يک روز سبزند و اصالح طلب             
حکومتی، يک روز سکوالر                   
دموکرات؛ يک روز از مردم می         
خواهند که ساختار شکنی نکنند،           
روز ديگر خواهان انحالل رژيم           
اسالمی می شوند؛ يک روز در             
استکهلم، واشنگتن و بروکسل                
مشغول توطئه آلترناتيو سازی از         

سوريه برای ايران می      -نوع ليبی   
شوند، روز ديگر يک بخش شان          

" شورای ملی برای انتخابات آزاد"
تشکيل می دهد و بخش ديگر                    

؛ "های ايران فدرال     مليت    کنگره"
يک روز همه با هم از                                   
ناسيوناليست عظمت طلب تا                   
ناسيوناليست قوم پرست سبز و              
سکوالر در کنفرانس های                         
پنتاگونی دور هم می نشينند، روز        
ديگر سر تجزيه طلبی گلوی                    
يکديگر را می درند؛ اينها                          
اپوزيسيون راست ارتجاعی رژيم      

ملغمه ای   .  اسالمی را می سازند      
هستند از جنبش ناسيوناليسم پرو           
غرب که خواهان احيای رژيم                
سابق، حال با تاج يا بی تاج هستند         

 -و وامانده های جنبش ملی                        
اسالمی که ديگر اميدشان را تا               
اطالع ثانوی از رژيم اسالمی از          
دست داده اند و به اين در و آن در           
می زنند تا با کمترين تغيير، در              

به اين ملغمه،     .  قدرت سهيم شوند    
نيروهای باند سياهی ناسيوناليست      
قومپرست که رويای تکرار                     
سناريوی سياه کردستان عراق را        
در سر می پرورانند را نيز بايد               

با تمام تفاوت های         .  اضافه کرد  
ظاهری همه شان در يک هدف              

تالش می کنند با کمک          :  شريکند
ناتو بقدرت برسند و بر گرده                    
کارگر و زحمتکش به نان و نوايی       

اينها را بايد شناخت و               .  برسند
 .افشاء کرد

 

 

 بازار شام آلترناتيو هاى ارتجاعی
 

 !از شورای ملی برای انتخابات آزاد تا کنگره مليت های ايران فدرال
 

 آذر ماجدی

انتخابات آزاد در ايران چه                
 صيغه ای است؟

طی سه سال اخير يک تم در              
ميان اين نيروهای ارتجاع                 

"مشترک بوده است     انتخابات : 
صدای اين عبارت زيبا      ".  آزاد

است؛ دهان پر کن است؛ شيک      
و مدرن است؛ توهم آفرين                  

دقيقا بهمين خاطر اينها        .  است
اين دو کلمه را بر سر در                      
منشورشان می نويسند تا                     

تا آنجا  .  موجب خلط بحث شوند   
که به شورای جديدالتاسيس               

" ملی برای انتخابات آزاد               "
مربوط می شود، اين کلمات              
قرار است ماهيت اين شورا و          

رضا .  رهبر آنرا بپوشاند             
پهلوی که او را شاهزاده و                  
وليعهد هم می نامند، رهبر                 

همين کافيست تا تمام           .  آنست
فريب انتخابات آزاد را نقش بر       

ايشان تنها دليلی که         .  آب کند  
رهبر شده اينست که پدر و پدر        
بزرگش چندين دهه دمار از              
مردم ايران درآوردند؛ گرفتند         
و اسير و شکنجه و اعدام                     

يک ثروت افسانه ای         .  کردند
هم از بخور بخور و از                          
استثمار وحشيانه کارگران به          
جيب زدند و وقتی مردم عليه            
نظام شان بپا خاستند، جمعی با        
تمام پول و ثروت به غرب                 
گريختند و هنوز دارند پس از           
سی و چند سال شاهانه زندگی         

ساير نيروهای اين       .  می کنند   
شورا نيز دست کمی از                        

از تاج و تخت              "  شاهزاده"
هفت سينی از    .  افتاده ما ندارند   

همکاران هر دو رژيم در اين           
 .شورا جمع است

 
اما انتخابات آزاد با وجود رژيم      
اسالمی ديگر چه صيغه ای               
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است؟ از زمان خيزش توده ای                   
عده ای شعار      ٨٨مردم در تابستان      

. انتخابات آزاد را بدست گرفتند                 
آنموقع تمام اين جريانات مرتجع،             
سبز و از اصالح طلبان حکومتی             
بودند؛ از موسوی، کروبی، خاتمی         

بعد که   .  و شرکاء دفاع می کردند          
موسوی پايبندی و تعهد خود را به             
خمينی و رژيم اسالمی برای                        
صدمين بار اعالم کرد و مردم در             

موسوی "خيابان ها شعار دادند که           
" بهانه است، کل رژيم نشانه است            

اينها کمی عقب نشستند؛ اما شعار             
انتخابات آزاد را نه تنها کنار                         
نگذاشتند، بلکه با هياهوی بيشتر بر        

انتخابات آزاد تا   .  اين طبل می کوبند    
زمانی که رژيم اسالمی بر اريکه             
قدرت لم داده است يک شعار پوچ و        

پيش از اين هم جريان        .  واهی است 
همين شعار را    "  سکوالرهای سبز "

طرح کرده بود و با همين جواب                 
 .روبرو شد

 
اما شورای جديد التاسيس بنظر می         
رسد که رويای ديگری را در سر              

اينها پس از آلترناتيو       .  می پروراند  
سازی پنتاگونی برای ليبی و سوريه       

. فيلشان ياد هندوستان کرده است              
اينها چشم به آمريکا، اسرائيل و ناتو       
دوخته اند تا با قدرت آنها بسر کار             
بيايند و دارند با شعار انتخابات آزاد        
اين نيت شنيع خود را بزک می                    

قرار است جامعه ايران توسط       .  کنند
اين نيروها يعنی تروريسم دولتی به        
ويرانی کشيده شود، مردم قتل عام            

ترشی "  شاهزاده"شوند و آنگاه              
انداخته شده را بر قدرت بنشانند و             
اينها با شعار انتخابات آزاد بخود               

برپايی .  رنگ دموکراتيک بپاشند       
اين شورا با رهبری رضا پهلوی و           
با همکاری نيروهای سبز در اين              

بساط آلترناتيو   .  مقطع اتفاقی نيست    
همانگونه .  فروشی به ناتو گرم است     

که ناسيوناليست های قومی در              
همين بزنگاه بفکر وحدت و                     

  کنگره"ائتالف و تشکيل                           
. افتاده اند "  های ايران فدرال    مليت

همه اينها از يک منبع آلوده آب               
انتخابات آزاد يک        .  می خورند   
اينها برای قدرت چشم    .  دکان است 

به ناتو دوخته اند و با شعار                       
انتخابات آزاد دارند برای مردم             

 .ناز و کرشمه می آيند
 

 سکوالر دموکرات ها کيانند؟
بخش وسيعی از اپوزيسيون                    
راست خود را سکوالر دموکرات      

اين نام نيز آهنگ خوبی     .  می نامند 
دارد؛ شيک و مدرن و دهان پر             

اما آيا اين دو صفت            .  کن است  
ماهيت اين جريانات را بيان می            

اين يک   .  کند؟ پاسخ منفی است        
نه تنها در    .  عبارت مد روز است     

جامعه ايران که مردم از نظام                 
مذهبی و مذهب منتفر شده اند،               
بلکه در منطقه نيز با اين عبارات         

برای همه       .  بازی می شود            
جريانات و عناصر راستی که می       
کوشند در قدرت سهيم شوند،                  
کامال روشن است که مردم ايران        
به چيزی کمتر از يک نظام                      

. سکوالر رضايت نخواهند داد             
بيش از سی سال حاکميت يک                
نظام مذهبی کثيف و جنايتکار                
اکثريت مردم، بويژه نسل جوان           
را به موقعيت ضد مذهبی و                     

. المذهبی سوق داده است                          
جرياناتی که تمام طول حياتشان يا      
دست در دست اين رژيم داشته اند        
و در جنايت آن شريکند، مانند                
گنجی، سازگارا، سروش و                     
امثالهم، يا کسانی که همواره با              
مذهب مماشات کرده اند، چون به        
مذهب برای عقب نگاه داشتن                 

٩صفحه جامعه و                
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سرکوب کردن آن نيازمندند، مانند      
هوادران رژيم سابق، اکنون به اين   
واقعيت واقف شده اند که بدون                
هواداری از سکوالريسم قادر                
نخواهند بود يک ثانيه نيز خود را         
درون باصطالح اپوزيسيون قرار       

لذا دفاع آنها از سکوالريسم       .  دهند
نه از روی مهر، بلکه از روی                

بعضی هايشان هر       .  اجبار است   
بار پس از ذکر اين نام، ده بار                   

 .دهان خود را آب می کشند
 

اينها .  اما کار بدينجا ختم نمی شود      
با پيوستن به سکوالريسم، می                 
کوشند آنرا از محتوا تهی کنند و             
عمال بر پروسه زوال مذهب در            

اينها برای     .  جامعه ترمز بزنند        
نجات مذهب سکوالريست شده              

سکوالريسم بمعنای جدايی         .  اند
کامل دولت، نهادهای دولتی و                
قانونگذار از مذهب؛ جدايی هويت      
فردی و شهروندی از مذهب؛                  
جدايی سيستم آموزش و پرورش          
از مذهب و برخورد به نهاد مذهب 
مثل هر شرکت انتفاعی است که            
حساب و کتاب هايش را بايد                     

. کنترل کرد و به آن ماليات بست          
اينها وارد اين مقوالت نمی شوند           
و سکوالريسم را بعنوان يک کلمه       

. عام مورد استفاده قرار می دهند          
بطور مثال بايد گفت که در اروپا           
فقط فرانسه و سوئد نظام های                  
رسما سکوالر هستند که تازه اين          
دو نظام نيز کامال به سکوالريسم          

انگلستان، نروژ  .  وفادار نمانده اند   
و دانمارک و آلمان نظام های                   

بعالوه .  سکوالر نيستند               
سکوالريسم تنها يکی از توصيفات   

. نظام سياسی آتی است                                
سکوالريسم قادر نيست نه آزادی،       
نه رفاه و نه برابری يعنی                            
خواستهای پايه ای مردم را تامين         

سکوالريسم يک    .  و تضمين کند      
شرط الزم و بسيار ناکافی برای            

 

 بازار شام آلترناتيو هاى ارتجاعی
 

 ...از شورای ملی برای انتخابات آزاد تا کنگره مليت های ايران فدرال 

يک نظام سياسی آزاد آتی                   
 .است

 
دموکرات چه مقوله ای است؟         
دموکرات از سکوالر حتی عام      

هر کس   .  تر و آشفته تر است        
اين کلمه را بدلخواه خود                      

نزد .  تعريف و تعبير می کند          
اينها و هواداران دموکراسی،          
ترکيه دموکرات است، اکنون          

. مصر و تونس هم دموکراتند          
آيا مردم ايران خواهان چنين            
نظام هايی هستند؟ پاسخ يک نه       

نيت و هدف آنها از     .  قاطع است 
در .  لفظ دموکرات روشن است    

بهترين حالت ايجاد يک نظامی      
است که در آن پارلمان وجود           
خواهد داشت و هر چند سال              
يکبار انتخاباتی برگزار می              
شود و تعدادی از همين طبقه و        
جنبش بقدرت می رسند و                    

هم .  کشور را اداره خواهند کرد    
اکنون در مصر و تونس همين         
اتفاق افتاده است، ترکيه هم                
مدتها است که چنين اداره می           

با تمام مد روزی اين              .  شود
کلمه، چنين نظامی هيچ                        
سنخيتی با خواستهای واقعی و        

چنين .  پايه ای مردم ندارد              
نظامی قادر به تامين آزادی               

 .برای مردم نيست
 

 مردم چه می خواهند؟
مردم خواهان يک نظامی                   
هستند که آزادی، برابری و               
رفاه همگان را تامين و تضمين       

از برابری منظور صرفا       .  کند
برابری حقوقی نيست؛ بلکه              
برابری واقعی، يعنی اقتصادی      

از .  و اجتماعی و سياسی است      
آزادی منظور پارلمانتاريسم            
نيست، که هر چند سال يکبار           
مردم حق تصميم گيری و                   
دخالت در سرنوشتشان را به            
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چند صد نفر تفويض می کنند و آنها          
بهمين .  برايشان تصميم می گيرند         

اروپا نگاه کنيد که مهد دموکراسی           
آيا مردم اروپا از         .  پارلمانی است  

نظام حاکم رضايت دارند؟ آيا اين              
اگر پيش از اين      .  مردم آزادند؟ خير   

در اين مورد شک و ترديد وجود               
داشت، در پنج سال اخير که بحران          
اقتصادی سرمايه داری زندگی مردم     
را تار و مار کرده است، ديگر                     
بخوبی عيان شده که اکثريت کارگر        
و زحمتکش در اين جوامع خواهان         
تغيير اين نظام هستند و می خواهند          
سرنوشتشان را خود بدست بگيرند؛       
اما با اولين اعتراض پليس                             

يک .  دموکرات بجانشان می افتد           
نمونه اعتراضات مادريد در روز            
گذشته کافيست تا تمام فريب                          

 .دموکراسی را زايل کند
 

آزادی و برابری واقعی انسانها                  
صرفنظر از جنسيت، نژاد، قوم،              
ملت، زبان، مذهب و عقيده و محل           
تولد فقط در يک نظام سوسياليستی          
که کار مزدی در آن الغاء شده است         

تا زمانيکه سرمايه     .  امکانپذير است  
و سود بر جامعه حکم ميرانند سخنی  
از آزادی و برابری در ميان نخواهد       

يک جامعه سوسياليستی است        .  بود
که می تواند نياز کليه شهروندانش           
را تامين و تضمين کند و رفاه برای          

سرمايه داری و     .  عموم تامين نمايد    
سود به فقر و ارتش بيکاران نيازمند       

زبان سرمايه يعنی اختالف              .  اند
طبقات، يعنی وجود يک طبقه                      

کوچک که تمام وسايل توليد و                
مبادله را در مالکيت خود دارد و          
ثروت اندوزی يکی از خصايل             
پايه ايش است و يک طبقه کارگر         
که هيچ چيز جز نيروی کارش               
برای فروش در اختيار ندارد و             
هر روز از نو بايد نيروی کارش          
را برای سير کردن شکم خود و             

تنها .  خانواده اش بفروش رساند        
منطق سرمايه سود است و سود            
بمعنای ثروتمند شدن بخشی از              
جامعه به قيمت خانه خرابی                     

 .بخشی ديگر است
 

اين شعارهای دهان پرکن مد                   
روز؛ انتخابات آزاد و سکوالر             
دموکرات از نوع سبز يا آبی و               
صورتی، تالشی است برای فريب   
مردم و بهتر فروختن خود به                  

. قطب تروريسم دولتی و پنتاگون        
مسابقه ای ميان اين نيروهای                  
ارتجاع دست راستی برای انتخاب 
شدن توسط غرب و آمريکا براه            

هر که بهتر بتواند          .  افتاده است   
ثابت کند که توانايی فريب مردم           
را دارد، او برای پروسه آلترناتيو       

اما اينها  .  سازی انتخاب خواهد شد   
. خواب و رويايی شوم بيش نيستند      

مردم .  ايران ليبی و سوريه نيست      
ايران باين آسانی فريب اين                      
نيروهای ارتجاع را نخواهند                  

جامعه ايران بسيار قطبی       .  خورد
است؛ جنبش های اجتماعی در              
ايران بسيار قوی و عميق اند؛                
کمونيسم کارگری در ايران يک           

مردم .  نيروی اجتماعی است           
. خواهان آزادی، برابری و رفاهند    

اين خواستها را فقط يک انقالب            
کارگری و جامعه سوسياليستی             

. می تواند تامين و تضمين کند                
همان آرمان و امری که حزب                
اتحاد کمونيسم کارگری برای آن         

 * .مبارزه می کند

 

آزادی و برابری واقعی انسانها صرفنظر از جنسيت، نژاد، 
قوم، ملت، زبان، مذهب و عقيده و محل تولد فقط در يک 
نظام سوسياليستی که کار مزدی در آن الغاء شده است 

تا زمانيکه سرمايه و سود بر جامعه حکم . امکانپذير است
. ميرانند سخنی از آزادی و برابری در ميان نخواهد بود  
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از تجارب      :  يک دنيای بهتر           
مبارزاتی و اتحاد کارگران در               
ايندوره چه خاطره ای داريد؟                  
مقداری در بارۀ ظرايف کار و                
متحد نگاهداشتن کارگران در                 

 .روند مبارزات بگوييد
 

همانطور که در              :سعيد مدانلو    
بخشهای اول و دوم گفتگويمان               

نچيزی که        آمالحظه کرديد،               
موثرترين نقش را در اتحاد و                   
يکپارچگی کارگران کارخانه                
ايرانيت شماره يک بازی کرد                

نها از واقعيتی بود        آگاهی يافتن      آ
وری باالی       آکه عليرغم سود             

نان پنهان داشته می       آکارخانه از     
واقعيتی که مسئوليت ادبار و        .  شد

نارسايی زندگی کارگران تمامًا به       
واقعيِت ماهيِت     .  ن بود    آعهده     
 . کارفرما

 

گاهی کارگران از اسناد          آهرچه    
مالی، بده بستانها و دوز و کلکهای       
کارفرما بيشترمی شد به همان                
نسبت از ترس و ترديدشان کاسته         
و به استواريشان در تعرض به               

. منافع کارفرما افزوده می شد                
ماده عمل شدند و ضرورت      آوقتی  

انجام عمل معينی را دريافتند،                 
ديگر منتظر فرمان کسی نمی                 
مانند، خودشان ابتکار عمل را به         

چه موقع و چگونه     .  دست ميگيرند 
عمل کنند چيزی نبود که من                      

برای نمونه،    .  يادشان داده باشم       
نها به محض اينکه خبر اخراج             آ

مرا از طرف رئيس کارخانه                   
شنيدند شکی برايشان باقی نماند            
که من تقلبی نيستم، فوری دست به       
عمل شدند و يکروزه اخراجش              

قا نگهبانی    آوقتی حسين       .  کردند
: بعد از ديدن حکم اخراج من گفت       

برو يکروز خونه بمون و                        ″
من واقعًا نميدانستم    ″  خياليت نباشه 

چرا او با اطمينان اينچنين حرفی           

 

شوراها و تجارب فعالين جنبش 
 بخش سوم ،شورايی

 گفتگو با سعيد مدانلو

او به خوبی          .  به من گفت         
ميدانست که اين ورقه چه اثری      
روی کارگران خواهد گذاشت         

نها دست به چه عملی                   آو     
و يا در مورد             .  خواهند زد    

″ابتکار جلوگيری از ورود              
به کارخانه که   ″  کارمندان ارشد 

بالفاصله منجر به خواباندن             
توليد از جانب کارگران شد،             

. باز هم او مبتکر اين عمل شد         
اينچنين کاری هرگز به فکر             

او مرا از قبل      .  من نرسيده بود   
در جريان اين کار هم قرار                 

شايد فکر ميکرد که                .  نداد
ممکن است از اينکار منعش             

من خيلی دوستش داشتم و       .  کنم
عالقه ای هم نداشتم که در                   

. راس اينچنين عملی قرار گيرد     
و .  بخصوص که بيمار هم بود       

شايد فکر ميکرد که اگر                       
اينکارش نگرفت و کارگران           
حمايتش نکردند و کار به                    
دستگيری او کشيد، پای من               

در حاليکه قبل از      .  وسط نباشد 
ن هيچگونه زمزمه و خبری           آ

از اعتصاب در ميان کارگران        
″ راه ندادن         .  وجود نداشت    

به کارخانه     ″  کارمندان ارشد    
خود به خود کليد اعتصاب را           

او توانست نظر تعداد        .  هم زد  
صد تا صد و بيست نفر از                   
کارگران را در اين مورد جلب       

اين کار او مجموعه                 .  کند
کارگران را در مقابل يک عمل      
انجام شده قرار داد که ديگر               
راه بازگشتی برايشان باقی                

در صورتيکه من   .  نگذاشته بود 
مدام چه در شورا و چه در                  

نها را تشويق      آميان کارگران      
عليرغم .  به اعتصاب ميکردم      

اينکه عده ای در مورد                          
ضرورت اعتصاب با من                   
همراهی ميکردند منتها  واکنش     
مثبتی از جانب کل کارگران             
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اينهم از ظرايف      .  دريافت نميکردم  

من با اين       .  کار که سوال کرديد          
تعبير کامًال موافقم که گفته می شود،       
حرکت کارگران مثل حرکت يک             
تراکتوراست، وقتی روشنش ميکنيد      
کّلی ِترِتر ميکند تا موتورش گرم               
شود، منتها وقتی راه افتاد ديگر                  

 ! شخم ميزند
 

همينجا مايل هستم موضوعی را در        
مورد ظرايف کار در ظرفيت فردی       
با فعالين جوان شورايی در سطح              

روشن .  کارخانه ها در ميان بگذارم      
است که کمونيستها صديق ترين                

. انسانها در جامعه بشری هستند                
هرگز نبايد با زبان ديپلماتيک با                 

صداقت و   .  کارگران برخورد کنيم     
رو راستی با کارگران درس اول              

از بکار بردن کلمات و                   .  است
جمالت قلمبه سلمبه و نامفهوم و                 
روشنفکر بازی پرهيز کنيم که مثًال         
کارگران فکر کنند ما خيلی سرمان          

درعين جديت، بکار بردن        .  ميشود
ميز که با محتوای          آعبارات طنز       

صحبتهای ما سازگاری داشته باشد         
. يک امتياز برای ما خواهد بود                  

طنزی که در البالی صحبتهای                  
منصور حکمت بود حرفهايش را             

هرگز نبايد  .  خيلی دلنشين تر ميکرد    
برای دست يافتن به هدفی اطالعات        
نادرست به کارگران داد به اين                   
تصور که اطالعات نادرست ما                 
کارگران را وادار به عملی که                     

. منظور ماست خواهد نمود                          
ابتکارات بموقع و هوشيارانه کليد            

زمانی ميرسد    .  رمز موفقيت است      
که يک اتفاق کوچک باعث حرکتی        
از جانب کارگران می شود که ما را        
هم به اصطالح سورپرايز خواهد             

بايد صبور و مطمئن باشيم و          .  کرد
در جمع کارگران   .  الينقطع کار کنيم  

هرجا که مقدور بود عليه کارفرما و        
حاکميت کارفرماها  و ضرورت               
تشکيل مجمع عمومی و شورا                     

ژيتاسيون کنيم به نحوی که                          آ
کارگران دريابند که با اطمينان کامل      

در .  و از ته دل حرف ميزنيم                     
ظرفيت جمعی بويژه اين روزها بايد      
عليه سنديکاليسم درميان کارگران          

هرچند که کمونيسم       .  صحبت کنيم   
کارگری از هر حرکتی از جانب               
کارگران که کمترين اثر مثبت را هم       

در زندگی شان داشته باشد حمايت      
ولی سنديکا يک تشکيالت     .  ميکند

سرمايه داری است که گرايش به         
ن ميتواند دست باال را در ميان             آ

منتها سنديکا  . کارگران هم پيدا کند
بويژه در زمانی که سرمايه در              
بحران و ارکان حکومتش در حال      
از هم گسيختگی است قبل از                   
اينکه مطالبات طبقه کارگر را               
درمقابل حکومت سرمايه قرار             
دهد ناگزير است طرف حاکميت         

چون اگر      .  سرمايه را بگيرد          
حاکميت سرمايه به خطر بيافتد،           
سنديکا و سنديکاليسم هم ماهيت           
وجوديشان به اوضاع نامربوط             

انواع  .  شده و به خطر خواهد افتاد      
گرايشات سياسی بورژوايی چپ        
و راست ميتواند در ميان طبقه               

. کارگر هم وجود داشته باشد                  
گرايشات نوع بورژوايی يکسری      
تمايالت سياسی بسته و منحصر           

در اجتماع حضور   .  به خود نيستند  
دارند و مدام به نفعشان تبليغ می            
شود و به راحتی ميتوانند در                    
داخل طبقه کارگر نيز رسوخ داده       
شوند و يا کارگران ناگزير شوند          
به اين تمايالت سياسی تمکين کنند      
و حاکميت سرمايه هميشه دست           
باال را در مقابل کارگران داشته و       

 . به عمر منحوسش ادامه دهد
 

اش طبقۀ     ء  کمونيسم هم منشا         
طبقه کارگر اتفاقًا       .  کارگر است   

مربوط ترين و پايه ای ترين بدنۀ          
. جوامع بشری را تشکيل ميدهد           

بنابراين تمايالت کمونيستی                    
ميتواند بخشهايی از جامعه را به          

درنتيجه .  منويات خود جذب کند       
دانشجويان، جوانان و در مجموع       
بخشهای وسيعی از مردم را تحت       

تاثير خود در   
١١صفحه   
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تی آورد و در تعيين سرنوشت               آ
. جامعه نقش اصلی را ايفا نمايد             
 -برای نمونه گرايش کارگر                     

کارگری طبقه کارگر و حتی                    
کمونيسم را يک انديشه بسته و در        
خود و کارگران را يک صنف                
جدا از جامعه تعريف ميکند و                 
کمونيسم را تنها مختص کسی                 
ميداند که در کارخانه مزدوری              

کارگری   -از نظر کارگر     .  ميکند
بقيه مردم حق ندارند کمونيست              
شوند و اگر هم ادعايی در اين                  

. زمينه داشته باشند دروغين است       
در واقعيت امر جريان موسوم به          

کارگری عليرغم ظاهری      -کارگر
که از خود به نمايش ميگذارد يک        
گرايش منحط بورژوايی در داخل       
بخشهايی از طبقه کارگر است که         
در بهترين حالت ميتواند                              
سنديکاليسم را در داخل طبقه                   

اجازه بدهيد   .  کارگر نمايندگی کند    
در اين زمينه خاطره ای را                        

 . برايتان بازگو کنم

 

همانطور که در بخش اول گفتگو          
به سمع تان رساندم، بخش چدن              
ريزی کارخانه شماره يک                        
ايرانيت حدود دويست و سی نفر           

ضد انسانی ترين      .  پرسنل داشت  
شرايط کار که ميتواند هرکجای             
دنيا در يک کارخانه وجود داشته          

. باشد در اين بخش برقرا بود                   
حرارت بسيار باالی کوره ها و             
دستگاههای تهويه نصب شده بر           
ديوارها که فرقی چندانی در بود و       
نبودشان وجود نداشت، ذرات دوده 
های سياه و سمی کربن ناشی از             
تصعيد چدن مذاب تمام کف و                  

کنده کرده بود و      آفضای سالن را      
عدم وجود لباسهای عايق گرما و          
ماسکهای تنفسی فضای غير قابل        
تحملی را در اين بخش بوجود                 

دوده ها بر روی              .  ورده بود    آ
پوست صورت و پيشانی و                        
دستهای کارگران می نشستند و             
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رفته رفته به داخل نسوج بدن           
شما به        .  رسوخ ميکردند       

صورت هر کارگر چدن ريزی      
که نگاه ميکرديد اين دانه های         
سياه را در داخل پوست                        
صورت و دستهايشان می                   

من يکبار حدود                  .  ديديد
يکساعت در داخل سالن چدن          

. ريزی و اطراف کوره ماندم          
بيشتر از اين تحمل ايستادن در        

احساس .  نجا را در خود نديدم      آ
کردم مخم دارد ميپزد و                        

. ميخواهد بترکد و زدم بيرون         
از کارگران پرسيدم شما                      
چگونه اين حرارت و اين                    

لوده را تحمل ميکنيد؟       آفضای   
گفتند، اوايل کار سخت است             

در !  ولی ما ديگر عادت کرديم      
اين بخش دو نفر لمپِن بی کّله             
هم بودند که به اتفاق سرکارگر       
اين بخش شروع کردند به                   
ايجاد مزاحمت تلفنی و تهديد            
که چاقو ميزنيم و می کشيمت           

يکروز تهديد   .  فالن فالن شده     
کردند که می اندازيمت داخل           

نروز ديگر  آ.  کوره چدن ريزی   
به قول معروف زدم به سيم                

گوشی تلفن را انداختم و         .  خرآ
دوان دوان رفتم به بخش چدن          

راستش کمی هم ترس        .  ريزی
برم داشته بود که چه خواهد              

داخل سالن شدم، کارگران      .  شد
مشغول کار بودند تا قيافه                    
برافروخته مرا ديدند تعداديشان    
دست از کار کشيدند و به من             

ماجرای تهديد    .  نزديک شدند   
هرروزه و به کوره انداخته               
شدنم  و اينکه اين دو نفر از                 
چدن ريزی هستند را برايشان         

رفته رفته همه      .  تعريف کردم  
ن آ.  کارگران بخش جمع شدند       

سه نفر گويا در دستشويی يا               
. جای ديگری پنهان شده بودند        

صدای کارگران بلند شد که،             
فالن فالن شده ها، خودشان را        

٢٧٣شماره   
يکی گفت،   .  به کوره پرت ميکنيم        

من ميدانم اينها چه کسانی هستند و            
تعدادی از کارگران رفتند که                        

راستش ديگر حسابی    .  پيدايشان کنند 
ترس برم داشت و فکر کردم اينجا            
ممکن است باعث فاجعۀ بزرگی               

با خواهش و التماس کارگران       .  شوم
را ساکتشان کردم و گفتم هيچ کاری         

نها آفکر نکنم     .  نها نداشته باشيد    آبا   
ِمن بعد دست به اينچنين کارهايی              

باالخره کار به خيرگذشت و        .  بزنند
از شر مزاحمت های تلفنی هم                     

 . خالص شدم
 

نروز که جمعه بود در شمال      آفردای  
پارک الله برای دريافت ترجمه ای         

هجدهم برومر   ″از کتاِب به گمانم           
و شايد نوشته            ″  لويی بناپارت     

. ديگری از مارکس بود، قرارداشتم       
ن آدر  .  در بازگشت وارد پارک شدم    

نجا جمع می شدند و     آزمان مردم در    
در جمعهای چند نفره با هم بحث                 

به يکی از اين جمعها               .  ميکردند
دم نسبتًا قد بلند       آيک   .  نزديک شدم  

که يک اورکت سربازی چرک                  
گرفته و کثيف و يک کتانی پاره                  
پوره به پايش بود، داشت وسط جمع        

من جمالتی در رد        .  حرافی ميکرد  
در .  پاسخ مرا نداد    .  حرفهايش گفتم  

عوض کف دستهايش را به هم                     
کف دستها  .  چسباند و نشان بقيه داد       

. و انگشتان زخم و زيلی داشت                   
من !  گفت، دستهاتو نشون بده ببينم         

اثری .  وردمآهم کف دستهايم را باال       
. ن نبود  آاز پينه و خراشيدگی در              

گفت، برو، برو روی مبلت لم بده و          
يت گوش بده،     ″  موسيقی خلقها  ″به   

شما را چه که راجع به کارگر                       
 !حرف بزنيد

 

او خودش ظاهرًا دانشجوی                           
هنرستان صنعتی و يا جای ديگری          

. بود که من بخوبی به خاطر ندارم            
برای مدتی کار و زندگيش را ول              
کرد و در يکی از کوره پزخانه های        
اطراف شهر ری به قول خودش                

جر کشی ميکرد و تا توانست                      آ
دستهايش را زخم و زيلی کرد و                 
لباس چرکهايش را نشسته پوشيد تا          

در بيايد و    ″  صف طبقه کارگر   ″در  
ادعا کند که امثال من لياقت دفاع از          

تيپ و    .  طبقه کارگر را نداريم          
کارگری های          -طايفه کارگر         

امروز هم هرچند که در کوره پز          
خانه کار نکردند منتها طرز                    
فکرشان به همان درجه منحط                

نی که رفته   آصد رحمت به     .  است
جر پزی  آبود مدتی در کوره های       

 !کار کرده بود
 

نجايی که بخاطر دارم پيروزی     آتا  
کارگران در تثبيت اضافه دستمزد      

 ٥٨مطالبه شده در نيمه دوم ديماه        
حاصل شد که تقريبًا يکماه بعد از         

. ن بنی صدر رئيس جمهور شد           آ
واقعيت اين بود که جمهوری                  
اسالمی با دولت ليبرال اسالميهای   
مصدقی قادر به سرکوب                           

در .  اعتراضات کارگری نبود         
حقيقت جمهوری اسالمی هنوز            
قادر به شکستن جو انقالبی و                  

زادی ناشی از قيام عمومی که              آ
منجر به سرنگونی استبداد                       
شاهنشاهی شده بود، نشده بود و            
از اينجهت دولت ملی اسالمی                
مصدقيون از طرف جناح خمينی        

مد و      آو ابواب جمعيش ناکار               
خطرناک به حال کل جمهوری             
اسالمی تشخيص داده شد و در               

بعد از   .  برکناريش تعجيل داشتند    
سقوط دولت بازرگان تا سرکار            

مدن بنی صدر سه ماه فاصله بود        آ
و در اين مدت کارفرما ناگزير               
همان مصوبات دولت بازرگان را      

يکی دو  .  به رخ کارگران ميکشيد    
ماه قبل از سقوط حکومت                          
بازرگان تعدادی حزب اللهی                  
ريشدار و يکی دو مال شروع به            

. مد به کارخانه کردند         آرفت و       
دم آرفته رفته کارفرما چند                        

ريشدار را استخدام کرد که بيشتر        
در بخشها می چرخيدند و فعالين           

يکی دوبار  .  را شناسايی ميکردند   
تعدادی از لمپنهای کميته اسالمی        

نزمان در ميان      آشهرری که در        
فعالين سياسی به سبعيت معروف        

کارگرانی .  مدندآبودند بکارخانه      
که در شهر ری و قرچک ورامين       

نها را  آزندگی ميکردند تعدادی از     
. با اسم و رسم می شناختند                        

يکيشان معروف به عسکر                       
ورامينی، 

١٢صفحه   
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گفته می شد که چند ماه قبل از قيام         
زن جوانی را در قرچک کشته و           

او بعد از قيام با      .  متواری شده بود  
يک اسم عوضی و  يک ريش                  
توپی از کميته شهر ری                               

ديگری با معروفيت       .  وردآسردر
اسی ضامندار که گفته ميشد                      
هميشه يک چاقوی ضامندار که با        
فشار دکمه ای تيغه چاقو به بيرون        
می جهيد در دستش بود و                            
سرکوچه می ايستاد و هرکسی از         
کنارش رد ميشد دکمه را فشار                
ميداد و تيغه چاقو به بيرون می               

او چندين فقره چاقوکشی در       .  پريد
بعد از قيام او       .  پرونده اش داشت    

چاقويش را با کالشنيکف عوض          
او يکهفته بعد از پايان        .  کرده بود 

ماجرای اضافه حقوق به                             
مد، دقايقی در                 آحسابداری         

چارچوب در ايستاد، نگاه                           
 . غضبناکی به من انداخت و رفت

 

بعد از اتمام کار اضافه دستمزد              
موقعيت بسيار مناسبی برای مرئی     
کردن دو بند ديگر اساسنامه شورا       

مده آکه قبًال توضيح دادم بوجود             
کارگران به عينه تجربه کرده     .  بود

بودند که اطالع داشتن از امور               
ن آمالی کارخانه و دخيل شدن در         

تا چه اندازه برايشان ضروری و          
امکان تعرض به           .  مفيد است     

اختيارات کارفرما برای شورا از        
اين نظر بسيار مّيسر شده بود و              
بی شک از پشتيبانی قوی                           
کارگران از بابت اين امر                           

همان زمان    .  برخوردار می شد      
می شد تصور کرد که شادی ناشی       
از دريافت اضافه دستمزد حداکثر       
ششماه تا يکسال نخواهد پاييد و با          
باالرفتن نرخ تورم دوباره اوضاع      

ش و همان     آزندگی کارگر همان       
اگر قرار بود      .  کاسه خواهد بود     

شورا فعاليتش را در اين سطح                
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محدود کند در بهترين حالِت              
ممکن يکسال بعد دوباره                     
ميبايست يکسال جنگ و جدل          
کنيم تا بلکه اضافه دستمزد                
ديگری را به کارفرما تحميل           

تعرض به کارفرما در        .   کنيم
سطح امور مالی و استخدامی و      
همچنين نظارت و اعمال نظر         
در امور استخدامی و مقررات        
کار هرچند که در سطح يک             
کارخانه بود منتها فی نفسه يک      
حرکت سياسی بود که ورای            
مطالبات صنفی کارگران قرار      

در حقيقت سطحی از    .  ميگرفت
کنترل کارگری در امور                     

 .کارخانه را تامين ميکرد

 

يک روز قبل از تشکيل اولين         
جلسه شورا بعد از اتمام                        
ماجرای اضافه حقوق من                   

را توی  ″  خياالت خوبی ″داشتم  
سرم می پختم و قصد داشتم                
شورا را مستقيمًا ببرم روی               
همان دو بند اساسنامه که يک           

هفتاد نفره و          -لشکر شصت   
همگی مسلح از لمپن                              
پاسدارهای کميتۀ شهر ری               
وسط روز بی خبر به کارخانه         
ريختند به بخشهای مختلف                
کارخانه هجوم بردند و شروع        
کردند به ضرب و شتم                           
کارگرانی که از قبل شناسايی          

حسين هاچک را      .  کرده بودند  
نچنان زدند که بيهوش شد و با        آ
. مبوالنس روانۀ بيمارستان شد    آ

به حسابداری ريختند و من در         
برای انجام کاری      .  نجا نبودم  آ

. به شرکت تعاونی رفته بودم           
فتح اهللا راننده فوری به شرکت        

مد و گفت، زود باش          آتعاونی   
بيا فرارت بدم، اونها االن در            
حسابداری هستند و دنبالت                

صدای تيرهای          .  ميگردند
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هوايی که پاسداران در ميکردند                

او مرا سوار مينی بوس     .  شنيده ميشد 
کرد و بسرعت از کارخانه خارج             

ت هم جان سالم بدر برده          -ح.  شديم
بود و من بارها به او گفتم به                           

. کارخانه نرود که خطرناک است           
نطور که بعدها شنيدم، گويا  او                   آ

مدتی بعد برای دريافت مقداری از           
حقوقش که طلب داشت به کارخانه          

همانجا دستگير و روانۀ               .  رفت
يک سال و نيم پيش در          .  زندان شد 

لمان فهميدم   آکنگره اول حزب در          
سياوش (  ت مدتی با شما             -که ح  
. در زندان همبند بود                )  دانشور

. پاسداران در تعقيب من بودند                    
ناگزير شدم تهران و خانه ای که در         

ن زندگی ميکردم را ترک کنم و به         آ
دوماه بعد در شمال           .  شمال بروم   

دستگير و به دست ده نفر حزب                  
نجا آاللهی بشدت کتک خوردم و از         

به زندان سپاه پاسداران در عشرت          
نحوه ای که     .  باد تهران منتقل شدم     آ

ن زندان فرار کردم خود                     آاز      
داستانی ديگر است که از حوصله            

 . اين گفتگو خارج است

 

بنی صدر که رئيس جمهور شد،                
ماليده اش   ″  شورا پورا  ″  ماجرای   

که معّرف حضورتان است در واقع        
تير خالصی بود که به شورا های              
کارخانه ها در سراسر مملکت زده          
شد و همه کارخانه ها به تسخير                  

دمکش آحزب الليها و پاسداران                  
هرچند که  .  مدآجمهوری اسالمی در   

بنی صدر هم برای سرکوب تمام و           
زاديخواه  به   آکمال کارگران و مردم     

اندازه کافی و وافی مطلوب نظر                
جناح خمينی و مالهای دور و برش         

 ٦٠واقع نشد و تا سی ام خرداد                    
نتوانست دوام بياورد و پرونده اش           

شش و  .  يکسال و اندی بعد بسته شد       
يا هفت ماه از ماجرای حمله به                    

يکی دوماهی   .  کارخانه گذشته بود     
بود که من در حسابداری دفتر                      

لومتک آمرکزی شرکت کابل سازی      
مشغول به کار بودم و يکروز عصر       
بعد از پايان کار اداری در خيابان             
منتظر تاکسی بودم که يک اتومبيل          
رنو جلوی پايم ايستاد، بوق زد، نگاه    

سوار .  کردم، حسن بهبهانی بود            
حسن برايم تعريف کرد که             .  شدم

حسين هاچک به کما رفت و بعد            
از مدتی در بيمارستان درگذشت          

قا نگهبانی هم سرطانش     آو حسين   
عود کرد و در خانه اش بستری             

من با اينکه يکبار به خانۀ              .  شد
قا نگهبانی در شهر ری           آحسين   

رفته بودم ولی کوچه پس کوچه             
وردم که به      آها را بخاطر نمی           

خاطره اين انسان     .  عيادتش بروم  
شريف و بزرگ هنوز که هنوز             
است و تا زنده ام برايم عزيز                   

 .   است
 

مدتها قبل که در کارخانه بودم با           
فعالين سازمان رزمندگان و پيکار      

نچنان که  آحشر و نشر داشتم ولی       
اواخر کارم در   .  بايد جذبشان نشدم  

کارخانه ايرانيت بود که با جريان        
سهند و سازمان اتحاد مبارزان              

بحثهای .  شنا شدم      آکمونيست       
منصور حکمت در نشريه بسوی         

. سوسياليسم فوق العاده جذاب بود      
بويژه بحثهايی که او در مورد                
ماهيت جناح اسالمی پرو خمينی         
انجام ميداد، جناحی که وظيفه                
اصلی سرکوب و جمع کردن                  

زادی را بعهده     آبساط انقالب و          
داشت و کمتر سازمان و جريان            
سياسی ای بود که به اينچنين                    
چيزی باور داشته باشد، فوق                  
العاده مورد توجه بسياری از                  

به .  فعالين چپ قرار گرفته بود           
عنوان فعال هوادار اين جريان              
سياسی در خيابانهای انقالب،                
نواب و محلۀ سلسبيل با پهن                     
کردن بساط فروش و توزيع                     
نشريات مشغول فعاليت شدم و              
احساس ميکردم ارزش کاری را         
که انجام ميدهم به هيچ وجه کمتر         

 . از فعاليتم در کارخانه نيست
 

رفقای عزيز، در هر عرصه ای          
که فعاليت ميکنيد، خيابان،                       

مادامی که   .  کارخانه و يا هرکجا      
امر بی بديل و انسانی طبقه                       
کارگر را به پيش ميبريد، کارتان         
به يک اندازه مهم و با ارزش                   

مال آرزمتان پايدار و                .  است
زنده باد     .  انسانيتان برقرار باد        

زنده باد         .  انقالب کارگری        
 . *سوسياليسم
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مجمع عمومی سازمان ملل متحد،      
هر ساله، مشتی جنايت کار و قاتل        
مردم را حول هم گرد مياورد تا              
در شهر نيويورک، در خصوص         

از جمله         مهمترين مسايل جهانی     
، "    حفظ صلح و امنيت جهانی             "

صادر "  قطعنامه"گفتگو کنند و          
هياهو ميکنند و اخبار             کنند، کلی  

نان به نرخ   "آن را به صدر مديای      
شان در سراسر جهان        "روز خور 

" چشم بنديهايشان   "ميبرند تا به           
در تمام اين سالها،    .  رسميت بخشند 
خاصّيت، مکانی            اين مجمع بی      

برای قانونيت بخشيدن عمومی به        
جنايات کشورهای عضو آن، بنا           
بر وزن و ترکيبشان در اين مجمع        

 .بوده است
 

بنا بر تعريف، اين مجمع قرار                 
است تا مجموعه مباحث و                          

ها را تحت           های نشست       قطعنامه
، به کشورها   "توصيه نامه "عنوان  

به شورای   "  اجرا"و بخشا جهت       
امنيت سازمان ملل ارائه دهد،                
مسائلی همچون تحريمهای بين              
المللی عليه کشورها، اعطای                  

 

 "مجمع عمومی سازمان ملل"
  

 سيروان قادری

اجازه اعزام نيروهای نظامی          
به کشورها و غيره، در همين           

" جمع جنايت کاران حرفه ای      "
. و تصويب ميشود                  بررسی

سازمانهای ّضد بشری زيادی         
نيز، از جمله کنفرانس تجارت        
و توسعه و مرکز تجارت بين           
لمللی، بازوهای دخالت مستقيم       
  اين مجمع در خانه خرابی                  

تنها چيزی که در     .  مردم هستند 
" مجمع عمومی سازمان ملل        "

شود، همين حق         نمايندگی نمی  
است، روشن است که         "  ملل"

ای   در اين جهان وارونه که عده     
دزد و جنايت کار و قاتل، به              

  مردم معرفی  "  نماينده"عنوان   
ميشوند، انتظاری بيش از اين          

 .هم نيست
 
بيش از نيم قرن است که                      

شورای امنيت اين سازمان و            
آمريکا، بريتانيا،  (اعضای دائم    

و )  چين، روسيه و فرانسه             
آن، از     )  غير دائم    (انتخابی     

اولين اجالسشان در کليسايی            
لندن تا به        "  وست مينيستر   "

٢٧٣شماره   
امروز، جنايت ميافرينند و به مثال           

،     يک ماشين عظيم کشتار جمعی             
انسان از ميان ميبرند، مردم و طبقه         
کارگر را فلج اقتصادی ميکنند تا               

و جيب سرمايه           نکند بانک جهانی    
های ماليشان، به              داران و بنگاه        

های حاصل از بردگی مزدی و          سود
 .استثمار انسان نرسند

 
اين مجمع قرار است چه چيزی در           

"    صلح و امنيت جهانی      "خصوص   
که تمامی اعضا و                   بگويد وقتی   

های نظارت بر آن، خود                      هيئت
ای هستند؟            جنايت کاران حرفه          

آب       که روزی، به سادگی             کسانی
خوردن، تصميم گرفتند که ميليونها         
تن بمب بر سر مردم بيگناه بريزند،         
همانهائی که مسئول مستقيم کشتار           

، حمله به           1950مردم کره در           
افغانستان و عراق و ده ها جنايت               

که خونبارترين      ديگر هستند، کسانی  
ها را به دامن مردم در شرق             جنگ

که هنوز در        اروپا انداختند، کسانی   
زندانها و خيابانهايشان، انسان را              

ويز ميکنند و پليس و ارتش و         آحلق  
ديگر سگهای شکاريشان را به جان        

که     مردم معترض مياندازند، کسانی    
کارگران معترض را به گلوله                     

که از حاصل مرگ        بندند، کسانی   می
کودکان در آفريقا، سودهای کالن به       
جيب ميزنند، پشيزی صالحيت نزد        

حاضرين .  مردم و زحمتکشان ندارد    
در اين مجمع، نه تنها صالحيت                  

صلح "تصميم گيری در خصوص     
ندارند، بلکه    "      و امنيت جهانی      

مجرمينی هستند که بايد به جرم             
امنيت "جنايت عليه بشريت و                

 .شوند  محاکمه" جهانی
 

  های واقعی           نمايندگان خواسته     
بشريت و استقرار صلح و امنيت         

، کارگرانی هستند که در             جهانی
اعتراض به سطح معيشت مردم،        
به گلوله بسته شدند، مردمی که              
در خيابانهای آمريکا، اروپا،                  
آفريقا و آسيا، عليه سياستها                      

های       رياضت اقتصادی دولت           
جنايت کار شرکت کننده در اين             

که در      مجمع، قيام کردند، کسانی     
ابعاد ميليونی به خيابان ريختند و         
خواستار سرنگونی نظام کثيف             

و نه مشتی     !  سرمايه داری شدند    
انگل حافظ سودجوئی نظام                      
سرمايه داری که از تولدش                      
تاکنون، جنايت خلق کرده و                     

" قطعنامه"و       "  توصيه نامه      "
 .کشتار بشريت صادر کرده است

 
 2012سپتامبر 

 

 : اطالعيه حزب پيرامون

 اطالعيه شورای نمايندگان نشست نيروهای چپ و کمونيست بمناسبت آغاز سال تحصيلی
 

به مناسبت آغاز سال تحصيلی در سايتها منتشر شده است که                   "  شورای نمايندگان نشست نيروهای چپ و کمونيست           "اخيرا اطالعيه ای از جانب          
 . امضای حزب اتحاد کمونيسم کارگری هم در زير آن قرار دارد

 

ی بدينوسيله به اطالع عموم ميرساند که حزب اتحاد کمونيسم کارگری چنين اطالعيه ای را امضا نکرده است و با چنين سبک کاری به لحاظ اصول                                 
 . مخالف است

 

 روابط عمومی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢سپتامبر  ٢٠
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هاشمی رفسنجانی پس از                          
سناريوی بازگشت و دستگيری             
مهدی و فائزه هاشمی در تاريخ              
سوم مهرماه، در خصوص                       
دستگيری فرزندانش توسط قوه             
قضائيه رژيم عنوان کرد که بچه           
هايش مثل بچه های بقيه افراد                  
هستند و فرقی بين بچه های او  با           

ياد آوری   !  بچه های مردم نيست       
می شود روز قبل از اين به                         
اصطالح بازداشت تعدادی از                
جمله  برادران و خواهران مهدی         
هاشمی، برای استقبال از او به               
فرودگاه خمينی رفتند و پس از                
بازجوئى، شب را در کنار خانواده      
اش به سر آورده و صبح روز بعد         
با حضور وکيل خود را به                          

. دادستانی معرفی نموده است                 
خبرگزاری های رژيم خبر های           
لحظه به لحظه فرزندان هاشمی             

در .  رفسنجانی را مخابره ميکردند   
صحنه ای عفت مرعشی مادر                
مهدی هاشمی را مقابل دادستانی           
رژيم به تصوير کشيده و در خبر           
ديگر گفته هاشمی رفسنجانی را            

 .سايت به سايت درج کردند
 

شايد برای کسانی که هنوز اثرات        
شکنجه جسمی و روانی دوره های      
سنگين بازداشت و زندان رژيم را       
بر تن و جان خود دارند، و يا                     
خانواده های بيش از صد هزار              
اعدامی که  بسياری شان فاصله             

زمانی بازداشت و اعدام                               
به چند ساعت نيز             عزيزانشان     

نيانجاميده، بيشتر از هر کسی به           
اين تفاوت فاحش اذعان داشته                 

چگونه ميتوان ميان افرادی      .  باشد
که توسط باندهای مخوف                           
اطالعات رژيم ربوده شده و سر           
به نيست شده اند و هنوز هم داغ              
آنان بر دل مادرانشان سنگينی                
ميکند و خود رفسنجانی که يکی            
از عناصر کليدی در سازماندهی         

 

 ! ما و رژيم سرتاسر دروغ و جنايت
 در باره اظهارات هاشمی رفسنجانی 

 

 پدرام نوانديش

و هدايت آن عمليات های خوف      
انگيز عليه نيروهای کمونيست      
و انقالبی ميباشد، فرقی                        

 نگذاشت؟
 

جمالت شبه احمدى نژادى                
هاشمی رفسنجانی که در                     
سطور باال آورده شد، برای              
تعدادی که مدافع وضع موجود       
هستند و رفسنجانی را به                     

رژيم لرزان     "  ناجی"عنوان     
اسالمی معرفی می کنند، اين           
توهم را دامن ميزنند که گويا             
بحران های اجتماعی، سياسی        
و اقتصادی رژيم از زمانی                
آغاز شده است که باند                            
رفسنجانی و خانواده اش از              
راس قدرت کنار گذاشته شده           
اند و سير بازداشت ها و اعدام         
ها هيچ ربطی به رفسنجانی              
نداشته، چرا که فرزندان                     
رفسنجانی خود در کمند اين              
 . سير رويدادها گرفتار شده اند

 
اين گونه لباس عصمت دوختن       
برای جنايت کارانی که                        
دستشان تا مفرغ در خون                    
هزاران انسان کمونيست و                
آزاديخواه ايران غرق است،            
تنها به رفسنجانی و خانواده او        

اين .  محدود نشده و نميشود            
اقدامات در رژيم اسالمی                   

. مسبوق به سابقه است                          
همانطور که نمی توان نقش              
جنايتکارانه موسوی و کروبی       
و خاتمی  را در کشتار های                
دهه شصت را با هيچ رنگی              
زدود و حتی آن را کم رنگ               
کرد، به باالترين درجه نيز                
نمی توان نقش رفسنجانی و               
خانواده او را در قتل و جنايت          
های رژيم اسالمی الپوشانی            
کنند، حتی اگر عفت مرعشی           

مقابل "  همسر رفسنجانی        "
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دادستانی رژيم نقش مادر داغديده را      
بخواهد بازی کند و رفسنجانی                    
عبارت پردازی کند و بگويد بين                
فرزند او و فرزند ديگر مردم، فرقی       

قطعا مراد رفسنجانی از             !  نيست
بکار گيری واژه مردم نه انسان                  
های کارگر و در زنجير و ميليونها          
نفر توده کارکن جامعه، نه آن                       
کسانی که نان شب آنها توسط رژيم          
رفسنجانی ها به گروگان گرفته شده        
است  بلکه اتالق عبارت مردم                     
توسط اين جانور درنده، به همان               
افراد مورد نظر ايشان، يعنی                       
عناصر و ديگر سرکردگان رژيم             
اسالمی، و همچنين صاحبان                        
کارخانجات و شرکتهای توليدی                

 . است
 

بی ترديد مردم مورد نظر                               
. رفسنجانی تعريف ديگری دارد              

مردم مورد نظر رفسنجانی در                   
قدرت هستند و ابزار سرکوب                     

مالک .  طبقاتی را در کف دارند              
ابزار توليد اجتماعی هستند و در               
کار غارت دسترنج کارگران می              

مردم مورد نظر رفسنجانی         .  باشند
هيچ گونه سنخيتی با مردمی که                  
برای يک لقمه نان در قصابخانه                
های سرمايه داران کار ميکنند                    

خامنه ای و            .  نداشته و ندارند          
برادران الريجانی، موسوی و                    
کروبی، قاليباف و مصباح يزدی،            
خاتمی و مهدوی کنی و ايضا محسن       
رضايی و قاتلين و غارتگرانی از             
اين دست، دايره تعريف رفسنجانی         

 . از مردم را تشکيل می دهد
 

بر اساس اين تعريف و نقطه تقابل             
آن با زندگی واقعی و عمل روزمره         
ميليونها انسان کارگر و کارکن                   
جامعه است که محسن رضايی در           
تازه ترين اظهار نظر، لب به                        
اعتراف مليحی گشوده و اعالم                   

يعنی همان مردم       "  ما"ميکند که       

دو برابر      ،مورد نظر رفسنجانی     
يارانه ای که به حساب مردم                    
ريخته ايم، از جيب آنها خارج                

"ساخته ايم   شما بخوانيد غارت      . 
هرچند که محسن          ".  کرده ايم    

رضايی در اعتراف اخيرش که            
تازگی هم ندارد، چندين برابر                
تخفيف وارد کرده و آن را به دو            

اما اين     .  برابر تقليل می دهد             
اعتراف به بيانی ديگر، پاسخی به      

" مردم نوازانه   "آن اظهار نظر          
هاشمی رفسنجانی و پوچی                      
هياهوهای تحميق پراکنی رسانه         
هاى مدافع وضع موجود حول اين       

 . اظهار نظر را در خود دارد
 

قطعا رابطه ميان کسانی که                     
جيبشان نه دو برابر، بلکه چندين         
برابر، غارت ميشود، سفره شان         
هر روز خالی و خالی تر از پيش          
ميشود، ماهها دستمزدهای                       
ناچيزشان توسط همين ها به                    
تعويق می افتد و سهم آنها                           
گرسنگی و فقر و تن فروشی                   
ميشود، با آن عده انگلی که                       

کارشان سازمان دهی غارت                   
سفره های ميليونها انسان کارگر          
و کارکن جامعه است، نه يک                 
رابطه برابر و عاطفی، بلکه                   
رابطه ای است ميان استثمارگر و       
استثمار شونده، غارتگر و غارت       
شونده، حاکم و محکوم و به طبع           

. آن شکنجه گر و شکنجه شونده            
مردم رفسنجانی و مردم ميليونها         
انسان کارگر و کارکن در جامعه         
تحت حاکميت رژيم اسالمی                    
سرمايه داران درست در يک                 
چنين رابطه نابرابری قرار دارند       
و در مقابل هم صف آرايی کرده           

رابطه ای که اساس آن را               .  اند
يک نظام نابرابر اقتصادی تشکيل     

١۵صفحه ميدهد و                 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

رفسنجانی و اعوان و انصارش نه       
تنها به عنوان يکی از بزرگترين           
سرمايه دارها، بلکه به عنوان                 
يکی از وحشی ترين و جانی ترين       
مدافعين حکومت سرمايه داری             

 اسالمی همچنان ايفای نقش ميکند     
. 
 

باز ميگردم به چرايی بازگشت              
مهدی هاشمی و بازداشت او پس           

و    ،از چند سال در خارج بودن             
اينکه معنى سياسى اين سناريو               

 چيست؟ 
 

اجرای سناريوى مهدی هاشمی در     
شرايطی است که بحران های همه       
جانبه و عميقی رژيم اسالمی را            
امان نداده و هر روز گلوی اين               

موقعيت .  خون آشام را ميفشارد         
رژيم در سطح داخلى و منطقه اى        

اين .  و جهانى متزلزل است                 
که اساسا از موقعيت               ،وضعيت

ضعيف رژيم در ميان توده های            
وسيع مردم است به جال های                   
درون رژيمی ابعاد عميق تری               
ميدهد و به راه حلهائى ميدان                    

جدال هايی که هر بار و             .  ميدهد
بی آنکه پايان يابد، آتش جدال                   
ديگری را از درون خود شعله ور        

درست اين جدال ها است      .  ميسازد
که پايه و اساس اجرای                                 
سناريوهايی را شکل ميدهد که               
يکی آنها هم دستگيری فائزه                     
رفسنجانی و برادرش مهدی                    

پايان دادن به        .  رفسنجانی است   
غائله دادگاههای متهمين موسوم به     
جنبش سبز در صورتی برای                  
رژيم اسالمی امکان پذير بوده که         
دو نفری را هم که مرتبط با                        
شخص رفسنجانی بوده نيز در                
دادگاه حاضر کرده و همراه با                 
اتمام دوره رياست احمدی نژاد آن       

در .  را خاتمه يافته اعالم نمايد             
صورتی که تداوم حضور مهدی           
هاشمی در خارج کشور، اين                   
پرونده را برای رژيم اسالمی                 

 

 ! ما و رژيم سرتاسر دروغ و جنايت
 ...در باره اظهارات هاشمی رفسنجانی 

همچنان مفتوح گذارده و مانع به           
جلو راندن هاشمی رفسنجانی به          
عنوان يکی از مهره های به                    
اصطالح نجات بخش رژيم از              
موقعيت بحرانی اش فراهم می             

بازگشت مهدی       .  آورده است      
هاشمی و اظهار نظر اخير                       
رفسنجانی در خصوص نداشتن          
فرقی ميان فرزند او و ديگر افراد       
رژيم، در واقع، گذار جدال های          
درون رژيمی به يک سطح                      
ديگری را نيز رقم خواهد زد و             
زمينه را برای شاخه و شانه                    
کشيدن های بيشتر در مقابل باند           

 . احمدی نژاد را فراهم می آورد
 

هر چند تالش های دستگاههای            
مختلف رژيم اسالمی از اجرای           
اين سناريو حتی اگر برای کسب         
مقبوليت در ميان افکار عمومی           
جهان باشد، سالهاست به شکست        

مردم جهان،       .  انجاميده است      
حکومت اسالمی را به عنوان                
حکومت بيش از صد هزار اعدام        
و حکومت سنگسار و شکنجه می       

پرونده اتهامی عناصر و      .  شناسند
سرکرد گان حکومت به عنوان             
آمرين ترور و قتل انقالبيون در            
خارج کشور، همچنان مفتوح                
است و بی شک حنای رژيم جهل        
و خرافه و آدم کشی اسالمی، در          
نزد افکار عمومی جهان و                       
بشريت مترقی رنگی نخواهد                

 .داشت
 

مردم آزادی خواه و برابری طلب       
ايران، ميليونها انسان کارگر و             
توده های وسيع کارکن جامعه               
ايران، رای به رفتن رژيم داده              

اين جدال  .  اين رژيم بايد برود   .  اند
ها، و اجرای اين سناريو ها و                 
تحت هر نام و عنوان، تائيد اين             
حقيقت عريان است که برای نان،       
برای آزادی، برای رفاه و برای           
يک دنيای بهتر بايد و بايد رژيم            
اسالمی سرمايه داران را به زير         

 . * کشيد

٢٧٣شماره   
 

 ايران خودرو
 !کارگران تعاونی خاص ،اخراج و بيکاری در راه است

 

بحران پشت بحران، بحران و فروپاشی العالج اقتصادی هر روز بيش                 
از پيش گريبان حکومت اسالمی را می فشارد، تشديد و تنگ تر شدن                        
حلقه های محاصره اقتصادی تروريسم دولتی غرب و آمريکا بيش از هر             
زمان ديگری صنايع ورشکسته و در بحران مونتاژی خودرو سازيها را               

سقوط بی سابقه ارزش    .  در ورطه سقوط و بن بست کامل فرو برده است           
ريال در برابر ارزهای خارجی و کمبود و نبود مواد اوليه و در عين حال           
دزدی و فساد مالی باندهای حکومت اسالمی ادامه کاری صنايع                                   

 . ورشکسته را با بن بست و تعطيل جدی مواجه نموده است

 

در   206و پژو      90در حال حاضر خط توليد دو خودرو فرانسوی ال                  
پارس خودرو و ايران خودرو بعلت تحريمهای اقتصادی به حالت تعطيل              

سرمايه داران و حکومت اسالميشان هرگز از                     .  کامل درآمده است      
اين اوباش هر جنايتی برايشان      .  سودهای سرشار و باد آورده نمی گذرند        

اخراج و     .  ممکن و متصور است تا به سودهای بيشتری برسند                               
 . بيکارسازی کارگران برای حضرات کوتاه ترين و ميسرترين راه است

 

در نشست و جلساتى که اخيرا تعدادی از مديران تعاونی خاص ايران                       
خودرو داشته اند برای کاهش ضرر و زيان و در جهت افزايش سود                          
آوری بيشتر تصميم به ادغام تعدادی از شرکتهای زير مجموعه خود از                 
جمله شرکت فروش خودرو ايرانيان، تجارت خودرو و فروش خودرو و              
در نهايت با هدف اخراج و بيکارسازی کارگران اين تصميم ضد                                 

 160در شرکتهای ياد شده هم اکنون بيش از          .  کارگری اتخاذ گرديده است   
از قرار و به طور          .  نفر کارگر در بخشهای مختلف مشغول به کارند               

قطعی بنا به تصميم عوامل کارفرما به دنبال اجرای اين طرح ضد                              
کارگری در آينده نزديک اخراج و بيکارسازی تعدادی از کارگران در                   

در حال حاضر در شرکتهای زيرمجموعه تعاونی خاص ايران           .  راه است 
خودرو شمارش معکوس اخراج و بيکارسازيها شروع شده، در اين                         
رهگذر زندگی و معيشت حداقل و چندين برابر زير خط فقر خانواده های              
کارگری در معرض تهديد جدی بيکاری و فقر و گرسنگی بيشتر قرار                     

 . گرفته است

 

در شرکتهای فروش خودرو ايرانيان، تجارت و فروش خودرو که همگی            
 160بيش از     ،از زيرمجموعه های تعاونی خاص ايران خودرو می باشند        

هزار   389ماهه با دستمزدهای        9و    6تا    3نفر کارگر با قراردادهای        
تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب تحت عنوان اضافه کاری مشغول               

وظيفه اين شرکتها فروش و ارائه خدمات پس از فروش به                      .  به کارند  
بنا به اخبار موثق تعدادی      .  خريداران محصوالت ايران خود رو می باشد       

از مديران اين شرکتها که هر يک بطريقی دمشان به حکومت اسالمی                     
وصل است از طريق استثمار کارگران و نپرداختن دستمزدها و سرمايه                

در زمينه      ،های عظيمی که از طريق رانت و دزدی در اختيار دارند                     
 .داللی و واردات کاالهای سود آور به ثروت اندوزی مشغولند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢سپتامبر  ٢۵ – ١٣٩١مهر  ۵

 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه    ٢٧٣شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 .اين متن به درخواست حزب زحمتکشان ترکيه نوشته شده و در سايت اين حزب، فردا منتشر شده است
 

 " ارتش آزاد سوريه"چرا 
 پايگاه اش را از ترکيه به سوريه منتقل کرد؟

 
 آذر ماجدی

 
يک خيزش عظيم برای خواستهای پايه ای آزادی،            .  بيش از يک سال است که مردم سوريه عليه دولت مستبد و سرکوبگر بشار اسد بپا خاسته اند                            

خيزش توده ای در شمال آفريقا و          .  برابری و رفاه، عليه تبعيض و فقر و سرکوب در سوريه همچون کشورهای تونس، مصر و ليبی شکل گرفت                             
 يکاخاورميانه از دو سال پيش شرايط کامال نوينی را در منطقه بوجود آورده است و مناسبات و تعادل سياسی ميان تروريسم دولتی بسرکردگی آمر                                 

خيزش های توده ای در       .  و تروريسم اسالمی با نقش کليدی رژيم اسالمی ايران در منطقه را بسيار شکننده کرده است                       )  دولتهای غربی و اسرائيل    (
تاکنون غرب موفق شده است که با             .  تونس و مصر که از اقمار غرب، بويژه دولت آمريکا هستند، نگرانی بسياری برای اين قطب ايجاد کرد                                   

در نتيجه  .  اما تکرار همين سناريو در ليبی و سوريه امکانپذير نبود           .  مانيپوالسيون سياسی با حذف راس دولت، کليت نظام را دست نخورده حفظ کند               
در ليبی ناتو بطور مستقيم دخالت کرد و يک جريان فوق ارتجاعی بهمان سرکوبگری و عقب ماندگی                         .  دخالت نظامی در دستور غرب قرار گرفت         

وضعيت .  جريانی متشکل از رژيم سابقی ها، روسای عشاير و قبايل، اسالميست ها و مامورين حقوق بگير سازمان سيا                        .  قذافی را بر سر کار آورد       
 .زندان و سرکوب و شکنجه و قوانين ضد زن اسالمی بر کشور حاکم است. مردم در نتيجه تغيير نظام ذره ای بهبود نيافته است

 
ار شرايط در سوريه متفاوت است از اينرو که دولت حاکم در قطب تروريسم اسالمی و در ائتالف نزديک با رژيم اسالمی در ايران و حزب اهللا قر                                   

اما از آنجا که چين و روسيه       .  از نظر غرب تنها گزينه دخالت نظامی است       .  امکان دخالت و مانيپوالسيون غرب در سوريه بسيار پيچيده تر است          .  دارد
با دخالت مستقيم ناتو مخالفت کرده اند، اين دخالت نظامی از طريق ارتش آزاد سوريه که دست ساز غرب، در همکاری کامل با دولت ترکيه،                                               

. شکل گرفت و پايگاه آن نيز در ترکيه قرار داشته است            ٢٠١١اين ارتش در استانبول در سپتامبر     . عربستان سعودی و ليگ عرب است دنبال می شود
ارتش سوريه از   .  در سوريه هم اکنون يک جنگ داخلی تمام عيار جاری است که باعث کشتار وسيع مردم و ويرانی زندگی آنها و شيرازه جامعه است            

 . کمک های بيدريغ رژيم اسالمی برخوردار است و ارتش آزاد سوريه، نيروی سوريايی ناتو است
 

غرب در  .  تغيير مکان پايگاه ارتش آزاد سوريه از ترکيه به سوريه برای اين نيرو امری الزم محسوب می شود                     .  شرايط بمرحله حساسی رسيده است     
اين نيرو برای کسب مشروعيت بعنوان آلترناتيو رژيم           .  هماهنگی کامل با موئتلفينش قصد دارد اين نيروی ارتجاعی گوش بفرمان را بقدرت برساند                   

بويژه آنکه گزارشهايی منتشر شده است مبنی بر اينکه برخی           .  نمی تواند از خارج کشور ادعای دولت سايه را داشته باشد            .  اسد بايد درون کشور باشد    
ما متهم شده ايم که از      "فرمانده اين ارتش اعالم کرده است که         .  نيروهای داخل سوريه ارتش آزاد سوريه را يک نيروی اپورتونيست ارزيابی می کنند             

هدف ما جانشينی رژيم کنونی      .  اهداف با ارزش اوليه مان برای انقالب دور شده ايم و مشغول بند و بست های مشکوکی با نيروهای خارجی شده ايم                           
لذا تحول اخير را بايد در پرتو اهداف غرب و حکومت های موتلف آن               ."  ما بخشی از آن نيرو هستيم     .  …که دارد نفس های آخرش را می کشد، نيست        

ارتش .  اما يک نکته را بايد مورد توجه قرار داد         .  حضور در سوريه ضروری شده و از اينرو چنين تصميمی اتخاذ شده است              .  در منطقه بررسی کرد   
تالش آن ايجاد سد در مقابل تحقق خواستها و آرمانهای مردم              .  آزاد سوريه يک نيروی تماما ارتجاعی است و هيچ ربطی به منافع مردم سوريه ندارد                  

 * .بايد هر دو قطب، رژيم اسد و نيروی دست ساز غرب را محکوم کرد و از مبارزات مردم سوريه برای آزادی، برابر و رفاه حمايت نمود. است

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  
!زنده باد شوراهاى کارگرى   

 

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


