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 مبارزه عليه فقر
 و خاکريز قانون کار

 
دورنماى فقر و فالکت اقتصادى و امکان روز افزون                  

دو رکنى هستند که به                    ،گسترش جنگ در منطقه           
صفبنديهاى سياسى در درون و بيرون حکومت شتاب                 

در پس تب و لرزهاى کاهش              ،بعبارت دقيقتر  .  داده اند  
ارزش پول و روند سقوط و فروپاشى اقتصادى يک                      

بخش     ؛سوال اجتماعى واقعى خود را ديکته ميکند                      
عظيمى از مردم کارگر و زحمتکش در آستانه نابودى                 
هستند و حتى قدرت تداوم بقاى خود و تحمل گرسنگى و             

تعطيلى پر شتاب صنايع و       .  بيمارى و بيکارى را ندارند      
مراکز مختلف توليدى و بيکاريهاى گسترده در کنار                     
گسترش فقر و گرانى و ندارى جامعه را در آستانه                          

نه بعنوان يک   "  جنگ و انقالب  . "انفجار قرار داده است    
که هر دو     ،کليشه بلکه بعنوان دو احتمال و دو چشم انداز        
جمهورى    ،نهايتا ميتواند به تغيير حکومت منجر شود               

. اسالمى را در مقابل تناقضى خرد کننده قرار داده است            
نيروهاى مختلف طبقه حاکم در درون و بيرون حکومت            
هر کدام بنا به جايگاه و منافع و آينده اى که براى                                
بورژوازى ايران جستجو ميکنند مکان خود را در                         
استراتژى بقاى حکومت و يا تغيير از باال و بدون دخالت           

يعنى کسانى که     ،در اردوى پايئنى ها   .  مردم ذينفع ميبينند  
اوضاع کنونى و امکان           ،به تغيير انقالبى فکر ميکنند         

انفجار اجتماعى را پله اى در استراتژى سرنگونى رژيم           
. اسالمى و واژگونى نظام سرمايه دارى ميبينند                               

صفبنديهاى درون اپوزيسيون ايران در اين چهارچوب              
برخالف عبارات و مقوالت و                  .  معين معنى دارد        

تابلوهائى که هر کسى براى توجيه موقعيت و سياست                  
واقعيت اينست اين نيروها تا به         ،امروز خود بکار ميبرد    

 ،تقابل با رژيم اسالمى برميگردد           

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

 : در صفحات ديگردر

اخراج بخشى  ،اکتبر در تورنتو و گوتنبرگ ١٠تظاهراتهاى  ،بورژوازى و حراج انسان
 ...و  ،خانه گردى در تهران و تبريز ،عليه فقر و فالکت ،از کارگران ايران خودرو

 

 

 اجالس لوکزامبورگ
 !تشديد تحريمها، تشديد فقر و فالکت بيشتر

 ١۴کامران پايدار                                                                      صفحه 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

بشدت قطبى هستند و بيش از هر           
همه با    "زمانى روشن است که             

بى معنى و ضد کارگرى               "  هم
 .   است

 
جمهورى اسالمى عليرغم تبليغات     
پوچ و تظاهر و تهديد به قلدرى               
نظامى بطور واقعى دنبال يک               
سازش و دستکم وقت خريدن                   

. براى تخفيف بحران کنونى است        
حمله روز افزون به باند احمدى             
نژاد و معرفى از بعنوان مسبب              

متوقف شدن        ،کل اوضاع فعلى       
طرح حذف سوبسيدها و ميداندار         

که تا ديروز     "  عقالى نظام  "شدن   
سرکوفت ميخوردند و حاشيه اى          

تالشى براى حدادى           ،شده بودند   
يک راه حل ديپلماتيک و تعريف           
چهارچوب سازشى براى مواجهه       
با پيامدهاى تشديد بحران همه                 

. جانبه جمهورى اسالمى است              
رياست جمهورى        "  انتخابات"

رژيم مقطعى است که بايد اين                 
از طرف     .  سياست ببار بنشنيد        

ديگر تناقضات جمهورى اسالمى       
و منافع جنبش تروريسم اسالمى و       

به گسترش              ،تروريسم دولتى      
بحران و جنگ بعنوان پاسخى به          

اين .  بحرانهاى کنونى نگاه ميکند      
سياست نيز از هر سو                                    
محدوديتهاى خود را دارد و آينده          
آن تا به بقاى رژيم اسالمى                         

. برميگردد بشدت ناروشن است          
در اين چهارچوب بخش عظيمى          
از اپوزيسيون بورژوائى ايران به       
صف شده اند تا بعنوان سگ                     
شکارى ائتالف آمريکا و اسرائيل       

براى اين   .  و ناتو نقش ايفا کنند           
 ،نيروها تشديد تحريم اقتصادى             

جنگ و          ،کشتار جمعى مردم         
و دامن      ،تروريسم   ،تهاجم نظامى  

زدن به نفرت قومى و ملى و                     
مذهبى مسيرى است که آنها را               

 . بقدرت سياسى نزديک ميکند
 

 

 مبارزه عليه فقر
 ...و خاکريز قانون کار 

در ميان نيروهاى درون                      
اجراى "حکومتى و طرفداران      

" بدون تنازل قانون اساسى               
تحرک جدى ترى آغاز شده              

رفسنجانى و خاتمى و          .  است
ائتالفى از اصالح               ،ديگران

اصولگرايان "طلبان دينى و            
اصالح "و  "  شبه اصالح طلب   

که "  طلبان شبه اصولگرا            
جملگى سنگ نظام خونين                 

 ،اسالمى را به سينه ميزنند               
خود را براى بعد از احمدى               

پرچم اين    .  نژاد آماده ميکنند      
جريان پذيرش رهبرى خامنه          
اى و قانون اساسى و دفاع از            
جمهورى اسالمى بعنوان                   

در باره  .  است"  دلسوزان نظام "
سناريوهاى محتمل درون                  
حکومتى و محدوديتهاى آنها            
در شماره هاى بعدى نشريه              

آنچه که   .  صحبت خواهيم کرد    
نکته مورد اشاره اين يادداشت        
است مسئله قانون و تالش                   
براى تحميل چهارچوب                      
سياست قانونى در قبال                         
نارضايتى اکثريتى عظيم از             
مردم کارگر و زحمتکش در             

. قبال فقر و فالکت است                       
سياستى قديمى و آشنا که هدفش      
اينست اعتراض مردم و اينجا          
طبقه کارگر را در                                    
چهارچوبهاى حکومت اسالمى     

 . قالب بزند
 

بدون تنازل قانون    "از اجراى    
اجراى بدون      "تا      "  اساسى

 "تنازل قانون کار
پرچم اساسى جنبش دو خرداد         
و جنبش سبز و هر عنوان                   
ديگرى که فردا روى خود                  

اينبوده و              ،خواهند گذاشت      
هست که رژيم اسالمى را از            
خطر سرنگونى از پائين توسط      
مردم کارگر و زحمتکش نجات     

مغفول "اين نيروها به           .  دهد

٢٧۶شماره   
فالن بند از قانون توحش             "  ماندن

اسالمى تکيه دارند تا دايه مهربانتر         
از مادر براى نظامى شوند که گويا          

اين .  منافع خود را درک نميکند              
نيروها همواره به جامعه گفته اند که       

قانون اساسى    ،حکومت اشکال ندارد  
ظرفيتهاى قانون و           ،اشکال ندارد   

بدون "حکومت باالست و فقط بايد           
معنى زمينى اين    .  اجرا شود "  تنازل

سياست تعريف چهارچوبى براى             
سازش مردم با حکومت و بقاى                  
حکومت اسالمى است که هر دوره         
خود را در چهارچوبهاى مختلف و          
اسامى رمز متعددى طرح کرده                 

اين جنبش اصالح و تغيير از        .  است
درون حکومت بارها شکست                      

رژيم اسالمى بنا به                      .  خورد
محدوديتهاى خود و مشخصا بنا به           
رابطه خصمانه مردم با حکومت              
نتوانست حتى يک گام در اين مسير         

" دلسوزان نظام  "بردارد و هر بار         
را حذف و به بيرون و يا حاشيه                   

اما جنگ بقاى   .  حکومت پرتاب کرد  
حکومت بناچار جناح بنديها را ابقا           
و در اشکال ديگرى به صحنه مى             

زمينه کل اين کشمکش                  .  آورد
نخواستن   ،سياسى در باالى حکومت   

مردم و تالششان براى سرنگونى             
امروز که احمدى نژاد خيرش     .  است

را رسانده و سياست قلدرى نظامى          
و سياست اعمال فقر و مجازات                  
جمعى اقتصادى نتايج مطلوب خود         

احمدى نژاد و     ،را ببار نياورده است   
سياستى که نمايندگى ميکرد بايد                
هرس شود و همين واقعيت به                      
تحرک اپوزيسيون دربارى و                      

آتى "  انتخابات"موئتلفينش شان در       
 .  رژيم اسالمى مجددا ميدان ميدهد

 
اما اينبار تنها بحث برسر سياست و         
گشايش فرهنگى و جامعه مدنى و             
اصل اصالت قانون و اجراى قانون         

اينبار بحث حول         .  اساسى نيست    
اقتصاد و معيشت مردم و خطر                   
شورش گرسنگان و انقالب براى             

لذا هر سياست طبقه حاکم      .  نان است 
نميتواند حتى در صورت ظاهر آن          
به اين واقعيت بزرگ بى توجه باشد        
و صرفا در باب جامعه مدنى                        

 ،اما جوهر همان هست   .  مشاعره کند 
تالش براى کنترل     ،هدف همان است  

تنها تفاوت          ،همان است    "  خطر"

برجسته شدن مسائل محورى در          
شعار .  جدال درون حکومتى است    

 ،"اجراى بدون تنازل قانون کار       "
همان قانون کارى که تابوت آن             
توسط خانه کارگريها در                            

 ،مراسمهاى اول مه حمل ميشد             
ديگر حاشيه اى بر سياست خاتمى      
و موسوى نيست بلکه محورى              
اساسى براى کنترل جنبش                        
کارگرى و به اسارت در آوردن           
آن در چهارچوب قوانين بازى              

وقتى .  حکومت اسالمى است           
سايت رسمى طرفداران موسوى         
و امثال کلمه و بى بى سى و                      

تشکيل "  گروه کارگرى   "  ،غيره
ميدهند و راجع به مسائل کارگران      

وقتى خود        ،اظهار نظر ميکنند       
موسوى از سنگر حصر خانگى           

" نگرانى از معيشت مردم        "پيام   
وقتى از طرفداران                        ،ميدهد

رفسنجانى تا مجلسيها و هر جک         
را "  اقتصاد"و جانور حکومتى         

محور بحث و معيشت خانواده               
کارگرى را به ماتريال پروپاگاند         

معلوم ميشود    ،سياسى تبديل ميکند  
چيزى بيرون همه اينها مثل                     
شبحى سنگين باالى سر حجره ها        
و دخمه هاى خونين حکومت                  

 . اسالمى در گشت و گذار است
 

اينها اعم از               ،و جالب است         
علمداران سبز اسالم ناب محمدى       
تا خانه کارگريها به عدم واکنش و       
اقدام وزير کار و مجلس در قبال           
ارسال طومار اعتراضی                          

به عدم    .  کارگران شکايت دارند     
قانون    ۴١اجرا و رعايت اصل           

به بى توجهى      ،کار شکايت دارند   
به خواست افزايش دستمزدها                

در اين ميان کسانى    .  شکايت دارند 
مثل حسن صادقى و افراد                          
سرشناس و بدنام خانه کارگر و             
شوراهاى اسالمى کار و روساى        

اتحاديه پيشکسوتان جامعه                    "
بعنوان سخنگويان              ،"کارگری

خودگمارده کارگران به جلو                   
صحنه مى آيند تا پرچم پوسيده               
ناسيوناليسم اقتصادى را در مقابل      
سرمايه سوداگر به اهتزاز                        
درآورند و خواهان تجديد نظر               

شوراى عالى کار در مصوبات         "
٣صفحه مزدی خود و     



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

 . شوند" افزايش دستمزدها
 

کارگران اين جماعت پليس                       
سرمايه و ضد هر تحرک واقعى           

اين .  کارگرى را خوب ميشناسند       
چاقوکشان و جاسوسان سرمايه             
داران در محل کار کارنامه                       

تحرک کنونى اينها     .  سياهى دارند  
تنها براى سو استفاده سياسى و               

تحرک اينها      ،موج سوارى نيست    
گوشه اى از سياست عمومى ترى        
در خود حاکميت جمهورى                        
اسالمى براى مهار اعتراضات             
رو به گسترش کارگرى در متن             

 . بحران و فلج اقتصادى است
 

نکته اساسى در اين ميان تا به                   
اعتراض مستقل کارگران                         
برميگردد اينست که اگر مرز                 
مانور قانونى و کار در چهارچوب      

اگر      ،قانون رژيم درهم بريزد             
سبک کار فعالين کارگرى بنا به            
هر دليل و توجيهى به سمت درجه        
اى از تعامل و همنوائى با نوع                 
استداللهاى خانه کارگريها                        

ماحصل تالش واقعى و           ،بچرخد
برحق کارگران به پشتوانه مانور         
و مانيپوالسيون ارتجاع ضد                    

خاکريز .  کارگرى تبديل ميشود        
قانون کار در اوضاع فعلى و در            
متن صفبنديهاى درون حکومتى           
همان مصرفى را دارد که اجراى         
قانون اساسى در دوره هاى قبل              

براى کارگر و مردمى که        .  داشت
خواهان آزادى و برابرى و رفاه و        

 ،يک زندگى شايسته انسان هستند        
اين نيروهاى ضد کارگرى و پليس      
سرمايه همواره جزو اولين موانع        

 

 مبارزه عليه فقر
 ...و خاکريز قانون کار 

کارگران حق دارند و     .  بوده اند 
ميتوانند در شرايطى تومار               

اما .  بنويسند و امضا جمع کنند       
اگر به همين قناعت کنند و                  
صرفا اين اقدام را که تنها                    
ميتواند يک لحظه و گوشه اى          
از يک تقابل عينى و واقعى               
کارگرى باشد بعنوان سبک              

آنوقت   ،کار و محور قرار دهند     
امثال صادقى ها و رژيمى ها           
بعنوان سخنگويان درد                         
کارگران ظاهر ميشوند و آنها          
را به پشتوانه اى براى منافع             
جناحى و ضد کارگرى جدال           

 . سرمايه داران تبديل ميکنند
 

تقابل صريح با اين نيروها حتى      
 ،زمانى که امضا جمع ميشود          

اتکا به قدرت واقعى کارگرى          
و عمل اعتصابى براى خواسته      

اقدامات   ،اى که طرح شده است 
روشن و مستقل کارگران در            
تظاهراتها و اعتراضها و                   

اينها چهارچوبى          ،اعتصابات
است که صف مبارزه مستقل           
کارگرى را از مانور و جدال           
حکومتيها در چهارچوب قانون     
سرمايه و حکومت اسالمى               

در اين اوضاع      .  متمايز ميکند  
که بار ديگر کارگر و اعتراض      
کارگرى و تقابل با فقر و                      
فالکت مهر قاطع خود را به               
چهارچوب سياست در جامعه         

اين تمايز و تامين                  ،ميکوبد
استقالل طبقاتى بيش از هر               
زمان به مسئله کارگران                      
کمونيست و پيشرو تبديل                     

 . * ميشود

٢٧۶شماره   
 

 پر توان باد 
 !جنبش عليه فقر و فالکت

 

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

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

 . بازار است
 

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

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

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

ايجاد .  اجتماعی رکن ديگر سياست ماست                       
سازمانهاى توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع                
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد مواد غذايی و         
نيازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محالت       
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن ايجاد شبکه هاى 
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد           

 . چنين استراتژی و سياستی است
 

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

 

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



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

حزب مشروطه ايران پس از                   
کنگره نهم خويش اعالم کرده                  
است که در صورت حمله نظامی         

حزب مشروطه ايران      "به ايران      
موقتأ در کنار رژيم قرار خواهد            

اپوزيسيون راست ايرانی    ."  گرفت
يک :  به دو دسته تقسيم می شوند          

دسته آنهايی که آمريکا و غرب را        
به حمله نظامی به ايران تشويق و         
ترغيب می کنند، بخشی از                        
نيروهای جنبش راست پرو غرب        
که آنها نيز مثل حزب مشروطه              
خواهان احيای نظام سابق در                  

امثال سازمان        .  ايران هستند       
مجاهدين، نيروهای قومپرست و          
جريانات دست ساز قومى نيز در          

دسته ديگر  .  اين صف قرار دارند     
در مقابل حمله نظامی پشت رژيم         
اسالمی بصف می شوند، مانند               
حزب مشروطه، برخی از                        
جريانات ملی اسالمی و اصالح            
طلب حکومتی و سازمان های                
ضد امپرياليست که بنام چپ                    

اين جرياناتات از   .  فعاليت می کنند  
آنجا که اهداف ارتجاعی شان با             
خواستهای پايه ای مردم در                      
تناقض است، نه می خواهند و نه           
می توانند بر نيروی مردم                          
آزاديخواه و برابری طلب، بر                 
بشريت متمدن و انسان دوست،              

اينها .  يعنی قطب سوم اتکاء کنند        
تنها خود را صرفا ميان دو قطب           
تروريستی، يعنی تروريسم                      
اسالمی و رژيم اسالمی يا                          
تروريسم دولتی بسرکردگی                    

 .آمريکا مخير ميبينند
 

اين صفبندی نيروی ارتجاع است        
که صرفنظر از آنکه از کدام قطب   
تروريستی دفاع می کند، خواهان        
حفظ نظم موجود است، يعنی يک         
نظام سرمايه داری که بر مبنای             
کار ارزان و کارگر خاموش                    

اما انصافا بايد      .  انباشت می کند     

 

 حزب مشروطه
 و نسخه سياه برای آينده ايران

 
 آذر ماجدی

گفت که حزب مشروطه در               
بيان نيات ارتجاعيش صراحت      

اين حزب سه سال پيش         .  دارد
در زمان خيزش توده ای مردم        
ايران، زمانی که خطر يک               
انقالب رژيم اسالمی را تهديد          
ميکرد، عليرغم اينکه مدعی           

سرنگونی رژيم  "است خواهان    
اسالمی در کل                 جمهوری

ساختار حکومت و نه صرفأ             
است، در هراس      "  اصالح آن  

از يک انقالب کارگری که                
بساط سرمايه و استثمار خشن         
آنرا واژگون می کند، اعالم              

حفظ نظام يک گزينه      "کرد که    
(است ) داريوش همايون       ." 

بعالوه، بايد يادآور شد که                    
مخالفت حزب مشروطه با                 
حمله نظامی تا آنجا که اعالم            
می کند در صورت وقوع آن            

در کنار رژيم اسالمی قرار            "
از روی انسان    "  خواهد گرفت، 

دوستی و نگرانی از قربانی              
شدن مردم نيست؛ خير، اشتباه        

اينها نگران تجزيه ايران   ! نکنيد
هستند؛ اينها ناسيوناليست های       
عظمت طلبی هستند که                        
حاضرند برای حفظ                                

و ممانعت  "  يکپارچگی کشور "
از تجزيه آن با شيطان، يعنی            
رژيم سرکوبگر و جنايتکار             
اسالمی همدست و هم سنگر             

حفظ "اينها بخاطر              .  شوند
تماميت ارضی و يگانگی ملی        

است که با حمله نظامی      "  ايران
 .به ايران مخالفند

 
حزب مشروطه نه تنها صريح        
و علنی اين نيت و هدف را                  
اعالم می کند، بلکه همچنين             
حمايت صريح شان از تحريم،        
نيات ضد انسانی و ارتجاعی            

زيرا اگر  .  آنها را برمال می کند    
نگرانی از وضعيت مردم،                

٢٧۶شماره   

سالمت و رفاه آنها نقطه عزيمت               
حزب مشروطه بود، با تحريم                      
اقتصادی که پيش و بيش از هر چيز        
دارد از مردم عادی، از مردم                       
کارگر، زحتمکش و محروم قربانی       

. می گيرد، مخالفت می ورزيدند               
خانم هايده توکلی، عضو شورای              
مرکزی حزب مشروطه با صراحت      
کامل از تحريم، اين سالح کشتار               

همواره تاکيد  : "جمعی دفاع می کند     
کرده ايم که مخالف جنگ و موافق           
تحريم های هوشمندانه هستيم و از            
خيلی وقت پيش پيشنهاد شروع اين          
اقدامات را به کشورهای ديگر کرده       

اکنون نيز شاهد هستيم که زمان       .  ايم
هر چقدر می گذرد اين تحريم ها                
تاثير گذارتر می شوند، هر چند که           
متاسفانه به مردم ايران هم اين فشار        
وارد می شود ولی برای گذار از                
اين مرحله می بايست يکی را                      

ما .  جنگ يا تحريم      :  انتخاب کرد   
 ".تحريم را انتخاب کرده ايم

 
اوال، معلوم نيست چرا يک جريان           
سياسی مجبور به انتخاب يکی از              
اين دو اقدام ضد بشری است؟ چرا           
اينها برايشان غيرقابل تصور است         
که يک رژيم سرکوبگر را بدون                
متوسل شدن به اينگونه اقدامات ضد       
انسانی که منجر به رنج و زجر                   
توده های مردم و کشتار وسيع می            
شود، سرنگون کرد؟ باين خاطر که        
اينها از انقالب کارگری می ترسند؛        
اينها از انقالب بيشتر از رژيم                      
اسالمی در هراسند؛ از همين رو               
بود که زمانی که بوی انقالب به                 
مشامشان خورد به صرافت افتادند          

." حفظ نظام يک گزينه است           "که   
اينها می خواهند که در مسير                        
سرنگونی رژيم اسالمی مردم نيز            
زندگيشان ويران شود، مردم نيز               
همراه رژيم به زانو افتاده باشند، تا           
آنها بتوانند با کمک دولتهای غربی          

اينها می دانند که       .  به قدرت برسند    

آلترناتيو مردم نيستند، پس راهی         
را برای سرنگونی رژيم بايد                  
بگزينند که مردم امکان انتخاب را  
از دست داده باشند، مردم آنچنان          
بدبخت و مستاصل شده باشند که          
بشود هر باليی را بر سرشان                  

نقشه و استراتژی اينها     .  نازل کرد 
  .روشن است

 
ثانيا، اينها بر چه مبنايی نظر می          

زمان هر چقدر می            "دهند که        
گذرد اين تحريم ها تاثير گذارتر           

؟ آيا از ضعف رژيم            "می شوند  
اسالمی است يا از عجز مردم                
است که اينها به اين نتيجه رسيده          
اند؟ اينها به آن نيروهايی متعلقند          
که دارای اذهان بيمار گونه اند،            
بر اين تصور اند که فشار تحريم           
ها مردم را آنچنان مستاصل                    
خواهد کرد که عليه رژيم برمی            
خيزند و در اين ميان فرصتی                 
برای نازل شدن اينها با هواپيمای        
اير فرانس، بريتيش ايرويز يا                
آمريکن ايرالين به تهران فراهم           

تاريخ اخير نشان می      .  خواهد آمد 
دهد که چگونه تحريم اقتصادی             
همچون سالح کشتار جمعی عليه        
يک جامعه عمل می کند، ده سال          
تحريم عراق که به قتل عام                       
نزديک به يک ميليون انسان،                
عمدتا نوزادان، کودکان و                         
سالمندان شد، در جلوی چشمان            

اينها اين     .  همه ما قرار دارد             
حقيقت را می دانند، مردم هم می          
دانند؛ از همين رو است که صفت        

را در  " هوشمند"پوچ و بی معنای 
. مقابل تحريم قرار داده اند                       

هوشمند يا احمق، اين تحريم ها              
دارد از مردم رنجديده و محروم           

 .ايران قربانی می گيرد
 

۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

اينها .  اين نيروهای ارتجاعی و ضد انسانی را بايد افشاء کرد            
نقش اين نيروها، چه موافق حمله نظامی و           .  دشمنان مردم اند  

چه مخالف از نوع حزب مشروطه، تحميل رنج، درد،                             
اينها آينده ای سياه را برای      .  گرسنگی و قتل عام به مردم است      

مردم خواهان آزادی، برابری و رفاه           .  مردم ترسيم می کنند     
مردم خواهان جامعه ای هستند که در آن همه صرفنظر                .  اند

از جنسيت، قوم، نژاد، زبان مادری و محل و خانواده ای که                 
در آن متولد می شوند، آزاد و برابر باشند؛ و از برابری،                        
صرفا برابری حقوقی مد نظر نيست، بلکه برابری واقعی،                  

مردم خواهان   .  اجتماعی، اقتصادی و سياسی مد نظر است             
جامعه ای هستند که در آن همه مرفه باشند، نه آنکه اقليتی بر               
ثروت های افسانه ای تکيه زنند و اکثريت عظيم مردم دچار                

چنين جامعه ای فقط و فقط تحت                      .  فقر و فالکت باشند          
نظامی که حزب اتحاد کمونيسم         .  سوسياليسم امکانپذير است    

سازماندهی يک انقالب     .  کارگری برای آن مبارزه می کند           
کارگری عليه رژيم کثيف اسالمی و سرنگونی آن بهمراه                     
سرنگونی نظام سرمايه داری تنها پاسخ واقعی به خواستهای              

 *.مردم است

 

 حزب مشروطه
 ...و نسخه سياه برای آينده ايران

٢٧۶شماره   
  

 سازمان مجاهدين
 يک سکت مذهبی باند سياهی

 

حذف مجاهدين از ليست سياه تروريسم دولت آمريکا، موقعيت و سياستهای اين                        
همانگونه که قرار دادن      .  سازمان را بار ديگر بجلوی صحنه سياست ايران آورد              

مجاهدين در ليست تروريسم ربطی به تروريست بودن يا نبودن مجاهدين نداشت،                  
حذف مجاهدين از ليست تروريسم با نيت          .  حذف آن نيز به اين مساله بيربط است           

بکارگيری اين سازمان در خدمت اهداف و نقشه های ارتجاعی و سياه تروريسم                      
کمااينکه بالفاصله  .  دولتی، بسرکردگی آمريکا در خاورميانه و شمال آفريقا است              

پس از اعالم اين خبر از طرف دولت آمريکا، اخبار مربوط به نقشه بکارگيری اين                
سايت .  انتشار يافت "  آزاد سوريه "سازمان در جنگ در کنار ارتش به اصطالح               

" ارتش آزاد سوريه    "مجاهدين نيز بر آن تائيد گذاشت که سازمان مجاهدين از                        
تقاضا کرده که در مرز لبنان و سوريه قرارگاهی برای دخالت نظامی در جنگ                        

 . داخلی سوريه ايجاد کند

 

سازمان مجاهدين سه دهه است که با مزدوری برای دولتهای سرکوبگر، کمپين                       
ابتدا .  برای تبديل به آلترناتيو رژيم اسالمی توسط غرب را به پيش برده است                           

همکاری تام و تمام با دولت صدام حسين و جنگيدن در ارتش سرکوبگر و                                     
جنايتکار عراق و پس از يورش آمريکا و موتلفينش به عراق، رفتن به آستان بوسی               

اسناد متعددی از همکاری مجاهدين با سازمان های امنيت آمريکا و                             .  آمريکا
اکنون سازمان مجاهدين قرار است بعنوان نيروی نظامی         .  اسرائيل منتشر شده است   

 .ناتو در جنگ داخلی سوريه شرکت کند

 

اگر مجاهدين بر اين خيالند که با اين خوش خدمتی های ارتجاعی به آلترناتيو                              
مطلوب و معتبر رژيم اسالمی بدل می شوند، بايد گفت که فقط در يک خيال خام                        

درست است که دولتهای غربی مشغول تحميل آلترناتيو اسالم به                   .  بسر می برند    
اصطالح معتدل و با الگوی ترکيه بر منطقه هستند، اما مجاهدين شامل اين نيرو                       

سازمان مجاهدين يک سکت مذهبی و بدون هيچ پايه اجتماعی در                         .  نمی شوند  
اين سازمان می تواند نيروی يک سناريوی سياه در ايران باشد،            .  جامعه ايران است  

مزدوری   -مجاهدين قرار است در سوريه تمرين نظامی          .  اما آلترناتيو قدرت، خير    
ببينند تا اگر غرب تصميم به حمله نظامی به ايران گرفت، از نيروی اين سازمان                      

بايد ماهيت اين سازمان      .  در خدمت اين هدف سياه و تروريستی خود بهره جويند                
 . باند سياهی را نزد جامعه و جهانيان افشاء کرد -مذهبی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ١۶

 

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی 
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را 

امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت يک 
.گنجينه غنی آموزش است  

 

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

!جنبش مجمع عمومى کارگرانزنده باد   
!زنده باد شوراهاى کارگرى   

مجمع عمومى ظرف اعمال ! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد
! اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  

!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

مدتی است آه طرفداران تشكلهای      
مستقل آارگری بخصوص در               
سطح خارج از آشور پرچمی را          
بلند آرده اند تحت عنوان جنبش             
مستقل آارگری آه گويا جدا از              
ذهنيت آنها موجوديت مستقل و              
قائم بذاتی داشته و حتی گويا                      
پالتفرم و اهداف سياسی و طبقاتی       
نانوشته ای هم موجود است آه بنا         
به اقتضای زمان و شرايط ميتوان        
بدانها در برخورد به ديگران و يا          
توجيه و توضيح حرآتهايشان اتكا       
آرد و يا حتی به نقد و افشای غير          
خوديها، آنهايی آه با تز تشكلهای          
مستقل آارگری موافق نيستند،               

 . پرداخت

 

از آنجايی آه هيچ نوشته و سند                
پايه ايی در توضيح اين به                           

آه بعضا       "  جنبش"اصطالح       
هم خوانده ميشود وجود           "  نوپا"

ندارد و از آنجايی آه طرفدارانش        
نه يك سازمان سياسی و يا تشكل            
پايدار و سنت دار است، نميتوان           
بطور همجانبه به بررسی و نقد آن       

ولی ميتوان از تحرآات         .  نشست
تاآنونی، بيانيه ها و اطالعيه های        
جريانات موسوم بدان آه ظاهرا            

جديد در  "  ترند"در شكل دادن يك      
بين نيروهای اپوزيسيون هستند به       
يك ارزيابی مشخص از اهداف و          

بطور .  سياستهای آنها دست يافت      
قطع قصد جنگ با موهومات و              
اشباح را ندارم از اين رو                            

" جنبش"اميدوارم علم آنندگان اين     
روشنتر رو به جامعه خود را                   

 .معرفی آنند

 

سابقه مبارزه و نقد جريانات به               
و "  آارگری آارگری  "اصطالح   

 

 پرچمی جديد" جنبش مستقل آارگری"

 !در مقابله با گرايش سوسياليستی در درون طبقه آارگر
 

 جليل بهروزى

يا خط پنج در جنبش آارگری           
بطور گسترده و در شكل                     
پلميكهای مدون به سالهای پس        

جنبش .  برميگردد    ١٣۵٧از    
آمونسيتی و جريان متحزب             
آمونيستی در درون طبقه                   
آارگر جدال وسيعی را با اين           
ترند چه در بين آارگران و چه        

طرفدار "در سطح تشكلهای             
و سازمانهای چپ به        "  آارگر

پيش برد و در دوره هايی حتی        
توانست اين جريان را ايزوله و      
بسيار بی تاثير در جنبش                     

بخصوص .  آارگری بدل آند       
در شرايطی آه آزاديهای                    
سياسی نسبی در جامعه وجود         
داشت و يا در شرايطی آه                  
حزبيت و آار حزبی الگوی              
قوی جهت سازمان يابی و                  

. هدايت مبارزات آارگری بود      
امروز تا آنجايی آه به شرايط          
در ايران برميگردد، بخاطر            
سرآوب و آشتار وسيع و بدليل      
تداوم اختناق هار در جامعه از        
يك طرف و عدم وجود يك                   
حزب آمونيستی آارگری                 
قدرتمند اين جريانات يك بار             
ديگر به ميدان آمده و ظاهرا              

 .جان تازه ای يافته اند

 

بطور قطع بخشی از افراد و             
با نيت سالم   "  جنبش"فعالين اين   

و با هدف حمايت از مبارزات         
آارگری در ايران برای تحقق        
خواسته خود و حتی مبارزه با          
رژيم ضد آارگر جمهوری               
اسالمی به اين صف پيوسته              

بخشی آه شايد در دوره            .  اند
هايی از زندگی سياسی خود             
عضو يك سازمان چپ و                     
آمونيست و يا خود يك عنصر         

٢٧۶شماره   

پيشرو و مبارز در بين آارگران                
اما قضاوت از يك جريان        .  بوده اند 

و پرچم، قبل از آن آه به ترآيب و              
افراد حاضر در آن و يا آنچه آه                   
نمايندگان آن درباره اهداف و                       
سياستهايش ميگويند تكيه آند بايد به        
نقش و جايگاه واقعی آن و اهداف               
ابژآتيوی آه دنبال ميشود، متكی              

 . باشد

 

اين واقعيت است آه جنبش طبقه                
آارگر بمثابه يك آليت در درون                
خود با گرايشات متفاوتی روبرو               

گرايشاتی آه از سنت، تاريخ      .  است  
و رهبران مشخص برخوردار بوده        
و برنامه، اهداف و حتی اشكال                   
سازمان يابی مشخصی را دنبال                

گرايشاتی آه خود يك جنبش      .  ميكنند
مشخصتری را در درون طبقه                    

در جنبش   .  آارگر نمايندگی ميكنند     
آارگری ايران ما با گرايش                           
سنديكاليستی هرچند به شكل خيلی           
ضعيف آن در دوره هايی مواجهه            

اما امروز بار ديگر               .  بوده ايم    
تحرآات جرياناتی متعلق به اين                 
گرايش و بعضا آنارآوسنديكاليستی       
در عرصه جنبش آارگری در گشت      
و گذار است و يك نمود بارز آن هم           
عرض اندام آردن جريانات به                   
اصطالح آارگری آارگری آه                  

 ،رابطه نزديكی هم از نظر افقش              
سياستها و هم از نظر سبك آار و                
نوع سازماندهی با جنبش                                
سنديكاليسستی دارد، در خارج از            

هر چند آه سنت جنبش      .  ايران است 
سوسياليستی و تحزب گرايی جريان      
بسيار قويی در بين طبقه آارگر                  
ايران بوده است، اما سرآوب مداوم        
و وحشيانه اين جنبش توسط                          
رژيمهای ديكتاتوری شاه و اسالمی        
هميشه اين امكان را برای جنبشهای        

غير سوسياليستی فراهم آرده آه         
در دوره هايی به ظاهر صاحب            

ولی هر زمان       .  نفوذ جلوه آنند      
توازن قواى سياسی به نفع طبقه و       
جامعه تغيير آرد ما با تحرك                   
وسيع و قدرتمند گرايش                              
سوسياليستی و بالطبع حزبيت در        
بين طبقه آارگر روبرو بوده ايم و       
همين شرايط ويژه در جنبش                   
آارگری است آه هميشه عامل              
فشاری برای جنبش سنديكاليستی        
و بطور مشخص جريانات به                 
اصطالح آارگری آارگری و               
عامل ستيزه جويی جريانات                   
موسوم به جنبش و ترند با جنبش          

 .آمونيستی بوده است

 

اما برگرديم به جرياناتی به                      
اصطالح آارگری آارگری آه            
ظاهرا در حال بلند آردن پرچم             
جديدی تحت عنوان  جنبش مستقل      

 . آارگری هستند

 

قابل درك و بعضا قابل سمپاتی              
است اگر آارگران در ايران بحث       
تشكلهای توده ای مستقل را طرح        

حال .  آنند و به پای آن بروند                
ميخواهد اين تشكل هر نامی به               

منظور آامال روشن     .  خود بگيرد  
قصد، زدن تشكلهای غير         .  است

دولتی و ضديت با تشكلهايی است       
آه در خدمت آارفرمايان، دولت         
و چماق سرآوب مبارزات                       

اما جريانی آه        .  آارگران است   
تحت پوشش حمايت از تشكلهايی        
مستقل آارگری مدام در بوق                  
تئوری ضديت با حزبيت و متشكل 

آردن 
٧صفحه   
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آارگران در حزب آمونيستی آنها       
ميدمد، مشخص است آه اين                    
جريان هدفی جز تبليغ آرنش                   
آارگران به شرايط موجود و                   
مناسبات استثمارگرايانه سرمايه          

 .داری ندارد

 

تاريخ جدالهای طبقاتی چند سده             
گذشته و تاريخ مبارزات طبقه                
آارگر ثابت ميكند آه طبقه بدون           
حزب سياسی نه تنها قادر به آسب       
قدرت سياسی جهت يك انقالب               
اجتماعی نيست بلكه از تحميل                
اصالحات اساسی به طبقه حاآمه         
و دولت جهت تامين يك شرايط               

اين اساس خط    .  انسانی عاجزاست 
فاصله جنبش آمونيستی طبقه                 

اينها .  آارگر با اين جريانات است      
قبل از اين آه معضلشان استقالل          
تشكلهای توده ای طبقه آارگر از          
حكومت و آارفرمايان باشد،                   
تالشش مصروف فاصله ايجاد               

 
 پرچمی جديد" جنبش مستقل آارگری"

 ...در مقابله با گرايش سوسياليستی در درون طبقه آارگر 

آردن بين آارگران و احزابی         
است آه نمايندگی طبقاتی و               
سياسی آارگر و پيكان حمله             
اين طبقه به دولت و طبقه                     

 .حاآمه است

 

جنبش "با بلند آردن پرچم                  
به نظر       "  مستقل آارگری      

ميرسد تالش بخشی از                          
تشكلهای "جريانات حامی                 

لوای ديگری  "  مستقل آارگری 
ظاهرا .  را به خود گرفته است       

پرچم داری جنبش مستقل                   
آارگری ميخواهد مكمل                      
ضديت تاريخی اين جريانات با      
سازمان يابی حزبی آارگران و     
بخشی از نيروهای چپ و                   

اگر .  آمونيست منفرد باشد          
شعار تشكل مستقل آارگری در     
خود ميتوانست به درجه ای               
توضيح دهنده تالش بخشی از         
فعالين آارگری برای سازمان        

٢٧۶شماره   

دادن تشكلهای مستقل از رژيم باشد،       
جنبش "تبليغ و بلند آردن پرچم                   

چيزی جز تالش      "  مستقل آارگری  
آگاهانه جهت تفرقه در بين آارگران      

جنبشها يك پديده ابژآتيو و           .  نيست
بسيج هر تعداد آارگر      .  عينی هستند 

و فعال مدافع آارگر دور پرچمی آه       
هيچ زمينه اجتماعی و يا تاريخی               
نداشته و از هيچ برنامه و اهداف                
اجتماعی برخوردار نيست، ضديت       
آشكار با سنت سوسياليستی طبقه               

تبليغ جريانی آه در         .  آارگر است  
دنيای واقع وجود خارجی نداشته،            
يعنی جنبش مستقل آارگری، تحميل      
ذهنيت جريانی است آه نه رابطه              
ای با جنبش آارگری داشته و نه                 

. امر اين طبقه امر واقعی آن ميباشد        
سئوال اساسی آه مقابل اين جريانات  

جنبش "بايد قرار داد اين است آه آيا        
هم وجود     "  غير مستقل آارگری        

دارد؟ يا اين آه اين جماعت آگاهانه          
مبلغ بی هويتی در بين آارگران و             

مخدوش آردن مرز جنبشهای               
واقعی در دورن طبقه آارگرند؟           
ممكن است اينها درصدد اند آه              
خط فاصله خود را با جريانات               
اسالمی و سبزی آه تا بحال جز            
سرآوب آارگران و يا منحرف             
آردن مبارزات آنان نقش ديگری        

در اين صورت      .  نداشتند، بكشند  
اينها بايد قبل از هر چيزی پذيرفته 
باشند آه شوراهای اسالمی،                   
انجمنهای اسالمی در آارخانه ها        
و آل عوامل رژيم و جريانات به          
اصطالح اصالح طلب رژيم در          
آارخانجات و محيط آار بخشی           

 .از جنبش طبقه آارگر هستند

 

واقعيت اين است پرچمی آه                    
توسط اين جماعت تحت عنوان             

برپا "   جنبش مستقل آارگری      "
شده است جدا از دنبال آردن                   
اهداف ديرينه جريانات                               
سنديكاليستی و اآونوميستی عليه        
جنبش آمونيستی آارگری و                   
تحزب آارگری تحت يك لوای              
جديد، جز دامن زدن به                                
سردرگمی و گيجی در بين بخشی        
از محافل و منفردين سياسی در             
خارج از آشور هيچ مابه ازای              

 . *سياسی نخواهد داشت

 

 اکتبر در گوتنبرگ ١٠تظاهرات 
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پناهجويی، تظاهرات با شکوهی عليه اعدام و لزوم لغو اعدام  در سراسر جهان برگزار                  
در .  تظاهرات با خوش آمد گويی و سخنرانی کوتاهی از کريم نوری شروع شد                        .  شد
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با سالم به همه رفقا و دوستان و              
خوش آمد گويی به مهوش                          
عالسوندی که عرصه فعاليت در         
خارج کشور در رابطه با لغو                   

ما .  مجازات اعدام را آغاز کردند       
ما .  دستشان را به گرمی ميفشاريم      

هم مثل مهوش روزی که محمد و          
عبداهللا فتحی اعدام شدند تا صبح            

نه تنها ما     .  تن و بدن مان لرزيد         
بلکه هزاران هزار نفر منتظر                

آيا اعدام  .  بودند که ببينند چی ميشه    
 ميشوند يا نه؟

 
محمد و عبداهللا اولين و آخرين                 

همين .  نفری نبودند که اعدام شدند      
االن صدها نفر در انتظار اعدام             

زانيار        ،لقمان مرادها      .  هستند
خسروی ها و کسان       .  ،مرادی ها  

 .ديگر منتظر اعدام اند
 

اعدام کلمه ای است که تو تن هر            
اعدام قلب    .  کسی رعشه ميندازد      

هر .  هر کسی رو به درد ميارد             
کسی که ذره ای انسانيت داشته               

ميخواد اعدام به صورت           .  باشد
ميخواد     ،صندلی الکتريکی باشه      
ميخواد    ،اعدام با طناب دار باشه        

! اين اعدام تيرباران شدن باشه               
ما .  فرقی در نوعش نميکنه                 

ما              ،کمونيستهای کارگری            
انسانهای آزاديخواه و برابری                

ما مخالفيتن اعدام ميگيم                ،طلب
اعدام ضد انسانی ترين و شنيع                
ترين و خشن ترين و توهين آميز           

 .ترين شکل مجازات است
 

اعدام جنايتى سازمان يافته و از             
طبق .  قبل برنامه ريزی شده است      

. نقشه قبلی اين کار را ميکنند                   
ساعتی رو و زمانی رو در نظر             
ميگيرند که جان انسانی رو ازش          

اعدام ابزاريه در دست          .  بگيرند
حکومتها که بتونن حاکميت                      

که .  خودشون رو تثبيت بکنند             
بتونن مردم معترض رو به تمکين       

جمهوری اسالمی تا       .  در بيارند   

 

 سخنرانى فخرى جواهرى
 اکتبر ١٠در تظاهرات 

حاال هم طی اين سی و چند                  
سال با اتکا بر سرکوب و                     

بی رحمی و زن                   ،خشونت
 ،کودک آزاری                       ،ستيزی

استثمار و سرکوب و شکنجه           
تونسته به زندگی نفرتبارش              

اين حکومت بدون       .  ادامه بده   
بدون شکنجه يک روز          ،اعدام

 .هم نميتونه سر پا بمونه
 

جوامع ديکتاتوری و ضد                    
انسانی مثل ايران به بهانه اقدام       

به بهانه ای     ،عليه امنيت کشور  
" توهين"که به محمد و نقی               

به بهانه اينکه روش                    ،شده
به بهانه          ،زندگی مردم چيه        

اينکه مردم مشروبات الکلی             
به بهانه ای           ،مصرف ميکنند   

که قتل انجام دادند و قاتلين رو          
صورت   ،به مجازات ميرسونند  

ما ميگيم اگر سهيال          .  ميگيرد
اگر   ،قديريها تن فروشی ميکنند   
اينها   ،شهال جاهدها آدم ميکشند    

. همه خود قربانی اون نظامند          
اين جمهوری جنايتکار اسالمی     
است که مسبب همه اين                        

هيچ کس حق نداره    .  جنايتهاست
جان کس ديگری رو بگيره چه       
دولت باشه چه فرد باشه يا                  

هيچکس حق ندارد          .  خاندان
 .اينکار رو انجام دهد

 
جامعه ای که اعدام درش هست      

. اون جامعه هميشه پر از قتله          
اعدام جواب رشد جنايت در              

بايد زمينه هاشو    .  جامعه نيست 
. از بين برد و جلوش رو گرفت      

اگر ميخوايم جامعه ای داشته           
باشيم که در اون قتل و بعد هم           

بايد خود    ،مجازات اعدام نباشه   
 .قانون انسانی باشه

 
جمهوری اسالمی در طی اين          
سی و چند سال با اعدام                          

 ،مردان             ،کودکان زنان            
 ،برابری طلبان       ،آزاديخواهان

٢٧۶شماره   

با اعدام صد هزار           ،همجنسگرايان
زندانی سياسی يکی از سياه ترين              
کارنامه های جنايت را ثبت کرده              

قبال به بهانه جلوگيری از              .  است
دختران باکره زندانی سياسی به                 
بهشت به آنان تجاوز و سپس تير                

اما امروزه نه تنها          ،باران ميکردند  
به دختران بلکه به پسران هم تجاوز        
ميکنند و از تجاوز به عنوان يک               

اين .  وسيله شکنجه علنا نام ميبرند         
ددصفتان بيشرمی رو به حدی                     

نه   ،رسوندند که نه تنها در خيابانها        
تنها در معابر عمومی بلکه جلوی             

مردان و        ،چشم کودکان خردسال       

زنان قربانی نظام سرمايه داری           
بلکه برنامه      ،را حلق آويز ميکنند   

اعدام رو در تلويزيون خودشون          
 .به نمايش در ميارند

 
ماشين اعدام بيوقفه   !  دوستان  ،رفقا

داره کار ميکند و اين گسترش                
مبارزه برای لغو اعدام رو تاکيد           

ما مرتبا عليه اين جنايات        .  ميکنه
اما اعالم    .  مبارزه خواهيم کرد       

ميکنيم که متوقف کردن ماشين             
اعدام در گرو بزير کشيدن                        

. حکومت اسالمی اعدام است                
 . مرگ بر جمهورى اسالمى

اکتبر ١٠ ،گوتنبرگ  



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

در ماههای اخير تحرآات قومی و       
ناسيوناليستی شدت بيشتری گرفته      

شعار فدراليسم بطور               .  است
برجسته تری در تبليغات جريانات      
قومگرای منتسب به آرد و عرب         
و بلوچ و آذری و همچنين برخی           
جريانات ناسيوناليست ايرانی ديده      

نسخه فدراليستی آردن         .  ميشود
جامعه عراق و حمايت دولت                   
تروريست دولتی به جريانات                  
قومگرای ناسيوناليست تحرك               

متكی آردن  .  بيشتری بخشيده است  
شالوده های فلسفی و ايدئولوژيك          
حكومتها و دولتهای جديد بر مبنای      
قوميت و مليت و مذهب نيز علی           
العموم به اين تالشها و تحرآات             
ابعاد و زمينه های جديدی برای             

. گسترش و ماديت بخشيده است            
زمينه ها    ،در اين مطلب به جايگاه    

و پی آمدهای سياست فدراليسم در        
 . تحوالت جاری می پردازيم

 

نقش مخرب ناسيوناليسم و قومی       
 گری در تحوالت آتی

ايران دستخوش عظيم ترين                      
سرنگونی .  تحوالت اجتماعی است  

و سقوط رژيم اسالمی محتوم                  
راه فرار و نجاتی برای              .  است

. رژيم اسالمی متصور نيست                
جدال و آشمكش بر سر آينده                     
ايران يك محور تعيين آننده                      

. آشمكش های سياسی جامعه است     
. اين جدال همه جانبه است                         

اقتصادی و سياسی و اجتماعی               
نه تنها نوع و محتوای                 .  است

اقتصادی و سياسی و مبانی فكری        
و عقيدتی نظام آتی بلكه شكل و               
چهارچوب و ساختارهای آن                   
موضوع يك جدال عظيم طبقاتی و       

مساله ايدئولوژی   .  اجتماعی است  
و فلسفه حكومت عالوه بر مبانی           
سياسی و ساختاری حكومت خود         

 

 فدراليسم سياستی ارتجاعی و ضد انسانی است
 

 على جوادى

موضوع جدال ميان جريانات         
مختلف مدعی قدرت سياسی در     

 .فردای ايران است

 

يك محور تالش جريانات                    
ناسيوناليست دست راستی و            
محافظه آار قرار دادن هويت         
قومی و ملی در تعيين شالوده           
های فكری و فلسفی حكومت            
آتی در ايران پس از جمهوری        

مليت و ملی         .  اسالمی است    
قوميت و قومی گرايی        ،گرايی

رگه های مختلفی از اين تالش         
برای شكل دادن به فلسفه و                 
ايدئولوژی حكومت و نظام آتی      

ابعاد و      .  در ايران هستند           
چگونگی و تاثير اين تالش                
جريانات ناسيوناليست و                     
قومگرا را بايد و ميتوان با                  
تالش جريانات اسالميستی در        
دوران شكل گيری حاآميت              
ضد انقالب اسالمی مقايسه               

اگر در تحوالت سالهای        .  آرد
جريانات مرتجع اسالمی با       ۵٧

هم دستی و آمك غرب توانستند   
اسالم و اسالميت را به مبنايی         
برای شكل دهی حكومت                     
جايگزين رژيم استبداد شاهی          
قرار دهند و خواست مردم                 
برای آزادی و برابری و رفاه           
را به خاك و خون بكشند و يك           
ديكتاتوری سياه مذهبی را بر           
مردم و جامعه تحميل آنند؛ اين       
بار هم جريانات ناسيوناليست و     
قومگرا بنام اصالت ملی گرايی     
و مليت و قومگرايی تالش                 
ميكنند آه چنين آينده سياهی را        

 . برای مردم تدارك ببينند

 

آمتر آسی است آه نداند آه               
انقالب "رژيم اسالمی محصول    

اما جريانی بود آه        ،نبود"  ۵٧

٢٧۶شماره   

قادر شد با توجه به امكانات و                       
پشتيبانی غرب و بر دوش شانه های       

مذهبی در ايران        _  جريان ملی        
زمانی .  حاآميت را از آن خود آند         

آه ديگر زوال و سقوط رژيم شاه               
 ،برای همگان مسجل شده بود                     

بورژازی غرب بمنظور به سرانجام     
رساندن همان نقشه عمل و اهداف             

جريان اسالميستها را از       ،رژيم شاه 
لجنزار حاشيه ای ترين جريانات              
ضد آمونيست و ضد آزاديخواهی به   

پر و بالی         .  جلوی صحنه آورد        
بهشان دادند و در توافق و بند و                    
بستی ارتجاعی اين جريانات قادر            
شدند با حمايت بخشهای وسيع                     

مذهبی در راس قدرت    _  جنبش ملی   
و ديديم آه ضد انقالب                   .  گيرند

اسالمی چه سرنوشت سياهی را                
خمينی و    .  برای مردم تدارك ديد         

جريان اسالمی محصول چرخش و        
عقبگرد سياسی و مذهبی مردم در            

منشاء قدرتگيری و         .  ايران نبود    
حاآم شدن جريان اسالمی نفوذ و               
قدرت مذهب در جامعه و يا                           
بيعالقگی و تمدن گريزی مردم                  

به قول منصور حكمت       .  ايران نبود  
جريان اسالمی را همان جرياناتی به      

آشاندند آه    ۵٧جلوی صحنه انقالب    
تا روز قبلش زير بغل رژيم شاه را            

همان آسانی آه            .  گرفته بودند     
و .  ساواآش را تعليم داده بودند                

نيازمند يك آمر بند سبز در                            
آشمكشهای جنگ سرد و مقابله با             

 . شوروی و بلوك شرق بودند

 

جريانات ناسيوناليستی هم عموما بر      
متن چنين سناريوهايی از تحوالت           

. اجتماعی و سياسی فعاليت ميكنند           
. ماتريال مادی چنين تحولی هستند          

خواست ايجاد حكومتی بر مبنای               
هويتهای آاذب ملی و يا ترآيبی از           
هويت ملی و قومی تدارك يك چنين          
سرنوشت سياه ديگری برای مردمی     

است آه برای آزادی و برابری و         
ترجمه زمينی   .  رفاه تالش ميكنند    

و امروزی چنين تقالهايی آامال           
سرانجام يك تحول      .  روشن است  

ناسيوناليستی در دوران حاضر            
نميتواند بدون ايجاد گورهای دسته     
جمعی و خلق فجايعی از جمله                

و توليد گسترده   "  پاآسازی قومی "
ترين آينه و نفرت قومی و قبيله             
ای و ملی و تفكرات نژاد پرستانه         

 .در جامعه همراه نباشد

 

واقعيت اين است آه بر خالف                
ناسيوناليسم قرن نوزده و اوان               
شكل گيری دولتهای بورژوايی آه     

آشور سازی    –پروژه های دولت     
" اقوام"عموما بر مبنای ادغام               

ساآن در سرزمينهای مورد نظر         
آه امكان شكل گيری يك سازمان         
اقتصادی قوام يافته بورژايی را           

صورت               ،ممكن ميكردند             
ميگرفت؛ در دوران حاضر                    

آشور سازی    –پروسه های دولت    
عمدتا با تحرك گسترده                                

تجزيه قومی و ملی و         ،قومگرايی
ايجاد خصومت و آينه توزی                  
قومی و ملی و نژادی مترادف                

موقعيت آشورهای تازه          .  است
ايجاد شده بلوك سابق شرق و                  
همچنين وضعيت عراق و ليبی و         
افغانستان گواهی بر اين ادعا                  

در اين دوران ناسيوناليسم        .  است
و قوم گرايی و مذهب مبانی                     
شالوده های فكری و ايدئولوژيك          
حكومتهای آنونی بورژوايی را           

و مهمتر اين           .  تشكيل ميدهند     
پروسه ها بخشی از سياست و                
واقعيت سياسی نظم نوين جهانی          

بطور مثال هويت ملی              .  است
آمريكايی در    

١٠صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

آشور   –دوران شكل دادن دولت         
آمريكا در هيچ دورانی متكی به             
تعلق زبانی و قومی و نژادی                    

برخالف .  مشترك و واحدی نبود       
ناسيوناليسم قومی آه بر اشتراك           

 ،زبان و قوميت تاآيد مفرطی دارد     
ناسيوناليسم ليبرالی قرن نوزده              
متحد آننده و ادغام آننده اقوام                 
مختلف ساآن سرزمين مورد نظر       

اما در دوران حاضر آمتر           .  بود
پروسه ناسيوناليستی آشور سازی      
را ميتوان مشاهده آرد آه به رو             
در رويی و کشمکش خونين قومی       

. و ملی و نژادی منتج نشده باشد             
حتی زمانيكه اين پروسه ها به                 

شرايط جديد    ،سرانجامی رسيده اند  
مستلزم تضمين انواع نابرابری و        
تبعيض و ستم و خصومت در                  

 . ميان آحاد جامعه بوده است

 

ناسيوناليسم و قومگرايی در                     
تحوالت امروز همان نقش سياه و         
واپسگرا و مخربی را ايفا ميكند             

 ۵٧آه مذهب و اسالم در تحوالت        
تالش برای حقنه آردن       .  ايفا آرد  

هويتهای ارتجاعی ملی و قومی بر      
مردمی آه ميخواهند آزاد و برابر        

نميتواند نتيجه ديگری                    ،باشند
 .  داشته باشد

 

جايگاه و چشم انداز ناسيوناليسم       
 و قومگرايی

جايگاه و زمينه های تحرك                       
ناسيوناليسم و قوم گرايی در                     
جامعه و تحوالت سياسی آتی                   
ايران چيست؟ برای پاسخ بايد به           
زمينه های شاخه های مختلف                 
ناسيوناليسم و تاريخچه و مناسبات      

. جريانات ناسيوناليست پرداخت         
ناسيوناليسم ايرانی دارای يك                  

 
فدراليسم سياستی ارتجاعی و ضد 

 ...انسانی است 

سابقه تاريخی و يك افق                        
ديرپاتر در تحوالت معاصر            

اما ناسيوناليسم     .  ايران است    
قومی فاقد چنين زمينه و                       
تاريخچه سياسی ديرينه ای               

اگرچه ناسيوناليسم علی     .  است
العموم و ناسيوناليسم ايرانی             
بطور مشخص يك افق سياسی        
مطرح در تحوالت معاصر               
است و به درجاتی در جامعه و        
در ميان مردم دارای ريشه                
اجتماعی و تحرك قابل مالحظه     

اما ناسيوناليسم قومی     ،ای است 
از چنين جايگاهی برخوردار          

هويت قومی و                   .  نيست
قوميگری از ريشه و سابقه ای        
در ميان مردم برخوردار                    

به سختی ميتوان آمتر        .  نيست
بخشی از جامعه را مشخص             
آرد آه خود را با تعلقات قوم            

اما .  پرستانه تعريف و بيان آند     
ناسيوناليسم ايرانی دارای                  
آارنامه و تاريخچه ای است آه      
تحوالت معينی را در تاريخ              
تحوالت آاپيتاليستی ايران به          

افق .  نام خود ثبت آرده است          
حاآم در تبديل ايران به يك                 
آشور و يك دولت بر مبنای               
قوانين بورژوايی مالكيت و               

ايجاد يك  .  حقوق بورژوايی بود  
جامعه واحد با زير ساختها و            
مناسبات مالكيتی سرمايه داری     
و تغيير آن از جامعه عقب                   
مانده عشريتی و فئودالی به               
جامعه سرمايه داری پرچم                

 . عمومی اين جنبش بود

 

اما اين تغيير و تحول                              
بورژوازی بر خالف تحوالت        
پيش از آن در اروپا با يك                     
انقالب بورژوايی و يا يك تكان       

٢٧۶شماره   
. شديد اجتماعی از پايين همراه نبود        

بلكه استبداد و ديكتاتوری رضا                  
خانی چاشنی اين تغيير و تحول و              

. مهندسی اجتماعی از باال بود                     
استبداد سياسی و ديكتاتوری همواره      

 –رآن اساسی حاآميت بورژوا                 
. ناسيوناليستی در ايران بوده است          

به لحاظ سياسی اين شاخه از                         
ناسيوناليسم به شدت سرآوبگر و              
عظمت طلب بوده و در دورانهای            
متوالی در حاآميت سلطنت پهلوی          
ساير بخشهای ناسيوناليست را                   
سرآوب آرده و توانسته بود آه                  

ناسيوناليسم "خود را در موقعيت              
. قراردهد"  متحد آننده   "و    "  حاآم

رابطه و مناسبات ميان گرايشات و          
شاخه های مختلف ناسيوناليسم در            
پس از سرنگونی رژيم شاه                            
دستخوش تغييرات اساسی و تعيين          

سهم خواهی از قدرت     .  آننده ای شد   
بورژوايی و تجديد تعريف موقعيت        
اين بخشهای بورژوازی آه با پرچم        
قوم پرستی و فدراليسم و هويت ملی        
و قومی وارد ميدان شده اند يك رآن        
دعوای ميان بخشهای ناسيوناليست         

. راست جامعه بطور مشخص است       
يكی از مخاطراتی آه فردای                        
تحوالت سياسی ايران را تهديد                   
ميكند رقابت و تضادهای اين                        

. جريانات ناسيوناليستی مختلف است   
هر درجه تحرك ناسيوناليسم مستلزم      
آينه توزی و خصومت و ضديت با         
هويت عام و جهانشمول انسانی                  

تشديد رقابت و آشمكش                .  است
جريانات ناسيوناليستی و جريانات          
ناسيوناليست قوم پرست منشاء انواع   

. آشمكش ها و خونريزی ها است             
جامعه ای آه صحنه تحرك اين                   
جريانات باشد بدون شك دستخوش          

. جنون ملی و قومی است                                
ناسيوناليسم قوم پرست امروز سهم         
خواهی خود را از قدرت در پرچم            

 .فدراليسم پيچيده است

 

 واقعيات و توهمات: فدراليسم

بر خالف تصورات و تبليغات                     
جريانات ناسيوناليست قوم پرست            

رفع ستم   "فدراليسم نسخه ای برای         
آردن جامعه  "  دمكراتيزه"و يا " ملی

گسترش "و يا اقدامی در جهت               
در جامعه      "  آزاديهای سياسی     

راه حلی مدنی برای جامعه     .  نيست
متكلم با    "  اقوام"ای متشكل از          
" تاريخچه قومی    "زبانها و يا              
نسخه ای برای        .  متفاوت نيست   

و "  همزيستی مسالمت آميز            "
و آحاد مختلف يك       "  آشتی اقوام  "

بر عكس متضمن      .  جامعه نيست  
تحميل يك عقبگرد عظيم فرهنگی       
و اجتماعی و همه جانبه به مردم           

يك شعار و سياست                    .  است
. ارتجاعی و ضد مردمی است              

سياستی است آه عميقترين شكافها     
و خصومتهای قومی و ملی را در        

فدراليسم به   .  جامعه نهادينه ميكند    
لحاظ عملی تنها ميتواند چاشنی             
يكی از خونين ترين درگيری ها           

در . (در تاريخ معاصر ايران باشد    
 ،محكوميت شعار فدراليسم                     

 )١٩٩۶ژوئن  ،منصور حکمت
 

رفع "فدراليسم نسخه ای برای               
بر عكس تالشی   .  نيست"  ستم ملی 

برای نهادينه آردن تمايزات و               
اختالفات ميان بخشهای مختلف           

ستم ملی و هر گونه         .  مردم است  
ستم و تبعيضی بر مبنای انتساب          
افراد جامعه به مليتهای مختلف             
يكی از وجوه آريه نابرابری                   
انسانها در جامعه طبقاتی سرمايه        
داری معاصر است و بايد از ميان       

نابودی ستم ملی و           .  برده شود   
تضمين برابری همه انسانها و               
شهروندان جامعه مستقل از                     
تعلقات قومی و ملی يك هدف                  
اعالم شده آمونيسم آارگری                  

 ،پاسخ اصولی به ستم ملی        .  است
تالش همه جانبه برای رفع ستم             
ملی و تضمين برابری همه جانبه        
انسانها و از ميان بردن سرمايه             
داری و استثمار و جامعه طبقاتی         

اما فدراليسم نه تنها                    .  است
را از    "  ملی و قومی      "تمايزات    

ميان نمی برد بلكه اين تقسيم                    
بنديها را به سطح آشمكش و رو           
 . در رويی همه جانبه ارتقاء ميدهد

 

فدراليسم 
١١صفحه   
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" دمكراتيزه آردن   "تالشی برای       
. قدرت سياسی در جامعه نيست            

برعكس ايجاد دولت متكی بر                  
فدراليسم قومی نه تنها تالشی                   
برای دمكراتيزه آردن قدرت                  
سياسی و آزاديهای بيشتر سياسی         
نيست بلكه هويت قومی و ملی را          
در تمامی شئون نظام اداری                     

حاآميت .  جامعه نهادينه ميكند          
فدرال و قومی بهيچوجه متراف با        
حاآميت آحاد مردم قرار داده شده         

. در يك چهارچوب فدرال نيست           
نفس ايجاد حاآميتی بر مبنای                   
قوميت و مليت بعنوان مبنای                    
حقوقی و معنوی در هر محدوده            
ای خود ناقض حق حاآميت                      
شهروندان و نتيجتا زير پا گذاشتن        
حق واقعی مردم در آن محدوده در   
تعيين سرنوشت و سوخت و ساز          

هيچ نوع  .  اداری و حكومت است     
عنصر دمكراتيكی در يك نظام               

اگر قرار  .  فدراليستی مستتر نيست  
دادن عنصر مذهب و مثال اسالم            
در مبانی حكومت عين زير پا                  
گذاشتن ابتدايی ترين حقوق مدنی         
و شهروندی انسانهاست؛ قرار               
دادن عنصر قوميت و مليت در               
حكومت نيز نقشی معادل قرار                
دادن مذهب در دولت و نظام                    

نظام داخلی يك   .  اداری آشور دارد  
حكومت فدرال قومی نميتواند سر        

به همان      "  دمكراتيك"سوزنی      
معنای عمومی در فرهنگ عام              

حكومتهای فدرال      .  مردم باشد     
 ،قومی حكومتهايی نابرابر                       

سرآوبگر و بنا به تعريف قوم                 
برای .  پرست و نژاد پرست هستند     

درك مساله آافی است نگاهی                  
گذرا به حكومتهای قومی آه در             
پس از جنگ سرد شكل گرفته اند          

 . بيندازيم

 

 
 

فدراليسم سياستی ارتجاعی و ضد 
 ...انسانی است 

فدراليسم راه حلی مدنی برای          
با "  اقوام"جامعه ای متشكل از      

" تاريخچه قومی  "زبانها و يا         
نسخه ای برای    .  متفاوت نيست 

و "  همزيستی مسالمت آميز       "
و آحاد مختلف       "  آشتی اقوام   "

بر عكس هر    .  يك جامعه نيست   
درجه تحرك و فعل و انفعال              
فدراليستی متضمن ايجاد زمينه     
های خونين آشمكش در ميان           

الصاق هويت      .  مردم است      
قومی و ملی به انسانهای ساآن       

خلق خود آگاهی           ،يك جامعه   
وارونه ملی و قومی در جامعه        
در خود به معنای از بين بردن         
زمينه ها و امكان زيست صلح         

. آميز و برابر انسانها است                
ايجاد حكومتهايی مبتنی بر                
رنگين آمان قوميت و مليت              
نسخه ای برای دائمی آردن              

بر خالف   .  تخاصم قومی است    
تصورات و تبلغيات برخی                
واقعيت اين است آه جامعه                
ايران ائتالف شكننده و                          

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

اين بخشی از تبليغات            .  افتاد
رژيم اسالمی و شاخه هايی از        
جريانات سوپر ارتجاعی                   

تعلقات .  ناسيوناليستی است       
قومی جايگاه و ريشه چندانی           

اما تبليغ     .  در جامعه ندارد         
گسترده نفرت و آينه قومی                
ميتواند زمينه ساز چنين                       
وضعيتی در متن يك شرايط              

 . مساعد جهانی باشند

 

مردم منتسب به ملتها و                         

٢٧۶شماره   
قومهای مختلف در بخش اعظم                  
جامعه ايران پراآنده و مستقر                      

هيچ رابطه يك به يكی ميان         .  هستند
. سرزمين و قوم موجود نيست                    

هرگونه تالش برای ايجاد                               
حكومتهای فدرال قومی مستلزم                 
پاآسازی قومی و جنگ خونين در           

در شهرهای      ،"آثير الملله  "مناطق   
بزرگ ايران و مناطق مورد نظر             

هرگونه تالش      .  فدراليستها است     
برای ايجاد تقسيم قومی در جامعه و        
علی الخصوص در تهران موجب            
بروز خونين ترين جنگها در تاريخ         

. تحوالت سياسی ايران خواهد بود          
ابعاد فجايعی آه ميتواند بر اثر                    

 ،پيشرفت چنين سيری حادث شود           
. باور نكردنی و قابل تصور نيست          

تصور تقسيم قومی جامعه ای به                 
وسعت تهران به مناطق تحت آنترل       
فارس و آرد و آذری و عرب و                   

چنين .  دهشتناك است   ...  افغان و       
روندی بدون ترديد ميتواند مترادف        
با از بين رفتن شيرازه جامعه و                   

 . مدنيت باشد

 

فدراليسم پروسه ای برای حاآم                  
آردن عقب مانده ترين و مرتجع                
ترين نارهبران و احزاب و جريانات    
سياسی قومی بر سرنوشت يك مردم       

در جامعه ای آه هويت و               .  است
تعلق جهانشمول و آزاد انسانها دست      
باال را داشته باشد، جريانات مرتجع       
قومپرست و ناسيوناليست بايد شغلی      
شرافتمندانه برای زندگی دست و پا         

فدراليسم راه حل هيچ دردی           .  آنند
درمان .  خود درد است          .  نيست

. خود بيماری است   .  بيماريی  نيست   
طرح و تبلغ فدراليسم چه آگاهانه و           
از سر تعلقات آور و ارتجاعی                    
قومگرايی و چه ناآگاهانه و خام                 
خياالنه ميتواند زمينه ساز يك فاجعه       
اجتماعی د ر تحوالت سياسی ايران        

 . باشد

 

 فدراليسم در ايران 

همانطور آه گفته شد طرح و تشديد         
تبليغات فدراليستی در جامعه                       
محصول تحرك و تكاپوی قومی و            

نشان تعلقات قومی و ملی العالج        
برعكس هر  .  در ميان مردم نيست    

درجه تعلق قومی خود محصول           
تبليغات فدراليستی جريانات                   

قومی .  قومپرست در جامعه است     
گرايی بر خالف ملی گرايی                    
دارای سابقه و پيشينه قابل                         
مالحظه اى در جامعه و در ميان          

همانگونه آه ملت و      .  مردم نيست 
خلق ملت محصول طبيعی و داده         
شده ويژگی های معينی در ميان           
بخشهای از مردم نيست بلكه                   
حاصل عملكرد ناسيوناليسم و                

. هويت ناسيوناليستی است                      
فدراليسم نيز محصول خود آگاهی      
آاذب و وارونه قومی و غليظ در         

 . ميان مردم نيست

 

طرح شعار و سياست فدراليسم             
در جامعه ايران اساسا محصول           
تالش برای بند و بست ميان                     
جريانات قومگرا و ناسيوناليسم            

طرح .  عظمت طلب ايرانی بود         
شعار فدراليسم به جريانات قوم             
پرست اين امكان را ميدهد آه                 

را از    "  تجزيه طلبی   "برچسب    
ازطرف .  پيشانی خود پاك آنند         

ديگر شعار فدراليسم برای                       
جريانات ناسيوناليسم ايرانی زمينه 
ای برای سازش و بند و بست و              
حصول توافق با جريانات و شاخه      
های محلی قومپرست فراهم                    

اين تبانی و بند و بست              .  ميكرد
زمينه های اوليه طرح شعار                   

 . فدراليسم در جامعه ايران بودند

 

اما شرايط آنونی جهان و                          
پيشرفت الگوی فدراليسم در                   
مناطقی از جهان از يك طرف                
نياز بخشهای مختلف جريانات              
قومگرای ناسيوناليست را به                  
امتياز دهی به ناسيوناليسم ايرانی        
آمرنگ آرده و از طرف ديگر             
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی         
در پيشرفت شعار فدراليسم                      

را می    "  تجزيه ايران   "آابوس    
قوم پرستان آرد و عرب و         .  بينند

آذری و بلوچ    
١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

در پس پيشرفت پروژه خونين فدراليزه آردن عراق زمينه های                            
مساعد بين المللی و از طرف ديگر آم شدن نياز خود به سازش و بند                  

تشديد تبليغات  .  و بست با جريانات ناسيوناليست ايرانی مشاهده ميكنند         
از سوی جريانات متعدد ناسيوناليست            "  تجزيه طلبی  "و فريادهای      

عظمت طلب ايرانی گواه اين تغيير و تحول در مناسبات شاخه های                    
 . *مختلف ناسيوناليسم است

 

 بخشی از سخنرانی هما ارجمند
 

در پانل بستن سفارتخانه جمهوری اسالمی و 
 نقش البييستهای اين رژيم

اکتبر در تورنتو ميزگردی با شرکت هما ارجمند مسئول            ١٤در روز    
حسن داعی    ،کمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی         

و رضا مريدی در مورد بستن سفارتخانه جمهوری اسالمی در کانادا               
بيش از سيصد نفر در اين          .  و نقش البی های اين رژيم برگزار شد             

 . مراسم شرکت داشتند
 

سخنران اول هما ارجمند بود که ايشان بر اين تاکيد کردند که بستن                      
سفارخانه های جمهوری اسالمی در سراسر جهان يک خواست ديرينه          
مردم و اپوزيسيون رژيم بوده است و مبارزات راديکال و وسيعی در               

امروز که  و متذکر شدند    .  چند دهه گذشته برای آن صورت گرفته است  
جنبش سرنگونی در ايران به يکی از نقاط عطف خود رسيده است و                  
با توجه به اين که مردم انساندوست و آزاديخواه دنيا چشم به وضعيت                
ايران دوخته اند و نسبت به مبارزات مردم در ايران سمپاتی نشان                       
ميدهند بايد در خارج به موازات مبارزات خيابانی مردم  و                                        
اعتراضات کارگری در ايران مبارزه برای بستن تمام سفارتخانه های           

ايشان ضمن فراخوانی به مردم آزاديخواه جهان         .  رژيم را به پيش برد     
برای حمايت از مبارزات مردم برای سرنگونی رژيم اسالمی و برای             

پايان دادن به عمر يکی از         برابری و سعادت گفتند که برای             ،آزادی
برای   ،خشنترين و ارتجاعی ترين رژيمهای منطقه و تاريخ معاصر               

پايان دادن به حيات رژيمی که مسئول مستقيم ايجاد رعب و وحشت                   
برای پايان دادن     ،سازمانده ترور و بمب گذاری است        ،در سطح جهان  

رژيمی که    ،به عمر رژيمی که باعث  تداوم بحران در منطقه است                  
يکی از عوامل اصلی دامن زن به جنگ مذهبی و قومی در منطقه                        

بايد جمهوری اسالمی را در سطح خارج با خواست بستن                           ،است
سفارتخانه های ترور و جاسوسی اش در محاصره همه جانبه قرار                    

در رابطه با    .  بايد سفارتخانه های آن را در همه کشورهای بست            .  داد
چگونگی فعاليت در اين مورد ايشان بر يک کار کمپينی تاکيد کردند و             

بايد بستن سفارتخانه های جمهوری          ،فكوس کمپين ياد آور شدند که           
در اين جهت همه مردم، چه آنان         .  اسالمی در کشورهای مختلف باشد     

آه از ايران آمده اند و چه آسانی آه مسئله شان بالواسطه ايران نيست              
ولی بدليل انساندوستی و بدليل آزاديخواهی و بدليل وحشت از حكومت           

شريک مذهبی و تروريسم اسالمی را بايد بسيج کرد و در اين کمپين                  

٢٧۶شماره   
 مسئله افشاگری از رژيم يك         .  نمود

بايد باشد ولی        وجه کار اين کمپين      
مهم تر از آن، اين است آه بايد جا            
انداخت آه خالصی از اين رژيم تنها       

ه راه نجات مردم در ايران و تنها را        
پايان دادن به خوف اسالم سياسی           

نه تغيير مهره های      ،در جهان است  
بايد کل  .  و يا حتی رژيم چنج       ،رژيم

حزاب بايد ا  .  سيستم زير رو گردد        
سياسی، سازمانهای آارگری                      

 ..)اتحاديه ها و سنديكاها                              (
سازمانهای مدافع حقوق زنان و                 
آودآان و حتی طرفداران محيط                
زيست را بايد حول اين خواست                 

 . بسيج آرد
 

بستن سفارتخانه در کانادا تنها                     
بايد شاآيان       .  شروع کار بود             

خصوصی اين رژيم، بازماندگان             
جانباختگان و قربانيان سياسی اين           
رژيم، زندانيان سياسی و شكنجه               
شدگان را حول اين آمپين سازمان           
داد و بعنوان مدعی به ميدان آورد تا        
دولتها و نهادهای بين المللی را                    
مجبور کنند آه عاملين سرآوب را           
در خارج از آشور دستگير و                      

  . محاآمه آنند
 

هما ارجمند ياد آور شد که با اينکه             
در کانادا سفارتخانه جمهوری                    

اما هنوز صدها      ،اسالمی بسته شده   
عامل و البيست اين رژيم در کانادا          
فعالند و در مراآز قدرت نفوذ                      

هنوز هم دهها سازمان و               .  دارند
به ظاهر فرهنگی، هنری و            گروه

غير انتفاعی و مسجد در آانادا                    
فعالند آه توسط اين رژيم يا سازمان        
داده و ايجاد شده اند و يا غير مستقيم         
از اين رژيم پول گرفته و سياستهای        

هنوز .  و اهداف آن را دنبال ميكنند         
صدها عامل رژيم با ثروتهائی آه             
از مردم ايران به سرقت برده اند در        
آانادا زندگی ميكنند و در حال                     

يا از ايران در               ،سرمايه گذاريند   
بانكها و موسسه های مالی آانادايی         

هنوز دسته   .  سرمايه گذاری ميکنند    
ها و باندهای اسالمی آه نافشان چه         
از نظر مالی و چه از نظر                               
لجستيکى به جمهوری اسالمی گره        

هنوز بخشی  .  خورده در آانادا فعالند   
از عوامل اين رژيم چه در بين                     

دانشجويان اعزامی و چه در ديگر            
مراآز فرهنگی، هنری و اجتماعی         
فعالند و در پيشبرد سياستهای اين              
رژيم و ايجاد محدوديتها برای                     

مهاجرين ايرانی تالش                                
بايد البيستهای اين رژيم          .ميكنند

بايد .  شناسائی و افشا شوند                  
فعاليتهايشان را خنثی آرد و از              

بايد .  آانادا اخراجشان نمود              
تشکلها و سازمانهائی آه با رژيم         
اسالمى همکارى ميکنند فورا               

بايد دارائيهاى سران   .  تعطيل شوند 
و عوامل رژيم در آانادا فورا                 

بايد از سفر آردن         .  منجمد شود  
سران رژيم و آسانی آه در                      
جنايت و سرآوب عليه مردم در           
ايران دست داشته به آانادا                        
ممانعت به عمل آيد و آنهايی آه             
در آانادا بسر ميبرند فورا                         

عوامل .  دستگير و محاآمه شوند       
رژيم در دانشگاهها، موسسات             
فرهنگی و هنری بايد شناسائی و          

دسته ها و گروهها       .  اخراج شوند 
و مساجدی آه با رژيم اسالمى               
همکارى ميکنند بايد دارائيها و             
اموال شان مورد بازرسی قرا                
گرفته و مراآز تامين مالی شان             

   .مشخص گردد
 

 ايشاندر رابط با تحريم اقتصادی       
ياد آور شوند که تاريج نشان داده          
که اين گونه تحريمها عواقب                   

برای .  دهشتناکی برای مردم دارد    
مثال تحريم اقتصادی در عراق             

تا ماه می           ١٩٩٠اوت        ٦بين    
بيشترين ضربه را به                   ٢٠٠٢

طبق .  مردم در عراق وارد آورد        
آمارهای ارائه شده توسط سازمان      
ملل و يونيسف در اين مدت بيش           
از يک ميليون و نيم نفر جان خود         

بيش از      را از دست دادند که            
هزار نفرشان کودکان                     ٥٦٧
اکثرا کودکان زير پنج سال      .  بودند

اقتصادی از        در اثر تحريم           
گرسنگی و بيماريهای ناشی از             
گرسنگی جان خود را از دست              

تا زمان پايان تحريم                  .  دادند
از کودکان با     سه ميليون اقتصادی  

. خطر سوتغذيه حاد روبرو شدند        
گفته می شود    

١٣صفحه   

فدراليسم سياستی ارتجاعی و ضد 
 ...انسانی است 



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

که تعداد قربانيان کودک در عراق       
بعلت تحريم اقتصادی بيش از دو          
فاجعه بزرگ بمب اتمی در ژاپن          

تجزيه يوگسالوی سابق بوده            و
و البته همه جهانيان شاهد            .است

بودند که اين تحريم اقتصادی نبود        
که رژيم ضد مردمی عراق را                
ساقط کرد بلکه دخالت گری                     
نظامی امريکا و دول اروپا بود که       

البته کار صدام را يکسره کرد                 
همه می دانيم که عاقبت اين                       
کشوربخاطر دخالتگريهای نظامی     

و اميدم    دول غرب به کجا انجاميد     
انيستکه هيچ يک از شما دوستان          
طالب چنين عاقبتی برای ايران              

هما ارجمند قاطعانه با             .  نباشيد
تهاجم نظامی به ايران مخالفت               
کرد و تاکيد کرد قربانيان دخالت           
نظامی اساسا مردم ايران خواهند         
بود و ضمن آن که مبارزات مردم        
برای سرنگونی رژيم را قيچی               

 .    خواهد کرد
 

سخنران ديگر رضا مريدی نماينده   
مجلس ايالتی استان انتاريو از                 
حزب ليبرال بود که بسيار کوتاه            
قيد کردند که اختالف دولت کانادا         
با ايران از زمان به قتل رسيدن               

ژوناليست      ،خانم زهرا کاظمی         
ايرانی ـ کانادايی در ايران بوده که       
دليل ديگر آن ناامن بودن کشور             
ايران و ناتوانی دولت جمهوری            
اسالمی از حفظ منافع و                               
سفارتخانه کانادا و سفير و                         

. کارداران آن در ايران بوده است        
ايشان ضمنا گفتند که دولت                       
جمهوری اسالمی پايبند هيچ گونه       
قوانين بين المللی نيست و حقوق            

. بشر در ايران پايمال می شود               
ايشان جز کسانی بود که از بستن           
سفارت خانه رژيم دفاع کرد و                
تهاجم نظامی را راه حل درستی            

 .نميدانست

 
 بخشی از سخنرانی هما ارجمند

 

در پانل بستن سفارتخانه جمهوری اسالمی و 
 ...نقش البييستهای اين رژيم 

سخنران آخر آقای حسن داعی        
بود که از فعاليت چندين ساله            
خود عليه البيست های                          
جمهوری اسالمی و بدادگاه               
کشاندن چند مهره اصلی اين             
رژيم سخن گفت و ياد آور شد           
که با شناخت قوانين می توان           
عليه البی های اين رژيم بطور       

در بخش   .  قانونی مبارزه کرد     
پرسش و پاسخ در مورد تحريم       

، اقتصادی ايشان متذکر شدند          
رژيم با درآمد ناشی از نفت،             
سيستم سرکوب، صدها هزار          
پاسدار، بسيجی، آخوند و                    
شکنجه گر را اداره و تامين               
کرد و به عمر حکومتش                      

با وجود   .  تاکنون افزوده است     
تحريم اقتصادی دنيا نفت ما را        
نخواهد خريد، برای مردم در          
ايران کمی سخت خواهد بود            
اما در عوض، عمر حکومت           
کوتاه خواهد شد و زجر و                    
شکنجه ملت ايران زودتر به            

 .  پايان خواهد رسيد
 
اين پانل توسط انجمن                            

سکوالرهای سبز ايران و                  
انجمن فعالين سياسی و                         
اجتماعی کانادا ـ تورنتو                       

 .سازمان داده شده بود
 

کمپين بين المللی بستن 
سفارتخانه های جمهوری 

 اسالمی
 

co.nosharia@homawpi
m 

com.nosharia.www 
closedowniranian.www

com.embassies 
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!مرگ بر  جمهورى اسالمى   

 

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى                            

عليرغم رواج ايده   .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است       
هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در                        
دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج             
ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى             
و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و              
باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر             

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و               .  است
کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز              
انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا              
موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که                     

 .زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و                       
اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن                     
يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و                    

 .ميسر است



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

دولت اروپايی که        27در اجالس     
روز دوشنبه در لوکزامبورگ                

بر هدف تشديد و               ،برگزار شد   
گسترش تحريمها و تحديدهای                
بيشتر عليه حکومت اسالمی تاکيد       

همه سران شرکت کننده در           .  شد
اين اجالس در تاييد و ادامه                        
سياست تحريمهای اقتصادی                   
تاکنونی بر عليه جمهوری اسالمی     
پای فشردند و عالوه بر اين                       
تحريمهای جديد و بيشتری را بر           
عليه شبکه بانکی و کشتيرانی و            
تجارت و صادرات گاز از ايران          

. به اروپا را به تصويب رسانيدند         
شرکت کنندگان در اين اجالس با          
اظهاراميدواری از اينکه                            
تحريمهای تاکنونی موفق و اثر              
بخش بوده است بر ادامه اين                     
سياست نسل کشی و جنايتکارانه          
که زندگی کارگران و زحمتکشان       
را در ورطه نابودی و انهدام فرو          

در اينجا  .  برده است اصرار داشتند   
پرداختن به نکاتی چند ضرور و           

 : مبرم است
 
اختالف و مناقشات و درگيری        -1

تروريسم دولتی غرب به                            
سرکردگی امريکا با حکومت                 
اسالمی در ايران بر سر کدام                   

 منفعت و فاکتورها است؟
 
آيا اجرا و اعمال سياستهای              -2

تحريم اقتصادی از جانب امريکا          
و اروپا با هدف براندازی حاکميت      

 اسالمی در ايران است؟
 
آيا اصال اعمال تحريمها قادر           -3

به سقوط و سرنگونی جمهوری            
اسالمی هست يا نه و مهمتر از               
همه اينها هدف فشارها و پيامدها           
و عواقب ناگوار اين سياستهای              
بغايت ارتجاعی و ضد انسانی                
کدامين طبقات اجتماعی در                      

 ايرانند؟ 

 

 اجالس لوکزامبورگ
 !تشديد تحريمها، تشديد فقر و فالکت بيشتر

 

 کامران پايدار

اما اختالف و تضاد و درگيری       
و جنگ حکومت اسالمی با               
امريکا و اروپا بر سر چيست؟        

و به    57مگر نه اينکه در سال       
دنبال پيروزی انقالب همين              
امريکا و اروپا بودند که اين              
بختک سياه و جرثومه ارتجاع        
و جنايت را تحت عنوان                       
جمهوری اسالمی به جامعه              
ايران حقنه نمودند؟ مگر همين       
حضرات نبودند که خمينی را          
گام به گام راه رفتن آموختند،            
از عراق به فرانسه و از آنجا            
به ايران فرستادند تا انقالبی را       
که حکومت شاه با حکومت               
نظامی و کشتار و زندان و                  
شکنجه قادر به سرکوبش نشده       
بود اين بار به نام انقالب و                  
جمهوری اسالمی و به دست            
جالدان حرفه ای و قسی القلبی        

... مانند خمينی و خلخالی ها و        
به خاک و خون بکشند؟                        
واقعيت اين است امريکا و                 
اروپا و نظام سرمايه داری                
جهانی بخشا خود اين سيستم             
جهنمی اسالم سياسی را برای         
ايجاد ارعاب و فشار و برای            
انحراف و سرکوب هرگونه             
راديکاليسم و آزاديخواهی و در     
اصل برای برای مهار و                      
سرکوب هرگونه جنبش                       
کارگری و چپ و کمونيستی و        
آزاديخواهانه و برابری طلبانه       
سازماندهی و راه اندازی نموده     

جنبش هار و فوق                  .  است
ارتجاعی اسالم سياسی نه تنها        
در ايران بلکه در کل منطقه              
خاورميانه و در سطح جهانی          
بطور عموم نتيجه و خواستگاه       
سياستهای سرمايه داری جهانی    
در مبارزه عليه چپ و                           
کمونيسم و هرگونه                                  

آزلديخواهی و برای طلبی                  

٢٧۶شماره   

 . است
 

اما امروز اژدهای هفت سر اسالم            
سياسی که از آستين خود حضرات           
بيرون آمده با افراطی گری و زياده         
روی هايش از قرار با بانيان و                     
معماران اصليش سر ناسازگاری و        
تضاد دارد، اختالف جمهوری                   
اسالمی با اروپا و امريکا آنگونه که        
در تريبونهای غربی به دروغ بلغور      
و تبليغ ميشود ابدا ربطی به منافع              
مردم ايران و دفاع از آزادی و                     

همه اين    .  ندارد...  حقوق بشر و       
تبليغات صوری و ظاهريست، پوچ        

واقعيت اين     .  و عوامفريبی است        
است جمهوری اسالمی با اين                      
ترکيب امروزی، با اين مکانيسم و           
کارکردهايش ديگر برای امريکا و         
غرب به پديده ای تاريخ مصرف               
گذشته و حتی در عرصه هايی به              

. پديده ای مضرهم تبديل شده است           
امريکا و اروپا با ماندن و بودن                   
حکومت اسالمی مشکلی ندارند، می     
خواهند هرسش نمايند، شاخ و دمش        

امروز ...  را بزنند، دمکراتش کنند و    
در نقشه سياسی جهان و خصوصا           
خاورميانه اين اسالم تعديل شده                  
دمکرات از جنس اردوغانی در                 
ترکيه و رگه هايی چون اخوان                   
المسلمين در مصر هستند که برای           

تمام .  غرب و امريکا مطلوب ترند        
دعوا و داستان بر سر اين است                    
امريکا و اروپا با ماندن و بودن و              
بقا جمهوری اسالمی اکيدا مشکلی           
ندارند منتها خواستگاهشان اين است     
که اين فرزند ناخلف و ياغی و                     
نافرمان در شکلی کنترل شده و از            
جنس اردوغانی به حيات کثيفش                

به زبانی، افسارش         .   ادامه دهد    
اعمال انواع تحرميها و                .  بزنند

فشارهای اقتصادی عمدتا در همين         
 . راستا است

 
در هفته گذشته و به دنبال تظاهرات         

دهها هزار نفری در تهران که                
مردم با شعار آزادی و برابری و          
نان و رفاه و مر گ بر حکومت              
فقر و گرانی به ميدان آمده بودند           
اين کلينتون وزير خارجه امريکا        
بود که فورا خطاب به حکومت             
اسالمی چراغ سبز نشان داده و             
گفت اگر انعطاف داشته باشيد و            
بپذيريد فورا تحريمها را                             
برخواهيم داشت و امروز هم                  
اشتون سخنگوی اتحاديه اروپا در      
لوکزامبورگ خطاب به سران              
حکومت اسالمی گفت اگر بپذيريد      
و راه بياييد تحريمها برداشته                  

گذشته از اينها آيا مگر            .  ميشود
تحريمها قادر به سرنگونی                       
جمهوری اسالمی هست؟ اگر                
هرگونه اعمال سياست تحريم و           
محاصره اقتصادی قادر به                       
سرنگونی حکومتی می بود حتما         
تا حاال حکومتهايی چون کوبا،              
کره شمالی و حتی حکومت صدام       

تاکنون بايستی بيش از     ...  حسين و 
صد بار دچار سقوط و اضمحالل        

اگر حکومت صدام       .  شده بودند   
حسين با اعمال تحريمهای                        
اقتصادی سقوط کردنی بود ديگر        
چه نيازی به لشگر و قشون کشی         
امريکا به عراق ميبود؟ واقعيت            
اين است که اين سياستهای تحريم        
و محاصره اقتصادی هيچگاه                 
منجر به سقوط و سرنگونی                     
حکومتی از جنس و ماهيت                      

. جمهوری اسالمی هم نخواهد شد      
سياست تحريمهای اقتصادی به            
نوعی ناز و کرشمه، چانه زنی و         
معامله گری سودجويانه مابين               

دوجناح جنايتکار و آدمکش                     
تروريسم دولتی غرب و جبهه               

دو .  تروريسم اسالم سياسی است      
جناح و دو قطبی که دنيا و زندگی         
کارگران و زحمتکشان را در لبه         
پرتگاه جنگ و ترور و فقر و                  
محروميت قرار داده و زندگی را         

. به اين روز سياه دچار نموده اند          
در اين مناقشه، در اين دعوا و                
درگيری هر دو جناح الزم و                   
ملزوم همديگرند، دو روی يک            

 . سکه اند
 

در اين اوضاع و احوال، در اين            
١۵صفحه شرايط بايد          



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

پرسيد آيا تحريمهای امريکا و                 
غرب توانسته است سر سوزنی             
خلل و نفوذی در بارگاه حکومتی          
و زندگی سران جانی حکومت               

اسالمی وارد نمايد؟ برخالف اين،       
تحريمهای اقتصادی مستقيما و              
بطرز وحشتناکی زندگی ميليونها        
نفر انسان کارگر و زحمتکش را           

با تشديد    .  هدف قرار داده است         
تحريمها اقتصاد منزوی و در                  
بحران حکومت اسالمی بيش از           
پيش طومارش در هم پيچيده شده          

سقوط بيسابقه ارزش ريال       .  است
در برابر دالر و انواع ارزهای              
خارجی، ورشکستگی و تعطيلی          
بسياری از کارخانه جات و مراکز      
صنعتی ريز و درشت بعلت نبود           
مواد اوليه و بيکاری و اخراج                 

کارگران، بيکاری و گرانی                       
بيشتر، فقر بيشتر، محروميت                 
مضاعف، استيصال و فالکت                 
بيشتر و بسياری ديگر از مصايب        
دردناک اجتماعی، همه اينها در            
عين حال که بخش اصلی کارنامه         

ساله حکومت اسالمی هست           33
حاال امروز با اعمال انواع                        
تحريمهای اقتصادی غرب اين               
مسير دردناک و فالکت زده،                   
زندگی در سراشيب سقوط بسيار          

همين حاال  .  تندتری واقع شده است   
در ايران بسياری از داروهای                
حياتی بعلت تحريمها در دسترس         
نيست؟ جای سئوال دارد آيا                       
خانواده های کارگری و بيماری            
که بيکاری و فقر و گرانی و                      
محروميت مطلق بر زندگيشان              
چنبره زده چگونه بايد زنده بمانند؟      
در تهران بعلت آلودگی شديد هوا          
روزانه صدها نفر بر اثر سکته              
قلبی در بخشهای فوريتی و                       
اورژانس بيمارستانها آرام و                   

! خاموش و بی صدا جان می دهند       
بعلت مصرف بنزين توليد داخل،         

 
 اجالس لوکزامبورگ

تشديد تحريمها، تشديد فقر و فالکت 
 ...بيشتر

بنزينی که استاندارد نيست،              
بنزينی که بطور ناشيانه و به            
ناچار با تغيير خط توليد                        
بسياری از صنايع پتروشيمی          
به دست آمده بشدت سمی است        
و مصرف روزانه اش بطرز           
وحشتناکی هوا و زندگی را               

 ! آلوده کرده و مرگبار است
 

البته در اين شرايطی که                       
بيکاری و بی درآمدی و بی               
مسکنی، فقر و گرسنگی و                 
گرانی روزافزون و محروميت     
و هزار مصيبت و بدبختی                  

 ،ديگر در زندگی بيداد می کند        
مرگ خاموش و بی صدای                
صدها نفر در روز بر اثر                    
سکته قلبی به دليل آلودگی هوا         

ديگر محلی  ...  يا نبود دارو و        
تا بوده و        .  از اعراب ندارد       

هست تاوان محاصره اقتصادی     
و انواع بحرانهای ادواری                 
سرمايه داری را کارگران می        

هيچ شکوفه انقالبی        .  پردازند
در لجنزار استيصال و                          
درماندگی و محاصره و                       
تحريمهای اقتصادی نخواهد            

همچنانکه هيچ انقالبی      .  روييد
هم با بمبهای ناپالم و موشکهای      

. کروز ناتو به بار نخواهد نشت     
اعمال انواع تحريمهای                       
اقصادی و ايجاد فضای جنگی        
و ميليتاريسم و تروريسم،                   
جنايت آگاهانه و نسل کشی                
جنون آميز دو قطب تروريسم          
دولتی غرب و اسالم سياسی             

جنگ و جدل و مناقشه و       .  است
ضديت ما بين دو جناح                          
تروريسم دولتی غرب و اسالم        
سياسی ابدا و سرسوزنی ربطی     
به منافع کارگران و                                 

 . *زحمتکشان ندارد

٢٧۶شماره   

 

اعدام اسم . اعدام قتل عمد دولتى است
. دولتى کشتن آگاهانه و سازمانيافته است

!اعدام جنايت سازمانيافته است  

 

اکتبر ١٠ ،گوتنبرگ  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

در اطالعيه قبلی در تاريخ                         
اعالم داشتيم به دنبال            29/6/91

فشارهای بيشتر و تنگ تر شدن             
حلقه تحريمهای تروريسم دولتی           
اروپا و امريکا صنايع مونتاژی            
در ايران از جمله ايران خودرو             
که مدتهاست در بحران                                
ورشکستکی و رکود فرو رفته               

. است نفسهای آخرش را می کشد         
گفتيم در مهرکام پارس بعلت                    
تحريمها از يک طرف و از سوی         
ديگر بعلت فساد مالی و دزدی                
باندهای حکومت اسالمی بنا به              
دستور ترابی مدير مهرکام پارس        
بسياری از مزايای ناچيز و جانبی       

گفتيم .  کارگران را حذف نموده اند     
حق آکورد، بن های خواروبار و           
حتی ساعات اضافه کاری                         
کارگران را که نوعی خودزنی از       
سر ناچاری و اجبار و فقر است             

گفتيم عوامل   .  را حذف نموده اند       
کارفرما اعالم داشته اند در آينده           
نزديک و برای کسب سودهای               
نجومی و بادآورده بيشتر طرح              
اخراج پنج درصد از کارگران را         

نفراست را    200که چيزی معادل     
 . در دستور کار گذاشته اند

 

اخيرا قراردادهای کاری کارگران     
ماه تقليل    6و    3را از يکسال به        

در ادامه اعمال و اجرای      .  داده اند 
سياستهای ضد کارگری در طی            

نفر از            40روزهای گذشته            
کارگران زحمتکش مهر کام پارس     

سال   5تا    2که هريک حداقل از        
هم سابقه کار دارند به بهانه های            
دروغ و واهی از جمله بی                          

از کار   ...  انظباطی، کم کاری و        
در طی  .  اخراج و بيکاری شده اند     

چند روز گذشته مراجعات و                    
اعتراضات کارگران اخراجی به         
مهر کام پارس و عوامل کارفرما          

اقدام .  عمال بدون نتيجه بوده است      
جنون آميز و سودجويانه سرمايه          
داران و حکومت اسالميشان در            
اخراج کارگران زحمتکش و                   
شرافتمند مهر کام پارس در                      
شرايطی که گرانی و تورم لحظه          
ای و فقر و محروميت روزافزون        
بيداد می کند جنايتی هولناک و                

 

 ايران خودرو
 !اخراج جنايتکارانه کارگران محکوم است

غير انسانی در حق خانواده               
 .های کارگريست

 

يکی از کارگران اخراجی                 
سال    4با دارا بودن         :  ميگفت

سابقه کاری بی هيچ عذر و                
دليل موجه ای از کار اخراجم          

اخراج و بيکاری        .  نموده اند   
برای من و امثال من يعنی                   
نابودی و انهدام خانواده و                   
مرگ تدريجی، ما پول و پله و         
پس اندازی نداريم، ما فقط                  
برايشان جان کنده ايم، کارکرده     
ايم و ارزش خلق کرده ايم و               
در ازايش حداقل ترين                           
دستمزدهای ناچيز را که واقعا        
و فقط برای زنده ماندن کفايت         

در زير   .  می کند پرداخته اند        
فشار شيفتهای سنگين و اضافه       
کاری شبانه روزی له شده ايم          
و امروز پس از چند سال زجر        
و کار و تحقير و تحمل انواع             
بی حقوقی و فشار معلوم نيست       
اين ترابی بی همه چيز از کدام         
جهنم از کدام مرکز بسيج و                
پاسدارخانه که حرفه شان                   
شکنجه و جاسوسی و آدم کشی       
است آمده و ميگويند می                       
خواهيم بمب اتم بسازيم، تحريم      
هستيم، مواد اوليه نيست، بازار     
فروش کساد است، خطوط                 
توليد يا از کار افتاده يا سطح             
توليدات به نصف کاهش يافته          
است و مزخرفاتی از اين                     

اين حرفها برای من و          .  دست
در اين  !  خانواده ام نان نمی شه     

چند روز به هر دری زده ام که        
شايد کاری و در جايی با هر              
شرايطی مشغول شوم به همه           
جاهايی که در جاده مخصوص      
و قديم کرج سراغ داشتم به                 

هر جا از   .  دنبال کار سر زده ام    
جای ديگر بدتر و مايوس کننده       

اثر و نشانی از کار         .  تر است  
نيست که نيست، گاهی احساس       
می کنم دنيا برايم به اندازه ته            
سوزنی تنگ و تاريک شده               
است، همه چيز عين پرده                    
سينما از برابرم می گذرد،                 
شرمندگی از زن و بچه، اجاره       

٢٧۶شماره   
خانه عقب افتاده و غرغر                                

. صاحبخانه و گرانی و فقر و نداری       
در تنهايی بغض تلخی گلويم را می          
فشارد اما چاره ام ناچار است                       
همچنان از پی کار و لقمه ای نان                
می گردم و می گردم اما خبری                   

مرگ بر بيکاری و فقر،              .  نيست
مرگ بر گرانی و گرسنگی، مرگ          
بر سرمايه داری، مرگ بر حکومت      

 .  اسالمی

 

توقف فوری هرگونه اخراج و                    
بيکار سازی، برچيدن کار اجباری         
در تعطيالت و حذف انواع روشهای      
کار وحشيانه و غير انسانی از قبيل          

روز   5قطعه کاری و کار کنتراتی،       
ساعته کاری در هفته، بيمه                       6

بيکاری مکفی، حق تشکل و                         
اعتصاب، برخورداری از مسکن و       
بهداشت و درمان و امکانات                         
آموزشی و تفريحی مناسب و                       
افزايش دستمزدها متناسب با تورم و      
گرانی سرسام آور حاکم بر زندگی           
از جمله خواستهای ابتدايی و اوليه           

 .ما کارگران مهر کام پارس است

 !رفقای کارگر

در اين روزهای حساس اتحاد و            
همدلی و مبارزه ما ضروری و             

بايد در     .  سرنوشت ساز است         
مجامع عمومی و شوراهای                     

بايد با  .  مستقل خودمان متحد شويم   
گسترش اتحاد و مبارزه بر سود            
جويی سرمايه داران و حکومت           
 .در بحران اسالميشان افسار زنيم

 

شرکت مهرکام پارس ايران                    
خودرو واقع درجاده مخصوص          

نفر کارگر    3500کرج با بيش از      
قراردادی و روزمزد با                               
قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه     

هزار تومانی    330و دستمزدهای    
ساعته کاری        12شيفت        2در    

سازنده انواع سپر و داشبرد و                
لوازم جانبی خودرو و عمدتا                  
طرف قرارداد شرکت ايران                   

 .خودرو ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ١٧ – ١٣٩١مهر  ٢۶

۶صفحه   

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America,  Routing Number 
:  121 000 248, Account Number:  36 48 46 88 52 

 

 انقالب کمونيستى
وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد 
دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز 

ما خواهان انقالب کارگرى عليه . نميخواهد
کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه 

ما خواهان انقالب . سرمايه دارى هستيم
کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از 

!بنياد دگرگون ميکند  
 

 منصور حکمت
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انفجار بزرگ درراه است، فشار          
بيش از حد فقر و گرانی و تورم و          
بيکاری و فساد و دزدی باندهای            
اوباش حکومت اسالمی بيداد                  
ميکند، چرخ اقتصاد و همه                       
مناسبات زندگی اجتماعی در سايه      
حکومت متعفن ننگ و نکبت                   

هر .  اسالمی به گل نشسته است           
روز بدتر از ديروز، هر روز                 
گرسنگی و فقر و محروميت                    
مضاعف، هر روز سرکوب و               
سانسور بيشتر، هر روز اعتراض      
و مبارزات بيشتر، شورش و                   

. طغيان گرسنگان در راه است              
تظاهرات اخير دهها هزار نفری          
تهران با شعار مرگ بر حکومت          
اسالمی، مرگ بر گرانی و فقر              

باندها و     .  راه نشان می دهد              
دستجات جنايتکار ريز و درشت و      
متفرقه اسالمی در حاليکه در                  
سربااليی همديگر را گاز می                  
گيرند، با هراس و وحشت بيش از        
پيش به قاچ زين سرکوب و زندان        
و سانسور و شکنجه و اعدام                     

 . چسبيده اند
 

هم اکنون دوباره دور جديدی از            
تهاجم فاشيستی مزدوران و گزمه        
های حکومت اسالمی به زندگی و       
حريم خصوصی مردم آغاز شده           

ديروز سه شنبه در تبريز           .  است
دسته های بسيار پر شمار اوباش           
نيروی انتظامی با دهها دستگاه              
انواع خودروهای ويژه حمل نيرو       
و مسلح به انواع سالحهای سرد و        
گرم، کليه مناطق فرودگاه و                     
خيابان آذربايجان شهر تبريز را            
آماج حمالت وحشيانه و تجسس و        
خانه گردی قرار داده اند به دنبال          

بنا به اخبار       !  بشقابهای ماهواره   
تفتيش و خانه گردی فقط به مناطق    
ياد شده محدود نبوده و در حال                
حاضر تفتيش و خانه گردی در              
ديگر محالت و مناطق تبريز                   

 
 خانه گردی در تبريز و تهران
 !باز هم بشقابهای ماهواره

 
 نازنين اکبری 

همزمان و  .  همچنان ادامه دارد   
عالوه بر تبريز در روز سه              
شنبه نيز در مناطق تهرانسر و        
بسياری ديگر از مناطق و                  
محالت تهران خانه گردی و             
تفتيش با فشار و ارعاب برای          
جمع آوری بشقابهای ماهواره         
در دور وسيعی شدت يافته                 

الزم به يادآوريست بنا به     .  است
اخبار در بسياری  موارد مردم       
از باز نمودن درب منازل به             
روی اوباش و ارازل اسالمی          
خودداری نموده و در بسياری        
موارد نيز زنان و جوانان در            
برابر اين گستاخی حکومت              
مقاومت نموده و با گزمه های          

 . حکومتی درگير شده اند
 

همزمان با شروع دور جديد              
تهاجم به زندگی مردم و جمع            
آوری گيرنده های ماهواره از         
امروز چهارشنبه مانور سه              
روزه سپاه محمد رسول اله                
تهران به مدت سه روز شروع        

سپاه محمد رسول       .  شده است   
اله تهران متشکل از چندين               
هزار نيرو و چندين گردان                

بزرگ و مجهز و آموزش ديده         
مخصوص سرکوب و کنترل           

گردانهای .  شهر تهران است        
سپاه محمد رسول اله در                       
پادگانهای متعددی در مناطق           
جغرافيايی مختلف شهر تهران       
مستقرند، اين سپاه جنايتکاران        
و آدمکشان حرفه ای در                       

 88سرکوب اعتراضات سال          
نقش اساسی را عهده دار بوده          

پاسدار جنايتکار             .  است
کاظمينی فرمانده سپاه محمد             
حکومت اسالمی همين امروز        
در مصاحبه با رسانه های                  
حکومتی اعالم داشته است در        

روزه که از              3اين مانور         
امروز چهارشنبه شروع شده          

٢٧۶شماره   
در سطح شهر تهران بيش از          ،است
هزار نيروی مزدور پاسدار و             15

بسيجی متشکل در گردانهای ضد             
شورش و ضد اغتشاش شهر تهران         
را در فضای نظامی و تفتيش و                   

. سرکوب و ارعاب فرو خواهند برد      
خامنه ای جانی که هم اکنون در                  
مشهد به سر می برد ديروز در شهر   
شيروان اعالم داشت همه سران و            
مسئولين حکومتی بايد خيلی مراقب       
باشند تا مبادا جامعه به تشنج و                     

 . انفجار کشيده شود

تقال و هراس و وحشت                                
سرکردگان و همه عوامل فاسد و          
دزد جانيان اسالمی بی دليل                     

خشم و کينه و نفرت                  .  نيست
همگانی پايه های پوسيده و لرزان       
حکومت اسالمی را بيش از هر            

. زمان ديگری نشانه رفته است            
روزهای شيرين و آفتابی در راه          
است، انقالب با گامهای استوار و        
طنين پر خروش و سرخش در               

 .راه است
 

 چهارشنبه بيست و ششم مهر ماه 

 

 زنده باد اعتصاب و اعتراض کارگران

 زنده باد انقالب کارگرى
 ،از فرانسه تا اسپانيا ،از آفريقاى جنوبى  تا يونان

از مصر و ايران و ترکيه تا چين و آمريکاى 
: کارگر تنها يکراه دارد ،دمکرات و ضد کمونيست  

!انقالب کارگرى عليه سرمايه دارى  
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بحران اقتصادی که سرتاسر دنيای     
سرمايه داری را در نورديده                    
است، تمام کاربدستان و مدافعين           
اين نظام نابرابر را به تکاپويی               

از يک سو     .  جبونانه کشانده است    
علت های بحران را که ذاتی اين            
نظام متعفن است به بد عمل کردن        
اين يا آن سياست مدار بورژوا و            
دولتهايشان منتسب ميکنند، و از           
ديگر سو، برای برون رفت از               
بحران سياست شان را بر اخراج          
کارگران و توده های کارکن،                  
کاهش دستمزدها و قطع خدمات            
اجتماعی و در نتيجه تحميل فقر و         
گرسنگی ميلياردها انسان مبتنی           

 . ساختند

 

آنچه که به عنوان سياست                           
برای خروج  "  رياضت اقتصادی "

از بحران از سوی دنيای                             
بورژوازی  پراتيک شده و به                  
پيش برده ميشود را بايستی در                
راستای دو نوع  پاسخ دولتهای               
بورژوازی به مطالبات توده های         
ميليونی معترض به وضع موجود       

. مورد ارزيابی قرار داده شود               
پاسخ اولی که اين دولتها در مقابل        
مطالبات مردم به فالکت کشيده و          
به جان آمده قرار می دهند، در                
وهله اول فروش ارزان و هرچه           
ارزان تر نيروی کارشان به بنگاه        

. های غارتگر سرمايه داران است     
اگر بنا به داليل ذاتی اين نظام                  
نابرابر، خريداری برای نيروی           
کارشان موجود نباشد، يا  بايد                  
عضوی از بدن خود را به حراج           
گذارند و يا بايستی تن فروشی را          
پيشه خود کنند تا زنده بمانند و از           

 . گرسنگی نميرند

 

اين روزها مدياهای تحميق و                   
جنايت بار بورژوازی که کارشان       

 

 بورژوازی و حراج انسان 
 !برای برون رفت از بحران

 

 پدرام نوانديش

خاک پاشيدن بر چشم مردمی           
است که در کشورهای مختلف        
بر عليه اين نظام نابرابر به                

خيابانها آمده اند، به اصطالح           
پيشنهاد ديگری را به ميليونها          
جوانان بيکار و گرسنه پيشنهاد      

 . می کنند

 

در خبری که روی سايت                     
خبرگزاری يورو نيوز قرار            
گرفته است، دو جوان                            

راس «بريتانيايی به نامهای              
، اقدام به    »ِاد مويز «و    »هارپر

طرح و رنگ و نقش زدن به             
. صورتهای همديگر کرده اند         

سايت يورو نيوز فورا                           
بينندگانش را از اشتباهی که              
ممکن است پيش بيايد در آورده      

البته نه برای   :  و اضافه می کند   
رفتن به استاديوم و تماشای                
مسابقه فوتبال، بلکه برای                  
فروش صورتشان در وب                  
سايتی که به اين منظور راه               

 .اندازی کرده اند
 

يورو نيوز از قول يکی از                  
جوانان  به نام راس هارپر                  

بسيار مايل به           «:  گويد      می
الهامبخشی به ديگر جوانان              

های خود را محک       هستم تا ايده  
. بزنند، بازار کار کساد است           

جوانان اروپايی                                         
هايشان را در قبال                  صورت

فروشند،   ها می   مبلغی به شرکت  
يا به زبانی ديگر، اجاره                       

ها بر روی        دهند و شرکت       می
های آنان ، لگو، نوشته        صورت

 .يا پيام خود را تبليغ می کنند

بورژوازی گنديده را می توان        
از همين دو پاراگراف خبری           
برای چند هزارمين بار باز                

همه چيز بايد قابل             .  شناخت

٢٧۶شماره   
 ،نيروی کار  .  خريد و فروش باشد       

و زمانی که      ،سکس  ،اندام های بدن   
بورژازی در بحران است، حتی                
صورت ها و پوست دست های                   
جوانان و آنان که زندگی شان، آينده         
شان توسط سرمايه داری در                         
معرض چپاول قرار گرفته است را         
بايستی بيل برد کاالها و تبليغات                

تا .  بنگاههای بورژوازی انگل شود     
از يک سو تبليغ برای فروش                        
کاالهای مانده در انبارهای سرمايه         
داران شود  و از ديگر سوی اين                 
منطق هميشگی سرمايه داری در             
معرض ديد جهانيان قرار گرفته                
شود که سرمايه داری يعنی خريد و         
فروش انسان و هر چيز که قابل                  

 . معامله باشد

 

در چنين شرايطی که سرمايه داری         
در جهت باز پس گيری و قطع                     
خدمات اجتماعی بر آمده و                             
دستمزدها را به شدت کاهش داده              

اقدامات بورژوازی و                        ،است
دولتهای سرکوبگرش تقابل با                     
بشريتی است که منطق سود و                     

بر اين    .  استثمار را  نفی ميکند              
اساس وقتی ميليونها انسان گرسنه و       
به فالکت کشيده شده به اين نظام                 
نابرابر و راه حل تاکنونی اش نه                
می گويند، نوع دوم پاسخ                                 
بورژوازی و دولتهای آنان، يعنی             
گسيل  نيروهای سرکوبگر به                      
خيابانها و مراکز اعتصاب کارگری      

برای سرکوب کارگران و                        
معترضان به وضع موجود در              
واقع بيان واقعی بن بست دنيای             

 .سرمايه داری است
 

احزاب دست راستی به همراه                
همان مديايی که در اين مقاله                   
اشاره ای کوتاه بر آن رفت، تالش       
های مضاعفی به کار بسته اند تا           
بورژوازی را از زير ضرب                 
اعتراضات وسيع کارگران و توده     
های کار کن در جوامع مختلف              

در مقابل طبقه          .  خارج سازند    
کارگر و ميليونها انسان معترض        
به وضع موجود در صورتی                  
خواهند توانست بورژوازی را به       
عقب نشينی وادار کنند که صف           

اتحاد .  متحد خود راتشکيل دهند        
احزاب کمونيسم کارگری يک              
شرط ضروری صفوف متشکل           
طبقه کارگر در مقابل اردوگاه               

من به   .  وحشی بورژوازی است     
اتحاد نيروهای کمونيسم کارگری       

 .درود می فرستم



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

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

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از               
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

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

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

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

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

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

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

 .است

 

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

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

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

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

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

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

. بقاى حکومت دامن ميزند                           
جمهوری اسالمی نه ميخواهد و نه        

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

 .کارگران و مردم زحمتکش است

 

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

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

خرابيهاى ناشى از عملکرد            "و    
. فرا ميخواند    "  حکومت اسالمى    

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

برخی از جريانات      .  مطرح ميکنند  
يا گسترش فقر را        "  چپ رايکال  "

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

حزب اتحاد کمونيسم              .  ميروند
کارگرى مبارزه عليه فقر و فالکت           
و گرانى را مبارزه اى حياتى عليه           
نظام سرمايه دارى و حکومت                    
اسالمی و جزيی از مبارزه بيوقفه           
براى بهبود دائمى معيشت طبقه               

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

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

 .ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و         -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر،          
نظام سرمايه داری را مسبب                       

٢٧۶شماره   
مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و                       
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى          

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

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى                
است که بر تمام امکانات جامعه چنگ           

مساله اين نيست که گويا         .  انداخته اند  
نميگذارد دولت     "  مافياى اقتصادى    "

کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت                
اين حکومت مافيايی     .  پيش آمده است    

سران .  سرمايه و اسالم در ايران است       
رژيم اسالمی خود از بزرگترين سران          

. مافياى اقتصادى در ايران هستند                   
کارگران و مردم گرسنه در اين جدال              
نبايد به دنبالچه کشمکش و رقابت                   

. بخشهاى مختلف سرمايه تبديل شوند        
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل                  
طبقاتى اش از سرمايه و جناحهاى                  
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر                 

و بر      ،جنبش و راه حل مستقل اش              
مطالبات و نيازهاى فورى خود و                      
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين                 

 ،مبارزه عليه فقر   .  اوضاع تاکيد ميکند   
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى فوری    

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

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

 .ميکند

 

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

اعتراض و شورش عليه                    .  است
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

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

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند

 

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

به   ،روشن سياسى در مقياس سراسرى
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

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

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

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

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

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

 .اساسى است

 

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

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

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

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

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

ايجاد سازمانهاى      .  سياست ماست     
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع            
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد         
مواد غذايی و نيازهای مردم،                          
برگزاری مجامع عمومی در محالت           
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                 
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                           
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد      

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

 .و فالکت اقتصادی برافراشت

 

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

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                  
فعالين اردوى آزادى و برابرى و رفاه       

 . را به اين اوضاع خطير جلب ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه             
کارگر و مردم آزاديخواه را به                          
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و             
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه                
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم           
جمهوری اسالمی تمام تالشش بر      
اين است آه بار بحران سرمايه             
داری را با تحميل فقر و فالآت بی        
حد و حصر بر سر ما آارگران و            

رژيم .  مردم آارآن خراب آند             
جمهوری اسالمی با پايين                         
نگهداشتن دستمزدها، بيكاری             
سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن     
هر چه وسيعتر خدمات بهداشتی،       
حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن           
دست تجار و بازاريها در تعيين             
قيمت اقالم مورد نياز مردم                       
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی              
افزوده است آه آل جامعه را به             

 .سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش         

 

ما آارگران بايد به جنگ 
 !فقر و فالآت برويم

است آه بار مالی رقابتهای               
سياسی و نظامی با دول غرب         
و تروريسم دولتی و پروژه               
دست يابی به سالحهای اتمی          

رژيم .  را بر دوش ما خالی آند       
جمهوری اسالمی در تالش              
عامدانه است آه با تحميل فقر        
و فالآت غير قابل تحمل                       
آمرمان را خم آند، به تباهی            
جسمی و روحی مان بكشاند و        
مقاومت و مبارزه مان را درهم    

 .شكند
 

مهار اين رژيم و پايان دادن              
بايد .  فقر و فالآت آار ماست         

متحد و متشكل به جدال با فقر          
و گرسنگی و به مبارزه عليه          

با .  عاملين آن به ميدان آمد            

٢٧۶شماره   
ايجاد شوراهای آارگری در محل             
آار و محل زندگی و برقراری آنترل    

با تامين صف متحد     .  توليد و توزيع  
آارگران بيكار و شاغل در تشكل               

با تبديل صفهای خريد    .  عليه بيكاری 
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی             

با .  عليه گرانی، فقر و گرسنگی             
خواست بستن دست زالوهايی آه            
موجب گرانی ميشوند و آنترل                   
قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای          

با خواست بيمه بيكاری     .  خود مردم 
. مكفی برای همه افراد آماده به آار        

با خواست اضافه دستمزد به تناسب      
 .نرخ تورم

 

با .  با خواست ممنوعيت اخراج            
خواست بيمه های بهداشتی و                    
پزشكی رايگان، مناسب و قابل                  

با خواست     .  دسترس برای همه        
بايد .  مسكن مناسب برای همه              

ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و          
بايد نويد    .  گرسنگی و گرانی بود        

بخش جدال برای رفاه و آسايش                
آل جامعه چشم به ما        .  همگان بود 
 . دوخته است

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز         
جزيی از مبارزه ما برای بقا و               

جزيی از مبارزه ما      .  زندگی است 
برای يك جامعه مرفه و آزاد                    

اين مبارزه را بايد تا به              .  است
زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل         
 . طبقه ما و آل جامعه به پيش برد

 

زنده باد مبارزه و همبستگی 
 !آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

زنده باد اتحاد آارگران شاغل 
 !و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

مرگ بر رژيم اسالمی 
 !سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

 

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

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به                .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                    
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                                

 . بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد. از بين برد
 

 !  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست
 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


