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 آذر ماجدی
جنبش های اجتماعی هر يک قهرمانان و        

در کتاب   .  ضد قهرمانان خود را دارند         
های تاريخ که در مدارس تدريس ميشود،       
تاريخ از نظرگاه قهرمانان جنبش                         

کودکان .  ناسيوناليستی بازگويی ميشود       
در بازی ها و روياهای خود در قامت                

در .  اين قهرمانان ملی ظاهر ميشوند              
عصر جهانی شدن دنيا قهرمانان بايد به           
عناصری هر چه آبستره تر تقليل يابند تا          
بعنوان عناصر قهرمانی در جهان از                 
شرق تا غرب، نيمکره شمالی تا جنوبی           

جنگ خوب و شر يک            .  شناخته شوند  
ضد قهرمان    –مولفه دائمی هنر قهرمان       

سوپر من، بت من، اسپايدر من و           .  است
های ديگر قهرمانانی هستند که به        "  من"

خصوصيات بسيار پايه ای که قابل                      
فرهنگی اند تقليل    -شناسايی و تداعی فرا     

و اين شخصيت ها ديگر صرفا       .  می يابند 
به کتاب ها يا فيلم های کودکان محدود               

مساله نه بر سر شخصيت                  .  نميشود
و "  خوب"قهرمان بلکه تعيين ماهيت             

اينجاست که جدالی              .  است"  شر"
 . ايدئولوژيک عيان ميشود

 

يک تيپ قهرمان قرن بيست، قهرمانان            
انسان هايی با قدرت            .  انقالبی هستند   

خارق العاده که از خانواده و رفاه خود              
ميبرند و به جنگ با طبقات حاکم بلند                  

اند "  تمام وقت "اينها انقالبيونی    .  ميشوند
جنگ .  که حتی بعضا از جامعه بريده اند       

پارتيزانی و چريکی با ارتش و دولت                
حاکم قهرمانان خود را می آفريند که                   
سمبل های متعدد آن در اين قرن ستايش           

يک نوع رومانتيسيسم معينی با       .  شده اند 
اين قهرمان سازی            

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

   .و نامه ها ... ، گزارشات و اخبار،حکومت اسالمى نميخواهيم.: در صفحات ديگر
  ٢۴صفحه 

 : هيات داير پاسخ ميدهد

 ٢صفحه                    در باره قرار کميته مرکزى         
 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
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 کنفرانس بين المللی در 

 مارس 8گراميداشت 

 و همبستگی با زندانيان سياسی
 سازمان آزادى زن

 کارگران پروژه ای      
  ،      و مسئله تشکل
         چه بايد کرد؟

 

 ١۴صفحه على طاهرى                            

شورای اتحاديه های کارگران 
 آمريکا

 

! کارگران برده نيستند
 !انسانند

۴صفحه   

سرمايه دارى و 

 حقوق زن

 ٢٠رضا تابان               صفحه 

گردهمائی آنگره آار آانادا در دفاع از 
آارگران ايران در مقابل پارلمان ايالتی 

 اونتاريو
 مارس روز همبستگی ۶زنده باد 

 !بين الملی آارگری



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 : هيات داير پاسخ ميدهد

کميته مرکزی حزب در اجالس           
وسيع دفتر سياسی به اتفاق آراء            
حاضرين قراری را مبنی بر در           
دستور بررسی قرار دادن پروژه        
اتحاد با حزب کمونيست کارگری       

. حکمتيست، تصويب کرد      -ايران
چرا اين قرار ضروری شده                    
است؟ اهميت اين قرار در شرايط        
کنونی چيست؟ اين قرار چه چشم        
اندازی را در دستور کار حزب            
قرار ميدهد؟ وظايف اين کميسيون     
چيست؟ شکل کار اين کميسيون           
چگونه خواهد بود؟ اين اقدام چه           
تاثيری بر بخشهای مختلف                      
 کمونيسم کارگری خواهد داشت؟

 

حزب اتحاد کمونيسم    :  آذر ماجدی 
کارگری از زمان تاسيس و حتی          
پيش از آن زمانی که بخشی از               
رهبری فعلی حزب فراکسيونی را     
درون حزب کمونيست کارگری          
تشکيل دادند، پروژه اتحاد                        
کمونيسم کارگری را در دستور           

ما در تحليل و             .  خود گذاشت    
ارزيابی خود از جنبش کمونيسم          
کارگری و موقعيت آن در جامعه         
و از حزب کمونيست کارگری به        
اين نتيجه رسيده بوديم که انشعاب       

 اجتناب پذير بود و            2004سال   
اشتباهات رهبری وقت حزب                

. منجر به اين واقعه تاسف آور شد       
اين انشعاب به جنبش کمونيسم               
کارگری و موقعيت آن در جامعه         

مناسبات .  ضربه بسيار مهمی زد     
خصمانه فی مابين دو حزب پس           
از انشعاب و مجادالت فی مابين           
نيز تاثيرات اين ضربه را بسيار           

آنچه پس از انشعاب      .  افزايش داد 
شاهد بوديم يک رابطه متخاصم و       
يک رقابت سکتاريستی ميان دو          

اين برای صفوف         .  حزب بود    
جنبش کمونيسم کارگری و مردم         
علی العموم غير قابل درک و                 

هر حزب، حزب ديگر    .  هضم بود 
را به جريان راست بورژوايی              

برخی ما را خوش             .  ميبردند
برخی نيز اين   .  خيال می ناميدند  

هدف و تالش ما را تحسين                   
 . ميکردند

 

ناباوری های اوليه خيلی سريع        
از ميان صفوف       .  رنگ باخت   

کمونيسم کارگری، بويژه در              
داخل کشور، آوای تحسين شنيده     

. اميد در دل ها زنده شد          .  ميشد
برخی از کادرهای قديمی که              
پس از انشعاب دلسرد و نااميد           
شده بودند، دوباره اميد در                    

در اين ميان      .  دلشان تابيده شد     
برخورد های مسئوالنه ما و                
تالش ما برای ايجاد نزديکی و          
رفاقت در جنبش کمونيسم                    
کارگری از جانب رفقای                       
حکمتيست با نظر مثبت و                     

رهبری .  استقبال جواب گرفت      
ح ک ک متاسفانه کماکان بر               
طبل سکتاريسم و سم پاشی می         

زمانی که ما از بيانيه              .  کوبد
حزب حکمتيست در مورد                   
جنگ حمايت کرديم، رهبری ح       
ک ک هر دو حزب ما و                          
حکمتيست را مدافع جمهوری           

در تمام اين مدت     .  اسالمی ناميد 
رهبری ح ک ک برای نه تنها            
تخريب دو حزب، بلکه تخريب        
روند نزديکی ما تالش کرده               

 . است

 

 آذر  16در اين مدت، بويژه از         
حزب ما و حزب حکمتيست               
آکسيون های مشترک بسياری          

ما از ح ک ک نيز در . داشته ايم 
چندين مورد برای عمل مشترک     
دعوت کرده ايم، تمامی اين                 

. دعوت ها بی جواب مانده اند           
حتی يک پاسخ خشک و خالی            
نيز به نامه های ما داده نشده                

بطور مشخص بايد بگويم     .  است
که از پس از کنگره دوم حزب           
حکمتيست روند نزديکی ميان          
دو حزب تسريع و تسهيل شده            

روابط حزب ما و حزب         .  است
. حکمتيست اکنون رفيقانه است       

 

 : هيات داير پاسخ ميدهد
 در باره قرار کميته مرکزى

اين مشابه دعوا       .  منتصب ميکرد   
. های درون جنبش چپ سنتی بود           

اين واقعيات بدرست سواالت مهمی     
را در اذهان عالقمندان به جنبش             

 .کمونيسم کارگری مطرح ميکرد

 

ما در تحليل وضعيت جنبش                        
کمونيسم کارگری و بخش تحزب           
يافته آن به اين نتيجه رسيديم که                 
بايد اين شرايط را دگرگون کرد،             
بايد صفوف کمونيسم کارگری را           
متحد نمود، بايد به گذشته رجوع و         

از نظر ما تداوم اين     .  آن را نقد کرد   
شرايط امکان پيروزی کمونيسم              

. کارگری را بشدت تقليل ميدهد               
وف کمونيسم کارگری         فاتحاد ص    

بعنوان يکی از ملزومات مهم                     
پيشروی و پيروزی کمونيسم                     

به .  کارگری برای ما مطرح شد           
همين دليل فراکسيون خود را اتحاد        

به طور  .  کمونيسم کارگری ناميديم   
عميق تر و جدی تری به مباحث               
منصور حکمت در مورد ملزومات      
و استراتژی پيروزی که به شکل            

 حزب   14بسيار روشنی در پلنوم         
مساله :  ارائه شده بود تاکيد کرديم         

سازماندهی و رهبری مبارزات              
مردم، جنبش طبقه کارگر و جنبش         

 . های اجتماعی در جامعه

 

ما از همان ابتدا اعالم کرديم که از         
پروژه اتحاد کمونيسم کارگری                 
صرفا احزاب موجود را در نظر             

هدف ما متحد کردن کل             .  نداريم
صفوف جنبش کمونيسم کارگری           

اين پروژه با حمالت تندی از      .  است
جانب رهبری ح ک ک و ناباوری          

اما .  حزب حکمتيست مواجه شد          
پافشاری ما بر اين پروژه، تالش             
برای بسط و توضيح اهميت آن،              
جهت گيری مشخص و منسجم                  
حزب سريعا بر صفوف کمونيسم           

در ابتدا با     .  کارگری تاثير گذاشت    
ناباوری به مباحث ما در اين زمينه        

بعضی از کادرها و     .  برخورد ميشد 
عالقمندان  جنبش بما ميگفتند که              
مردم بی اعتماد شده اند، بعضا                  
امکان پذيری آن را زير سوال                   

٣٩شماره   
اينها همه به قدرت کمونيسم                     

منظور فقط  .  کارگری افزوده است  
چنين .  قدرت عددی آن نيست             

مناسباتی تاثيرات معنوی بسيار           
. گسترده تری از جمع اعداد دارد        

و جالب اينجاست که اين تاثيرات         
 . را سريعا ما مشاهده ميکنيم

 

ما خواهان اتحاد صفوف کمونيسم      
برای اين  .  کارگری بوده و هستيم     

اين يکی از     .  هدف تالش ميکنيم    
پروژه های اصلی فعاليت سياسی       

در اين راستا مناسبات        .  ما است  
رفيقانه و نزديکی ميان دو حزب          

اينها .  در عمل شکل گرفته است         
. بخشی از پروژه ما بوده است               

پيشبرد اين روند تا اتحاد کامال در       
چشم انداز پروژه اتحاد کمونيسم          

همانگونه .  کارگری قرار ميگيرد    
که اشاره کردم اين نزديکی در              
ميان صفوف کمونيسم کارگری،         
عناصر منفرد، در کنار احزاب،          
جمع های کوچک غير وابسته به          
احزاب موجود کامال تاثيرات                 

به اين ترتيب    .  مثبتی گذاشته است   
ما به بخشی از هدف خود نائل                

لذا امری طبيعی است         .  آمده ايم  
اگر ما پروسه نزديکی را در                   
صورت امکان تا اتحاد ميان دو            

 .حزب به پيش ببريم

 

زمانی که بشکل فراکسيون                      
فعاليت ميکرديم و مداوما تحت             
فشار رهبری ح ک ک بوديم،                 
رفقايی از حزب حکمتيست ما را         
به پيوستن به حزب شان دعوت             

در .  ما مخالفت ميکرديم  .  ميکردند
آن مقطع مالحظاتی جدی بر                   
برخی سياست ها و سبک کار                
حزب حکمتيست داشتيم که البته           
اين مالحظات هنوز کامال                         
برطرف نشده است و يکی از                 
وظايف کميسيون بررسی همين           

اما بايد اذعان کرد که  . مساله است 
طی يک سال گذشته حزب                        
حکمتيست تغييرات محسوسی              

برخی سياست هايی      .  کرده است  
که مورد نقد ما است، از جانب               
رفقايی در درون رهبری حزب            
حکمتيست نيز مورد نقد است و            
بنظر ميرسد که پروسه بازی                  
برای نقد و اصالح اين سياست ها        

در عرصه     .  تعريف شده است        
پراتيک اجتماعی نيز اکنون                    

روشن شده که     
  ٣صفحه 



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

رفقا دستاوردهای چشمگيری               
برای ما که با پالتفرم         .  داشته اند 

حزب سازمانده و حزب رهبر               
فراکسيون تشکيل داديم، عرصه         
پراتيک اجتماعی و تامين رهبری      
چنين پراتيک هايی جايگاه بسيار        

ضمنا بنظر     .  ارزنده ای دارد         
ميرسد که رفقا مباحث جدی و                
مهمی در زمينه سبک کار،                      
ساختار حزبی و سياست های                 

. مختلف در کنگره دوم داشته اند         
تاثيرات آن را ميتوان در پراتيک        

اين تغييرات    .  شان مشاهده کرد      
برای ما بسيار خوشحال کننده                

 . است

 

در متن چنين شرايطی برداشتن           
قدمی مشخص تر و جدی تر                    
بسوی نزديکی بنظر ما ضروری       

از همين رو طی مباحثی      .  ميرسيد
در دفتر سياسی که در همه آنها              
اعضای کميته مرکزی نيز شرکت    
و در بحث دخالت داشتند، به اين           
نتيجه رسيديم که بشکل کنکرت           

. تری اين روند را به پيش بريم              
اين قرار نيتجه چنين پروسه و               

 .شرايطی است

 

حزب ضمن پيشبرد فعاليت های          
روتين حزبی خود امر بررسی             
امکان و شرايط اتحاد با حزب                
حکمتيست را نيز دنبال خواهد              

به اين منظور کميسيونی            .  کرد
 عضو از کميته مرکزی         5شامل   

تشکيل ميشود که وظيفه اش                    
روشن .  بررسی اين شرايط است      

است که ابتدا کميسيون بايد تشکيل      
شود، تشکيل جلسه دهد و وظايف       
مشخص تر و همچنين سبک                   

. کارش را پس از بحث تعيين کند        
لذا اظهار نظر دقيق در اين مورد         

. را بايد به زمان ديگری احاله داد       
آنچه بديهی است بايد طی بحث              
های دقيق و مفصلی زمينه اين               

موانع .  اتحاد را بررسی کرد              
نظری، تشکيالتی و سياسی را              

راه برطرف کردن اين         .  شناخت
روشن است که      .  موانع را يافت     

کمونيسم کارگری از اينکه روند     
نزديکی، نفرت زدايی درون             
جنبش کمونيسم کارگری تا اين         
حد به پيش رفته است و ديوار             
سکتاريسم در بخشی از اين                 
جنبش فرو ريخته است                           
خوشحال و خرسند شوند و خود       

آيا .  نيز به اين پروسه بپيوندند         
 اين انتظار بااليی است؟ 

 

ما نتايج کار کميسيون را در                
. اختيار عموم قرار خواهيم داد         

همانگونه که تصويب قرار و             
تشکيل کميسيون را به اطالع             

اين يک قدم مهم     .  عموم رسانديم 
و ضروری و در جهت تامين             

. منافع کمونيسم کارگری است         
ما خوشحاليم که توانستيم تا                  

اميدواريم که . اينجا به پيش رويم
بتوانيم اين پروسه را به پايان              

تالش خود را      .  موفقی برسانيم  
خواهيم کرد که بشکلی مسئوالنه    
و با دقت کافی اين پروسه را به         

 . *پيش بريم

 : هيات داير پاسخ ميدهد
 ...در باره قرار کميته مرکزى

تشکيل جلسات مشترکی با رفقای           
رهبری حزب حکمتيست نيز در             

اظهار .  اين پروسه ضروری است      
نظر در اين مورد هم به پس از                   
تماس و صحبت با اين رفقا بايد                 

اما اين مساله از نظر         .  احاله شود  
کميته مرکزی حزب يک امر                     
 .ضروری و مهم ارزيابی شده است

 

همانگونه که در باال اشاره کردم              
اتحاد صفوف کمونيسم کارگری             
يکی از ملزومات پيشروی و                      

. پيروزی کمونيسم کارگری است          
اتحاد در هر سطحی که امکان پذير       
شود اين امر مهم را تسهيل و                       

نزديکی دو حزب       .  تسريع ميکند   
اتحاد کمونيسم کارگری و                             
حکمتيست تا همين جا تاثيرات                  
مثبت بسياری بر صفوف جنبش              

اين .  کمونيسم کارگری داشته است     
در صورتی که    .  کامال روشن است   

اتحاد دو حزب در آينده عملی شود،       
بنظر من تاثيرات عميق تر و پايدار       
تری بر کمونيسم کارگری، بر                  
عالقمندان اين جنبش و بر                            
اپوزيسيون بطور کلی خواهد                    

تامين يک حزب سياسی            .  داشت
قوی، با نفوذ، ميليتانت، راديکال و        
اجتماعی برای کمونيسم کارگری          

از نظر  .  دست يافتنی تر خواهد شد     
معنوی اين پروسه نتايج بسيار                  

 .مثبتی خواهد داشت

 

مردم و صفوف کمونيسم کارگری         
از اين اتحاد احتمالی حمايت و                   

متاسفانه .  استقبال خواهند کرد            
رهبری ح ک ک تالش برای                      
تخريب اين پروسه را افزايش و سم       
پاشی عليه دو حزب و نزديکی آنها        

بر حمالت  .  را گسترش خواهد داد     
زشت و سکتاريستی خود خواهد             

اين شرايط قابل پيش بينی          .  افزود
اما واقعا اميدوارم که اين             .  است

رفقا به رفتار، روشن و منش خود           
کمی نگاه جدی تر و مسئوالنه تری       
بياندازند و فضا را بيش از اين                   

از سکتاريسم دست        .  آلوده نکنند   
بشويند و به مانند نيرويی از جنبش         

٣٩شماره   

اسی       در جلسه وسيع دفتر سي
ه            ت ي م ت اعضای ک رک ا ش ب

خ       ه     25مرکزی در تاري وري  ف
قرار زير باتفاق آراء اعضای      
ه تصويب             رکزی ب ه م ت ي م ک

 .رسيد

 

آميته مرآزی حزب اتحاد           ”
آمونيسم آارگری، هيات پنج       
نفره ای را موظف ميكند تا             

حزب اتحاد     "پروژه اتحاد          
حزب "با  "  آمونيسم آارگری 

 -کمونيست کارگری ايران             
را از نظر نظری، "  حكمتيست

عملی و تشكيالتی مورد                   
بررسی قرار دهد و  نتيجه را        
به اطالع آميته مرآزی                    

 . “برساند
  

 ١٣٨۶ اسفند ۶ – ٢٠٠٨ فوريه ٢۵

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان                      
هميشگى انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده                

عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم        .  است
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                     

اين اميد که   .  حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است       
دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و                           
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



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 مساله حداقل        :يک دنيای بهتر       
دستمزد يک مساله اصلی تقابل             

در مباحٽ  .  کارگر و سرمايه است   
حزب مطرح شده است که                        
نمايندگان صالح کارگران بايد               

. تعيين کننده حداقل دستمزد باشند       
در هيچ جايی جهان کارگران در          
موقعيتی نيستند که ميزان دستمزد      
خود را خود تعيين کنند؟ آيا                       
سرمايه هيچگاه تن به چنين                      

 شرايطی خواهد داد؟ 

 

 سرمايه هيچگاه با        :علی جوادی  
تن به چنين         "  رضايت خاطر    "

بسادگی .  شرايطی نخواهد داد          
تسليم اراده کارگر برای تعيين               

عدالت .  دستمزد خود نخواهد شد       
و حق طلبی از ويژگيهای سرمايه       

؟ تاريخ سرمايه با خون و          !نيست
. عرق کارگر در هم آميخته است        

برای هر ذره         .  ترديدی نيست    
انباشت و سود آوری و استٽمار             
بيشتر از کارگر با چنگ و دندان          

تمام دستگاه        .  خواهد جنگيد       
سرکوب و تحميق و عوامفريبی و       
زندان و پليس و آخوند و امام                   
جمعه و مسجد و کليسا و رسانه             
ها برای در هم کوبيدن همين                   
تالش کارگر سازمان داده شده              

کمتر کسی توهمی به                .  است
سرمايه "  عملکرد"و      "  نيت"

اما مساله اين است که                 .  دارد
خواست و قدرت سرمايه در اين           

اين .  مبارزه حرف آخر را نميزند      
در طرف  .  معادله دو طرف دارد     

ديگر معادله قدرت و اتحاد و                  
. تشکل و آگاهی کارگر قرار دارد      

نتيجه اين مبارزه به وزن و                      
نيروی هر کدام از دو طرف اين           

. تقابل طبقاتی گره خورده است            
سطح و ميزان دستمزد در هر                
دوره محصول يک مبارزه                      
سياسی و اقتصادی همه جانبه                

 . است

 

واقعيت اين است که اگر خواست         
و قدرت سرمايه تمام فاکتور                   
دخيل در اين معادله بود، طبقه ما         

. گوشه ای پرتاب خواهد شد               
نوسانات بازار و شرايط زندگی      

زندگيش از  .  اش را تعيين ميکند    
لحاظ روحی و جسمی به شرايط      

و به   .  يک ماشين تنزل ميکند        
جای انسان بودن بايد در شرايط       
حيوانی ناشی از ملزومات                   

 . سودآوری سرمايه زندگی کند

اما تمام مساله اينجاست که                   
ميتواند .  کارگر انسان است           

. ميتواند متحد شود  .  متشکل شود 
و اين يک مبارزه دائمی و                     

گاه پنهان و گاه      .  هميشگی است 
آشکار، اما دائمی و هميشگی             

قدرت تشکل وا تحاد و           .  است
همبستگی کارگر در طول تاريخ     
خونين سرمايه داری همواره             
عاملی تعيين کننده برای برهم           
زدن اين قوانين ضد انسانی                 

 .سرمايه داری بوده است

 

آيا ما شاهد شرايطی در جامعه          
سرمايه داری خواهيم بود که              
کارگر تعيين کننده حداقل و                 
ميزان دستمزد باشد؟ بنظرم                

. چنين حالتی کامال ممکن است        
نقطه تعادلی دراز   .  با دوام نيست  

. مدت در مبارزه طبقاتی نيست        
از دو طرف      .  اما ممکن است     

برای تغيير اين وضعيت تالش         
از طرف سرمايه       .  خواهد شد   

برای به عقب برگرداندن شرايط     
و از طرف کارگر و کمونيسم            
برای پيشروی و خالصی                     
هميشگی از سلطه سرمايه و               

اين اساس يک      .  سرمايه داری  
انقالب کمونيست و کارگری              

انقالبی که به نظام مزد           .  است
بگيری و استٽمار و بازار و                 

بجای .  مبادله کااليی پايان ميدهد   
توليد برای سود، توليد برای               
رفع نيازمنديهای همه مردم را          
مبنای فعاليت انسان در جامعه           

انسان بودن و رفع      .  قرار ميدهد 
نيازهای انسانی هرکس هدف            

 .  چنين انقالبی است

 
 ،خير  :نسرين رمضانعلی      

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
  سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

بايد کماکان در     
شرايط حيوانی    

. زندگی ميکرد   
شرايطی که           
سطح دستمزد       
و ميزان                    

دريافتی کارگر به ميزانی تنزل                
ميکرد که صرفا برای بقاء و تجديد        
قوا و حضور مجدد در بازار کار             

کارگر همان مقداری   .  کفايت ميکرد 
را دريافت ميکرد که کار کردن                

زمانی .  مجدد او را مقدور سازد           
برای فراغت، امکانی برای                       
برخورداری از زندگی بمٽابه يک         

نگرش سرمايه  .  موجود انسانی نبود  
در شکل لخت و عورش و بدون               
تبليغات عوام فريبانه آن به کارگر          
به مٽابه موجودی زنده و کار کن              

موجودی که بايد کار کند،            .  است
کاال توليد کند و برای سرمايه سود          

اين نگاه سرمايه به             .  توليد کند    
کارگر در اين نگرش     .  کارگر است 

موجودی زنده است که احتياجاتش        
تنها منحصر به احتياجات جسمی           

کمترين نرخ دستمزد مبنای        .  است
. تعيين دستمزد قرار ميگرفت                   

نيروی .  کارگر نيروی کار است          
! انسان نيست    .  توليد کننده است        

سطح دستمزد در چنين سيستمی              
تنها مايحتاج کارگر برای کار                   
کردن و تمديد قوا است به اضافه              
مقداری برای پرورش خانواده و             

يعنی توليد جديد همان        .  توليد مٽل  
موجودی که بتواند نيازهای جديد           
نيروی کار الزم برای سرمايه در           
پروسه گسترش انباشت و توليد                

اگر از اين تقابل    .  سود را تامين کند   
اجتماعی طرف کارگر را حذف              

آنوقت سرنوشت کارگر را          .  کنيم
فقط معادالت کور اقتصادی سرمايه   

بازار تعيين     "  دست نامريی    "و     
هستی و زندگی           .  خواهند کرد     

کارگر بمٽابه يک کاال و مانند هر            
قوانين .  کاالی ديگری تعيين ميشود    

عرضه و تقاضا بر شرايط زندگی          
کارگر .  کارگر تماما حاکم ميشوند       

زمانی به کار گرفته ميشود که                   
کارش سودی برای سرمايه دار               

در غير اين صورت           .  توليد کند   
مانند هر کاالی ناخواسته ای به                

٣٩شماره   
سرمايه تا زورش برسد تن                       

سرمايه دشمن کارگر           .  نميدهد
است و تالش ميکند کمترين مزد          

. را در قبال کار به کارگر بدهد              
مثالى اينجا اشاره ميکنم تا تفاوتها        
در ايران و کشورهاى ديگر                    
روشن تر باشد و نهايتا ما در                    
مورد سازماندهى به نکات روشن      

برای مثال ماهها       .    ترى برسيم   
است در کشور آلمان ما شاهد                  
اعتصابات بخشهای مختلف طبقه       
کارگر هستيم برای تعيين حداقل           

اعتصاباتی که کمر             .  دستمزد
اعتصاب .  دولت را شکسته است      

کارگران راه آهن يا کارگران                 
بخش خدماتی که در کشمکش                
برای افزايش دستمزد اعتصابات        

. اولتيماتومی سازمان دادند                     
متشکل اند  
و متشکل     
خواستشان 
را مطرح     

. ميکنند
معموال 

کارگران به تمامی خواستهای                
خود يا آن مقدار از افزايش                        
دستمزد نمی رسند که طرح می            

اما به بخش زيادی از                   .  کنند
. خواستهايشان دست پيدا می کنند       

در عين حال کارگران در اين                 
جوامع فعال با خطر دستگيری و           
 . سرکوب مبارزات روبرو نيستند

 

در ايران و کشورهاى مشابه                   
مبارزه کارگر برای کاهش ساعت     

 تعيين حداقل دستمزد و خيلی       ،کار
 وقتی        ،از خواستهای ديگر               

کارگران نه نمايندگان واقعی خود       
را دارند نه تشکل که ابراز وجود         
اجتماعی در ابعادی گسترده را             

 کارگر وارد يک          ،ممکن ميکند   
.  جنگ با شرايط نابرابر ميشود            

سرمايه بنا به ماهيت اش در مقابل      
کارگر عقب نميشيند بلکه هرجا            
که کارگران با مبارزات خود                 
توانستند متحد و منسجم به ميدان          

 بدرجه اى توانستند دولت و      ،بيايند
کارفرما را وادار به عقب نشينی          
کنند و بخش کوچکى از حق شان         
را از گلوى سرمايه دار بيرون              

مبارزات طبقه کارگر در      .  بکشند
. ايران مبارزه اى برای بقا است          

برای اين است که ميليونها                        
کارگرى که زير خط فقر زندگی          

همين .  می کند به خط فقر برسد           
هم موانع                 

  ۵صفحه 



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

زيادى دارد که بايد جداگانه در              
 . مورد آنها حرف زد

 

 براى پاسخ           :سياوش دانشور     
دقيق به اين سوال بايد سراغ                    
منطق سرمايه و جامعه طبقاتى             

اگر بورژواها هيچ مانعى        .  رفت
 و صرفا به         ،سر راهشان نباشد     

افکار و نگرش طبقاتى شان در             
قبال کارگر و زندگى خانواده                 

 حاضر      ،کارگرى رجوع کنيم          
نيستند از بردگى مطلق کارگر               

تن "اما     .  قدمى فراتر بگذارند        
سرمايه به خواست کارگر       "  دادن

در هر کشمکشى و از جمله تعيين       
 تماما به قدرت           ،حداقل دستمزد   

تشکل و توان مبارزاتى کارگر             
اين .  عليه سرمايه گره ميخورد          

روشن و بديهى است که کارگر             
هر اندازه هم بتواند دستمزد                     

 ،واقعى ترى به سرمايه تحميل کند 
هنوز بعنوان کارگر مزدى                      

اگر کارگر کامال    .  بازتوليد ميشود 
بر تعيين سرنوشت خود و جامعه         

 آنوقت ضرورتى           ،مسلط باشد     
. براى نظام مزدبگيرى نمى ماند        

هدف الغاى مالکيت خصوصى            
 ،سرمايه داراى و بردگى مزدى          

که هدف تاريخا اعالم شده جنبش         
 بر   ،کمونيستى طبقه کارگر است      
اما .  همين حقيقت تاکيد ميگذارد        

 يعنى جامعه   ،بين اين دو وضعيت    
مبتنى بر سيستم کار مزدى و                  
توليد براى سود و جامعه مبتنى             
بر رفع نيازهاى همگان و توليد             

 ،براساس نيازهاى شهروندان آزاد   
کشمکشى دائمى و بيوقفه طبقاتى        
در جريان است که دعوا برسر              
تعيين حداقل دستمزد بخشى از              

کل مبارزه کارگرى در           .  آنست
جبهه هاى متنوع آن و در                           

 تالشى    ،چهارچوب نظام موجود      
براى تحميل خواسته هاى برحق          
هرچه بيشتر کارگران و به اين              
اعتبار جامعه به نظم موجود                   

در جاهائى که کارگران از       .  است
تشکل و انسجام بيشترى                             
برخوردارند و کال مبارزه                        
کارگرى به فتح سنگرهاى معينى       

بديهى از جمله تعيين نرخ                     
دستمزد توسط نمايندگان خود            
کارگران با سد منافع سرمايه              

 آنوقت طبقه            ،مواجه ميشود     
کارگر بيش از پيش درک ميکند       
که براى نفى اين اوضاع بايد              
کل نظام بردگى مزدى را                      

 . وراندازد

 

از طرف ديگر بحث ما مبنى              
نمايندگان صالح          "براينکه          

کارگران بايد تعيين کننده حداقل       
مسدله اى بسيار    "  دستمزد باشند 

آيا سرمايه دار اجازه  . ساده است 
ميدهد قيمت کاالهائى که                       
تصاحب کرده است توسط کسى      
غير از خود او و مکانيزمهاى           
اقتصادى نظام خود او تعيين               
شود؟ فروشنده هر کاال نرخ آن         

کار کارگر در    .  را تعيين ميکند   
اين نظام يک کاال است که در             

خيلى .  مقابل مزد مبادله ميشود      
روشن و بديهى است که کارگر         
حق دارد در تعيين حداقل                      

اينکه .  دستمزد راسا اقدام کند         
کشمکش کارگر و سرمايه دار          
برسر اين معامله چه ابعادى                

 هر جا چه موانع و                  ،ميگيرد
 تماما تابع        ،محدوديتهائى دارد   

اينست که کارگر بعنوان يک              
طبقه بطور کلى چه موقعيت و           
مکانى در جامعه احراز کرده            
است و مشخصا در مبارزه                  
برسر دستمزد با چه قدرت و              
اتحاد طبقاتى به ميدان آمده                   

بدرجه اى که طبقه کارگر     .  است
با افق وسيع تر و توقعى بيشتر           

 و شرايط   ،وارد اين مصاف شود 
سرمايه دار را با طرح شرايط           

 به همان درجه     ،خود عقب براند  
قادر است راسا توسط نمايندگان      
منتخب اش در تعيين دستمزدها        

قانون و روش          .  دحيل باشد    
محاسبه و نگرش نهادها و                    
دولت سرمايه دارى دقيقا در               
خالف اين مسير حرکت ميکند          
و تامين خواست کارگر تنها                
ميتواند با قدرت متحد کارگر به        

همه جا و     .  سرمايه تحميل شود    

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
 ... سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

 ،منجر شده است           
تعيين دستمزد با             
دخالت و مبارزه            
کارگران بدرجه            
کمى با توجه به افق      
و سياست اتحاديه          

هاى کارگرى عملى ميشود و در             
جاهائى مثل ايران که طبقه ما تحت        
اختناق و سرکوب خشن و عريان            
سرمايه زندگى ميکند و از هر                   
تشکل مستقل کارگرى محروم                  

 اساسا در تعيين حداقل                      ،است
 . دستمزد نقشى ندارد

 

نقطه عزيمت کمونيسم کارگرى              
براى تحميل هر بخش از حقوق                
حقه طبقه کارگر به سرمايه دارى           
و کال بهبود وضعيت رفاهى                       

 از اينجا شروع نميشود که         ،جامعه
اين خواسته ها با  نيازهاى سرمايه         
و کسب سود و کال ماهيت سرمايه          

ما نه    .  دارى تناقض دارد يا نه             
مشاور اقتصادى سرمايه هستيم و          
نه تبئين هر نوع حق را براساس              

. مقدورات سرمايه درست ميدانيم          
بحث روشن و سرراست ما اينست         
که کارگر بعنوان انسان و بعنوان            
يک طبقه و بعنوان يک موجوديت         

 که کل جامعه روى دوش      ،اجتماعى
 بايد از ثمره ثروت     ،کار او ميگردد  

و نعمات توليد شده اجتماعى                       
بايد بتواند از امکانات    .  بهرمند باشد 

بحث .  مقدور جامعه استفاده کند           
مقدورات امرى تاريخى است که            
در سوسياليسم و کمونيسم هم معنى        

اما تبديل   .  خود را ميتواند پيدا کند        
مقدورات به حساب کردن سود و             

 نه کار ماست و نه           ،زيان سرمايه  
. سياستى کارگرى است                                

برخوردارى کارگران از امکانات        
 حتما با منطق                ،موجود جامعه     

سرمايه دار و جامعه سرمايه دارى        
که بدنبال کسب حداکثر سود است           

اما ما نه از اين         .  جور درنمى آيد    
منطق حرکت ميکنيم و نه قصدمان        
اينست که به سرمايه دارى چهره            

ما .  بدهيم"  دلسوز و انسانى     "اى   
حقوق خودمان را مطالبه و براى            

اگر اين حقوق     .  آن مبارزه ميکنيم    

٣٩شماره   
سرمايه "  تن دادن "تاريخا اين راه     

 .    بوده است

 

 يک مشکل عمده    :يک دنيای بهتر  
کارگران در حال حاضر دريافت        
بموقع حقوق و مزايای کاريشان           

بيش از يک ميليون کارگر        .  است
ماههاست که حقوق خود را                      

چگونه ميتوان  .  دريافت نکرده اند   
اين ورق را برگرداند و کارگران        
خود را در مقام تعيين کننده حداقل       

 دستمزد قرار دهند؟ 

 

 اين وضعيت بيانگر     :علی جوادی 
تصوير کل موقعيت طبقه کارگر         

تصوير بخشهای  .  در ايران نيست   
. ضعيف تر طبقه کارگر است               

اشتباه است که اگر تصوير اين              
بخش را مبنای تصوير عمومی و        
موقعيت اجتماعی و سياسی کل             

اما اين   .  طبقه کارگر قرار دهيم        
واقعيت فشار بسياری را بدون               
ترديد بر کل طبقه کارگر اعمال            

يک فاکتور مهم در اعمال       .  ميکند
فشار به طبقه کارگر و عاملی در         
تضعيف قدرت عمل و مانور کل          

 . طبقه است

 

نظام سرمايه   .  باور نکردنی است   
داری، مانند هر نظام طبقاتی                  
ديگری، بر استٽمار توليد کنندگان      
مستقيم و تملک بخشی از                           
محصوالت توليد شده توسط آنها          

يک فرق پايه ای         .  استوار است  
نظام سرمايه داری با نظام برده            
داری در اين است که ارباب                    

برده برای    .  صاحب برده است       
ارباب کار ميکند و توسط او زنده        

اما در نظام         .  نگهداشته ميشود    
سرمايه داری، کارگر ظاهرا                 

به .  برده کسی نيست  .  است"  آزاد"
ظاهرا .  زمين و اربابی تعلق ندارد    

مالک و صاحب اختيار جسم و              
در ازاء   .  نيروی کار خود است        

فروش نيروی کار خويش مزد              
نيروی کارش را     .  دريافت ميکند  

مبلغين .  با مزد مبادله ميکند                
سرمايه اينگونه وانمود ميکنند که       

" آزاد"و   "  برابر"اين مبادله ای       
در اين مبادله       "  اجباری.  "است
نيروی کاری بفروش            .  نيست

رسيده است، مزدی پرداخت                  
اما در سرمايه داری       .  خواهد شد  

ايران حتی اين    
  ۶صفحه 



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

مبادله ظاهری و صوری هم                   
کارگر کار   .  بعضا برقرار نيست    

نيروی کارش را در                .  ميکند
شرايط غير انسانی بفروش                      

اما در آخر ماه همان             .  ميرساند
شده بخور و        "  توافق"دستمزد    

و تازه  .  نمير را هم دريافت نميکند    
برای دريافت همان دستمزد ناچيز     

. اعتصاب کند   .  بايد مبارزه کند      
با پليس   .  بيکار شود  .  زندانی دهد 

و نيروی سرکوب طبقه حاکم                 
چه اسمی ميتوان بر      .  درگير شود 

اين ويژگی سرمايه داری در                  
ايران گذاشت؟ سرمايه داری با            
ويژگی برده داری؟ با مختصات          
ارباب و رعيتی؟ سرمايه داری            
اسالمی؟ اسامی متنوع اند، اما              
يک بندگی مضاعف شايد نامی             

 !گويا تر باشد

 

چگونه ميتوان اين شرايط را                  
انقالب کارگری راه       .  تغيير داد   

حل پايه ای طبقه ما برای پايان              
اما .  دادن به اين وضعيت است           

مساله در عين حال تالش برای             
تغيير روزمره و بهبود اين                       
واقعيت خشن در هر لحظه نيز              

. معجزه ای در کار نيست       .  هست
مسلما برخی در مواجهه با چنين          
شرايطی امکان ناپذيری چنين               

. تحولی را نتيجه گيری ميکنند              
چنين گرايشی در صفوف طبقه             

. کارگر چندان ضعيف هم نيست         
اما تمام مساله بر سر تشکل و                 

در .  قدرت و رهبری کارگر است     
همين شرايط هم ميتوان به چنين           

چنانچه .  موقعيتی دست يافت           
چنانچه .  کارگران متشکل شوند       

چنانچه گرايش       .  متحد شوند       
کمونيستی و راديکال در                           
مبارزات کارگری دست باال را            
بدست آورد، ميتوان شاهد چنين           

واقعيت اين    .  تغييری جدی بود       
. است که اين مساله راه حل دارد          

کليد .  معمای بدون راه حلی نيست     
مساله در دامن زدن و گسترش              
توده ای مجامع عمومی کارگری         

تشکيل مجامع عمومی            .  است
منظم کارگری، مرتبط و متحد              

. کارگران بشناسند و خنثی کنند       
حقيقت اين است هر چند تلخ                
موقعيت و وضعيت طبقه کارگر     
چنان اسفناک است که کارگران       
کمترين ارتباط را با هم طبقه              

کمترين ارتباط  .  های خود دارند   
البته .  را با ساير مراکز دارند          

بايد اين را توضيح داد نه اينکه          
طبقه کارگر نمی خواهد ارتباط        

 مبارزه اش متشکل      ،داشته باشد 
 تشکل واقعی خود را                ،نباشد

نداشته باشد يا نمايندگان واقعی         
ماشين .  خود را نداشته باشد            

سرکوبگری رژيم اسالمی يکی      
از هدفهای اصليش اين است که        
دست طبقه کارگر را از هم                  

بنظرم من وظيفه آن بخش      .  ببرد
رهبران سوسياليست و راديکال      
است که بيشترين تالش را بکند        
که اين پيوندها را ايجاد کند تا              
کارگر تبريز از عسلويه بی                 

 کارگر اروميه از          ،خبر نباشد   
 خالصه   ،سنندج بی خبر نباشد       

طبقه کارگر بتوانند با هم در                
در عين حال          .  ارتباط باشند    

تشکلهای واقعی کارگران در            
محيط کار پاسخی به موقعيت             
امروز کارگران است و                         
مبارزات طبقه کارگر را به هم         

بنابرين در چنين  . متصل می کند 
شرايطی است که طبقه کارگر با     
قدرت می تواند عرضه اندام کند 
و سرمايه را وادار به عقب                  
نشينی کند که نه تنها مسئله                   
حقوقههای معوقه و بيمه های             
اجتماعی بلکه نقش تعيين کننده         
 .ای در دستمزد را خواهد داشت

 

 ندادن بموقع      :سياوش دانشور  
دستمزد کارگران در قبال کار           
انجام شده و تقسيم دستمزد به              
بخشهاى مختلف با عنوان                     

 و حتى باال کشيدن       ،مزاياى کار 
 يک  ،همين به بهانه هاى مختلف    

روش سرمايه دارى در ايران            
من بعيد ميدانم   .  بطور کلى است  

اگر جمهورى اسالمى جايش را       
با حکومتى بورژوائى ديگر               
عوض کند و تجارت و کسب و          

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
 ... سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

کردن اين مجامع عمومی، کليد                 
کار .  فائق آمدن بر اين شرايط است      

. اما ممکن است      .  ساده ای نيست      
ميتوان .  مستلزم سازماندهی است      

جنبش مجامع    .  ورق را برگرداند      
 .عمومی کارگری کليد قضيه است

 

اين واقعيتی     :  نسرين رمضانعلی    
تا آنجا که من    .  غير قابل انکار است   

از مراکز کارگری خبر دارم و تا             
آنجا که بالخره تحت مبارزات خود       
طبقه کارگر بخشا رسانه ها مجبور       
به بازتاب وضعيت کارگران می            

 کارگران با موانع زيادی                 ،شود
بنظر من يکی از آن      .  روبرو هستند 

موانع پرداخت نکردن حقوقهای             
مسئله بيمه های   .  آنها به موقع است    

 به  ، مسئله قرارداد موقت    ،اجتماعی
انحراف کشيدن مبارزاتی که در             
جريان است که گويا مثال                               
خصوصی سازی مراکز توليدی             
باعث شده موقعيت کارگران بد                
باشد يا حقوقهای آنها به موقع                      

بنابرين کارگران    .  پرداخت نشود   
در اکثر مراکز توليدی با معضالت       

من اسمش   .  بزرگى روبرو هستند     
ما .  را مبارزه برای بقا می گذارم          

وقتی نگاهی به مبارزات کارگران        
در يکسال گذشته بيندازيم مبارزه           
برای افزايش دستمزد خيلی کم                  

اکثر اين مبارزات   .  رنگ بوده است  
برای پرداخت حقوقهای معوقه                
برای جلوگيری از اخراج بوده                 
است و مبارزه برعليه  قرادادهای          

 .  موقت

 

بنظر من طبقه کارگر بايد دو بخش        
از مبارزه را همزمان با هم پيش               
ببرد؛ يکی مبارزه برای دستيابی به      
تشکلهای نمايندگان  واقعی خود               
طبقه کارگر و جنبه ديگر متحد                 
بودن طبقه کارگر برای رسيدن به          

ببينيد خيلی ساده             .  خواستهايش
مبارزات زيادی همين حاال هم در          
بخشها و مرکز زيادی در جريان             

اما اين مبارزات بشدت               .  است
پراکنده است و در عين حال توطئه        
های دولت و کافرما را بايد                           

٣٩شماره   
 ،کار هم رونق نسبى پيدا کند                   

وضعيت کارگران تا به روش                
برخورد سرمايه دار برميگردد            

سرمايه دارى  .  تغيير اساسى بکند   
ايران چه امروز و چه وقتى که              
قرار است نمايندگان صالحيت             

 ،کنند"  بازسازى"دارترش آنرا        
شعار واحدشان آيه صبر و تحمل         
طبقه کارگر و جبران خسارات و         
راه انداختن توليد و خالصه                     
جانفشانى و استثمار شديد                          

مستقل از اين         .  کارگران است    
ويژگى عمومى تر بورژوازى در      

 سرمايه    ،کشورهائى مانند ايران      
دارى در ايران در يک بحران               
اقتصادى دست و پا ميزند و تالش       
ميکند عواقب و پيامدهاى اين                 
بحران را روى دوش نحيف طبقه        
کارگر بگذارد و هر روز سفره             
خالى طبقه کارگر را خالى تر                 

فقر شديدى که امروز طبقه          .  کند
کارگر و اکثريت جامعه با آن                  
روبرو است نتيجه اين وضعيت           

معضل ديگر سرمايه دارى     .  است
در ايران موقعيت ويژه جمهورى        
اسالمى و کال کشورهاى اسالم             
زده خاورميانه است که بدالئل               
سياسى از گردونه جهانى اقتصاد        
سرمايه دارى بيرون افتاده و                   
امکان انکشاف سرمايه دارى را          

. با موانع جدى روبرو کرده است        
اين شرايط را اگر در کمبود                     
تکنولوژى و سرمايه الزم براى           

 ورشکستگى و تعطيلى     ،اين روند 
 بيکارسازيها و            ،صنايع سنتى     

 ،سياست تعديل نيروى کار                      
 ،قراردادى شدن عمده نيروى کار      

خارج کردن بخش مهمى از طبقه        
کارگر از شمول همان قانون کار         

 و           ،ارتجاعى خود رژيم                    
فاکتورهاى متعدد ديگرى که روى     
اين روند تاثير ميگذارند و عمال            
به يک هرج و مرج اقتصادى                 

 ،منجر شده است ضرب کنيد                  
نتيجه اش تشديد وخامت زندگى            
طبقه کارگر است که امروز شاهد       

 . آن هستيم

 

براى اين وضعيت در انتظار                  
نشستن و اميد اين را داشتن که                

 و يا         ،شايد رونقى ايجاد شود            
جناحهائى از حکومت بتوانند به           
اين وضعيت از باال سر و سامانى        

 و به اين اعتبار کارگر در          ،بدهند
 ،اين ميان معضالتش کاهش يابد         

بدترين سياستى  
  ٧صفحه 



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

است که طبقه کارگر ميتواند اتخاذ      
بهبود وضعيت سرمايه دارى     .  کند

در ايران در شرايط بين المللى               
امروز و وضعيت کشورهاى                 
منطقه و مسائل بعد از جنگ                    

 امرى کشورى نيست و يا با       ،سرد
تغيير سياستهاى دولتها تغيير                 

اين سرمايه دارى    .  ماهوى نميکند 
امروز است که چشم انداز فقر و           
فالکت عريان اکثريت عظيم                   
جامعه را با اتکا به حکومتهائى             
مرتجع و سرکوبگر در مقابل                 

در .  طبقه کارگر قرار داده است        
اين اوضاع سياستهاى عتيقى که          
با وجود تحوالت عظيم در                        

 ،سرمايه دارى معاصر                              
ناسيوناليسم اقتصادى و دفاع از           

را تجويز       "  توليدات داخلى      "
 و يا سياستهائى که تالش         ،ميکنند

ميکنند اين چشم انداز را در مقابل       
کارگران قرار دهند که طبقه                   
کارگر بايد در جدال بخشهاى                 
مختلف سرمايه نيرو و وزنش را         
پشت اين يا آن جناح سرمايه                    

 حتى صورت       ،دارى قرار دهد      
مسئله را درک نکرده اند تا چه              
رسد به اينکه پاسخ آن را داشته              

اين سياستها کارگران را به     .  باشند
مسلخ بخشى از سرمايه ميبرد و           
به اين اعتبار سياه لشکر                             

سرمايه دارى  .  بورژوازى ميکنند 
امروز راه حلى براى رفاه                        
عمومى جامعه ندارد و مدعى آن         

در نتيجه با اين شرايط       .  هم نيست 
طبقه کارگر دو راه بيشتر پيش              
رو ندارد؛ يا بردگى مطلق و فقر           
روزافزون را ميپذيرد و يا تمامى        

 . اين وضعيت را نفى ميکند

 

کارگران در مراکز مختلف                     
صنعتى تعطيل شده و نيمه تعطيل        
و حتى مراکزى که هنوز موقعيت       
وخيمى ندارند و سودشان                          

 هر روز براى نقد کردن        ،باالست
سوال .  دستمزدها مبارزه ميکنند      

اينست که چرا بخشى از دستمزد          
کارگران همواره در گرو است؟          
اگر دقت کنيد کار پيمانى و                       
شرکتهاى متعدد پيمانى که در دل        

نسبتا ثابت طبقه کارگر در محل       
کار متالشى شده است و به                   
جريان گردش نيروى کار و                
سيال بودن محل کار کارگر                

اين .  سرعت زيادى داده است         
امر اگرچه در ميان مدت                       
جوانب مثبتى براى انتقال                     

 ،تجارب کل طبقه کارگر دارد          
اما در شرايط اوليه آن کارگر             
را با مشکالت فلج کننده در                  
تقابل گسترده با سرمايه داران           

قدرت کارگر در    .  روبرو ميکند 
يک مرکز صنعتى معين در                
اينست که زير يک سقف کار              

 محل کارش نسبتا ثابت          ،ميکند
 با کارفرما يا سرمايه                 ،است

 ،داران معينى روبرو است                 
سنتهاى مبارزاتى اش و                         

 و به         ،تجاربش قوام ميگيرد        
همين اعتبار روش مقابله اش با        
مشکلى مانند ندادن دستمزد با            
هر موضوع ديگر ساده تر و              

امروز اما     .  روشن تر است         
کارگر .  مسئله تماما فرق ميکند      

سه ماه در فالن شرکت است و           
در .  دو ماه در فالن شرکت              

بسيارى موارد حتى بخشهاى             
ديگر موجود و کارگرانش را يا       
نديده و يا در رابطه اى از نوع           
همکار و کارگران يک شرکت         

بسيارى .  معين نداشته است           
ازاين شرکتها تا آنجا که نوع               
کار و درجه تخصص الزم مانع       

 استخدام کارگر را مبناى       ،نباشد
محلى قرار داده اند و در همين           
قالب نيز قوانين عشيره اى                   

. خودشان را تحميل کرده اند              
 رژيم اسالمى        ،بعبارتى ديگر   

سازماندهى استثمار شديد و يک      
بردگى تمام عيار را با تمهيدات        
مختلف اقتصادى براى سرمايه        
ها همراه با سرکوب به پيش                
ميبرد و کارگر را از هر حقوق         
صورى بعنوان يک طبقه و يک      
موجوديت اجتماعى محروم               

دراين وضعيت      .  کرده است     
برگرداندن ورق به نفع                           
کارگران الزمه اش يک                        
اعتراض وسيع تر طبقه کارگر        
روى مسائل اساسى و عمومى          

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
 ... سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

هر شرکت و صنعت بزرگ هر               
کدام گوشه اى از کار را                                 

 با استانداردها و شرايط     ،ميچرخانند
بسيار وحشتناک با بخشهاى از هم          

. پراکنده کارگران روبرو ميشوند          
. کارگر نميداند با کى طرف است           

در مناطق صنعتى جديدى مانند               
 عمال به موازين                              ،عسلويه

اردوگاههاى کار اجبارى برگشته          
سرمايه دارى بحران زده               .  اند

 نه فقط براى ايجاد           ،امروز ايران  
 که حتى از زاويه       ،رونق اقتصادى 

يک نگرش اقتصادى صرف هم              
 بلکه   ،امرى در چشم انداز نيست          

براى چرخاندن و سرپانگاهداشتن         
وضع موجود و دنبال کردن                        

 ،سياست ازاين ستون به آن ستون           
محتاج تحميل بردگى تمام عيار به          

کار قراردادى و   .  طبقه کارگر است  
قراردادهائى که عمال چک سفيد             

 ندادن   ،دادن به سرمايه دار است          
دستمزدهاى کار انجام شده و                      

 ، سرکوب عريان    ،تحويل داده شده    
و زندان و ترور و شالق الزمه و             
جزو الينفک اين سرمايه دارى                

 . است

 

نه فقط نقد کردن دستمزدهاى                     
معوقه بلکه افزايش دستمزدها                   
بطور کلى و به اين معنا دخيل شدن        
کارگران در تعيين آن را تنها                      
جنبش قوى عليه فقر و فالکت                    

اساس .  عمومى ميتواند پاسخ دهد        
مسئله اينست که کارگران اين                    
وضعيت را نميپذيرند و ناگزيرند           

هر روز     .  در مقابل آن بايستند            
کارگران در بخشهاى مختلف براى      
نقد کردن دستمزدهاى باال کشيده             

تا . شده اعتراض و اعتصاب ميکنند
. اين سطح موضوع روشن است             

سوال واقعى تر موانعى است که              
در مقابل واکنش گسترده و متحد              

بايد اين     .  کارگران وجود دارد         
يکى از      .  موانع را رفع کرد               

پيامدهاى روند خصوصى سازى و       
سير تقريبا کامل کار قرادادى و                
پروژه اى و تقسيم کار صنايع                    
بزرگ با شرکتهاى متعدد پيمانى و        

 اين بوده است که ساختار         ،کوچک

٣٩شماره   
فقط .  کل طبقه و جامعه است               

اعتراضات توده اى تر کارگران         
عليه فقر و فالکت و سد کردن اين        
توحش سرمايه است که ميتواند             
هم دستمزدها را نقد کند و هم                   
کارگر را در موقعيت پرچمدار             

اين مسئله  .  رفاه عمومى قرار دهد    
بسيار با اهميت تر از هماهنگ              
کردن مبارزات در يک رشته                 
معين است که بسيار ضرورى              

به نظر من امروز جنبش           .  است
مجامع عمومى و عمل مستقيم                

 براى          ،توده اى کارگرى                   
سازماندهى اعتراض در هر                   
گوشه و طرح خواستهاى فورى           

 حلقه اى است که بايد            ،کارگران
اين ضرورت   .  بدست گرفته شود    

در هر قلمرو تالش کارگرى الزم       
کارگران بايد قادر     .  تر شده است    

شوند که تعرض لجام گسيخته                
سرمايه را با تعرضى غير قابل             

نه .  مهار توسط دولت پاسخ دهند        
کارگران هر بخش تعطيل شده و          
بحران زده ميتوانند معضالتشان         
را به تنهائى حل کنند و نه                           
مبارزات پراکنده براى معضل             
مشابه و يکسان ميتواند حتى                    
بدرجه اى آن معضل را تخفيف             

جنبش مجامع عمومى               .  دهد
کارگرى قادر است و اين پتانسيل        
را دارد که يک اتحاد گسترده تر           
و ضرورى تر را در مبارزات              
کارگرى ايجاد کند و توان عمومى      
طبقه کارگر را براى روياروئى با      

اين .  اين موانع و رفع آن باال ببرد       
را هم بايد اضافه کرد که چنين                
تحرک و سياستى است که عمال            
کارگر را از موقعيت دويدن دنبال       

 آنهم در     ،دستمزد معوقه و مزايا       
هزارتوى اداره کار و نهادهاى             

 بيرون ميشکد و در                         ،ديگر
موقعيت شايسته اعاده رفاه جامعه       
و به اين اعتبار رهبر آزادى                     

 . جامعه قرار ميدهد

 

 برای کارگر        :يک دنيای بهتر       
افزايش دستمزد به معنای                          
باالبردن سهم طبقه کارگر از                  
محصوالت اجتماعی توليد شده            

برای سرمايه پايين رفتن          .  است
معموال سرمايه در اين               .  سود

. مبارزه پيروزتر بوده است                    
سرمايه قدرت بيشتری برای                  
مقابله با اعتصاب کارگری دارد          

چه بايد  .  تا کارگر برای تداوم آن       
 کرد؟ 

  ٨صفحه 



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

.  واقعيتی است            :علی جوادی      
سرمايه ميتواند مدت طوالنی تری     
در اين مبارزه دوام آورد تا                       

در هر دوره ای بسته به          .  کارگر
اندوخته و توان اقتصادی و ميزان      
قدرت کارگر طول عمر مبارزه           

سرمايه ميتواند   .  هم تغيير ميکند     
مدت زمان بيشتری در صورت           
توقف کار و توليد دوام آورد تا               

اعتصاب و اعتراض           .  کارگر
برای کارگر تقبيح شده و سخت             

تصور چپ    .  آسان نيست   .  است
های فرقه ای از مبارزه کارگری،      
که هر روزه کارگر را به                           
اعتصاب فرا ميخوانند، را بايد به        

کوچکترين شناختی   .  دور انداخت  
 .  از مبارزه واقعی کارگر ندارند

 

مکانيسم دفاعی طبقه ما، ميزان            
آمادگی کارگر به فاکتورهای                 

. متعددی گره خورده است                       
صندوق اعتصاب کارگری يک          
عامل مهم خنٽی کردن عوارض          
يک مبارزه سخت کارگری در             

اين يک داده   .  چنين شرايطی است  
هر .  عينی مبارزه کارگری است      

رهبر کارگری ميداند که قبل از            
اعالم اعتصاب بايد ملزومات                

. مبارزه و اعتصاب را فراهم کند       
يک عرصه مهم چنين آمادگی                
ای، مساله تامين نيازمنديهای                 
خانواده کارگری در دوران                     

. اعتصاب و اعتراض است                    
زمانی که کارگر مزدی دريافت           

زمانيکه سرمايه و دستگاه    .  نميکند
سرکوبش با تمام قوا برای در هم          
شکستن کارگر بسيج ميشوند،               

. کارگر بايد بتواند زندگی کند                
تامين شرايط زندگی کارگر در             
دوران اعتراض يک فاکتور مهم         
برای پيروزی هر اعتراضی                 
است که بيشتر از چند روز به                 

 . طول می انجامد

 

اعتصاب معدنچيان در تاريخ                 
طبقه ما جايگاه و درسهای ويژه            
ای برای پيشبرد موفق يک                      
اعتراض جدی و طوالنی مدت             

مبارزه برای ممنوعيت عدم               
پرداخت دستمزد در دوران                 
اعتصاب دو محور تالش طبقه         
ما در مقابله با چنين شرايطی             

 . است

 

ببينيد اينجا   :  نسرين رمضانعلی  
باز سوال عمومی مطرح می             
شود در صورتی که کال در                 
حال حاضر در کشورهای                   
اروپائی ز آمريکائی وضعيت          

البته .  طبقه کارگر متفاوت است     
به اين معنا نيست که طبقه                     
کارگر در اين کشورها استثمار        
نمی شوند و نبايد طبقه کارگر            

اما با نگاهی کوتاه     .  مبارزه کنند 
 ،به اعتصابات و مبارزات آنها        

ميبينيم که تفاوتهاى فاحشی بين        
موقعيت طبقه کارگر دراين                
کشورها و به اين اعتبار                         
برخورد دولتها با طبقه کارگر           
در مقايسه با يک رژيم وحشى           
تا مغز استخوان ضد کارگر در         

در اين کشورها       .  ايران هستيم   
معموال طبقه کارگر در                          
مبارزاتش دست خالی به خانه           

مو "بقول معروف   .  برنمی گردد 
يعنی ".  را از خرس کنده است        

به حداقلهائی از خواستهايش              
وقتی کارگران     .  رسيده است    

بخش راه آهن در آلمان خواست        
 درصد افزايش دستمزد را               8

 ايرو  200 يعنی    ،طرح می کند   
 پاسخ نگيرد اعالم می         ،در ماه  

کند اعتصاب و اعتصاب می              
به خيابان می آيند و از قبل       .  کنند

 8هم می داند ممکن است                      
درصد را دريافت نکند ولی سر       

 درصد ديگر می داند پايين              5
نخواهد آمد و مبارزاتش را                  

اتحاديه کارگران  .  ادامه می دهد   
و اتحاديه کارفرما و نماينده                 
دولت گاها ماهها به مذاکره می         

يعنی طبقه کارگر            .  پردازند
قدرت خود را به نمايش می                 

 .گذارد

 

اما حقيقتا در ايران اينجوری              

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
 ... سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

سازماندهی صندوق های          .  دارد
اعتصاب، سازماندهی کمک                     
رسانی مادی و کااليی به خانواده            
های در گير اعتصاب نمونه های            
موفق و کارساز مقابله با اين                       
نابرابری قدرت سرمايه و کارگر           

 . در يک مواجهه اجتماعی است

 

مساله ديگر تالش برای تغيير                    
معموال .  قانونی اين شرايط است          

فرض گرفته ميشود که کارفرما در       
ايام اعتصاب ميتواند و يا مجاز                 
است که از پرداخت حقوق                           

تالش .  کارگران خودداری کند           
برای ممنوعيت عدم پرداخت                    
دستمزد در ايام اعتصاب يک                    

. عرصه تقابل کار و سرمايه است         
حق اعتصاب و حق دست از کار             

. کشيدن مانند حق نفس کشيدن است      
اگر اين حق را از کارگر سلب کنند        
به همان ميزان کارگر را به دوران        

اين .  برده داری نزديک کرده اند          
حق کارگر است که به دليل عدم                
قبول شرايط کاری، نازل بودن                 
دستمزد، نا امنی محيط کار و يا هر        
دليل ديگری دست از کار و توليد             

محدود کردن آزادی                 .  بکشد
اعتصاب، عدم پرداخت دستمزد در     
دوران اعتصاب مترادف با انتقال          
موقعيت کارگر از يک انسان آزاد          
در جامعه به موجودی است که                 
اختيار و کنترلی بر زندگی خود               

از اين رو تالش برای حق           .  ندارد
اعتصاب و همچنين پرداخت بدون        
قيد و شرط دستمزد در شرايط                   
اعتصاب يک حق انسانی کارگر            

نقض اين حق نشان بردگی          .  است
طبقاتی ای است که در جامعه                    

معلوم .  سرمايه داری حاکم است          
نيست چرا کارفرما مجاز است                 
اعتصاب کند، کار و توليد را                      
متوقف کند، اما کارگر مجاز                      

اعتصاب کارگر مجازات        .  نيست
اما اعتصاب سرمايه که           .  ميشود

منجر به بيکاری و به فالکت                       
کشاندن کارگر ميشود عين حق                

اين وارونگی  .  طبيعی سرمايه است  
در يک کالم     .  را بايد از بين برد         

سازماندهی صندوق اعتصاب و             

٣٩شماره   
بنظر من به معنای واقعی        .  نيست

طبقه کارگر در ايران پراکنده                 
همين حاال با توجه به اينکه       .  است

سالها است بخصوص به شکل               
 سال است مسئله      5علنی بيش از      

حداقل دستمزد در سطح جامعه و         
ميان طبقه کارگر در ايران طرح         

اما مبارزه ای متشکل        .  می شود  
حول حداقل دستمزد شکل نگرفته       

در مواردی وقتی با                   .  است
بخشهای مختلف کارگری صحبت     
می کنيد اعالم می کنند مبارزه               
برای افزايش دستمزد را در محل        

چرا که مبارزه    .  پيش خواهيم برد   
برای حداقل دستمزد سراسری              
بازدهی ندارد و در محل با طرح          

. افزايش دستمزد بازدهی دارد              
مسئله بنابراين بر سر اين است              

 که    ،وقتی برای کارگر نساجی           
باالترين حقوقی که کارگر می               

 هزار تومان در ماه             220گيرد   
 خنده  ، آنهم با هزار بدبختی      ،است

دار و غيره قابل تصور است                   
برايش برای حداقل دستمزد يک          

. ميليون تومان در ماه مبارزه کند        
حتی شاهد بوديم اصال جدی                    
نگرفتند و مسئله برايشان جوک            

در صورتی که برای       .  بوده است  
 ،کارگری که در صنعت نفت                 

 ذوب آهن و غيره کار         ، مس ،گاز
ميکند اين رقم برايش جوک                     

حقوق خودش را بر اساس      .  نيست
قدرت خريدش می سنجد و می               

 ميليون حقوقی نيست به           1گويد   
. ازای کاری که من دارم می کنم          

يعنی در واقع بخش بزرگی از                
طبقه کارگر در ايران در فقر                  
مطلق زندگی می کنند و مبارزه            

. اين بخش بزرگ برای بقا است           
در مورد چه بايد کرد شايد در                 
يک کالم بايد گفت مبارزه عليه             
وضعيت موجود مبارزه در ابعاد         
گسترده و اجتماعی است تا بتوان         
دولت و ماشين سرکوبش را عقب        

مبارزه برای سرنگونی           .  راند
رژيمی که نرمهای دنيای سرمايه       
داری امروز را هم قبول ندارد و          
فقط ميخواهد کارگر را در فقر               

دستگيری فعالين  .  مطلق نگاه دارد  
کارگری و شالق زدن کارگران           

 انسان را ياد دوران       ،را نگاه کنيد   
 .بربريت می اندازد

 

" قدرت بيشتر    ":سياوش دانشور  
واقعيتى است اما تنها واقعيتى                

قدرت .  وارونه
  ٩صفحه 



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

عظيم سرمايه صرفا انعکاسى از        
قدرت عظيم توليدى بارآورى                

کارگر اگر    .  طبقه کارگر است       
متحد باشد و کار را متوقف کند؛           

نميتواند در    "  قدرت اتمى   "هيچ    
طبقه .  مقابل آن دوام بياورد                

کارگر در خيلى کشورهاى باثبات      
 حتى وقتى بخشى       ،سرمايه دارى  

از قدرتش را به ميدان ميکشد                 
همه چيز بهم ميخورد و يا مختل            

دولت و قانون و دادگاه و         .  ميشود
پليس و نيروى سرکوب نگهبانان        
حقوقى و چماقداران نظم سرمايه        
در سازماندهى استثمار و کسب            

مسئله تماما اينست که         .  سود اند  
بهبود و تغيير وضعيت طبقه                   
کارگر بدون عقب راندن اين                   
قدرت و امتيازات طبقه حاکم                  

قدرت براى طبقه       .  ميسر نيست   
کارگر تنها معنى روشن اش اتحاد      
و وحدت طبقه و تشکل و افق                  

چه بايد کرد کارگر از              .  آنست
مانيفست کمونيست تا يک دنياى          
بهتر در سطوح فکرى و سياسى          

متن .  و پراتيکى تبئين شده است         
اجتماعى و بدون وقفه اين چه بايد        
کرد مبارزات جارى کارگران              

. برسر سهم شان از زندگى است         
يعنى مبارزات اقتصادى طبقه که       
در ايران بويژه ماهيتى سياسى              

به اين معنى نسخه پيچيدن         .  دارد
يا طبقه بندى مبارزه کارگرى                

يا "  سياسى"و  "  صنفى"براساس  
ناميدن مبارزات            "  تدافعى"

کارگرى براساس تحليل خواستها       
. به نظر من تلقى دقيقى نيست                 

قدرت کارگران تنها در مبارزه             
شان است و يک شرط مهم                        
پيروزى مبارزه شان متشکل                 

قدرت و تشکل        .  بودن آنهاست   
کارگر نميتواند بيرون اين مبارزه      
و وضعيت واقعى و مادى کارگر         

مجارى و سواالت اين    .  ايجاد شود 
 اگرچه هر         ،مبارزات روزمره    

کدام پاسخ روشن و زمينى                        
ميخواهند و هر کدام ميتواند فى             
النفسه تدافعى يا تعرضى اطالق          

 اما تنها مجارى معينى است       ،شود
که اعتراض طبقه از کانال آن                

درنتيجه کارگر   .  بروز پيدا ميکند   

 يک استدالل      :يک دنيای بهتر     
هميشگی مبلغين سرمايه در               
مقابل افزايش دستمزد اين است        
که افزايش دستمزد منجر به                
افزايش قدرت خريد کارگر                 

چرا که قيمتها بر اٽر          .  نميشود
. تورم بسرعت افزايش می يابد        

استدالل ديگر اين است که                    
سرمايه سود آوری و قابليت                

. رقابت خود را از دست ميدهد         
 پاسخ چيست؟. ورشکست ميشود

 

 کارگر مسئوليتی      :علی جوادی  
در قبال عدم سود آوری سرمايه       

مگر سرمايه مسئوليت        .  ندارد
بی خانمانی و به فالکت کشاندن       
کارگر را عهده دار است؟                    
بعالوه اگر سرمايه نميتواند در         
شرايطی که کارگر حق طبيعی         
و انسانی خود را طلب ميکند،            
دوام آورد اين نشاندهنده تضاد و      
تناقض عملکرد و شرايط سود          
آوری سرمايه با شرايط زندگی        
کارگر و انسانهای کار کن                    

اين تناقض را بايد به نفع         .  است
. انسانيت و کارگر حل کرد                 

نميتواند !  ورشکست ميشود       
تمام !  بسيار خوب  !  رقابت کند  

اينها داليلی بر ضرورت پايه             
ای انقالب کارگری و گرفتن              
قدرت توسط کارگر در جامعه          

کارگر ميتواند جامعه ای      .  است
را سازمان دهد که رفع نيازهای      
پايه ای تمامی مردم و                               
شهروندان جامعه تضادی با               
مبانی حرکت اقتصادی در                   

اين داليل   .  جامعه نداشته باشد     
تنها استدالالتی در عدم                           
مطلوبيت سرمايه بمٽابه يک              

نميتوانند، .  نظام اجتماعی است     
گورشان را گم   .  به کناری بروند  

طبقه ما قادر     .  ما ميتوانيم  .  کنند
به سازماندهی اجتماعی و رفع         
نيازمنديهای گسترده و رو به             

ما .  رشد آحاد مردم است                  
ميتوانيم بر ويرانه های نظام               
سرمايه داری، نظامی را مستقر      
کنيم که در آن تکامل آزادانه هر       
فرد شراط تکامل آزادانه همگان     

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
 ... سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

براى قدرتمند تر شدن در صحنه             
سياست و جامعه در مقابل سرمايه          
و تغيير توازن قوا به نفع خود                     

 ،ناچار است سنگرهائى را فتح کند       
 ،قوانينى را عقب براند                                   

 تا بتواند      ،دستاوردهائى کسب کند     
ازاين جايگاه مناسب تر گامهاى               

کارگران .  بعدى اش را بردارد             
براى تغيير اين وضعيت بايد                      

بحث تشکل در          .  متشکل شوند    
سالهاى اخير بيش از هر زمان                  

. مسئله مرکزى کارگران بوده است     
دراين بحثها ما به سهم خود موانع           
متشکل شدن کارگران و راههاى            

. واقعى آنرا تاکيد کرده ايم                            
همينطور تجارب تاکنونى را نيز            
عموما فعالين کارگرى کم و بيش             

به نظر من        .  جمعبندى کرده اند       
درگير شدن وسيع در مبارزات                
جارى کارگران با اتکا به سنت                 

 تنها  ،جنبش مجمع عمومى کارگرى   
. چه بايد کرد براى پيشروى است           

فکر ميکنم هر کارگر آگاهى ميداند        
که تا جمهورى اسالمى هست چشم        

اين .  انداز تغييرى وجود ندارد             
رژيم تار و پودش را بر ضديت                
کور سرمايه با کارگر بنا نهاده                  
است و جوهر مرتجعترين بخش              

اما اگر  .  سرمايه را نمايندگى ميکند    
قرار است کارگران همين غده                  
چرکين را از سر خود و کل جامعه         

 بايد بعنوان يک طبقه و             ،بردارند
در مقام نماينده رفاه و آزادى                       
همگان به ميدان بيايند و ابتکار                 

. عمل سياسى را بدست گيرند                    
 باال بردن توان طبقه       ،متشکل شدن 

کارگر براى مواجه با موانع و                   
 باال بردن توان کارگر            ،مشکالت

 ،براى خنثى کردن ابزار سرکوب         
و پيدا کردن قدرت عمل و مانور              

 امروز    ،در گسترش  اعتراضات        
درگرو اينست که فعالين                                
سوسياليست و رهبران کارگرى             
توجه مرکزى و اساسى شان را به          
سازماندهى مبارزات جارى                      
کارگران و هماهنگ کردن آنها در        
متن مجامع عمومى کارگرى قرار         

 .    دهند

 

٣٩شماره   
تناقضی ميان منفعت جامعه     .  است

و مکانيسم اقتصادی جامعه                      
اين استدالالت تنها    .  موجود نباشد 

نشاندهنده ماهيت ضد انسانی                 
جامعه سرمايه داری و تناقض آن        
با منفعت اکٽريت عظيم جامعه               

داليلی در مطلوبيت نابودی     .  است
 . نظام سرمايه داری است

 

اما در عين حال حقيقتی در اين              
اين حقيقت  .  توجيهات موجود است  

که به مجرد اينکه کارگر قادر                
ميشود دستمزد خود و سهم خود            
را از محصوالت اجتماعی                      
افزايش دهد، در فردای آن با                    
شرايط و تالش عظيمی از جانب          
بخشهای مختلف سرمايه روبرو          
ميشود که برای باز پس گرفتن               
اين سهم اجتماعی طبقه کارگر و          
تصاحب آن از کانالهای ديگر به           

قيمت اقالم مورد      .  تقال می افتند     
. نياز زندگی را افزايش ميدهند             

ظاهر قضيه اين است که قوانين            
اقتصادی با افزايش قدرت     "  کور"

خريد کارگر منجر به تغيير و                 
افزايش قيمت کاالهای مورد                   

واقعيت .  مصرف کارگر ميشوند     
اين است که افزايش قيمتها                        
مکانيسمی برای باز پس گرفتن            

آگاهانه و  .  سهم طبقه کارگر است     
" کور"چندان    .  سازمانيافته است  

معلوم نيست که چرا         .  هم نيست  
يک بار هم شده    "  کور"اين قوانين   

. اشتباها قيمتها را پائين نمی آورند     
 چرا هميشه افزايش ميدهند؟ 

 

اما برای خنٽی کردن چنين                       
مکانيسمی بايد شرايطی را ايجاد         
کرد که دستمزدها همواره و در             
هر دوره ای بر اساس تورم بطور       

افزايش .  اتوماتيک افزايش يابد        
روتين دستمزد بر اساس نرخ                 
تورم يک حلقه مهم در مقابله باه            

 .چنين تالشهايی است

 

اجازه بدهيد    :  نسرين رمضانعلی   
اين .  من يک توضيح بدهم                  

استدالها مال کشوری مثل ايران          
است که به معنای واقعی هيچ                  

. قوانينی بر جامعه حاکم نيست              
بنابراين رژيم اسالمى ايران را            

. بايد از نرمهاى ديگر جدا کرد              
مثال دولت قانونی را تصويب کرد      

که حقوق                 
  ١٠صفحه 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

کارگران قراردادی از کارگران          
دائم بايد بيشتر باشد تا مثال با اين           
طرح مسئله قراداد موقت را                    
حاشيه ای کند و کارگران با                     

کارفرما نه   .  قراداد دائم کار کنند      
تنها حقوق اين بخش از کارگران         
را نداد بلکه کارگران رسمی را            
جملگى قراردادی کرد که راحتتر      
بتواند هر وقتی به نيروی کارشان      

تاکنون هم  .  نياز نداشت اخراج کند   
ما شاهد نبوديم که کارفرمائی را          
بجرم چنين تخلفاتی بگيرند و                  

در عوض کارگر حق    .  زندان کنند 
 ، دانشجوی آزاديخواه را    ،طلب را 

 عين آب     ،زنان برابری طلب را       
خوردن روانه زندان می کنند و            

يک .  تحت شکنجه قرار می دهند      
يکی از      .  حقيقت وجود دارد          

نمايندگان مجلسشان گفته بود چرا       
معيار گرانی و ارزانی کشور را          
گذاشتيد تخم مرغ دونه ای چند               
است؟ اين واقعيت تلخ است ولی           
همين امروز بخش عظيمی از                
طبقه کارگر واقعا قدرت خريد              

ديگر .  همين تخم مرغ را ندارد          
آنجا شير و گوشت و ميوه و غيره         

 بلکه    ،مبنای قدرت خريد نيست         
نون و تخم مرغ و پياز و سيب                 

مردم هر   .  زمينی معيار می شود      
روز با گران شدن کاالهاى مورد        

بازار هم  .  نيازشان روبرو ميشوند  
دست خود دولت و باندهاى                      

. مافيائى وابسته به دولت است              
اينها بهانه های است که سران                

. رژيم برای خودشان می آورند           
می خواهند بگويند اگر طبقه                   
کارگر قدرت خريد ندارد برای             
اينکه اگر امروز حقوق را زياد             
کنيم فردا تخم مرغ می شود دونه          

 ! تومان400ای 

  

اما بنظرم پاسخ طبقه کارگر به              
اينکه .  اين مسئله روشن است            

کارفرما و دولت چقدر سود                     
داشتن يا نداشتن ربطی به طبقه             

مگر سود نجومى و    .  کارگر ندارد 
عايدى نفت و گاز و آهن و مس و          
طال و غيره بخشى اش تا حاال به           
جيب طبقه کارگر رفته که حاال ما       

. سه جاى ديگر کاهش ميدهد              
چون دستمزدها را يک راست و      
در قبال کار انجام شده پرداخت         
نيمکنند و همواره بخشهائى از          
دستمزد در گرو سرمايه دار و          
دولت و نهادهاى عجيب و                    
غريب است که تازه پرداخت             
آنها هم مشروط به تامين شرايط       

نکته ديگر     .  ديگر شده است        
اينست که ارزش پول و قدرت           
خريد کارگر مرتبا کاهش پيدا            
کرده است و جبران اين را با               
بيرون انداختن اقالم زيادى از           
کاالها و نيازها از سبد خانواده          
کارگرى که ظاهرا به کارگران       

. مربوط نيست جبران ميکنند            
اينکه سرمايه دار قدرت رقابت        
دارد يا ترقى ميکند يا                                
ورشکست ميشود ربطى به                 

کارگران .  کارگران ندارد          
نميتوانند زندگى و آينده خود را         
براساس رونق و ترقى سرمايه         

اساس مسئله    .  دار تنظيم کنند       
اينست که افزايش دستمزدها              
بدون هيچ پيچيدگى خاص و                
هيچ نوع تقسيم و تکه تکه کردن       
و پرداخت مستقيم و يکجاى آن          
اينست که کارگر نيروى کارش        
را در شرايط بهترى بفروشد و          
ميزان بيشترى از حق اش را              

اين مربوط است به              .  بگيرد
وضعيت امروز که سرمايه                 
دارى حاکم است و کارگر ناچار      
است براى نان خوردن و زنده           
ماندن کار کند و کااليش را                   

افزايش دستمزد و            .  بفروشد
برخوردارى از بيمه ها و                      
امکانات رفاهى براى اينست که      
کارگر توانسته باشد در شرايط         
بهترى اين معامله را صورت            

وگرنه حرف کارگر     .  داده باشد  
کمونيست اين نيست که شرايط         
ايده آل من اينست که در قبال               

. کارم دستمزد مناسبى بگيرم            
حرف کارگر اين است که اصال       
سرمايه دارى و مناسبات                      
اقتصادى مبتنى بر مالکيت                  
خصوصى و بردگى مزدى و             
اين همه قانون و تبصره زيادى         

چون .  اصال نبايد باشند    .  هستند

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
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در مقابل سود آنها مسئول باشيم؟             
همه اين پولها در بانگهای سوئيس          
و لوکزامبوگ و غيره در حسابهای       

اين حرفها هيچ             .  آقايان است      
و حقيقت  .  کارگری را قانع نمی کند    

را بخواهيد کارگران خيلی با                      
هوشتر از آن هستند که اينها فکر             

روزی با يکی از                 .  می کنند     
. کارگران داشتم صحبت می کردم        

 پشت کارفرما را می شناخت و            7
سرش بکجا وصل است و چطوری       
شيره جان کارگران را می گيرد و          

طبقه کارگر در     .  کجاها ويال دارد    
ايران زمان خودش حساب اين                  
الشخورها را خواهد رسيد و حقوق       
خودش را از حلقومشان بيرون                 

 .خواهد کشيد

 

 با اين حساب بايد      :سياوش دانشور 
کاهش دستمزد و اصال ندادن                     

! دستمزد تورم را مهار و منتفى کند      
شايد هم کاهش دستمزد قدرت خريد      

؟ يا ثابت ماند     !کارگر را باال ميبرد    
دستمزدها باعث ميشود که قيمتها           
در بازار نوسان نداشته باشد يا                  
ارزش پول جيب کارگر که ثابت             

روشن !  است تغيير نکرده باشد           
است که در هر حالت نه جلوى                  
تورم را ميتواند بگيرد و نه قدرت           

. خريد کارگر را باال ميبرد                          
نوسانات تورم و خود تورم ربطى          

چگونه .  به افزايش دستمزد ندارد        
افزايش دستمزد مديران و روسا و          
دولتى ها و افزايش ثروت سرمايه          
داران تورم ايجاد نميکند اما                        
افزايش دستمزد کارگران تورم                
ايجاد ميکند؟ مگر تورم آلرژى                 
خاصى است که تنها وقتى بروز              
ميکند که مربوط به افزايش                         
دستمزد کارگران باشد؟ اين                        
استداللها پوچ است و هدفش تثبيت         
همان نگرشى است که به کارگر              

" بخش محروم    "همواره بعنوان          
 ميخواهد اين        ،جامعه نگاه ميکند       

تفکر را حتى در اذهان خود                         
 و نهايتا به          ،کارگران نهادى کند      

تعيين درصدهائى ناچيز برسد که           
آنجا .  حقوق کارگر را افزايش ندهد     

هم که چند درصد افزايش ميدهد               

٣٩شماره   
اگر توليد را شهروندان آزاد براى       

 و نه     ،نفع نيازشان سازمان دهند      
 فلسفه   ،براى سود سرمايه داران       

وجودى طبقه سرمايه دار و نظام         
سرمايه دارى و جامعه طبقاتى هم       

سرمايه دارى امروز   .  زائل ميشود 
با همين درجه توحش و استثمار            
شديد و ديکتاتورى هم ورشکسته        
است و آينده درخشانى را هم                    

نقطه عزيمت   .  نميتواند وعده دهد    
کارگر در اين جدال و کال در                   
تقابل طبقاتى ابدا و مطلقا نميتواند        
محاسبات بقاى سرمايه و منفعت          

اگر کارگر در نظام     .  سرمايه باشد 
 ،سرمايه دارى کماکان برده ميماند    

برده اى که صرفا آزاد است                     
کااليش را در بازار بفروشد و                
تازه اختيار تعيين نرخ آنرا هم                

 در حکومت کارگرى                   ،ندارد
شرايطى را فراهم ميکند که                     
سرمايه دار سابق هم بتواند مثل             
هر کس ديگر کار کند و زندگى             

ما بعنوان     .  مرفهى داشته باشد        
کارگر هيچ منفعتى در محاسبات         
سود و زيان سرمايه نداريم و نبايد       
وارد سياستها و تاکتيکهايمان                 

 .  کنيم

 

 مبانی تعيين         :يک دنيای بهتر        
حداقل دستمزد انسانی کدامها بايد        
باشند؟ کدام اقالم بايد در سبد                    
زندگی برای تعيين حداقل دستمزد      
قرار گيرند؟ بر اين مبنا حداقل               
تخمينی شما برای تعيين دستمزد          

 چيست؟ 

 

 برای تعيين حداقل        :علی جوادی  
دستمزد بايد به هزينه اقالم مورد          
نياز يک زندگی انسانی در قرن            
بيست و يکم برای يک خانواده              

در .  متوسط کارگری نگاه کرد          
حال حاضر تعداد خانواده متوسط       

 نفر   ٦ و      ٥کارگری عددی بين        
اقالم مورد نياز يک زندگی      .  است

به .  انسانی را در نظر بگيريد              
اگر کسی  .  حداقل دستمزد ميرسيد   

ريگی به کفش نداشته باشد کار              
هزينه .  چندان پيچيده ای نيست          

يک زندگی انسانی شامل هزينه            
اجاره و مسکن، خورد و                            
خوراک، پوشاک، آموزش و                  
تحصيل، رفت و آمد، فراغت و             
استراحت، بيمه درمانی و                         
بهداشت، و ساير اقالم يک زندگی      

. انسانی است      
  ١١صفحه 



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

اما مساله اين است که نبايد اجازه         
بخش "داد که سرمايه بر مبنای             

سعی کند نيازهای   "  محروم و فقير  
در .  خانواده کارگری را تعيين کند    

بخش "درجه اول بايد اين تصوير       
نيازهای .  را در هم کوبيد   "  محروم

خانواده کارگر هيچ تفاوت ماهوی     
با نيازهای خانواده سرمايه در               
اساس و در نياز به ملزومات                   

اگر کامپيوتر يک      .  زندگی ندارد  
قلم زندگی متعارف امروزی                  
است، نتيجتا بايد در سبد زندگی            
کارگر و تعيين اقالم مورد نياز              

اگر داشتن    .  زندگی قرار گيرد       
ماشين يک نياز زندگی امروزه            
است نتيجتا بايد اين کاال را در                

 . تعيين زندگی کارگر قرار داد

 

اينکه سبد زندگی خانواده                          
کارگری بايد شامل چه اقالمی               
باشد خود يک عرصه تقابل                     

. اجتماعی کار و سرمايه است               
برای ارائه رقمی دقيق که واقعيت      
حداقل دستمزد را منعکس کند بايد      

نفس .  کار تحقيقی روشنی کرد          
اما در اين سطح      .  کار ساده است   

از بررسی فقط ميتوان از محدوده       
هزينه .  ها و کلی صحبت کرد             

اجاره يک مسکن دو اتاق خوابه           
باالتر از دويست هزار تومان در         

هزينه مسکن نبايد          .  ماه است    
هزينه زندگی    %  ١٠بيشتر از        

با اين حساب به رقم دو                .  باشد
. ميليون تومان در ماه ميرسيم                

اخيرا سايت دسترنج، که سايت             
دوم خردادی است، طی گزارشی       
اعالم کرد که خط فقر بر مبنای             

 هزار    ٦٠٠تخمين های دولتی            
اين دو رقم،    .  تومان در ماه است     

 ٢ هزار تومان و                 ٦٠٠يعنی     
ميليون تومان، شايد محدوده هايی       
را، سقف و کفی را برای تعيين              

. دقيق حداقل دستمزد بيان کنند              
تعيين دقيق اين رقم امری است که   
نمايندگان واقعی و صالح کارگری    

 . بايد آن را تعيين و اعالم کنند

 

در دنيای      :  نسرين رمضانعلی     

همه .  داشته باشند و استفاده کنند     
اين اقالم مبناى تعيين دستمزد و       
باال رفتن آن براساس تورم                   

همينطور ظرفيت توليدى     .  است
طبقه کارگر و بارآورى کار               

يعنى جامعه        .  رشد ميکند       
مجموعا ثروتمند تر ميشود و به       
اين اعتبار بايد سهم طبقه کارگر      
از اين افزايش ثروت ملحوظ              

 ، آموزش ، بهداشت ،مسکن.  شود
 امکانات         ، اتومبيل        ،سالمتى

رفاهى و خدماتى از سيستم                  
گرمائى و آب گرم و يخچال و            
تلويويزن و کامپيوتر و مهد                 

 فراغت و تفريح    ،کودک و غيره  
 ميتواند و بايد در تعيين         ،و سفر 

. دستمزد کارگر محاسبه شود            
اقالمى که دولت و شورايعالى           
کار و سرمايه داران تعيين                   
ميکنند براين اساس است که               
کارگر بيايد کار کند و زنده                   
بماند که فردا برگردد و دوباره          

تازه براساس همان        .  کار کند   
جعليات و دستکاريها و تعيين             

 ،نرح تورم و خط فقر خودشان         
هنوز چند مرتبه پائين تر مزد             

يعنى .  کارگر را تعيين ميکنند         
اينکه ما با دو نگرش اساسى تر        
روبرو هستيم که يکى کارگر را      
بعنوان يک طبقه کارکن بعنوان       
بخش محروم و فقر زده بازتوليد      
ميکند و دستمزد را براساس اين      

 و ديگرى     ،تعريف تعيين ميکند    
که مبنايش را نيازهاى انسانها و       
امکانات موجود قرار ميدهد که        
کارگر هم بايد از آن بهرمند                 

رقمى که کارگر با اين             .  باشد
نگرش پيشنهاد ميکند رقمى                
است که سرمايه دار هم ميتواند         

اين واقعى    .  با آن زندگى کند         
اما در دعوا       .  ترين رقم است      

برسر دستمزد معضل اين رقم           
تعادل نهائى اين رقم در        .  نيست

 تابع زورآمائى اى    ،هر دوره اى  
است که کارگر و سرمايه دار            

. در اين جدال صورت ميدهند           
امروز حقوقى که قادر باشد                 
هزينه مسکن نسبتا مناسب و               
تحصيل و درمان و خوراک و           
پوشاک و فراغت کارگر را                

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
 ... سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

امروز است که در مورد حداقلها             
يعنى بايد       .  صحبت می کنيم            

استانداردهاى دنياى امروز مورد          
اگر جامعه دست من     .  نظرمان باشد 

بود می گفتم آنقدر توليد شود که                 
اخيرا محققی    .  نياز بشريت است      

آلمانی ثابت کرده است با يک                     
 ،ساعت کار در روز برای هر فرد        

می شود همه انسانها در نعمت                   
اين ممکن هست و          .  زندگی کنند   

اما با   .  برای اين بايد مبارزه کنيم         
 برای اينکه حداقل                ،اين وجود     

 بايد به         ،دستمزد را تعيين کنيم            
مشکالت و کمبودهاى زندگى                   

در ايران    .  کارگران مراجعه کرد      
مثال .  که هيچ چيزی رايگان نيست       

 طب و غيره        ،آموزش و پرورش     
کارگر .  هزينه سرسام آور دارند          

پيش دکتر ميرود و قبال براى                      
دفترچه بيمه مرتبا پول پرداخت               
کرده است اما اين دفترچه ها را                

يا هزينه  .  هيچ دکتری قبول نمی کند    
. هاى آموزش و مسکن و غيره                 

بنابراين در اين سبد بايد از                           
پرداخت شهريه فرزندان کارگر تا         
بيمه ها و قدرت خريد مناسب طبقه        

نه نون و تخم     .  کارگر گنجانده شود   
 ،مرغ بلکه تغذيه درست و سالم               

 امکانات تفريحی      ،لباس و مسکن     
 ،مثل سينما و تاتر و موزه و غيره           

امکانات برای حداقل يکبار سفر در      
 و حالصه استفاده از نعماتی          ،سال

که خود کارگران هر روز می                   
امروز با توجه به شرايطی      .  آفرينند

که حاکم است اگر ما کرايه خانه را        
 310 اگر همان         ،در نظر بگيريم     

اقالمی که معموال در سبد دولت               
 بايد  ،هست را فقط در نظر بگيريم        

 ميليون     1حداقل دستمزد باالی              
 .باشد

 

 اينجا من طرفدار     :سياوش دانشور 
. هستم"  امکانات و مقدورات            "

مبانى بسيار روشن است و اساس           
آن امکاناتى است که در جامعه                 

تمام آنچه نياز بشرى       .  وجود دارد  
است و بشر امروز دارد در ايران           

. از آن استفاده ميکند و رايج است           
يعنى کارگران هم ميتوانند و بايد              

٣٩شماره   
 با   ،بعنوان يک انسان تامين کند          

توجه به امکانات و باال رفتن                   
 ،شديد تورم و کاهش ارزش پول          

نميتواند کمتر از يک ميليون                   
. تومان و باالتر از آن باشد                       

کارگران براى تعيين دقيق نرخ            
تورم و نرخ دستمزدهاى پايه و             

 ،آهنگ افزايش و اتومات آن                   
ميتوانند و بايد مستقال اين ارقام را       
براساس اقالم رايج زندگى انسانى      
امروز محاسبه کنند و به عدد                  

اعدادى که تاکنون     .  واقعى برسند  
 بيشتر نقطه           ،مطرح شده اند          

عزيت شان خط فقر اعالم شده               
بانک مرکزى و ميزان نرخ تورم        
اعالم شده و يا رسيدن به خط فقر          

من ميگويم     .  واقعى بوده است        
همين نقطه عزيمت را براى                    

. زندگى طبقه کارگر نبايد پذيرفت      
عدد و رقم همواره ميتواند تغيير           

تماما مسئله اينست که با پولى   .  کند
که بعنوان مزد به کارگر ميدهند           

. چه چيزى را ميتوان تامين کرد          
تعادل اين عدد هم با توجه به                     

 نه فقط در ايران     ،محاسبات واقعى 
بلکه در کشورهاى پيشرفته                     
سرمايه دارى که کارگر از تشکل       

 همواره    ،نسبى برخوردار است       
تابعى از کشمکش هاى سياسى              

 .  طبقات است

 

 جرياناتی در        :يک دنيای بهتر       
صفوف کارگران مدعی اند که              

. نميتوان داشت "  بااليی"مطالبات  
بهتر است به رقم         .  عملی نيست  

آنچه .  رضايت داد   "  واقعی ای   "
ممکن و مقدور است را مبنا قرار         

کارگران کمونيست و                 .  داد
رهبران عملی کارگری چه                      
برخوردی به اين گرايشات بايد             

 داشته باشند؟ 

 

آنچه .   نبايد بپذيرند    :علی جوادی  
مقدور است محصول يک مبارزه       

کم کردن و تنزل مطالبه و         .  است
درخواست کارگر در مبارزه                 
نتيجه ای جز عدم دستيابی به                   

. خواستهای واقعی کارگر ندارد          
نميتوان به علت ضعف                                
سازماندهی و ضعف قدرت                     
کارگر رقم ديگری را به عنوان            

اين .  حداقل دستمزد مبنا قرار داد       
به کارگر اصولی      "  کم فروشی  "

مبنای حداقل دستمزد يک       .  نيست
. چيز است            

  ١٢صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

مبارزه ای که ميتواند به چنين                
. هدفی دست يابد امر ديگری                  

بجای کم کردن توقع و تقليل                     
مبنای دستمزد درخواستی بايد              
تالش را بر سازماندهی تامين                
يک مبارزه پيروزمند متمرکز              

باال بردن سطح توقع و                .  کرد
انتظار کارگر يک عرصه                       
کشمکش درونی طبقه کارگر                 

گرايشات تقليل گرايانه            .  است
تالش ميکنند، به کم رضايت                   

چنين گرايشاتی عمال بمٽابه     .  دهند
اهرمی در شکاف انداختن در                

کم .  صفوف کارگر عمل ميکنند        
توقع بودن به معنای واقع بين                  

به معنای بی افق          .  بودن نيست   
بودن و پذيرش افق و توقعات                 

 .غير کارگری است

 

کارگران :  نسرين رمضانعلی       
کمونيست بايد اثباتا براى باال                 
بردن توقع طبقه کارگر تالش کنند      
و اين را در همين مبارزات                      

من در باال          .جارى پيش ببرند       
اشاره کردم که رژيم جمهوری             
اسالمی چنان بالئى سر بخش                
بزرگی از طبقه کارگر آورده                 

 که وقتی ميپرسيد چقدر                ،است
 گوشت     ،کرايه خونه می دهيد            

 شير  ، پنير کيلوی چند   ،کيلوی چند 
 يک دست لباس آنهم         ،ليتری چند  

نه از جنس خيلی عالی چقدر                   
 شهريه مدرسه چقدر                  ،ميشود
 لوازم التحرير بچه ات در          ،است

  پول اياب     ،ماه هزينه اش چيست    
 در يک           ،ذهابت چقدر است          

حساب سرانگشتی به رقم يک               
وقتی می گوييد   .    ميليون می رسيم  

 هزار تومان يا     250خوب شما با     
 هزارتومان چطوری       300حتی    

 می گويد قرض       ،گذران می کنيد    
باالخره بايد روزی اين       !  می کنم  

بنابراين مهم   .  قرض را پس داد        
است اين بخش از رهبران عملی          
کارگران تالش کنند و در محاسبه       

 که چرا حتی        ،مستقل نشان دهند    
 ،عدد يک ميليون هم تعيين شود            

هنوز اين آن حداقل است که تازه          
بايد سابقه کار و حق فرزند و                   

براساس آمار خودشان خط فقر         
 تومان    ۶۴٠٠٠٠چيزى حدود       

ما کارگران به نصف          .  "است
سوال "!  اين هم راضى هستيم        

اينست چرا توقع کارگر بايد                
زندگى براساس نصف خط فقر        

چه مبنائى  "  رضايت"باشد؟ اين   
؟ ترديدى    "واقع گرائى   "دارد؟    

نيست هيچ رهبر کارگرى و                
سوسياليست و کمونيستى از               
مقدورات و امکانات و                            
ظرفيتهاى مبارزه طبقه اش                
انتزاع نميکند و تالش ميکند با          
شناخت دقيق وضعيت و متحد           
نگهداشتن کارگران امرش را           

مقدورات "اما درک    .  پيش ببرد 
مساوى با شکل      "  و ممکن ها     

دادن به افق و توقع کارگران از        
ممکن ها و مقدورات سرمايه           

نقطه عزيمت ساده   .   نيست داران
هر کارگرى اينست که من هم            

 من هم ميخواهم در آنچه       ،انسانم
 من  ،خود توليد کردم سهيم باشيم    

کسى .  هم ميخواهم زندگى کنم        
نميگويد کارگر جد اندر جد                  

محکوم به گرسنگى و بيمارى            
و بيسوادى و زندگى در مادون          

همين کارگرى که        .  فقر است   
امروز به گرفتن حقوق هاى                
معوقه با يک اعتصاب طوالنى        

 وقتى  قدرت     ،ميدهد"  رضايت"
 فرياد    ،متشکل خود را ميبيند          

ميزند مرگ بر حامى سرمايه            
ميگويد زندگى انسانى حق     !  دار

بنابراين مسئله اين   !  مسلم ماست 
نيست که کارگران جداول سود         
و زيان سرمايه داران و                          
ظرفيتهاى آن را بررسى کنند و        

 ،بزنند"  ممکن و مقدور   "حرف  
بلکه مسئله اينست وضعيتى را         
قبول نکنند و به توقعى در ميان         
طبقه و جامعه شکل بدهند و                 

در .  وارد جدال برسر آن شوند        
مراحل و مومنتومهاى اين                   
مبارزه است که ميتوان تشخيص    
داد چگونه بايد مانور دارد و               
کجا دستاوردى را تثبيت کرد و         

 . داد" رضايت"يا 
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. غيره هم بايد بهش اضافه شود                 
مزايائی چون عيدی و حق سفر و            

سرمايه دارى سطح توقع           .  غيره
طبقه کارگر را پايين نگه داشته                
است و اعتراض به آن را شديدا                

 . سرکوب ميکند

 

در اين شرايط کارگران فکر می              
کنند اين ممکن نيست و اين گرايش         
در آنها قدرت ميگيرد که باال بردن         

من فکر   .  درصدى هم خوب است      
می کنم اين وظيفه مهم رهبران                 
راديکال سوسياليست و رهبران              
راديکال مبارزه کارگران است که        

توقع .  در مقابل اين سياست بايستند      
وسائل و   .  کارگران را باال ببرند        

راههاى همدل کردن و به ميدان               
آوردن توده کارگران را فراهم                  

توصيه من اينست که رهبران      .  کنند
و فعالين کارگرى در تالشى                       

 با سازماندهى مجامع                 ،متمرکز
عمومى کارگرى و برجسته کردن         

 اهرمهای     ،جنبش مجمع عمومى        
قدرت و اعمال اراده توده اى                      
کارگران را بدست بگيرند و اين              

يکی از   .  وضعيت را عوض کنند       
کارگران می گفت مگر ما دوست           
نداريم مثل هم طبقه هايمان در                   
کشورهای اروپائی مثل آدم زندگی        
کنيم و هر بار از کسانی که بهشان           
مقروض هستيم خودمان را مخفی          
نکنيم؟ بنابراين راه مقابله با اين                
اوضاع دست بردن به ابزارهای             
مبارزاتی مقدور و موثر مثل مجمع       
عمومى و معطوف کردن سمت و           
سوها به مبارزات يکپارچه                         
کارگرى براى معضالت مشترک         

 . است

 

 بنظرم مشکل          :سياوش دانشور    
واقع "اصلى اين نيست که عده اى          

غير واقع   "هستند و عده اى         "  گرا
حتى موضوع برسر تعاريف     ".  گرا

. متفاوت از مطالبات باال نيست               
مسئله بسادگى توقعى است که هر           

. گرايش در مقابل کل طبقه ميگذارد     
در سايت دو    "  يک فعال کارگرى   "

خردادى دسترنج گفته بود که                     

٣٩شماره   
کارگران کمونيست از مقدورات         
تک سرمايه دار و موقعيت                       
بحرانى يا رونق فالن شرکت و             

 ،بنگاه اقتصادى شروع نميکنند           
بلکه از مقدورات جامعه بطور             

آيا در جامعه    .  کلى شروع ميکنند   
امروز امکان مادى دادن                            
دستمزدى که کارگر بتواند انسانى      

نيست؟ "  مقدور"تر زندگى کند          
 بايد مبارزه و افق و            ،اگر هست  

توقع کارگر را برهمين اساس                
چرا مسکن براى           .  شکل داد     

کارگران مقدور نيست؟ چرا بيمه        
بيکارى مکفى براى کارگران               
مقدور نيست؟ چرا بيمه درمانى و       
خدمات عمومى براى کارگران            
مقدور نيست؟ چرا آموزش و                  
تحصيل و سالمت و ارتقا مادى و        
معنوى براى کارگران مقدور                
نيست؟ چرا حقوق چند ميليونى             
براى عده اى مقدور است ولى               
کارگران با حقوق يک سوم خط            
فقر با آمار خودشان زندگى کنند؟         

" واقع گرايانه اى   "اين چه منطق      
است؟ اينکه در عمل کارگر در             
هر مقطع زورش چقدر ميرسد را        
نميتوان توجيه تئورى توقع پائين         

موضوع اينست که گرايشات   .  کرد
مختلف در جنبش کارگرى                       
دورنماهاى متفاوتى را در مقابل          

. مسائل کارگران قرار ميدهند               
گرايشاتى که منطق حرکت خود و      
کارگر را ميزان مقدورات                        

 واقع گرا      ،سرمايه داران ميدانند     
 بلکه افق محدود و پذيرفتن     ،نيستند

اين شرايط را و در بهترين حالت         
واقع "تغييرات جزئى در آن را             

برخى .  نام گذاشته اند        "  گرائى
شان هنوز فکر ميکنند با نامه                  
دادن به شاهرودى و خامنه اى و           
منبر رفتن در مورد رابطه اسالم         

موئى از     " ميتوانند          ،با کارگر    
بکنند و آنرا غنيمت                "  خرس
کارگر کمونيست در عين    !  شمارند

حال که مشغول رفع موانع تشکل         
و اتحاد کارگران و متحد                             

 در عين حال      ،نگاهداشتن آنهاست 
که دامنه و ظرفيتهاى هر مبارزه         
اى را ميشناسد و به امر متحد                  
بيرون آمدن کارگران در هر                   

 در عين حال       ،مبارزه تاکيد دارد    
از موضع دفاع از انسانيت کارگر      
و يک زندگى مرفه براى                            

اتفاقا در    .  کارگران وارد ميشود      
ايران اگر چيزى واقع گرايانه                
است و ميتواند طبقه کارگر و کل          

جامعه را                
  ١٣صفحه 



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

 پرچم      ،ازاين وضعيت برهاند          
کارگرى براى آزادى و رفاه                   
جامعه از شر اسالم و سرمايه                

اين بدون داشتن افقى براى       .  است
کسى و      .  تغيير ميسر نيست           

گرايشى که قادر نيست رابطه اى        
درست بين افق انسانى و                            
سوسياليستى کارگر و تالش                   
روزمره اش براى بهبود نسبى              
اوضاع در چهارچوب مقدورات         

 تنها   ،مبارزه طبقه اش تبئين کند         
ناچار است دعوت کردن                           
کارگران به تن دادن به وضع                 
موجود را موضعى واقع گرايانه         

 .     بنامد

 

 کارگران در        :يک دنيای بهتر       
ايران فاقد تشکالت واقعی خود             

رژيم اسالمی هر تالش          .  هستند
. سازمانيافته ای را سرکوب ميکند    

در چنين شرايطی راههای عملی        
و واقعی برای قرار گرفتن در                
يک طرف تعيين دستمزد چگونه         

 ميتواند عملی شود؟ 

 

 در سئواالت قبلی به     :علی جوادی 
. اين مساله تا حدودی پرداخته شد       

بطور خالصه راه حل در متشکل       
شدن، متحد شدن و سازمانيافتن            

حلقه .  راه ديگری نيست       .  است
پيشروی، سازماندهی جنبش                  

. مجامع عمومی کارگری است            
اين معضلی در سطح نظری                   

مساله اين نيست که جنبش       .  نيست
ما راه حلی عملی و واقعی برای           

اين مساله  .  تغيير اين شرايط ندارد   
سازماندهندگان .  ای عملی است       

جنبش ما ما بايد تالش ويژه ای را        
. در اين چهارچوب دنبال کنند               

تجربيات بسياری و از جمله                    
تجربيات اعتراضات اخير                      
کارگران نيشکر هفت تپه و                      
اعتراض کارگران نساجی                      
کردستان، تجربيات ارزنده ای در      
پيشبرد مبارزه بر مبنای                             
سازماندهی مجامع عمومی                     

اما مساله اين   .  کارگری بوده است  
است که چقدر اين امر به مشغله            

به درجه ای که کارگران                       
  توانستند   ،متشکل و متحد بودند    

اما وقتی از تعيين      .  موفق باشند 
حداقل دستمزد صحبت می کنيم       
بنظرم يعنی يک مبارزه                         
سراسری و دربرگيرنده الزم            

بخشهای جامعه به هر           .  است
درجه در مبارزه برای امر                  
تعيين حداقل دستمزد و رفاه                 

 به همان اندازه می      ،درگير شود 
شود در سرنوشت تعيين حداقل        

خود اين    .  دستمزد نقش داشت      
مسئله اساسا دست فعالين                      
راديکال سوسياليست و رهبران      
کارگری و حزب ما را می                   
بوسد که بتوانيم اين مبارزات را      
سازمانيافته تر رهبری و هدايت      

متحد کردن اين بخش از          .  کنيم
فعالين کارگری و رهبران عملی     

 راهى       ،راديکال سوسياليست      
است که می تواند ما را در امر           
رسيدن به خواستهای حق طلبانه     
طبقه کارگر از جمله افزايش              

 . دستمزدها جلو ببرد

 

 تنها راه عملى    :سياوش دانشور 
و واقعى و موثر براى قرار                 
گرفتن کارگران بعنوان يک               

 ،طرف تعيين حداقل دستمزدها        
راه افتادن جنبش تعيين                            

به .  دستمزدها از پائين است            
لحاظ حقوقى فقط کارگر بى                

 بلکه چند دشمن         ،تشکل نيست  
کارگر از نماينده هاى دولت و           
کارفرما و سران انجمنهاى                  
اسالمى و خانه کارگر رژيم در        

نشستند و   "  شوراى عالى کار    "
. براى کارگران تصميم ميگيرند    

در اين نهادى که براى زندگى و       
دستمزد طبقه کارگر ايران                  
تصميم ميگيرد کارگران                       

پاسخ اين     .  نمايندگى نميشوند    
موضوع صرفا اعالم اين                     
موضع اصولى که اين نهادها             
نماينده کارگران نيستند و بايد             

اين خواست  .  منحل شوند نيست   
واقعى و مهمى است که بيش               
تاز پيش کارگران با عمل خود          

خواست الزمى    .  اعالم ميکنند   

 !مسائل گرهی طبقه ما: تعيين حداقل دستمزد
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عمومی رهبران کارگران تبديل              
جنبش ما بايد در اين            .  شده است  

زمينه توجه و تحرک عملی                         
رهبران عملی و راديکال                             
سوسياليست کارگران را بر اين               

 . راستا قرار دهد

 

طبقه کارگر با    :  نسرين رمضانعلی 
اتکا به اهرمهای مبارزاتی و                      
مجامع عمومی خود می تواند                    
تشکلهای واقعی خود را به رژيم              

نمايندگان و مدافعين        .  تحميل کند   
واقعی خود را به کارفرما و دولت          

اجازه بدهيد اينجا           .  تحميل کند     
توضيحی بدهم در رابطه با حتی              
همان انتخابات فرمايشی در بعضی      

برای انتخاب   .  از مراکز کارگرای    
 انتخاب            ،"نماينده کارگران           "

نمايندگان در صالحيت کارگران            
نيست بلکه بايد اداره کار و                          
حراست و کارفرما و اطالعات                
ليست کانديداها را تاييد کنند و بعد           

همين .  انتخابات صورت بگيرد          
انتخابات هم بايد زير نظر رژيم               
باشد و مهر تاييد حضرات را داشته       

بنابرين پر واضح است                .  باشد
کسانى که صالحيتشان مورد تاييد         
اين ادارات و نهادهاى پذليسى                   

 ديگر نماينده واقعی کارگران      ،باشد
بلکه نماينده دستگاه سرمايه     .  نيستند

به .  داری و ارتجاع اسالمی هستند       
همين دليل کارگران تن به چنين                
شرايطی ندادند و در بسياری از               
مراکز بزرگ و کوچک کارگران          

حاال .  نماينده ای هم انتخاب نکردند      
همين نداشتن نماينده خود چه                      
مشکالتى برای کارگران توليد                 

 و يا کارفرما چه توطئه                  ،ميکند
هائی عليه کارگران در غياب                    

 ،نمايندگان واقعى شان دنبال ميکند       
و چه تالشهائى برای ايجاد شکاف         

 باز  ،بين کارگران صورت ميگيرد     
 . بحثی ديگر است

 

برای .  اما بر گرديم به بحث اصلی       
افزايش دستمزد می شود در مراکز       

. کارگری اعتراضاتی سازمان داد       
 ،شاهد بوديم که مبارزات تاکنونى         

٣٩شماره   
مسئله فراتر  .  است اما کافى نيست   

براى اينکار بايد    .  رفتن از اينست   
فعالين کارگرى بتوانند در شروع        

 مرکز مهم       ۴٠  /  ٣٠الاقل در       
 در مجامع                ،کارگرى ايران       

عمومى خود حرفشان را در مورد      
دستمزد و ميزان و چگونگى                   
تعيين آن بزنند و نمايندگان خود             

بعنوان يک      .  را انتخاب کنند          
مجموعه نمايندگان کارگران بيانيه    
و خواست کارگران را اعالم                  

اهرمهاى اعمال فشار و             .  کنند
خنثى کردن سياستهاى دولت و              
کارفرماها مورد بررسى قرار              

الزم است اولتيماتومى به         .  گيرد
داد "  شوراى عالى کار    "دولت و    

و اقدامات اخطارى مانند                           
اعتصاب و تجمع در نظر گرفته           

به ميزانى که رهبران                .  شود
کارگرى و بويژه سوسياليستهاى         
جنبش کارگرى بتوانند اين تحرک      
واقعى را سازماندهى و رهبرى           

 ميتوان از ميزان تاثير                     ،کنند
گذارى بر تصميمات و تعيين نرخ       
دستمزد توسط کارگران حرف              

روشن است امروز جناح             .  زد
هاى رژيم عليرغم هر دعوائى که       

 خانه کارگر و                 ،داشته باشند     
شوراهاى اسالمى و نهادهاى                 
پليسى شان را منحل نميکنند و به          
کارگران بگويند لطفا نمايندگان            

اين بايد   .  خودتان را معرفى کنيد      
دوفاکتو و عمال تحميل شود و راه        
اينکار اعمال فشار از پائين در              

 . مقياسى موثر است

 

 ،در غياب چنين سياست و تالشى       
عمال کارگران نميتوانند تاثيرى           
بر تصميمات دولت و کارفرماها         

جنبش مجامع        .  داشته باشند       
عمومى کارگران ميتواند راسا              
روى نيازهاى خانواده کارگرى و       
سطح دستمزد و ميزان آن و                     
چگونگى افزايش آن و غيره                    
مستقالنه اعالم نظر کند و تصميم        
بگيرد و نيروى کارگران را پشت       

اين تنها راهى است     .  آن بسيج کند  
که ميتواند مسير تصميمات را               
عوض کند و موقعيت طبقه کارگر      
را در تعيين ميزان و چگونگى              
حداقل دستمزدها دخيل کند و در           
خدمت تشکل و اتحاد بيشتر کل             

 . طبقه قرار گيرد

 

  *** 



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

يکی از جبهه هاى مهم مبارزه               
 مسئله تشکل و               ،طبقه کارگر    

سازماندهی برای پيشبرد امر                
در ايران    .  مبارزه طبقاتی است      

امروز برای همه آنهايی که با                 
فروش نيروی کارشان زندگی می      

 عرصه زندگی شرافتمندانه       ،کنند
 ،هر روز تنگ و تنگ تر ميشود          

و کوچکترين بروز اعتراض                 
کارگر به اين وضع به وحشيانه            
ترين شکل ممکنه از سوی                       

طبقه .  حکومت پاسخ داده می شود    
کارگر دارای آن قدرت مالی                   
نيست که بتواند به کمک آن راه             
های دور و دراز قانون مدافع                 
سرمايه داری را طی کند تا به                

به اين   .  حداقل حقوقش دست يابد      
دليل برای مثال کارفرمايان به               
خود اجازه می دهند ماه ها حقوق         

چون .  کارگران را پرداخت نکنند     
هم حمايت مادی پليس و زندان و          
سرکوب را دارند هم توان مالی             

لذا در       !  برای صبر کردن             
رويارويی با سرمايه دار کارگر          
منفرد و تشکل نيافته بازنده ابدی          

تنها راه برون رفت از اين         .  است
بحران اجتماعی و تنها امکان                
متوقف کردن اين روند ويرانگر          
اتحاد کارگران و متشکل شدن               

مجمع عمومی    .  خود آن هاست       
 اتحاد کار عليه بيکاری      ،کارگران

از اين گونه ظروف برای          ...  و   
 ،در نبود اين          .  مبارزه هستند     

سرمايه داری کارگران را به                  
بردگان بدون حقوق اجتماعی                

 .تبديل خواهد کرد

 

در ميان طيف نيروی کار صنعتی      
 ،شاهد بخشی هستيم که ارزش              

نوع و دشواری و خطرات                       
کارشان نسبت به بقيه کارگران             
دارای ويژگی های خاصی می             

کارگران فنی و پر تالشی          .  باشد
که می بايد طبق يک زمان بندی           
دقيق و محدود با ساعات طوالنی         
کار در شبانه روز عمليات                       
توليدی را با کيفيتی مطابق با                  
استاندارد های بين المللی به انجام       

کارگران متخصصی که    .  برسانند

 متری با     4-3اتاقکی   .می آيند     
پنجره ای کوچک که به زور              

. شش نفر را بايد پذيرا گردد                
کمی بزرگ تر از يک سلول              

وجود تخت های دو          .  انفرادی
طبقه باعث شده تا مانند يک                

وقتی .  مرغ در آن جا گرفت             
بخواهی لباس های کار و پوتين        
را در آن جا دهی فاجعه ای از            

از اين رو      .  بو ايجاد می شود       
تنها در روزهای بارانی تحمل          

خستگی کار روی             .  ميشود
داربست های سی متری با                   

 اوقات     ،ساعات طوالنی کار         
فراغتی برای بهداشت شخصی       

 .باقی نمی گذارد

 

به اين جهت تنها با شستن پاها            
شام را که معموال از آشغال                  
ترين کالباس و سوسيسی است          
که در روغن جامد چند بار                   

 می   ،استفاده شده سرخ شده اند        
بلعی و به رخت خواب می                   

با لباسی که از براده ی          .  لغزی
آهن و بوهای ترش و شيرين               
انواع گازهای خنثی و غير                  
خنثی و بوی عرق تن آکنده                  

به جای خواب بيهوش می     .  است
همه قرار دادها بر خالف     .  شوی

همان قانونی کاری است که                
خود جناح های مختلف سرمايه        
داری در ايران درازای                          
مبارزات مداوم طبقه کارگر               

هر روز با    .  تصويب کرده است  
يک تبصره و قانون از سر و ته         
اين قانون کار با تمام کاستی                
هايش ميزنند تا پيمانکاران                  
سودهای ميلياردی ببرند ولی            
حقوق چند هزار تومانی کارگر        

 .پرداخت نگردد

 

يک قرن مبارزه و اعتصابات           
خونين کارگران طی تاريخ                 
جنبش کارگری ايران موفق به          
تصويب اين قانون کاهش ساعت   
کار شد بر اين مبنا که روزانه             

 ساعت  8 و حداکثر    7.20حداقل  
اضافه کار در            .  کار باشد      

  ،کارگران پروژه ای و مسئله تشکل
 چه بايد کرد؟

 

 على طاهرى

به رغم اهميت کمی و کيفی ارزش         
کارشان برای هر ساختار                             

 خود از محروم    ،اجتماعی-اقتصادی
ترين بخش های کارگری جامعه             

زحمت کشانی که امروز در     .  هستند
 بندر عباس يا کرمانشاه                  ،تبريز

ولی در قبال     .  پااليشگاه می سازند    
آن تکنوکرات های رده باال آنها را          

به بيرون  "  ضايعات توليد "همراه با   
کارخانه به  .  پروژه پرتاب می کنند    

بهره برداری می رسد ولی                          
کارگران برای دريافت حقوق  به            
تعويق افتاده شان می بايد ماه ها                
راهی دادگاه و هيات های حل                     

همراه با مشکالت      .  اختالف شوند  
بزرگ بيکاری و دلشوره ی پيدا              

روز ديگر در ماهشهر      .  کردن کار 
کارخانه پتروشيمی را می سازد و         
در جای ديگر ساخت يک نيروگاه          

اين بخش از     .  را به پايان می برد        
کارگران حتی در دوران دردناک          
بيکاری نمی توانند در کنار خانواده      

زيرا برای پيدا کردن        .  شان باشند  
کار می بايد همه ی پروژه های                 
کشور را در شرق و غرب و شمال         

تا در جايی    .  و جنوب سرک بکشند    
 .کاری بيابند

 

يک کارگر پروژه ای هربار در               
 در   ،يک گوشه دور افتاده کشور           
 با     ،بدترين شرايط غير انسانی              

کمترين خدمات بهداشتی و تغذيه             
 بدون هيچ گونه حمايتی که                 ،ای

حامی او در برابر اين دزدان                      
 به توليد پرشتاب با       ،اقتصادی باشد 

زمان بندی فشرده سوق داده می               
محيط کار دارای انواع                .  شود

مانند .  آلودگی های خطرناک است      
 گاز های     ،گاز های کشنده بی بو         

 آلودگی   ،شيرين و ترش و اسيدی         
های صوتی ناشی از سنگ جت               

 و ضربات    ،های بزرگ و کوچک     
 صدای اره       ، چکش   ،سنگين پتک   

 همراه با      ،های پر شتاب آهن بر          
زور زدن غير ايمن به وسايل                     

چون پيمانکار برای صرفه    .  سنگين
جويی از آوردن جرثقيل و ابزار              

غروب .  الزم خودداری می کند           
خسته شده و خرد شده به خوابگاه            

٣٩شماره   
 40صورت توانايی کارگر و با            

. درصد اضافی محاسبه گردد                
يعنی در يک ماه حداقل ساعات             

 ساعت   192 و حداکثر       176کار   
از اين رو کار پروژه که             .  باشد

فشرده و با زمانبندی محدود است        
 8می بايد طی سه شيفت کاری               

 شب  ، عصرکار ،روزکار(ساعته  
ولی در     .  صورت گيرد    )  کار

 ساعت   12پروژه ها حداقل کار          
است که يک ساعت آن نيز برای          

برای اضافه  .  نهار حذف می شود    
کاری که اجباری است هيچ                     
درصد اضافی پرداخت نمی                   

در طی ماه جمعه يا کار             .  گردد
به هر   .  کامل است يا نصفه روز        

حال برای نيروی کار مهندسی و         
تکنيسين می بايد طی يک ماه                  

 ساعت کار و برای کارگران      256
 . ساعت کاری ثبت شود286

 

واقعيت های موجود واقعا تکان            
روزگاری نه چندان     .  دهنده است  

دور کارگران اعتصاب و                         
تظاهرات راه می انداختند تا                    

 8ساعات کار روزانه را به                      
ساعت در روز برسانند يا حقوق          
ماهانه را با باال رفتن تورم                        

ولی امروز به دليل     .  افزايش دهند 
پراکندگی و عدم تشکل کارگران         
هر روز محروميت نيروی کار            

تظاهرات و      .  بيشتر می شود          
اعتصاب راه می افتد برای                       

!  ماه عقب افتاده     7دريافت حقوق    
حقوق .  و در مواردی حتی بيشتر       

های عقب مانده ای که پيمانکاران       
به بهانه های مختلف از پرداخت          

J        چه بايد   .  ن خودداری می کنند
 کرد؟

 

به هر حال راه حل مستقيم اين                 
وضع تشکل کارگران در ظرف          

اگر چه     .  مجمع عمومی است         
اتحاديه يا سنديکا ی کارگری می         
تواند در شرايطی اين مشکالت را      
به چالش بگيرد ولی اوال شرايط           
کار پروژه ای با ايجاد چنين                     
سازمان های صنفی مطابقت                  
ندارد و ثانيا اين تشکيالت بعد از          
مدتی به عنوان ابزار بورژوازی        
برای کنترل جنبش کارگری به             

ويژگی کار   .  کار گرفته می شود      
پروژه اين است که حداکثر پس از       
دو سال کمی بيشتر يا کمتر به                 

پايان می رسد      
١۵صفحه   



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

و کارگران برای يافتن کار هر              
کدام به سويی می روند و عمال              

اين مشکل     .  پراکنده می شوند        
تشکل را دو چندان می کند زمانی       
که اعضا هر کدام در گوشه ای              
از کشور در حال کار کردن باشند       
دليل وجودی اين تشکل از بين               

 راه چاره چيست؟. می رود

 

برای پاسخ بايد کار پروژه اى را         
طيف .  از زاويه ديگری نگريست     

فنی دارای        -کارگران صنعتی     
مراتبی است  که هم می تواند به            
ايجاد يک مجمع عمومی قوی                
کمک کند و هم می تواند عاملی             
در جهت پراکندگی بيشتر                         

هر پروژه معموال    .  کارگران باشد 
از چند گروه کاری تشکيل می               
شود که بر اساس تخصص فنی             

 گروه کاری را تشکيل         ،کارگران
 ،در ميان اين گروه          .  می دهند   

کادر طراحی و نظارت و                          
 سرپرست و                ،بازرسی فنی       

مديران را معموال مهندسان                     
تشکيل می دهند که حقوق های              
بااليی با خدمات ويژه دريافت می      
کنند و منافعشان با منافع کارگران      

. در حال حاضر سنخيت ندارد              
ولی گروه های کاری ديگر هر             
کدام يک سوپروايزر دارند که              
دانش فنی او از مهندسان کمتر               

ولی دانشش را به صورت      .  نيست
تجربی و طی سال ها رنج و کار           

از .  و هوشمندی کسب کرده است      
زير و بم جزييات فنی کار مطلع           

در حقيقت او بهتر از هر            .  است
مديری می تواند هدايت پروژه را       

در عمل هم محور      .  بدست بگيرد 
اين .  کارهای اجرايی است               

تجربی برای       -کارشناسان فنی    
آنکه قدرت و موقعيت خود را در         
پروژه در سطح بااليی قرار                    

 می بايد کارگران فنی لوله          ،دهند
کشی صنعتی و جوشکاران ماهر       
برق و ارگون در اختيار داشته              

با اتکا به توانايی فنی اين          .  باشند
کارگران سوپروايزر موقعيت              

از سوی   .  بهتری کسب می کند        
ديگر پيمانکاران معموال کارها را     
برای اجرا به اين سوپروايزرهای      

نياز حياتی  .  شناخته شده می دهند    

ولی چون شناخته   .  به ثبت رسيد  
شده نبود نتوانست کاری بدست        

هيچ شرکت دولتی يا              .  آورد
خصوصی هم به او کاری                     

ناگفته نماند در    ).    واگذار نکرد 
 چون   ،اين نوع تشکل کارگری      

تعاونی فاقد ابزار توليد است               
تنها می تواند برای شرکت های       
بزرگ دولتی يا نيمه دولتی يا             
آن بخش از شرکت های                         
خصوصی که صاحب ابزارند          

 که در اين صورت            ،کار کنند  
نرخ کرايه ابزاری که                              
پيمانکاران تعيين می کنند می            
تواند تعاونی ها را در هم                       

 .بشکند

 

نوعی ديگر از تشکل وجود                
دارد که بر اساس ضرورت                
اتحاد در مقابل پيمانکاران                   
غارتگر و دولت حامی سرمايه        

اين نوع     .  تشکيل شده است         
تشکل سم جان مبارزه کارگری       

اين تشکل های موقتی            .  است
بيشتر به گروه های بسته ای می       

.ماند تا يک جمع کارگری                   
برای مثال در پروژه اين                (  

گروه های بسته برای حفظ                   
موقعيت خود به جان هم می                 
افتند وهم ديگر را بخصوص             
کارگران منفرد را حذف می               
کنند  و به شدت با آن مبارزه                

کارگر غريبه و نا آشنا     .  می کنند 
برايشان در حکم يک دشمن                

  ،کارگران پروژه ای و مسئله تشکل
 ...چه بايد کرد

پيمانکاران به اين کارشناسان                    
تجربی برای اجرا و نياز حياتی               
سوپروايزرها به کارگران می تواند     
شرايط ايجاد يک گروه کاری                    

در اين شرايط   .  منسجم را فراهم کند 
با فشار از پايين کارگران می توان         
سوپروايزرها را وادار به حرکت          

اتحاد .  در جهت منافع کارگران کرد    
چند گروه کاری لوله کشی                            

 جوش      ، اسکلت فلزی           ،صنعتی
 گروه های کاری           ، سويل   ،کاری

 تعميرات و        ،برق و ابزار دقيق          
 نصب و تجهيزات ميتواند     ،مکانيک

. به تشکيل مجمع عمومی بينجامد          
چنين تشکلی می تواند با ايجاد                   
قراردادهای دسته جمعی کار با                
پيمانکاران منافع کارگران را                    

قدرت اجرايی آن توان    .  تضمين کند 
همه ی کارگران خواهد بود که می         
تواند پروژه را به پيش ببرد يا در             
صورت کژرفتاری پيمانکاران آن        

  .را فلج نمايد

 

کل ديگری که می تواند به نهادی            
برای دفاع از حقوق کارگران بدل          
شود ايجاد تعاونی های نيروی کار        

تشکل .  اجرايی است      -توليدی       
 -کارگران در تعاونی های اجرايی       

 شخصيت حقوقی به         ،توليدی کار  
وجود می آورد که عالوه بر دفاع            
از حقوق کارگران توزيع درآمد              
حاصله را به صورت عادالنه پياده       

طبق مفاد آيين نامه های          .  می کند  
 کليه کارگران بر اساس              ،تعاونی

تخصص شان و طبق عرف بازار          
 از تعاونی حقوق دريافت                  ،کار

خواهند کرد و در پايان پروژه سود        
حاصل از کار توليديشان پس از               

 ،کسر هزينه های جاری تعاونی             
بدون توجه به هيچ شرطی به طور         
مساوی بين همه اعضا چه مهندس         

اگر .  چه کارگر ساده تقسيم می شود     
يک سوپروايزر شناخته شده و                 
کاردان در راس اجرايی چندين                

مشروط به اين    (تعاونی قرار گيرد      
با )  که حامی منافع کارگران باشد         

گرفتن کار از پيمانکاران می تواند        
باعث رشد و گسترش سريع چنين          

.تعاونی هايی در مقياس کلی شود          
در بندر عباس چنين تعاونی                     (

 در اداره های تعاونی بندر           ،کاری

٣٩شماره   
مناسبات داخلی اين گروه         )  است

کارگر يک   .  بيشتر فئودالی است    
انسان تصميم گيرنده و با اراده و          

 بلکه    ،با شناخت طبقاتی نيست           
. پديده از خود بيگانه ديگری است      

اين نوع تشکل که بيشتر شبيه                 
کاست در مقياس کوچک است               

البته اين به عهده    .  بايد ايزوله شود  
کارگران با سابقه و پيشرو در                
پروژه است که چشم کارگر را به         
مبارزه طبقاتی و درک واقعيت             

 .استثمار باز کنند

 

البته قابل درک است در شرايط             
غير انسانی کارگر عصبی و                  
پرخاشگر يا معتاد شود که                        
خانواده شان هم قادر به تحملشان         

آن هم پس از سه ماه                   .  نيستند
کارگرانی که   .  دوری از خانواده    

 روز      2.5در هر ماه حق                       
مرخصی دارند می بايد حداقل سه       

 روز    7ماه ممتد کار کنند تا                    
از اين رو          .  مرخصی بگيرند    

شرايط زندانيان از کارگران                   
زيرا .  پروژه ای مطلوب تر است      

هفته ای يک بار خانواده شان را           
می بينند و خانواده نيز از آنها                  

 .انتظار حقوق و درآمدی ندارد

 

يک مجمع عمومی شاداب و فعال        
گامی برای پيشرفت در اين وضع       

 *.اسف بار است

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند

 !"از گروه فشار تا حزب سياسی"

 !نگاهی به تاريخ، تالشی برای آينده
اد                 ج رای اي در اين سمينار تالشهای تاآنونی جنبش آمونيسم آارگری ب

د                         رار خواه ررسی ق ورد ب ارگری م يك حزب سياسی باز، مدرن و آ
سم               .   گرفت ي ون م عالوه بر اين به بحث و بررسی مسائل گرهی جنبش آ

ژگی                :  آارگری مانند  ش، مختصات و وي ب مصافهای پيشاروی اين جن
د                           ق ژه ن ارگری، و ضرورت وي ی ک ست ي ون های يک حزب سياسی کم

 .گرايشات پوپوليستی و فرقه ای برای پيشروی، پرداخته خواهد شد
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  ١۶صفحه   يک دنياى بهتر 

شورای اتحاديه های کارگران              
کاليفرنيا با بيش از يک         -آمريکا  

ميليون و دويست هزار عضو،              
قطعنامه ای را در دفاع از حقوق          
انسانی کارگران و در محکوميت       
رژيم جمهوری اسالمی صادر             

 : در اين قطعنامه آمده است. کردند

 

ما کارگران عضو شورای                -١
اتحاديه های کارگران آمريکا                
رژيم جمهوری اسالمی را بخاطر     
نقض حقوق پايه ای و شناخته شده     
کارگران از جمله، حق تشکل،              
حق ابراز وجود سياسی، حق                 
اعتصاب، حق انعقاد قرار داد                
دسته جمعی و همچنين سرکوب           

 .  فعالين کارگری محکوم ميکنيم

 

ما کارگران عضو شوری                  -٢
اتحاديه های کارگران آمريکا                
رژيم جمهوری اسالمی را بخاطر     
شالق زدن کارگران به جرم                   
برگزاری مراسم روز جهانی                

کارگران .  کارگر محکوم ميکنيم     
شالق زدن   !  انسانند.  برده نيستند  

يک عمل غير انسانی و مغاير با           
تمام موازين شناخته شده جوامع           

 . در ايران هستيم

 

ما عدم پرداخت حقوق و                 -۴
مزايای کارگری را محکوم                

ما خواهان تعيين حداقل     .  ميکنيم
دستمزد برای کارگران بر                   
مبنای يک زندگی انسانی                      

 . هستيم

 

ما همبستگی خود را                     -۵
کارگران شالق خورده، صديق       
امجدی، عباس ياران، حبيب اهللا      
کلکالنی، و فارس گويليان و              
همچنين ساير کارگران محکوم        

. شده دادگاه سنندج اعالم ميکنيم      
ما خود را در کنار اين کارگران       

ما .  و خانواده هايشان ميدانيم          
خواهان لغو فوری تمامی احکام      
صادر شده و احکام زندانی و             

 .شالق کارگران هستيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠٠٨ فوريه ٢۵

  ١٣٨۶ اسفند ۶ 

 

 شورای اتحاديه های کارگران آمريکا
 

 !انسانند! کارگران برده نيستند
 !ما از حرمت انسانی برادران و خواهران کارگر خود در ايران قاطعانه دفاع ميکنيم

ما از حرمت     .  متمدن بشری است    
انسانی برادران و خواهران کارگر     
خود در ايران قاطعانه دفاع                       

 . ميکنيم

 

در اين قطعنامه تشکالت کارگری       
 : همچنين اعالم کرده اند که 

 

ما خواهان آزادی فوری و بی           -١
قيد و شرط کليه فعالين کارگری،           
فعالين دانشجويی و فعالين حقوق          

. زن دستگير شده در ايران هستيم        
ماخواهان آزادی فوری تمامی                

 .زندانيان سياسی هستيم

 

ما هم صدا با ساير اتحاديه های        -٢
 ۶کارگری در اروپا و کانادا روز         

دسامبر را روز همبستگی با                     
کارگران ايران و آزادی منصور          
اسانلو و محمود صالحی اعالم               

 . ميکنيم

 

ما خواهان آزادی بی قيد و                   -٣
شرط سياسی، آزادی بيان، آزادی        
عقيده، آزادی مطبوعات، آزادی           
تجمع و آزادی اعتصاب کارگری        

٣٩شماره   

 گردهمائی آنگره آار آانادا در دفاع از آارگران ايران در مقابل پارلمان ايالتی اونتاريو

 ! مارس روز همبستگی بين الملی آارگری۶زنده باد 
 فدراسيون جهانی آارگران حمل و نقل و آنفدراسيون بين الملی اتحاديه های آارگری در فراخوان مشترآی خطاب به تشكلها و اتحاديه های آارگری                         

 اسفند را روز همبستگی جهانی با کارگران ايران و آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی اعالم کرده                         ١۶ مارس برابر با      ۶ روز   ،سراسر جهان 
فراخوان ارزشمند فدراسيون جهانی حمل و نقل آنفدراسيون بين الملی اتحاديه های آارگری يعنی قرار دادن گسترش همبستگی بين المللی                                      .  اند

 آارگران در سراسر دنيا اعالم ميكنند آه در مقابل اتحاد            ،با اعالم اين روز   !  کارگری در مقابل توحش سرمايه و تمامی بنيانهای فکری و سياسی اش            
 !سودجويانه سرمايه، اتحاد انسانی و طبقاتی خود را قرار ميدهند و نه بزرگی به ناسيوناليسم و هويتهای کاذب ملی و ميهنی ميدهند

 

 نيز در همبستگی با آارگران ايران به اين فراخوان پاسخ مثبت داده و پشتيبانی خود را از                           ، بزرگترين تشكل آارگری در آانادا       ،آنگره آار آانادا   
 اعالم  ، روز همبستگی بين المللی با آارگران ايران و فراخوان برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی و همه آارگران زندانی                      ، مارس   ٦روز  

ما از همه مردم آزاديخواه دعوت ميكنيم آه         .   فراخوان داده است   ،آرد و به همين مناسبت گردهمائی را در اين روز در مقابل پارلمان ايالتی اونتاريو                 
 . صدای همبستگی بين المللی آارگری و صدای آارگران ايران برای يك زندگی بهتر و انسانی باشند،با شرآت وسيع و گسترده در اين گردهمائی

 

Date: Thursday, March 6th, 2008  5:00 PM to 7:30 PM  Place: Toronto-Queens Park at college and university)( 

 !زنده باد سوسياليسم  !زنده باد همبستگی بين المللی کارگری
 

 ٢٠٠٨ فوريه ٢۴ -)  واحد کانادا( حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،)تشکليات آانادا(حكمتيست  -حزب کمونيست کارگری 

 از فعالين "لقمان مهری"
سقز به پنج سال و نيم کارگری 

 !حبس محکوم شد

دادگاه تجديد نظر و ديوان عالی            
کشور حکم پنج سال و نيم زندان           
برای لقمان مهری فعال کارگری        

لقمان مهری  .  ندسقز را تاييد کرد     
از فعالين و سازمان دهندگان                  

 ٨۵مراسم اول ماه مه در سالهای        
از قرار به    .   در سقز است     ٨۴و  

 ۶لقمان مهری تا روز دوشنبه                
اسفند فرصت داده اند تا خود را             
برای اجرای حکم به دادگاه                      

 . انقالب معرفی کند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين      
تعرض به فعالين کارگری را                 

سازمان .  شديدا محکوم ميکند          
دادن مراسم اول ماه مه، روز                 
جهانی طبقه کارگر، جرم نيست،        
يک حق طبيعی و شناخته شده بين      

حزب از همه            .  المللی است     
تشکالت کارگری و نهادهای                 
مدافع آزاديهای بی قيد و شرط                
سياسی در هر کجا ميخواهد تا اين       
اقدام رژيم اسالمی قويا محکوم             

منصور اسانلو، محمود            .  کنند
صالحی، لقمان مهری و همه                  
فعالين کارگری دستگير شده بايد         

 . بدون قيد و شرط آزاد شوند

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، 
زندانی سياسی، بی قيد و شرط 

 !آزاد بايد گردد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 فوريه ٢۴ – ١٣٨۶ اسفند ۵



  ١٧صفحه   يک دنياى بهتر 

مردم آرياشهر در دفاع از دختر جوانی      
مورد تعرض  "  بد حجابی "که به علت     

گشت ارشاد اسالمی قرار گرفته بود،          
با نيروهای انتظامی درگير شدند و آنها       

اين .  را وادار به عقب نشينی کردند             
 بعد از ظهر         ٧اعتراض در ساعت         

 اسفند در فلکه دوم                  ۴روز شنبه         
آرياشهر در مقابل برج گلديس صورت      

جوانان معترض خواهان آزادی    .  گرفت
حرکت .  دختر دستگير شده بودند               

ماشين گشت ارشاد برای خروج از                
منطقه با مقاومت و اعتراض گسترده           

در اين درگيری        .  مردم روبرو شد       
مرگ بر      :  "جوانان فرياد ميزدند           

حکومت اسالمی،   "،   "نيروی انتظامی  
پليس و       !"  نميخواهيم، نميخواهيم      

نيروهای انتظامی که با مقاومت و                  
اعتراض مردم منطقه مواجه شده                    
بودند، ناچار به ترک محل درگيری              

فلکه دوم صادقيه و منطقه اکنون      .  شدند
تحت کنترل نيروهای انتظامی قرار              

تعداد دستگيريها بيش از ده نفر          .  دارد
 . گزارش شده است

 

اين اعتراض گوشه ای از تحرک                    
جنبش سرنگونی طلبانه توده های                   
مردمی است که رژيم اسالمی با تمام            
قوای ارتجاعی اش برای نابودی آن              

اين اعتراض گوشه      .  بسيج شده است     
ای از تقابلی است که به پهنای جامعه            
ايران با شدت و حدت متفاوت در                     

در يک سوی اين تقابل         .  جريان است  
رژيم آدمکشان اسالمی، رژيم اعدام و         
شکنجه و سنگسار، رژيم اسالم و                    
مذهب و خرافه و جهل و عقب                            
ماندگی، رژيم استٽمار و سرمايه، قرار      
دارد، در طرف ديگر مردمی که حکم         

. به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند              
آزادی ميخواهند، برابری ميخواهند،           

سهم خودشان را از          .  رفاه ميخواهند   
. زندگی و انسانيت و آينده ميخواهند              

مردم آريا شهر راه پيشروی در اين                
 !  جدال را نشان دادند

 

 مردم آزاديخواه

مقاومت و پايداری شما در مقابل                      
تعرض نيروهايی رژيم اسالمی در               
آريا شهر قابل ستايش و شور انگيز                

اما اين اعتراض فقط يک نمونه        .  است
از نبردهايی است که بايد در آن پيروز         

 !"حکومت اسالمی، نميخواهيم، نميخواهيم"
 !دور نيست روزی که اين شعار در سراسر ايران طنين افکند

نبردهای بسياری هر روزه در جريان      .  شد
در .  نبردهای بسياری در راه است       .  است

بايد متحدانه و    .  اين جنگ بايد پيروز شد       
متشکل تعرضات هر روزه رژيم را در             

بايد تشکالت توده ای در             .  هم شکست   
مقاومت و تعرض     .  محالت را شکل داد      

مردمی در آريا شهر يک نمونه موفق در           
شما .  اين تقابل با رژيم اسالمی است                  

ميتوانيد بر متن اعتراضات اخير در                     
دانشگاهها و امروز در محالت ورق را             

کافيست چند نمونه از مقاومت       .  برگردانيد
و پيروزی در نبردهايی از اين جنگ                    
بدست آوريد آنوقت شاهد عقب نشينی های    

و .  گسترده رژيم اسالمی خواهيد بود               
چنانچه در نبردهايی پيروز شويد، رژيم            
اسالمی را بسرعت در يک قدمی                            
سراشيبی سقوط و سرنگونی قرار خواهيد       

و آنگاه ميتوان بر ويرانه های                      .  داد
جمهوری اسالمی نظامی متضمن آزادی          
و برابری  و رفاه، يک جمهوری                             

 .سوسياليستی را مستقر کرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به شما                   
حزب ما برای آينده ای مبارزه          .  ميفرستد

ميکند که سهم مردم از زندگی نه فقر و                
فالکت و محروميت و اسالم زدگی و                    
نابرابری بلکه شادی و رفاه و سعادت و              
آزادی و خالصی از تمام عقب ماندگيها و         
محروميتهای جامعه اسالم زده کنونی                 

کمونيسم کارگری تنها قطب مبشر         .  است
آزادی و برابری و رفاه و خوشبختی                     

ما برای آينده ای بهتر، برای        .  انسانهاست
برای .  يک دنيای بهتر مبارزه ميکنيم              

گرفتن سهم خود از زندگی و آينده، برای            
پيشروی به حزب اتحاد کمونيسم کارگری       

 ! بپيونديد
 

 !تمامی دستگير شدگان بايد آزاد شوند

دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی 
 !سياسی، بی قيد و شرط آزاد بايد گردد

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ فوريه ٢۴ – ١٣٨۶ اسفند ۵

٣٩شماره   

 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/ 

!آزادى زن معيار آزادى جامعه است  
 

برابرى بيقيد و شرط  زن و مرد همين 
!امروز  

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را بخوانيد و  

!تکثير و توزيع کنيد  



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 

٣٩شماره   ! مارس را گرامی بداريم8صدمين سالگرد  

و ايميل شهال نوری برای اطالعات بيشتر با تلفن 
.تماس بگيريد  

Phone: +46 737 26 26 22 

 8صدمين سالگرد        سازمان آزادی زن            
مارس، روز جهانی زن را با اجرای يک             

. کنفرانس بزرگ بين المللی گرامی ميدارد       
اين کنفرانس تالشی در جهت گسترده تر              
ساختن جنبش آزادی زن، جنبش عليه                     
اسالمی سياسی و برای سکوالريزه کردن         

تحرکات و  .  جوامع تحت سلطه اسالم است     
حمالت جنبش اسالمی به حيات و حقوق              
زنان نه تنها در کشورهای تحت سلطه                   
اسالم، بلکه در کشورهای غربی رشد                   

قتل زنان و           .  چشمگيری داشته است          
خشونت عليه زنان تحت نام ناموس هر                 

محروم .  روز قربانيان بسياری ميگيرد            
کردن زنان و دختر بچه ها از ابتدايی ترين         
حقوق و يک زندگی شاد و نرمال، تحميل            
حجاب به زنان و استقرار آپارتايد جنسی             
از مبانی پايه ای اسالم و ايدئولوژی اسالم          

اخيرا تالش برای استقرار         .  سياسی است  
قوانين شرعيه به کشورهای غربی نيز                  

 . نفوذ يافته است

 

بر اين نظر است که          سازمان آزادی زن       
ساختن يک جنبش عظيم بين المللی                          
سکوالر و آزاديخواه در دفاع از حقوق و             
آزادی زنان و حفظ جان و امنيت آنان                      

از اين رو     .  بسيار مبرم و ضروری است        
 مارس در شهر گوتنبرگ،          7روز جمعه     

سوئد، کنفرانسی با شرکت فعالين و چهره           
های شناخته شده بين المللی جنبش آزادی             
زن، مبارز عليه اسالم سياسی،                                   
سکوالريست و مدافع زنان و کودکان در             

اين .  مقابل خشونت برگزار ميشود                    
کنفرانس تالشی در جهت شکل دادن به اين        

 . جنبش عظيم بين المللی است

  

 مارس امسال در شرايطی برگزار     8
ميشود که بسياری از فعالين آزاديخواهی و  
برابری طلبی در اسارت رژيم اسالمی     

کنفرانس در همبستگی با اين      . قرار دارند 
عزيزان در بند، ياد زندانيان سياسی در     
ايران، فعالين حقوق زن، دانشجويان    
آزاديخواه و برابری طلب و رهبران     
کارگری در بند را گرامی ميدارد و جامعه        
بين المللی را به تالش برای آزادی آنها 

  شب در11 بعدازظهر الی 7 مارس در شهر گوتنبرگ، سوئد، 7جمعه 
Lundby centrum,Wieselgrensplatsen ovanpå Coop Forum. 

 هما ارجمند، سخنگوی کمپين نه به شريعه در کانادا

رسول آوال، روانکاو و فعال نهاد مردان 

 ايرج جنتی عطائی، شاعر و ترانه سرا و نمايشنامه نويس

ديبا عليخانی، فعال جنبش آزادی زن و از سازمان دهندگان 

 آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی زن

هوزان محمود، نماينده خارج کشور سازمان آزادی زن 

 سارا محمد، رئيس انجمن پال و فاديمه را فراموش نکن

ماريا هايبری، مددکار اجتماعی و مسئول خانه های امن 

 ميترا، رقصنده و طراح رقص

) فرانسه(کوريل، از اتحاد بين المللی حقوق زن -ليندا ويل

اين ) فرانسه(آنی سوگيه، مسئول اتحاد بين المللی حقوق زن 

عضو .  توسط سيمون دوبوار بنيان گذاری شد1983سازمان در سال 

پروين کابلی، سردبير نشريه آزادی زن و گرداننده 

کنفرانس به سه زبان فارسی،   
 دبرگزار ميشوسوئدی و انگليسی 

 ورودی رايگان است. جمعه 7 مارس 2008 - گوتنبرگ سوئد



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

نفر از کارگران شرکت توليد         45
گستر آسيا دستمزد ماه دی و بهمن       

بهانه .  خود را دريافت نکرده اند        
صاحبان شرکت در نپرداختن               
دستمزد کارگران عدم سود دهی          

اين .  کافی و کسری بودجه است         
 نفر کارگر قراردادی بوده و           45

بواسطه گری يک شرکت                         
خصوصی تامين نيروی کار                  

 به نام پاکبان خودرو که            ،ارزان
 ،دفتر مرکزی آن در تهران است        

در اختيار شرکت توليد گستر آسيا       
اکثر اين کارگران   .  قرار گرفته اند  

به همراه خانواده هايشان در زاغه      
نشينهای اطراف تهران، کرج و           
رباط کريم در بدترين شرايط                  
زندگی  مستاجر بوده و خانواده             
هايشان بی هيچ امکانی در فقر و          

. محروميت مطلق بسر می برند          
پايه حقوق هريک از آنها                           

در .   تومان در ماه است     196000
اين مرکز توليدی ساعات طوالنی      
کار و شدت استثمار بسيار                        

عليرغم وعده های              .  باالست
دروغين صاحبان شرکت بيم آن           
ميرود که در اين روزهای پايانی         
سال حقوق و مزايای ناچيز اسفند        

. اين کارگران نيز معوق شود                
کارگران تا کنون در اشکال جسته      
و گريخته دست به اعتراضاتی             
زده اند و شرکت را تهديد به                     
اعتصاب کرده ند اما همچنان                 
بالتکليف در ابهام و اضطراب به       

 . سر می برند

 

شرکت توليد گستر آسيا سازنده             
انواع صندلی و روکش صندلی            
است که عمدتا سفارشات شرکت         
ايران خودرو را انجام داده و                   

 .کارگاه آن در رباط کريم است

*** 

  

 !باز هم خودکشی زنان 

 ساعت  5/12/86در روز يکشنبه    
 در شهرک انيشه کرج            ، شب  8

 زن  ، در خيابان نهم شرقی       1فاز  
 ساله ای بر اثر                      27جوان      

راضی نباشد خدا هم از او                     
بايد با لباس سفيد     .  راضی نيست 

به خانه شوهر برود و با کفن               
حق انتخاب آزاد       .  بيرون بيايد   

رابطه خصوصی و جنسی خود       
در صورت اين      .  را هم ندارد     

 ،سنگسار.  گستاخی بايد بميرد      
 ،اعدام و يا قتلهای ناموسی                  

گوشه هايی از قوانين و اصول          
وحشی و بربرمنشانه دين اسالم       

. و نظام سرمايه عليه زنان است      
جمهوری اسالمی باعث و بانی        

اما .  همه بی حقوقی زنان است        
امروز جمهوری اسالمی با همه      
کثافات و خرافاتش بيش از هر          
زمان ديگری منزوی و مطرود       

اين حکومت سرتاسر           .  است
جنايت و جهل به خودی خود              

عليرغم .  نخواهد افتاد              
پيشرويهای بزرگى که جنبش             
خالصی فرهنگی و آزادی و              

 اما اين        ،برابری داشته است       
بايد جمهوری  .  هنوز کافی نيست  

اسالمی را به قدرت مبارزه                
مستمر و پی گير تر، به قدرت            

بايد .  اتحاد و تشکل انداخت             
عمال متحد شد، بايد در هر کوی       

 در هر کارخانه و               ،و برزن   
 و هرآنجا که امکانش                ،اداره
 کميته ها و جمعهای                  ،هست

بايد .  آزادی زن را تشکيل دهيم       
به قدرت خود آزادی و زندگی           

اين .  انسانی را به چنگ آوريم         
شدنی است و اين امر همه                     

 .ماست

 مارس روز جهانی زن در               8
اين روز فرصت        .  پيش است   

مناسبی است تا هرچه متحد و            
برای .  متشکل تر به ميدان بياييم     

آزادی زنان، برای رفاه، برای          
 برای         ،برابری و آزادی                

سوزاندن چادرها و روسری ها،     
زادی فوری و بدون قيد        Jبرای  

و شرط کارگران و دانشجويان         
 برای يک زندگی                    ،زندانی

 و برای نابودی        ،شايسته انسان  
کامل جمهوری اسالمی بپا                  

 .خيزيم

*** 

 !دستمزدهای معوق کارگران توليد گستر آسيا
 !خود کشى زنان

 کامران پايدار 

اختالفات خانوادگی و فشارهای              
طاقت فرسای زندگی خود را از               
طبقه فوقانی يک آپارتمان به داخل         

اين زن جوان    .  خيابان پرتاب نمود   
بالفاصله بر اثر خون ريزی شديد          

جسد بيجان و غرقه به        .  جان سپرد 
 در حاليکه       ،خون اين زن جوان         

ساله اش با   6 يا      5کودک خردسال   
 ،وحشت تمام بر او می گريست               

 ساعت همچنان بر              1بيش از          
بيش از  .  سنگفرش خيابان مانده بود   

هزار نفر از اهالی محل که از                    
ديدن اين صحنه ناگوار شکه شده            

. بودند با ناباوری تجمع کرده بودند       
پليس و ماموران انتظامی که به                
محل حادثه رسيدند قبل از آنکه به           
فکر  جان اين زن جوان و نجات او         
باشند در هراس از تجمع و                           
اعتراضات مردمی با فشار و تهديد       
به متفرق کردن مردم متاثر                         

سرگذشت غمبار اين زن      .  پرداختند
جوان و فرزند خردسالش اولين               
سرگذشت تلخ زنان در نظام                        
سرمايه داری و حاکميت ننگين                
جمهوری اسالمی نبوده و آخرين            

جمهوری .  آن نيز نخواهد بود               
اسالمی به همراه قوانين وحشی و           
اسالمی خود در چند دهه حکومت          

 بدترين و               ،جنايت بار خود              
سياهترين شرايط زندگی را به                  
زنان که بيش از نيمی از نيروی               
فعال و انسانی جامعه را تشکيل می       

 .  تحميل نموده است،دهند

 

زن .  زن در نظام اسالمی کاالست       
برده و موجود درجه چندمی است           

. که از خود اختياری ندارد                          
موجودی است برای سود دهی و             

در بازار فروش    .  بهره کشی بيشتر   
نيروی کار دستمزدش ارزان تر               
از مردان است و کار بيشتری از             

 ،است"  عقلش ناقص .  "او می کشند  
. به درد مشورت هم نمی خورد                

قيافه و اندامش جملگی معصيت بار   
" شرم آور "اصال  .  و گناه آلود است   

 بايد با صد اليه پارچه و                   ،است
روبنده و مزخرفاتی از اين دست             
او را بپوشانند تا ديگران را                         

اگر شوهر از او    .  معصيت بار نکند  

٣٩شماره   

 ،خبر از سنندج 
 دستگيرى يک خانواده

 سعدا        ،سميرا محمدى سمان              
 فردين محمدى           ،محمدى سمان     

 ، که خواهر و برادر هستند       ،سمان
و قدرت حسن زاده که داماد                      

 بدالئل نامعلوم توسط               ،آنهاست
اطالعات دستگير و زندانى شده           

 ١۶اين دستگيرى در تاريخ          .  اند
 شب در محل    ١٠ ساعت   ٨۶ديماه  

زندگى آنها در خيابان نمکى                     
خانواده به   .  صورت گرفته است     

دليل ترس تاکنون خبر اين                         
دستگيرى را منعکس نکردند و             
تاکنون تنها يکبار توانسته اند با              
سميرا محمدى و سعدا محمدى                

 . مالقات داشته باشند

 

اخبار دريافتى ما اشاره ميکند در         
حال حاضر فردين محمدى سمان         
و قدرت حسن زاده را به ديزل                
آباد کرمانشاه انتقال دادند و آنجا            

 . *زندانى هستند

به حزب 
کمک مالى 

!کنيد  

تلويزيون  برای يک 
 دنيای بهتر

 بعد از ظهر ۵ساعات : جمعه
ساعت : يکشنبه بوقت تهران  

در   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
 تلويزيون کانال يک 

 

ر يک           ت ه ای ب ي رای يک دن ب
يطرف    .   برنامه سياسی است      ب

دار است           ب ان ست، ج ع   .   ني داف م
ری،        راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا           ه ان ادت انس شادی، رفاه و سع

ما برای يک جمهوری         .   است
م           ي ن ک ي ارزه م ب . سوسياليستی م

ن                ان پخش اي لطفا روز و زم
ه                 م ه اطالع ه ا را ب برنامه ه
ان            ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

ه              ن هستيم ک ما هر روزه شاهد اي
ی         ه راحت ران ب ان در اي وق زن حق
ار و            ل ک ان، مح ه، خياب در کوچ

ر    .  خانواده نقص می گردد  م ت از ک
ا            رد ه ه م سبت ب رفتن ن وق گ حق
ارز     گرفته تا تجاوز جنسی نمونه ب

ت   ا         .  آن اس خن م ه روی س البت
ن             ان در اي صائب زن روز م ام
م            ی خواهي ه م ست بلک ه ني جامع
ن      بپردازيم به اين مسئله که چرا اي
ودن       ن ب چنين است و دليل اين چني
ا          روز م ه ام عيت در جامع وض
م       چيست؟ ما نمی خواهيم باز گردي
ته و دوران             صار گذش ه اع ب
ا چه اتفاقی           فئوداليسم تا ببينيم آنج
ا              رای م افتاد و چه چيزی از آن ب

ت      ده اس اقی مان د   .  ب ه نباي البت
ه ای           ه جامع رد ک وش ک فرام
ه از دوران           امروز چيزی است ک

يده است          ه ارث رس ا ب ه م ل ب . قب
يراث را            ن م رمايه دارى اي س
ازى          ايش بازس ا نياىه ب ب متناس
ه     کرده و سوال امروز ما اينست ک

م      ير دهي را تغي ه آن يزی .    چگون چ
نی در          ه صورت عي روز ب ه ام ک
مقابل ماست نقض حقوق زنان در       

 ،يک حکومت سرمايه داری است     
يت          تن خاص ر داش الوه ب ه ع ک
ادى        اصلی خود يعنی نابرابرى بني
ار          ن اعتب در سرمايه دارى و به اي

 يک ويژگی    ،نابرابرى زن و مرد   
ه            المى دارد ک ذهبى و اس م
دا      ضديتش به زنان را به عرش خ

 . رسانده است

 

حکومت سرمايه دارى اسالمى از     
د         يرون آم رد ب گ س ادالت جن مع
شی              د و آزماي ه جدي ا نمون ام
ن          م نوي ای نظ رای دني ت ب حکوم

تيز و        نشستند تا ماهيت انسان س
ای مذهب          ه مافي دست درازی ب
شگی       د همي وان يک متح ه عن ب
ه           ر چ ردم ه رکوب م رای س ب

 . بيشتر نمايان گردد 

  

وضعيت جنبش های اجتماعی       
 در مقابل دستگاه حاکمه 

ه            ائی ک نی ج ران يع ه اي البت
درت            ل ق ور کام ه ط ذهب ب م
رده و يک          ضه ک سياسی را قب

. مسئله عمده است مد نظر است     
درت         ذهب و ق ال م اليان س س
م             ت ه ت در دس ی دس سياس
ه              ر گون ا ه د ت رده ان الش ک ت
سانی را در           شکل ان ش و ت جنب

شکنند   م ب وان     .  ه ه عن درس ب م
شروطيت و         ده م ان دهن پاي

 ،گرفتن سلطنت زير عباى خود   
ی       ان و خمين نی صدر، بازرگ ب
ه        رای هم شان ب ده هاي ه پرون ک

ه مسبب      .  روشن است  سانی ک ک
زاران        ون ه دن خ ه ش ريخت
ب         دالت طل واه و ع آزادی خ

احمدی نژاد و خامنه ای .    بودند
ه        وان نمون و سران حکومت بعن
ش        رکوب جنب ارز س ای ب ه

ان      شجويی، زن ارگری، دان . ک
وده         هر جا که مذهب در خطر ب
يده         الی رس کمک های بزرگ م
رمايه در          ام س ه نظ ا ک و هر ج
ک           ا کم وی ه وده فت ر ب خط
وده       ر ب ه حاض ان معرک رس

ی و       .  است ی گراي م مل ی بيني م
وب        ه خ ذهب چ تگاه م دس
ود را          ه  خ اختارهای متحدان س
ا يک            ته ب بنا به تاريخی که داش
 . اليه تغيير رنگ حفظ کرده اند

 

درت          ه ق سرمايه داری پس از ب
ستم           ا کمک مذهب سي رسيدن ب
اموس پرستی،         مرد ساالری، ن
توسری خوربودن زنان را نگه     

ت نى   .  داش شرفت"مع ط "  پي فق
ار          سود اقتصادی است و در کن
نتى را در            ار س ان افک آن چن
ه            د ک رده ان رو ک ردم ف ز م مغ
ن           ا اي ان ب سياری از زن تی ب ح
ن           ده و اي ار آم سيستم زندگی کن
ول         ت را قب ت فرودس موقعي

د   رده ان ن       .  ک م اي د کن ه تاکي البت
ت        ه اس تگاه حاکم ت دس . سياس

ار زن در            ه ک گ اينک فرهن
ت را            ابو اس ه ت يرون از خان ب

 سرمايه دارى و حقوق زن
 رضا تابان

د ات      .  ش رخالف دوران انقالب ب
رمايه دارى از         ه س ى ک بورژوائ
د              ع ي ه اى خل ذهب بدرج درت م ق
ى را در           نتهاى فئودال رد و س ميک

د       سرمايه   ،خدمت بازار عقب ميران
وان يک          داری امروز به مذهب بعن
ده و مخدر سرکوب           عامل باز دارن

از دارد        ارگر ني ه ک ه طبق . هر لحظ
د            ای جدي ت ه ه حکوم م ک ی بيني م
وان              ا عن ا کمک غرب و ب همگی ب
وی             گ و ب ا رن ی ب سبيت فرهنگ ن
ا           ردم ب مذهبی و قومی و سرکوب م

د         ی آين ار م اوين روی ک ن عن .  همي
ان،       المی، طالب وری اس جمه
ار           يس اقم ازه تاس ای ت ت ه حکوم

ابق و        وروی س تفاده از     ...  ش و اس
شعارهای مذهبی به عنوان تبليغات       
زرگ         شورهای ب ات ک در انتخاب
رای          ذهبی ب دارس م غربی، ايجاد م
ام و             ای خ سان ه نی ان ان يع کودک
ه خوردشان          دسته اولی که هر چه ب
صويب           د، ت ی کنن ول م دهی قب ب
رای         ذهبی ب رعی و م وانين ش ق
ارز         ه ب انواده نمون ا و خ شگاه ه دان
ا و           ود در دني ت موج از حکوم ني
وی           ه س اری ب ت ي ردن دس دراز ک

اپ         .   مذهب است  ا مردن پ ديدم که ب
ل دوم    ی از        ،ژان پ وان يک ه عن  ب

يميايی          کسانی که استفاده از بمب ش
ع             ده من وی دهن ران و فت ه اي علي
استفاده از کاندوم به عنوان يکی از        
ج          ث تروي نی و باع ات دي حرام
ا          دز در افريق روس اي سترده وي گ

ود ی          ،ب ان حت ای جه ت ه   دول
ام              ه ن ه ب ا ن کوالرترين آنه س
شخصيت سياسی خودشان بلکه از        

ام های         جانب دولت های مرکزی پي
ا             تند و ب ود را روا داش سليت خ ت
ه         حضور خود در مراسم دفن پاپ ب

سانی              د ان ل ض ک عام وگ ي س

٣٩شماره   
تند      . ساليان سال روی فرم نگه داش

ن فرهنگ منحط        ه اي اال ک ی ح ول
م می          در جامعه از بين رفته باز ه
ان             زرگ زن سمت ب ه ق م ک بيني
ه         ای اداری ب سمت ه ارگر در ق ک
ی           ه م ار گرفت ه ک د ب ام کارمن ن
ردان را           ان و م سمت زن وند، ق ش
ن              ا شکافی باشد بي د ت جدا کرده ان
رد             وان زن و م ا عن طبقه کارگر ب

ارگر       د و ک ستند   .  و کارمن م ني ک
رد           د م ر ميکنن ه فک انى ک زن
ت          ره دس ستقيما ثم االری م س

در   سر، پ ى        ،هم رادر و حت ا ب  و ي
ان است  ا     .  خودش ه ب ه جای اينک ب

اين سيستم به عنوان طرز تفکری        
ى       که حاکميت ترويج ميکند و جزئ
الزم از ضديت عمومى با برابرى     
ه             رد است در سطح جامع زن و م

د    ارز کنن نگری و        ،مب ه روش  ب
ا ی اطراف خود            ا مرده مبارزه ب

 . اکتفا می کنند

 

 نوع تشکل 

ای            شکل ه د ت ان باي ً  زن سلما م
عار آزادی         ر سر ش ود ب ستقل خ م

زاری      رای برگ ارس را    8زن ب  م
ن           .   داشته باشد   ا را از اي د پ ا باي ام

ک             وان ي ه عن ته و ب ر گذاش فرات
ه            ه بيش از هم بخش مهم جامعه ک

ده      ال ش د م وقش لگ ه    ،حق ه مثاب  ب
ا           ش ه ه جنب ال در هم ی فع نيروئ

ند       ته باش تر داش ضور قوي از .  ح
ا         ه ت ان گرفت وق کودک اع از حق دف
ارگری و           ش ک ت در جنب فعالي

شجويی   ر      .   جنبش دان ه زي انی ک زن
د       ر، آپارتاي االری، فق شار مردس ف

ستند        اتى ه تثمار طبق سی، اس  ،جن
شکل شوند         ا مت می  .   بايد عليه اينه

ارگری         ،توانند وارد تشکل های ک
ی   ه       ،دانشجو ي ان علي شکلهاى زن  ت

اع از         آپارتايد جنسی و نهادهاى دف
جنبش آزادى .   حقوق کودکان شوند  

يروى وسيع           زن چه بعنوان يک ن
اجتماعى و چه در حضور در کل         

رى طلب        ،جنبش آزاديخواه و براب
عيت         ه وض ى علي يروى مهم ن
درت سرکوب سرمايه         موجود و ق

اين جنبش پتانسيل باالئى از   .   است
ه در خود          رى طلبان اعتراض براب

ال      .  دارد يروی راديک ر ن ه
ن حقيقت سياسى            د اي اعی باي اجتم
ى          راى رهائ ان ب د و همزم را ببين
ه زن            زنان و حل قطعى تبعيض ب

اد آزادی زن    .   تالش کند  ا  !  زنده ب ب
 *. درود های کمونيستی

يک دنياى بهتر  نشريه  
! را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

با نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و نظراتتان 
!را با ما در ميان بگذاريد  



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

  مسئله ملى،کوزوو

 مهران شادمهر

سياوش عزيز شما در سرمقاله              
 يک دنيای بهتر     ٣٨نشريه شماره   

در مورد استقالل کوسوو نکات           
جالبی را مطرح کرديد که من با            

اما بنظرم  .  اکثر آنها کامال موافقم     
چند نکته بدون پاسخ مانده است و        
شما شايد به دليل جا به آن پاسخ              
نداده ايد و آنهم مساله پاسخ                        
مشخص و عملی به مساله جدايی         

اين :  سئوال من اين است        .  است
منطقه تحت تاثير سياستهای آلمان      
و آمريکا و بعضا دولتهای بلوک          
غرب در رقابت با آخرين                          
باقيمانده های بلوک شرق تالشی         
برای جدايی و تکه تکه کردن                 

. يوگسالوی سابق را دنبال کردند       
اين پروسه با خونريزی و کشتار         
بسيار و قتل عامهای وحشتناک            

و شايد بشود گفت    .  صورت گرفت 
که اين جريانات عمال مساله ای            
به نام مساله ملی را در بخشهای            
مختلف اين جامعه و مردمی که تا        
قبل از اين وقايع در کنار هم                     

. زندگی ميکردند، ايجاد کردند             
حال سئوال من اين است آيا شما            
مساله ای بنام مساله ملی در                     
کوسووو را به رسميت ميشناسيد؟      
داليل تان چيست؟ آيا اين پروسه          
جدايی، حال با هر نقصی، بهتر            
از جنگ و کشتارهای قومی                    
نيست که ميتوانست در چشم انداز       

 باشد؟

 مخلص شما، مهران شادمهر

 

 ،مهران شادمهر عزيز

من در آن يادداشت مشخصا به               
مسئله عملى جدائى نپرداختم چون     

در .  جدائى را ضرورى نميدانستم    
 ،دوره پايان يا اوج بحران کوزوو      
. جدائى نسخه بهترى از ماندن بود     

دستکم اين امکان را داشت که                
اما .  مردم کمتر قربانى شوند              

آندوره گذشت و سالهاست که                 
جنگ و معضل بصورتى که                  
عمال دولتهاى غربى و جريانات          
ناسيوناليست و فاشيست ايجاد                

 اميد آواره

اميد هستم  .  خسته نباشيد .  با سالم 
بعد از انشعاب           .  از سنندج     

 من از جمله کسانى بودم        ٢٠٠۴
که ديگر فعاليت را با کمونيسم           
کارگرى انجام ندادم و کنار                 

ولى هيچوقت از درون          .  رفتم
نتوانستم کنار بزارم و دنبال                

من .  کردم اتفاقات اين جنبش را      
 خيلى   ، ماها زياديم     ،تنها نيستم  

 ٢٠٠۴ماها با انشعاب           .  زياد
من .  ضربه بزرگى خورديم          

زندگيمو در اثر فعاليتها از دست     
بارها دستگير شده       .  داده بودم   

اما وقتى پشتوانه ام يک          .  بودم
 با بودن در      ،حزب قوى سياسى   

کنار هم انسانهاى شريف                       
 ميديدم بهم              ،کمونيست بود      

روحيه ميداد و ميگفتم که اين              
 .وضع را تغيير ميدم

 

بعد از انشعاب روز به روز                 
ميديدم که دو حزب از اون سنت       

لجن پراکنيهاى      .  دور ميشن     
 به هم پريدنها و دور           ،اينترنتى

شدن از سنت منصور حکمت            
کارى کرده بود که حالم از اين           

اما يک   .  وضعيت بهم ميخورد     
مدت است باز به شماها و                      

 ،نه من .  حکمتيستها اميدوار شدم  
دوستان زيادى که مثل من اين            
چند سال را گوشه و کنار                       

اين مدت احساس ميکنم       .  ماندند
که همون دوره منصور عزيز           

با چندى از بچه هاى               .  است
حکمتيست که ارتباط دارم ميبينم     
که دوباره همون حال و هواى            
دوره قبل از انشعاب رو حاکم            
کردند که خيلى براى من و                   
دوستان ديگر اميدوار کننده                

و از همه چيز خوشحال         .  است
کننده تر اينکه عکس شماها                 

.... کنار عکس کورش و فاتح            
ميبينم که در           .  غيره ميبينم     

اعتراضات و آکسيونهاى خارج      
اينبار .  کشور کنار هم هستيد           

برعکس نوک پيکان را رو به           
. جمهورى اسالمى نشانه گرفتيد     

 .جدا که خوشحالم

 

 ، کمه  ،اما آيا اين بس است؟ نه          
 و خيلى از انسانهائى        ،خيلى کم 

که يک دوره همه شماها را                  
 انتظار داريم     ،مقصر ميدونستيم  

ما هم با     .  که دوباره يکى بشين     

 نامه ها، 
 سياوش دانشور

مردم داشتند   .  کردند وجود نداشت     
در همين سالها        .  نفسى ميکشيدند   

برخى کشورهاى جدا شده از                      
يوگسالى سابق از جمله کروواتيا           

. از کانون هاى توريسم بودند                    
مشخصا در صربستان و کوزوو             
اوضاعى نبود که جدائى را به تنها          

. راه حل مطلوب تبديل کرده باشد           
جدائى نه امرى واقعى و ضرورى        
بخاطر آرامش بيشتر مردم بلکه در       
ادامه تقابل کشورهاى درگير                     

در يوگسالوى      .  صورت گرفت     
سابق مردم کنار هم زندگى                          
ميکردند و پيشينه تخاصم ملى                   
پيوسته  اى که همزيستى اين مردم          
با هم را غير ممکن يا سخت کرده            

بقول شما مسئله   .  باشد وجود نداشت  
 نفرت       ،ملى را ايجاد کردند                   

 ، ارتش ها درست کردند         ،پراکندند
و جنگ و پاکسازى قومى و                         

اينجا .  جنايات فجيع سازمان دادند       
قرار نبود کسى از کسى جدا شود تا        

. براى آن رفراندمى برگزار شود           
يک جامعه را نابود و تکه پاره                  
کردند و کليد هر گوشه اش را به               

کوزوو يکى از    .  مشتى جانى دادند   
کوزوو .  اين کانونهاى بحران بود        

 يا    ،هم آن زمان اگر جدا ميشد                  
 همان سير                ،جدايش ميکردند       

عمومى تکه هاى جدا شده ديگر را         
اهميتى نداشت که چند     .  طى ميکرد 

کشور از فاجعه يوگسالوى بجا                
ميماند و يا کوزوو جزو صربستان        

مسئله امروز هم    .  بماند يا جدا شود    
کوزوو و    "  استقالل.  "همين است  

جدائى از صربستان بخودى خود            
اهميت ندارد و پاسخى به يک                    
معضل واقعى مردم در کوزوو                

جايگاه اين جدائى بيشتر در          .  نبود
. تقابلهاى جهانى اساسى تر است            

من فکر ميکنم پيامدهاى اين جدائى        
در اين  .  بمراتب بدتر از ماندن است    

سالها که چانه زدنهاى ديپلماتيک            
 ،دولتها و متحدينشان پيش ميرفت          

مردم در صربستان و کوزوو قديم          
 ،اين واقعه .  داشتند زندگى ميکردند   

يعنى جدائى کوزوو در يک پروژه        
 ظرفيت بيشترى براى باز            ،معين

کردن زخمهائى دارد که ميرفت              
موفق و پيروز        .  کمى التيام يابد       

 .باشيد

٣٩شماره   
دوباره .  تمام قوا بهتون ميپيونديم       

اون حزب سياسى قوى و با                       
انسجام را ميخواهيم که براى همه       

در آن بجاى جدل  . افتخار آميز بود 
 صفا و صميمت چشم هر      ،آن الين 

ناسيوناليست و لمپن اسالمى را            
اميدواريم شما رو    .  کور کرده بود   

با حکمتيستها در کنار هم در يک          
آنموقع من و صدها       .  حزب ببينيم  

. انسان ديگر با شماها خواهيم بود       
 اميد آواره. باى. ميبوسمتان

 

 ،رفيق اميد آواره عزيز

 بعنوان حرف دل                 ،نامه شما     
بسيارى از کسانى که در اين                    

 ،ماجراى ناگوار ضربه خوردند         
اگر حرکت ما     .  تکان دهنده است    

توانسته باشد مجددا اميد و تحرک        
را در کمونيستهاى شريفى مثل              

 و بقول خودت تعداد زيادى          ،شما
 تنها   ، زنده کرده باشد        ،مثل شما  

نشان ميدهد که روى مسير                       
درستى ميرويم و بايد با قدرت اين       

يک هدف   .  مسير را ادامه دهيم        
اساسى ما بازسازى اين لطمات و        
برگرداندن اميد به صفوف وسيع         
جنبش کمونيسم کارگرى و                       

. متشکل شدن در صفى واحد است     
مستقل از اينکه رفقاى مختلف در        
هر سو چه تحليلى در مورد اين             

 ،تالش ما داشتند و يا هنوز دارند          
اين جهتگيرى تاکنون                                   
دستاوردهاى زيادى بدنبال داشته        

يک دوره پراتيک ما موجد      .  است
بازگشت اعتماد و اميد و عقب                
راندن فضاى دوران پسا انشعاب         

يک هدف مهم ديگر ما     .  بوده است 
اين است کارى کنيم که دوباره               
کمونيست کارگريها وسط صحنه        
سياست قرار بگيرند و در حزبى          
قوى و سياسى و کمونيستى و                  
آماده دخالتگرى و بانفوذ متشکل          

 .شوند

 

در مورد انتظارى که مطرح                   
کرديد و بودن ما در يک حزب               

 ،همراه با رفقاى حزب حکمتيست      
توجه شما را به قرار کميته                       
مرکزى در باره بررسى پروسه           
وحدت حزبى ما و حزب                            
حکمتيست و يادداشت هيئت دائر         
در همين شماره نشريه جلب                    

اميدواريم اين اقدام سياسى     .  ميکنم
ما موجب             

  ٢٢صفحه 



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

. برانگيختن اميدهاى بيشترى شود    
 و همه     ،ما کارى ميکنيم که شما        

 با همان قدرت و جسارت و          ،شما
صميميت و دانش و توانائى و                 

 مجددا به      ،شرافت کمونيستى تان    
حزب خودتان بپيونديد و همه ما           
در يک سنگر واحد کمونيستى               
کارگرى عليه اسالم و سرمايه در       

از جانب من     .  ايران قد علم کنيم      
رفقاى ديگر را بگرمى سالم                   

ميبوسمت و با آرزوى           .  برسان
 .تندرستى و سربلندى شما

 

 علی ازدماوند

 انتخابات فرمايشی و انتصابی

قابل توجه آن دسته از دوستانی              
که مانند کبک سرشان را داخل             
برف کرده و از بيرون وعواقب           
اعمالشان بی خبرند و اين اعمال          
زنگ خطری برای جامعه                       
آزاديخواه و برابری طلب ايران           
بوده که مبادا گول اين قبيل افراد           

 .را بخورند

 انتخابات يعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟

آيا غير اين است که بايد احزاب             
سياسی آزاد باشند؟ اعم از چپ و         

: مذهبی و غير مذهبی           :  راست
: ناسيوناليست و غير ناسيوناليست    

و تمامی    :  کمونيست و دمکرات      
احزابی که وجود دارند و برای             
کانديداتور نبايد هيچ شرط و                    
شروطی گذاشت بجز سالمت                
بودن روحی و روان و ميزان سن       

حاال از شما       :  و تحصيالت وی     
دوستان کبک خصلت می پرسم؛         
آيا انتخاباتی که شما جهت منافع            
خود جامعه را گمراه و اغفال می         
کنيد و برای جمع کردن آرای                 
مردم  تبليغ می کنيد و جلسات                 

دارای شرايط  .  متعددی می گذاريد  
جواب نه    "فوق می باشد؟ طبعا          

 .است

پس دوستان اگر تا حاال نمی                     
دانستيد که در تمام آن جنايتهائی           
که حکومت می کند شريک هستيد      
گذشت ولی امروز به آن اشتباهت       
پی برديد آغوش جامعه آزاديخواه       
و برابری طلب به سوی شما باز           

کيست که      "  دوستان دماوند     "
خطابشان قرار داده اى؟ آيا اين         
دوستان همان باالئى هستند که          
براى انتخابات تبليغ ميکنند؟ و          
اگر جواب مثبت است مگر اينها      
مخفى تبليغ ميکنند و در جلسات       
اسمشان را نميگويند؟ چه نيازى      

 آنهم  ،هست اسمشان را افشا کنيد    
اگر اينها رژيمى   !  با اعالم تذکر  

هستند مبارزه عليه کليت رژيم          
اگر رژيمى     .  را پيش ببريد         

 ،نيستند و علنى فعاليت ميکنند          
چه ارزشى دارد اسمشان را               
افشا کنيم؟ به چه مشکلى پاسخ           
ميدهد؟ خيلى خوب است که                
مردم در پيرامونشان جاسوسان       
و اطالعاتى هاى رژيم را                     

چون آنها به شکل              .  بشناسند
اما .  مخفى فعاليت ميکنند              

شناساندن کسانى که علنى براى       
نمايش انتخاباتى رژيم تبليغ                 

. ميکنند را نميدانم براى چيست        
و باالخره ما بعنوان                                  
آزاديخواهان و برابرى طلبان و      

 موظفيم در تقابل        ،سوسياليستها
با سياستهاى رژيم و کمپين                  

 سازماندهى اعتراض     ،انتخابات
در جلسات و افشاى اين بساط             

و گرنه با       .  روى زمين است      
صدور اطالعيه و اعالم نام                 

 که            ،طرفداران انتخابات           
خودشان بقول شما دارند هر               

 نه اينها        ،روز جلسه ميگيرند       
کارشان را تعطيل خواهند کرد         
و نه مردم را به حال خودشان             

موفق و پيروز    .  خواهند گذاشت 
 .باشيد

 

 اهانت به مائو

در مورد اپوزيسيون       .  با سالم   
چپ حرف و حديث در ايران              

 اينکه مثال حزب                          ،زياده
اما ...  کمونيست کارگرى              

هيچوقت شک نميکردم تا اينکه       
. دو مورد خودم متوجه شدم                

يکى اينکه چرا کسانى که                      
خودشونو کمونيست ميدانند ولى     
هرگز حرفى از انگلس نميزنند        

در .  و نه حتى يادى ازش ميکنند     
صورتى که همه ما ميدونيم                 
انگلس چه کمکهائى به مارکس        

ديگه اينکه خودم از               .  کرده
تلويزيون کانال جديد شنيدم از           
حميد تقوائى و منصور حکمت         
که ميگفتن ما کتابهاى مائو را            

 ...نامه ها
خطابم به دوستان   "خصوصا  .  است

شهرستان دماوند و در مجموع                 
ناگفته .  آنانی که گول خورده اند            

نماند اين بار جهت تذکر است                     
اسمشان را نياورديم درغير اين               
صورت مشخصات آنها را گفته تا          
در جامعه شناسائی و رسوا گردند          
و از جامعهء آزاديخواه و برابری           
طلب می خواهم به هيچ وجه گول            
حکومت و اين قبيل افراد را                        
نخورند چون توبهء گرگ مرگ              

 ، زنده باد آزادی و برابری             .است
 .زنده باد سوسياليسم

 علی از دماوند

 

 ،على عزيز

جند نکته مهم هست که مايلم با شما         
 کسانى که       ،اول.  در ميان بذارم      

 ،براى انتخابات رژيم تبليغ ميکنند        
جلسه ميگيرند و غيره که شما                    

 اينها على القاعده از        ،اشاره کرديد 
درون رژيم و جناحهايش و شاخه           

اينها .  هاى تشکيالتى آنها هستند          
. شما نميتوانند باشند          "  دوستان"

 ،دوم.  دشمنان شما و همه ما هستند       
تصويرى از اينها ميدهيد که گويا            
حواس شان نيست و سرشان را                 

زير برف کردند و          "  کبک"مثل    
" انتخابات"ناآگاهانه دارند براى            
اين هم      !  رژيم تبليغات ميکنند          

اين خط رژيم            .  واقعيت ندارد     
اسالمى و کليه جناحهايش است که         

" راى"مردم را پاى صندوق هاى          
 با اين فرض که اينها       ،سوم.  بکشاند

در اشتباه اند و حال گويا به آن پى             
آغوش جامعه آزاديخواه      "،برده اند 

را برايشان باز      "  و برابری طلب     
چرا؟ آيا چيزى گفته اند        .  ميگذاريد

که دال بر پشيمانى آنها يا افشاى               
جنايات شان باشد؟ کجا؟ پس چرا            
براى انتخابات رژيم تبليغ ميکنند؟         
چرا کسى که کنار رژيم است و                 

 ،براى رژيم اسالمى تبليغ ميکند             
آغوش جنبش آزاديخواه برويش باز      
باشد؟ آنهم وقتى که همين حضرات       
کارگران و دانشجويان آزاديخواه و       
برابراى طلب را در زندان زير                

! شکنجه و شالق قرار دادند                       
 من نميدانم منظور شما از          ،چهارم

٣٩شماره   
توى دستشوئى ميبرديم و                           

اهانت از اين واضح         .  ميخوانديم
 تر؟

مائو هر ايراد و اشکالى داشته                
 ولى آيا درسته اون        ،جاى خودش 

هم از طرف يک روشنفکر که               
گفته بشه کتاب فالنى را توى                   
دست شوئى ميخواندم؟ چه                        
توجيهى براى اين سوال دارين؟ با      

 پارميس. تشکر فراوان

 

 ،پارميس عزيز

يک جمله نامه تان که حاوى اتهام        
به حزب کمونيست کارگرى بود          

حرف "اين نوع    .  را درج نکرديم   
و اتهامات مشابه به          "  و حديثها   

اپوزيسيون و مخالفين سياسى و            
کمونيستها کار هر روز جمهورى      

شما و هر کس           .  اسالمى است   
ميتواند با حزب کمونيست                         
کارگرى يا ما يا هر حزب ديگر            

. مخالف باشد و سياسى نقدش کند        
اما نميتواند نظرش را از حرف و        

مسئوليت سياسى    .  حديث بگيرد   
حکم ميکند که مستقل از هر                     

 فضاى  ،اختالفى با احزاب و افراد    
تهمت زنى و اتهام پراکنى را                  
تقويت نکنيم بلکه آگاهانه آنرا                 

چون اين يک سالح     .  منزوى کنيم 
و .  سياسى جمهورى اسالمى است    

باالخره ربط شک کردن شما يا             
شک نکردتان را در مورد آن                 
حرف و حديث ها در باره حزب           
کمونيست کارگرى با انگلس و              

چگونه ديدگاه   .  مائو درک نميکنم    
ما در اينموارد به اثبات صحت آن       
 حرف و حديثها کمک کرده است؟

 ،در مورد حرف زدن از انگلس           
اگر تشابه با رگه مارکسيسم                     
دانشگاهى و فلسفيون و پست                  
مدرنيستهاى چپ که با انگلس به          
شيوه اى خاص در مواردى مسئله       

 احزاب    ،دارند منظورتان نباشد       
کمونيستى و مارکسيستها به                    
متونى که مراجعه ميکنند                          
بيشترشان کار مشترک مارکس و       

در باره خواندن         .  انگلس است    
کتاب مائو در دستشوئى نميدانم             

مگر .  چرا اهانت به مائو است            
شما در توالت روزنامه  نميخوانيد      
يا سودوکو حل نميکنيد يا کتابى دم 

اگر فکر  .  دست نداريد؟ همه دارند   
نکنيم با کتاب مائو بايد مثل قرآن           

 ،رفتار کنيم       
  ٢٣صفحه 



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر   

در آن برنامه هم مسئله     .  آنوقت چنين احساسى ايجاد نميشود    
 يعنى کتابهاى مائو را در       ،اينطور طرح نشده که شما گفتيد      

اشاره ميشود که در مورد ديدگاههاى              .  توالت ميخوانديم  
 بسرعت رد شديم و       ،مائو که دوستانى در آن جمع داشتند          

بحث پوچ تضاد اصلى و عمده و فرعى و غيره را ميگفتيم              
گويا در وسط بحثى که يک مائويست هم بوده          .  و ميخنديديم 

منصور حکمت دستشوئى ميرود و کتاب مائو را که دستش          
آن دوست مائويست حالتش تغيير        .  بوده همراه خود ميبرد     

.. ميکند و مثل شما فکر ميکند که به مائو اهانت شده است               
امرى که شما متاسفانه بعد از اين همه سال هنوز حفظ و                   

با .  نتيجه گيرى کرده ايد       "  حرف و حديثها    "مانند همان     
 .آرزوى موفقيت شما

 

 سعيد گلى

اگر ممکنه مقداری در باره رهبری حزب                       .  با سالم   
 .سعيد گلى. دهيد  توضيح

 

 ،سعيد عزيز

رهبرى حزب يعنى کميته مرکزى توسط کنفرانس اول                    
 نفر عضو کميته مرکزى            ١۶.  حزب انتخاب شده است        

 کميته مرکزى در         ،طبق اصول سازمانى حزب        .  هستند
در فاصله دو کنگره که       .  کنگره هاى حزب انتخاب ميشود      

 نشست هاى کميته مرکزى         ،معموال يک تا دو سال است          
تحت عنوان پلنوم کميته مرکزى در فواصل چهار ماه و                   

در اين جلسات بجز بررسى             .  شش ماه برگزار ميشود         
 ،مسائل سياسى و تشکيالتى و عملى دوره اى حزب                           

انتخابات مجدد ارگانهاى رهبرى حزب مانند دفتر سياسى             
 نفر  ٧دفتر سياسى حزب که اعضاى آن          .  صورت ميگيرد 

 رهبرى حزب     ،است توسط کميته مرکزى انتخاب ميشود          
 در جلسات مرتب مسائل     ،را در فاصله دو پلنوم بعهده دارد      

دفتر .  مورد نظرش را بررسى ميکند و تصميم ميگيرد                 
سياسى حزب نيز از ميان خود جمعى سه نفره را با عنوان              
هيئت دائر حزب انتخاب کرده است که تصميمات روزانه             
حزب را بنا به مصوبات دفتر سياسى و کميته مرکزى پيش         

دفتر سياسى همينطور از ميان خود دبير کميته                    .  ميبرد
دبير کميته مرکزى عضو هيئت      .  مرکزى را انتخاب ميکند    

تمام کادرهاى حزب در هر کنگره                 .  دائر حزب است      
ميتوانند خود را براى عضويت در کميته مرکزى کانديد                 
کنند و در صورت انتخاب در باالترين ارگان رهبرى                       

دفتر سياسى و   .  حزب وظايف کمونيستى شان را پيش ببرند      
 ، تبليغات ،هيئت دائر ديگر ارگانهاى حزب مانند نشريات           

 نهادها و غيره را        ، تلويزيون ، پروژه ها   ،تشکيالت مخفى 
سازماندهى ميکند و رفقاى مختلف عضو رهبرى و کادرها         

اميدوارم اين     .  را براى مسئوليت آنها درگير ميکند                      
توضيحات مختصر پاسخ نکته مورد نظر شما را داده                       

چنانچه سوال مشخص ترى داريد لطفا مطرح کنيد تا          .  باشد
 .*با آرزوى موفقيت و پيروزى شما. پاسخ دهيم

 ...نامه ها
٣٩شماره   

امروز چهار شنبه، دانشجويان دانشگاه شيراز وارد 
. چهارمين روز تجمع اعتراضى خود شدند  

  »گر تير و فتنه بارد، جنبش ادامه دارد«

 زنده باد دانشجويان شيراز

 که با اتحاد       57از سال     .  زمستانی در خانقاه از بهترين خاطرات زندگی من است                  
مبارزان کمونيست فعاليت را شروع کردم، دريده شدن بسياری از ناخالصی های                           

آن .  خرده بورژوايی و پوپوليستی که به قامت مارکسيسم دوخته بودند را شاهد بودم                     
شب بنظر ميرسيد که آتشی که خانقاه را گرم ميکرد بسياری از زنگ زدگی های                              

 .پوپوليستی را زره زره آب ميکرد

 

از آنشب برخورد رسمی سازمان کومه له و پس از آن حزب کمونيست ايران به مقوله                  
در حزب کمونيست کارگری هيچگاه شاهد چنين           .  تواب و توابيت کامال دگرگون شد         

 .برخورد هايی به کسانی که زير شکنجه بر آرمان هايشان پا ميگذاردند نبوديم

 

 اما چرا اين خاطره را نقل کردم؟
 

.  بعنوان يک نقطه عطف مهم تاريخی در تاريخ ايران ثبت خواهد شد                   1386آذر ماه    
از زوايای   .  حرکت دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب يک نقطه عطف مهم بود                     

همه بر اين حکم اتفاق نظر دارند که         .  مختلفی اين حرکت مورد بحث قرار گرفته است        
اين يک نمايش قدرت چپ در مقابل               .  چپ مستقل و به نام خود عرض اندام کرد                  

اخبار از  .  تعداد بسياری از اين جوانان آزاديخواه دستگير شدند         .  جمهوری اسالمی بود  
آنها را برای دريافت اطالعات شديدا زير فشار گذاشته             .  شکنجه شديد آنها خبر ميدهد      

گفته ميشود که رژيم اسالمی برای آغاز فصل نوينی در توابيت و تواب سازی                         .  اند
آنهايی که زير شکنجه نتوانسته اند اطالعات را حفظ کنند، ظاهرا بسيار                .  تالش ميکند 

 .بايد اين فضا را شکست. شرمنده اند، زير فشار روحی شديدی قرار دارند
 

قهرمان برای جنبش کمونيسم کارگری، انسان های زحمتکشی هستند که هر روز برای             
قهرمانان ما کسانی هستند که     .  تامين زندگی خود و خانواده هايشان مشقت تحمل ميکنند         

قهرمانان ما انسان هايی بريده از جامعه و                  .  برای يک دنيای بهتر مبارزه ميکنند            
قهرمانان ما انسان های عادی جامعه اند که آرمان آزاديخواهی،                          .  خانواده نيستند  

اين انسان ها نه سوپر من اند،        .  برابری طلبی و عدالت را فرا روی خود قرار داده اند            
اين انسان ها چون درد و مشقت و رنج را می شناسند و احساس ميکنند                         .  نه بت من   

اين انسان ها خستگی را      .  است که برای تغيير دنيا و ساختن دنيايی ديگر تعجيل دارند             
نيازهای طبيعی و پايه ای بشر را خوب می               .  گرسنگی را درک ميکنند     .  می شناسند 

شناسند و به اين خاطر است که به صف مبارزه برای سرنگونی سرمايه داری پيوسته                  
اينها از درد فرياد ميکشند و از آن                .  اينها اشک ميريزند و از آن ابايی ندارند               .  اند

 . اينها انسان اند. شرمنده نميشوند
 

اگر رژيم دريابد که    .  با تعرض به رژيم اسالمی نقشه های کثيف آن را نقش بر آب کنيم             
ما ناموس پرست نيستيم و شرف انسانی برايمان معنايی بسيار انسانی تر دارد، ديگر                    

اگر ما به اين جوانان        .  چون تاثيری ندارد   .  به سالح تواب سازی متوسل نخواهد شد           
عزيز و جسوری که برای آزادی و برابری کوشيده اند و عليرغم شناخت سرکوبگری                 
رژيم اسالمی نقشی تاريخی ايفاء کردند و مهر خود را بر جامعه کوبيدند اطمينان                             
خاطر دهيم که معيارها و فرهنگ انقالبی گری ما متفاوت است و آنها در قلب و جنبش                 

چنين جنبشی امکان   .  ما جای دارند، جنبشی بمراتب قوی تر و انسانی تر خواهيم داشت            
 . *بيشتری برای پيروزی و حفظ آن دارد

 کدام قهرمانی گری؟
 ... در حاشيه شکنجه و فشار بر دانشجويان دستگير شده



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

شدم و به مقر کومه له رفتم، همه را                
گفتند .  جويا شدم .  متاثر و پريشان ديدم    

که کادرهای باالی کومه له، در ميان            
آنها سعيد يزديان، عضو دفتر سياسی           
کومه له شب قبل به تلويزيون آمده و              

در .  حالم خراب شد    .  تواب شده است    
همه جا بحث از توابيت و شکستن در            

چه :  "سوال اين بود   .  دستان دشمن بود   
کسانی می شکنند و چه کسانی نمی                

از استحکام ايدئولوژی تا            "  شکنند؟
راستين بودن انقالبی گری مطرح                  

هيچکس به ظرفيت های بشر           .  ميشد
در .  در شرايط مختلف اشاره نميکرد         

ميان کسانی که مشغول بحث بودند                
هيچکدام از چنين پيچيدگی ای                           

برای توضيح سابقه    .  برخوردار نبوديم 
حدس و   .  تراشی های نادرست ميشد        

. گمان بجای واقعيت می نشست                       
يادم است ترس      .  اوضاع عجيبی بود     

اگر دستگير  .  تمام وجودم را گرفته بود    
شوم و نتوانم مقاومت کنم چه ميشود؟           
اگر نتوانم شرف انقالبی جنبش ام را             
حفظ کنم چه ميشود؟ انسان در چنين              

. شرايطی خود را اليق مرگ ميديد               
همانگونه که قربانی قتل ناموسی که به       
فرهنگ حاکم باور دارد مرگ خود را         

 .مجازات بحقی می بيند

 

زوزه "عبداهللا مهتدی مقاله ای به نام             
. در نشريه پيشرو بچاپ رساند    "  توابين

چه انقالبی  .  بسياری به او تبريک گفتند  
بويژه چون خود او مدتی را          !  بزرگی

در زندان سپری کرده بود، حرفش                 
يک .  کامال و بدون ترديد پذيرفته ميشد      
) نادر(روز بعد، منصور حکمت                    
ما آن  .  فراخوان جلسه ای در مقر داد         
خانقاه .  موقع در دهی بنام خانقاه بوديم       

فکر ميکنم  .  سالن بسيار بزرگی داشت    
 نفر در سالن خانقاه     70  –  60که حدود   

نادر يکی از بزرگترين          .  جمع شديم   
سنت شکنی های تاريخ زندگی خود را        

" زوزه توابين  "به   .  به نمايش گذاشت    
گفت که اين انسان ها         .  نقد تندی کرد    

گفت که نبايد     .  قربانی اند و نه مجرم        
تا زمانی که     .  مورد حمله قرار گيرند      

آزاد بودند برای آرمان شان جنگيده               
اند، زمانی که در اسارت هستند                       

نبايد و نميتوان     .  شرايط متفاوت است    
بايد بورژوازی و   .  آنها را محکوم کرد    

رژيم اسالمی را بخاطر چنين جنايتی          
 . محکوم کرد

 

يک نوع رومانتيسيسم معينی با اين قهرمان سازی انقالبی توام           
تحمل سختی های بسيار، شکنجه و آزار شديد فيزيکی،             .  است

فداکاری برای آرمان، گذشتن از عزيزترين کسان، حتی فرزند          
برای آرمان از ويژگی های اين قهرمان سازی و جنبش                             

هيچ ميزان درد و سختی         .  انقالبيگری خرده بورژوايی است      
 .اين قهرمان را به زانو در نمی آورد

 

در  جامعه ايران نيز چنين فرهنگ قهرمانی گری انقالبی حاکم           
بعنوان يک  .  نسل ما در اين فرهنگ پرورش يافت         .  بوده است 

کودک، نوجوان و سپس يک دختر جوان، ضربه های شالق                 
بر بدن يک زندانی سياسی، برايم مهمترين مولفه انقالبيگری              

احترام به هر زندانی سياسی که در زمان شاه ضربات                   .  بود
شالق را چشيده بود، بدون توجه به نظراتش، همچون اصول                

در اين فرهنگ با کسی       .  دين برای يک مذهبی، رعايت ميشد        
، تحملش طاق ميشود و           "ميبرد"که زير شکنجه باصطالح           

اطالعات افشاء ميکند همانگونه رفتار ميشود که خانواده                        
ناموس شکن     "  گستاخ"متعصب ناموس پرست با دختر                     

دفاع از شرف با اين تعريف، بعنوان مافوق               .  برخورد ميکند  
 . هر آرمانی در اين فرهنگ جای دارد

 

در متن حاکميت چنين فرهنگی بر جنبش چپ بود که رژيم                      
اسالمی موفق شد با اعمال وحشيانه ترين شکنجه ها، توصيف            
ناپذير ترين جنايات، شنيع ترين رفتارها انسان هايی را که                      
برای آرمان خود می جنگيدند بی حرمت و با معيار فرهنگ                  

کسی اين الفاظ را علنا         .  کند"  بی شرف و بی ناموس        "حاکم   
. اما در اذهان همه اين کلمات بصدا در می آيند               .  بکار نميبرد 

رژيم اسالمی با استفاده از اين فرهنگ، با توسل به جنايت                       
گری ذاتی خود و اتکاء به فرهنگ اسالمی ندامت و توبه                          

و بر زندگيشان نقطه         "  شکست"جوانان عزيز بسياری را            
 کامال کارساز    60اين تاکتيک اسالمی در دهه        .  پايانی گذاشت 

اين وجه از تاريخ سرکوب اسالمی يکی از سياه ترين                    .  بود
 .فصل های اين تاريخ است

 

 هر  1357اما جنبش کمونيستی سنت شکنی که از همان سال               
روز خود را بيشتر و بيشتر از پوسته های انقالبيگری خرده                  
بورژوايی و پوپوليستی رها ميکرد و کمونيسم نوين مارکسی              
را در مقابل جامعه قرار ميداد، به اين فرهنگ عقب مانده                         

 . رومانتيسيم انقالبيگری حمله کرد

 

يادم است روزهای بسيار سختی        .   بود 1361پاييز و زمستان      
هر روز از اسارت تعداد جديدی از رفقايمان اطالع                       .  بود

در برف و سرمای اواخر پاييز           .  در کردستان بوديم    .  ميدادند
خبر دستگيری تعداد بسياری از رفقای سازمان کومه له در                    
تهران و چند شهر ديگر و همچنين تعدادی از رفقای اتحاد                        

يک روز صبح که از خواب بيدار            .  مبارزان کمونيست رسيد   

٣٩شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 کدام قهرمانی گری؟
 ... در حاشيه شکنجه و فشار بر دانشجويان دستگير شده

. يادم است که بر جايم خشکم زده بود            
در چنين فضايی، که           .  چه جسارتی   

انقالبيگری نظامی بخشی از فرهنگ          
بود، در فضايی که رومانتيسيسم                      
انقالبی پارتيزانی کامال حاکم بود، در          
فضايی که فرهنگ عقب مانده جامعه           
کامال به چشم ميخورد، بطور نمونه در       
برخورد به زنان، بيان اين نظرات و             
به مصاف کشيدن اين رومانتيسيسم و           
شرف انقالبی خرده بورژوايی                         

اما اين  .  جسارت بی نظيری نياز داشت    
. يکی از خصوصيات برجسته نادر بود     

آن شب سرد                      

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی جوادی، (هيات داير دفتر سياسی 
 )سياوش دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 
 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     
 

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 

  ٢٣صفحه 


