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 سياوش دانشور
 

 

 حزب ما 
 و آينده کمونيسم کارگرى

 

بدنبال اينکه  ،دسامبر دو سال پيش در چنين روزھائى
فراکسيون اتحاد کمونيسم "مسئله برسميت شناسى 

در جلسه دفتر سياسى حزب کمونيست "  کارگرى
فراکسيون طى اطالعيه  ،کارگرى به بن بست رسيد

اى به امضاى پنج نفر از اعضاى دفتر سياسى وقت 
 ،نسرين رمضانعلى ،على جوادى ،حزب؛ آذر ماجدى

ھما ارجمند و سياوش دانشور اعالم موجوديت 
آخرين شماره در  ،اين شماره نشريه.  بيرونى کرد

است و مناسب ديدم که در يادداشت  ٢٠٠٨سال 
 ،سواالت آن ،سير شکلگيرى ،سردبير؛ به حزب

. پراتيک تاکنونى و آينده کمونيسم کارگرى بپردازم
شماره نشريه فراکسيون  ٢٣اين سير دو ساله چه در 

شماره نشريه يک دنياى بھتر و  ٩٠و چه در بيش از 
ضميمه ھاى آن بعد از تشکيل حزب مکتوب و قابل 

لذا ھدف من نه بررسى نعل به نعل .  مراجعه است
 ،يا حتى ارزيابى سياسى حزب بطور کلى ،ايندوره

بلکه آن سواالت اساسى است که منشا وجودى اين 
حزب را تشکيل دادند و به ھمين اعتبار آينده تالش 
 . متحزب کمونيستى کارگرى را نيز تشکيل خواھد داد

 

 غفلت بزرگ و سرنوشت ساز

مرگ منصور حکمت ضربه مھلکى بود که کمونيسم 
او در صحنه سياست ايران .  مارکسى معاصر خورد

تنھا بى ھمتا نبود بلکه تاريخ يک قرن گذشته آن 
.  جامعه افرادى در رديف او را بخود نديده است

بسيارى اوقات بزرگترين اشتباھات در طبيعى ترين 
شرايطى که بر حزب کمونيست .  شرايط رخ ميدھد

کارگرى در آندوره حاکم بود را بطور خالصه 
: ميتوان در دو رکن تبئين کرد
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يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

فشار سنگين عاطفى فقدان  ،اول
کسى که تنھا ھمرزم و پرچمدار 
نبود بلکه براى بسيارى 
عزيزترين و دوست داشتنى ترين 

حزبى مھم در صحنه .  رفيق بود
سياست ايران و منطقه ناگھان 

و  ،استراتژيست ،نظريه پرداز
رھبر کمونيست و پرشور و پر 
. ايده و خالق خود را از دست داد

فشار اين فقدان در حزب بيحد و 
تمام توجھات به  ،دوم.  حصر بود

حفظ وحدت حزب بعنوان سالحى 
بود که منصور حکمت حدادى 

 ،بويژه در پلنوم چھارده.  کرده بود
آخرين پلنومى که منصور حکمت 

از جمله بر اھميت  ،شرکت داشت
وحدت حزب تاکيد ويژه کرده 

سرپا نگھداشتن حزب به .  بود
سوال و مسئله اصلى در حزب 

آن فقدان عاطفى .  تبديل شده بود
سنگين به دفاع از حزب و وحدت 
آن ترجمه ميشد و دراين ميان 

آن .  اشتباه بزرگ صورت گرفت
اشتباه نديدن اين واقعيت بود که 
در جدال جناح ھاى بعد از 

تنھا  ،درگذشت منصور حکمت
کسى که نمايندگى نشد پرچم او و 
کمونيسم کارگرى و آخرين بحثھا 
و توصيه ھايش در پلنومھاى 

 .  سيزده و  چھارده بود

 

اشکال حاد  ١۶صفبنديھاى پلنوم 
پلنومھاى .  مسير را نشان ميداد

که سير تند شونده جدال  ١٨و  ١٧
جناح ھا و شکافھاى حزب را 
نشان ميداد تنھا زير فشار 

حفظ موجوديت "صورت ظاھر 
آنھم  در آستانه اولين "  حزب

کنگره بعد از منصور حکمت 
. موقتا فروکش کرد)  ۴کنگره (

اما اين سير انشقاق عملى و 
سياسى در فرداى کنگره شروع 
شد و نھايتا به فاجعه انشعاب 

از نظر من .  منجر شد ٢٠٠۴
دراين مسير کل رھبرى وقت 
حزب کمونيست کارگرى به 
شمول اليه اى از کادرھاى قديمى 

ترديدى .  مسئوليت جمعى دارند
نيست عده اى بيشتر و عده اى 
کمتر اما ھمه بعنوان اعضاى 

فاجعه انجاميد و حزب را داغان 
امرى که منصور حکمت .  کرد

راجع به آن ھشدار داده بود و 
آخرين تالشش را در آخرين 
حضورش در مجمع کميته 
مرکزى در پلنوم چھارده از جمله 

انجام "  رھبرى جمعى"با طرح 
او در ھمان پلنوم تصريح .  داد

کرد که امروز حزب روى خط 
من نيست و مھم نيست بعد من ھم 

وحدت رھبرى حول  ،نباشد
 .  برنامه حزب مھم است

 

  ٢٠٠۴بازبينى انشعاب 

رفقائى که انشعاب کردند حزب 
را تشکيل دادند و "  حکمتيست"

پنج "  ويژه"آنھا که ماندند کنگره 
دو خط سنتى .  را برگزار کردند

و تازه فعال شده ھر کدام البته بر 
خود پاى "  حقانيت سياسى"

فشردند و ھر کدام خود را 
" پرچمدار کمونيسم کارگرى"

وقايع آندوران بشدت تلخ .  ناميدند
و آزار دھنده است و اميدھاى 

اما .  بسيارى را به ياس تبديل کرد
ھمان روزھاى اول کنگره پنج 

اين مسير ادامه "نشان داد که 
شکافھا در ھمان روز بعد "!  دارد

. از کنگره خود را نشان داد
چيزى طول نکشيد که ما متوجه 
شديم که نه از حزب پرافتخار 
سابق اثرى مانده است و نه آن 

" راست"تفاوتى با آن "  چپ"
دارد و آنچه که بايد ھر لحظه و 
در ھر سياستگذارى بناچار بايد 
براى آن جنگيد ھمان سياستھاى 
. پايه اى کمونيسم کارگرى است

در ھر سو با "  ليدر"دو 
سياستھاى خود تالش کردند 

کمونيسم "روايت ديگرى از 
روايتى که به  ،بدھند"  کارگرى

ھرچه شبيه بود اما به تفاوتھاى 
ما و مبانى کمونيسم کارگرى و 
سياستھا و استراتژيھاى مدون 
. منصور حکمت شباھتى نداشت

اشکال جديدى از چپ راديکال و 
سنتى در زرورق نازکى از 
ادبيات کمونيسم کارگرى به 

کمونيسمھاى غير .  صحنه آمدند
کارگرى اى که اين اواخر در 
عبور از منصور حکمت مسابقه 

اين واقعيات و اين !  گذاشتند
تاريخ تلخ و اين غفلت سياسى ما 
 .  را به بازبينى انشعاب سوق داد

 

 حزب ما 
 ...و آينده کمونيسم کارگرى 

 . رھبرى مسئول اند

 

و اما غفلت بزرگ و تاريخى اينبود 
که پيدا نشدند کسانى که خالف 

کسانى که فرياد .  جريان باشند
برآورند که دراين جدال نه منصور 
حکمت و نه کمونيسم کارگرى 

بگويند و ھشدار .  نمايندگى نميشود
دھند که خط کورش مدرسى و حميد 
تقوائى گرايشھاى خفته و حاشيه اى 
و ساکت شده و بدون تاثير دراين 

بگويند ليدر نميخواھيم و .  تاريخ اند
اين جنگ قدرت خود حزب و 
ميراث تشکيالتى و تحزب کمونيسم 
. کارگرى را نشانه رفته است

و طرحھاى بى "  درافزوده"بگويند 
و "  خال استراتژيک"پايه و پوچ 

 ،نميخواھيم"  حزب و انقالب"
وحدت حزب روى خط مارکسيستى 
منصور حکمت و استراتژيھاى 
مدون او و مصوب حزب ميتواند 

آن زمان نه حميد تقوائى .  پيش برود
و نه کوروش مدرسى در موقعيتى 
که بعدتر پيدا کردند نبودند و 
ميتوانستند به آسانى و در صورت 
برافراشتن پرچمى در دفاع از 
حزب و منصور حکمت مھار 

نه آن بخش کادرھاى اليق و .  شوند
قديمى که با کورش مدرسى رفتند 
تماما طرفدار خط او بودند و نه آنھا 
که ماندند تماما طرفدار خط حميد 

 . تقوائى بودند

 

. اين اشتباه مھلک نابخشودنى است
من و امثال من در منگنه فشار 
عاطفى و شوک فقدان بزرگ 
منصور حکمت و گرايش به دفاع 
از ھر سياستى که وحدت حزب را 

اين مھم را نديديم و  ،تامين کند
نيروھاى حزب بين دو خط سنتى و 
غير کمونيستى کارگرى تقسيم 

خود را "  چپ"اينکه جناح .  شدند
" راست"در مقابل سياستھاى 

کورش مدرسى فرموله و حرکت 
اش را توجيه کرد و يا اينکه جناح 

" انحالل طلبى"مقابل خود را حول 
کمترين  ،حميد تقوائى فرموله کرد

. توجيھى براين اشتباه بزرگ نبود
اين روند با سرعت برق و باد به 

٨١شماره   
تشکيل فراکسيون اتحاد کمونيسم 

 کارگرى

نقطه عزيمت سياسى ما قبل از 
تشکيل فراکسيون بر دو پايه 

خط کمونيسم  ،استوار بود؛ اول
کارگرى و منصور حکمت در آن 
جدالھا که منجر به انشعاب شد 

انشعاب عميقا  ،دوم.  نمايندگى نشد
 ،اجتناب پذير بود ،اشتباه بود
يا "  چپ بر راست"پيروزى 

" نجات عده اى از غرق شدن"
. يک فاجعه تمام عيار بود ،نبود

اين ارزيابى و قبول مسئوليت به 
سھم خود و ھمينطور روند سياسى

تشکيالتى که حزب کمونيست   -
تداوم  ،کارگرى در پيش گرفته بود

اين وضعيت را براى ما غير 
و "  جنگ ادامه داشت. "ممکن کرد

حزب کمونيست "البته نه تنھا در 
بلکه در حزب "  کارگرى

 . ھم" حکمتيست"

 

با عدم پذيرش فراکسيون در جلسه 
دفتر سياسى حزب در ماه دسامبر 

و تصميم ما مبنى بر اعالم  ٢٠٠۶
روشن بود که ما  ،علنى فراکسيون

وارد جدالى شديم که آينده اش 
 بدرجات زيادى پر و پيچ و خم

اولين واکنشھا به تشکيل .  است
فراکسيون حاکى ازاين بود که دو 

يا :  راه بيشتر پيش روى ما نيست
بايد تسليم شد و ھژمونى خط حاکم 
بر رھبرى حزب را قبول کرد و 
در بھترين حالت در داالنھاى 
 ،حزب انتقادى از حاشيه انجام داد

و يا اينکه ايستاد و پرچم افتاده و 
 ،نمايندگى نشده را برافراشت

جنگيد و ھمه فشارھا را قبول کرد 
و در صورت لزوم حزب ديگرى 

بويژه مباحث پلنومھاى .  تشکيل داد
و ھمينطور پلنوم  ٢۵و  ٢۴

ديگر راھى  ٢۶فراموش نشدنى 
باقى "  ماندن و ساختن"براى 

عمر مفيد فراکسيون .  نگذاشته بود
و کنار  ٢٧ماه بود و پلنوم  ۴

گذاشتن دسته جمعى ما از دفتر 
سياسى در يک راى گيرى کامال 
دمکراتيک و مشروع تصوير 
. کنگره ششم را نيز ترسيم ميکرد

فراکسيون يا بايد سازش ميکرد و 
يا با قدرت پرچمش حزبى اش را 
برمى افراشت و ما دومى را 

مه  ٢١در تاريخ .  انتخاب کرديم
ارديبھشت  ٣١برابر با  ٢٠٠٧
حزب "بيانيه جدائى از  ١٣٨۶

٣صفحه کمونيست   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

و تشکيل حزب اتحاد "  کارگرى
کمونيسم کارگرى را در شماره 
ويژه نشريه يک دنياى بھتر اعالم 

 . کرديم

 

 "اتحاد کمونيسم کارگرى"پروژه 

باالتر اشاره کردم که يک رکن 
ارزيابى ما بازبينى انشعاب سال 

حرکت عملى ما .  بود ٢٠٠۴
براى اين ارزيابى اعالم اين 
پروژه طى بيانيه اى در ماه 

برخالف .  بود ٢٠٠٧آوريل 
تبئينھائى که تالش داشتند و ھنوز 
دارند که آگاھانه حزب ما را 

 ،معرفى کنند"  حزب اين پروژه"
پروژه اتحاد تنھا يک پروژه در 
کنار اھداف و سياستھا و 
استراتژى سياسى اعالم شده 

اين پروژه يک پاسخ .  حزب بود
از .  سياسى به وضعيت معينى بود

يکسو ما انشعاب را بعنوان يک 
فاجعه بزرگ ارزيابى ميکرديم 
که ضربه مھلکى به تحزب 
کمونيسم در ايران زد و از سوى 
ديگر با شرايط سياسى کنکرتى 
روبرو بوديم که نميتوانستيم در 

" حزب کمونيست کارگرى"
ماندن ما به معنى خودکشى . بمانيم

سياسى و قبول مستقيم و تلويحى 
خطى بود که از نظر ما ربطى به 
. کمونيسم کارگرى نداشت

ھمينطور ما توھمى به خط 
کوروش مدرسى نداشتيم و حتى 
زمانى که بحث نزديکى به حزب 

مطرح شد ما "  حکمتيست"
صريحا اعالم کرديم که منشور 
سرنگونى يعنى يک رکن اصلى 
سياست و ھويت اين حزب را 

ترديدى نبود که .  قبول نداريم
حزب کمونيست "جدائى ما از 

ھمراه خود نااميدى را "  کارگرى
به ميان جامعه ببرد و ابدا پديده 

جدائى ما از حزبى .  دلچسپى نبود
که خود در ساختن آن و دفاع 
مستمر سياسى از آن براى 
سالھاى طوالنى در صف اول 
بوديم و واگذارى آن به خطى که 
از ليدرش تا بيشتر کادرھائى که 
حول اين خط فعال شدند و در 

کميسيون نتيجه بررسى خود را 
منفى اعالم کرد اما سير 
رويدادھا اين روند را تسريع 
کرد و بخشى از آن نيز مديون 
برخورد دست پاچه خطى در 

بود که بو "  حکمتيست"حزب 
کشيده بود و حاضر نبود 

داغان "  قيام شکوھمند"مسئوليت 
کردن حزب را به سھم خود 

پروژه ما بسرعت حزب .  بپذيرد
تازه تاسيس را در کنار ادبيات 
جديد و منش انسانى کمونيسم 
کارگرى و تقابل شديد با 
سکتاريسم در مرکز توجه قرار 
داد و بجاى ايجاد ياس از يک 
انشعاب ديگر اميد را جايگزين 

برخى از سر منافعى فرقه .  کرد
اى و يا در خوشبيانه ترين حالت 

اين "  ايدئولوژيک"از نگرشى 
تبئين کردند "  سازش"حرکت را 

و کاليبر کوچک سياسى خود را 
حزب "برخورد .  بنمايش گذاشتند

نمونه بارز "  کمونيست کارگرى
ما دراين ميان .  اين ديدگاه بود

ھر .  چيزى از دست نميداديم
پيشرفتى دراين زمينه ديوار 
سکتاريسم و سياست تخريب 
تحزب کمونيسم کارگرى را فرو 
ميريخت و راه را بر نگاه به يک 
فاجعه بزرگ باز ميکرد و به 
ترميم و بازسازى نسبى لطمات 
سنگين ناشى از انشعاب کمک 

که  ،شکست اين پروژه.  ميکرد
مديون خط کورش مدرسى و 
بخشى از رھبرى حزب 

بود تنھا نشان ميداد "  حکمتيست"
که حق با ما است و ظرفيتھاى 
چپ راديکال و سنتى را عريانتر 

تحرکات فرقه اى اين .  ميکرد
خط در پلنوم شان و انتشار اسناد 
قديمى بحثھاى ما که کميته 
مرکزى را به تسليم در مقابل 
 ،خط کورش مدرسى واداشت

تنھا نشان داد که تا چه اندازه 
ادعاھاى اين خط مبنى بر تشکيل 

پوچ بوده است "  حزب سياسى"
و تمايالت فرقه اى و 
سکتاريستى تا چه اندازه در مغز 
استخوان چپ راديکال نفوذ 

ديدن اين صحنه براى ھر .  دارد
کسى که چھار روز با سياست 
درگير بوده است بشدت شوک 

پروژه .  آور و باورنکردنى بود
اتحاد براى ما مبتنى بر يک 

نشان دادن  ،ارزيابى از انشعاب
 ،شھامت قبول مسئوليت سياسى

و قدم عملى برداشتن براى 

 حزب ما 
 ...و آينده کمونيسم کارگرى 

تاريخ کمونيسم کارگرى نقشى 
حاشيه اى ھم نداشتند بشدت سخت 

 .  بود

 

ما موظف بوديم اين واقعيات و 
تبعات منفى آن را ببينيم و نه فقط 
آنھا را خنثى کنيم بلکه منشا اميد در 
جامعه و در ميان نيروھاى جنبش 

براى .  کمونيسم کارگرى شويم
بيشمارى از کادرھاى اين جنبش 
انشعاب اول ضربه مھلکى بود که 
بسيارى ھنوز از آن کمر راست 
نکردند و يا در نااميدى حاصل از 

تنھا خطى که .  آن گوشه نشين شدند
ميتوانست اميد مجدد به ميان جامعه 
ببرد در عين حال ميتوانست روى 
سياستھاى منصور حکمت و احيا 
کمونيسم کارگرى در تقابل با 
وارياسيونھاى مختلف چپ راديکال 
و سنتى و پوپوليستى تالشى 

اين پروژه بر يک .  صورت دھد
تلقى و ارزيابى ابژکتيو و سياسى 
از تبعات مخرب انشعاب مبتنى بود 
که در صورت موفقيت تاثيرات 
تعيين کننده اى در موازنه سياسى 

آنھا .  در اپوزيسيون ايران ميگذاشت
که خود را به بى خبرى ميزنند يا 
از انعکاس اين حرکت ما در ميان 
بخشھاى مختلف اپوزيسيون راست 
ايران و ھمينطور اميد وافرى که 
ميان نيروھاى کمونيسم کارگرى در 

اطالع  ،ايران شکل گرفته بود
ندارند و يا اطالع دارند و ترجيح 
ميدھند حقيقت را وارونه جلوه 

ھنوز در بستر سياسى دو خط  ،دھند
حاکم بر احزاب موجود حرکت 

اين حرکت آنچنان اميدى را .  ميکنند
ميان نيروھاى کمونيسم کارگرى در 

تشکيالتى و غير   –ايران ايجاد کرد 
که بخش عمده رھبرى   –تشکيالتى 

 .  دو حزب را به وحشت انداخت

 

ھمينطور ما ترديد نداشتيم که در 
صورت رفتن ما به حزب 

خط کورش مدرسى "  حکمتيست"
. بسرعت ايزوله و کمرنگ ميشود

ما کميسيونى براى بررسى ھمه 
جانبه اين موضوع در کميته 

ھرچند .  مرکزى تعيين کرديم

٨١شماره   
ما صريحا گفتيم که .  جبران آن بود

سياستھاى منشور سرنگونى و 
تالشھاى منتج از آن را قبول 
نداريم و بر اتحاد روى خط 
مارکسيستى منصور حکمت 

پروژه اتحاد براى .  اصرار داريم
امرى واقعى  ،نبود"  پلتيک"ما 

براساس يک تاريخ واقعى و در 
عين حال پاسخى سياسى به يک 
شرايط ويژه و تالش براى بردن 

اين پروژه به .  اميد به جامعه بود
ھمت خط کورش مدرسى و تسليم 
کميته مرکزى وقت حزب 

. با شکست مواجه شد"  حکمتيست"
اگرچه ما ممکن است در جوانبى 
دقيق عمل نکرديم اما ماھيت تالش 
صميمانه و مسئوالنه ما روشن 

ھمينطور روشن شد اين .  بود
جريان فاقد توان سياسی برای 
قرار گرفتن در چنين پروسه ای 

به ھر حال مجموعا اين .  است
پروژه منفعتش بيش از ضررش 

 . بود

 

 ارکان اساسى تشکيل حزب 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از 
فراکسيون "ھمان دوره اى که 
تشکيل "  اتحاد کمونيسم کارگرى

شد بر سياست و سبک کار و 
روش رھبرى و سنت پراتيکى 

اين تفاوتھا با .  متمايزى بنا شد
سياست رسمى و نوع تبليغات و 
سنت دو حزب ديگر کامال براى 

کسى .  دوست و دشمن روشن بود
ازاين حزب برخورد سکتاريستى 

کسى .  و غير مسئوالنه نديده است
از اين حزب ادبيات آزار دھنده و 

کسى .  غير منصف نديده است
ازاين حزب اغراق گوئيھا و از 
خود متشکرى چپ راديکال نديده 

کسى ازاين حزب روش .  است
و "  تقبيح"رھبرى و سياست 

کسى .  ارعاب تشکيالتى نديده است
از اين حزب ناديده گرفتن 
تالشھاى مسئوالنه ديگران را نديده 

حرکت ما مبتنى به نقد .  است
مستمر تمام اشکال ابراز وجود 
چپ راديکال و سنتى و احيا 
سنتھاى کارگرى و مارکسيستى 
تحزب کمونيستى کارگرى بوده 

ترديدى نيست بدون اشتباه و .  است
اما بعنوان يک .  کمبود نبوده ايم

حزب جريانى عميقا انتقادى عليه 
سنتھاى اصلى جامعه بورژوائى و 

و مدافع  ،ديدگاھھاى چپ راديکال
۴صفحه کمونيسم مارکس   
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 . و منصور حکمت بوده ايم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
براساس ارزيابى انتقادى از 
گذشته و تقابل با خطوطى که 
تحزب کمونيستى کارگرى 
منصور حکمت را به نابودى 

براى احيا تحزب  ،کشاند
. کمونيستى کارگرى تشکيل شد

اين تالش بر دو رکن اساسى 
دفاع از منصور  ،اول:  متکى بود

حکمت و برافراشتن تمام عيار 
اين پرچم در صحنه سياست 

به ھمين اعتبار  ،دوم.  ايران
جريانى کارگرى و عميقا 
انترناسيوناليست و متکى بر 

حزب   -مباحث حزب رھبر
(سازمانده منصور حکمت اينجا . 

بايد اشاره کرد که منصور حکمت 
فشرده استنتاجات سياسى مبتنى 
بر آخرين بحثھايش از جمله آيا 
پيروزى کمونيسم در ايران ممکن 

و  ،اثباتى-متدولوژى سلبى ،است
مباحث مربوط به حزب و قدرت 
سياسى و حزب و جامعه را در 
پلنوم سيزده در سخنرانى اى در 
باره شيفت از حزب مبلغ و مروج 
به حزب رھبر و سازمانده تبئين 
کرد که نوار آن با سھل انگارى 

در پلنوم .  برخى گم شده است
چھارده نيز مجددا روى جوانبى 

 .) از اين بحث تاکيد کرده است

 

کمونيسم کارگرى در ايران تنھا 
به اين اعتبار ميتواند در جدال 
قدرت سياسى شرکت فعال و 

کمونيسم .  واقعى داشته باشد
کارگرى تنھا به اين اعتبار 
ميتواند به جنگ جنبشھاى 

تحزب کمونيسم .  بورژوائى برود
کارگرى و ايجاد يک حزب 
سياسى مارکسيستى تنھا ميتواند 
روى پايه ھاى فکرى و جنبشى 
اين سنت بنا شود و تحزبى 
متفاوت از سنتھاى کمونيسم 

يک   غيرکارگرى و ايدئولوژيک
قرن اخير بعد از شکست انقالب 

منصور حکمت اين .  اکتبر باشد
مسير را رفت و حزب قدرتمندى 

. حکمت و کمونيسم کارگرى زد
اين جنبش و سنت اجتماعى 
متمايز بايد ھمانجا باشد و 
ھمانجا پراتيک شود که به آن 

جنبش اعتراض :  تعلق دارد
اجتماعى و ضد سرمايه دارى 

ما کمونيسم .  طبقه کارگر
کارگرى را تنھا به اين عنوان و 
تحزب کمونيستى کارگرى را 
تنھا دراين مکان اجتماعى و 
مبتنى براين پرچم سياسى معين 

آينده جنبش .  برسميت ميشناسيم
کمونيسم کارگرى و تحزب 
سياسى اش نيز تنھا به اين 

 . اعتبار ميتواند قابل بحث باشد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
يکسال و نيم از تشکيل و 

دراين مدت .  فعاليتش ميگذرد
کوتاه براى حزبى تازه تاسيس 
با نيروى کادرى و امکانات 

گامھائى  ،مالى کمتر از ديگران
برداشته شده است که ديگر 

" کمونيسم کارگرى"احزاب 
. دسته جمعى قادر به آن نبودند

امروز تمايز و تفاوت سياسى 
اين جريان براى ھمه روشن 

امرى که در ابتداى .  است
تشکيل حزب بعنوان يک سوال 

اين جريانى .  ھمه جا چرخ ميزد
کارگرى و دخيل در اعتراضات 
کارگرى است و موفقيتش در 
گرو تبديل شدن به يک جريان 
قدرتمند کارگرى در مقياسى 
است که بتواند امر انقالب 
کارگرى را به واقعيتى ملموس 

اين جريانى .  و مادى تبديل کند
سياسى و انتقادى  ،مارکسيستى

است که يک لحظه نبايد پرچم 
. انتقادى اش را زمين بگذارد

کمونيسم ھر زمان خصلت ويژه 
پراتيکى اش را از   -انتقادى

 حزب ما 
 ...و آينده کمونيسم کارگرى 

که ساخته بود و به آکتورى مھم در 
سياست ايران و منطقه تبديل شده 
بود قربانى سياستھائى شد که 
ھمواره خود او منتقدش بود و در 
دوره خودش در حاشيه حزب به 
. زيست آزمايشگاھى ادامه ميدادند

اين سنتھا بعد از درگذشت منصور 
حکمت ميداندار شدند و روند را به 

انشعاب .  چند دھه پيش برگرداندند
و رويدادھاى مختلف در  ٢٠٠۴

و "  حزب کمونيست کارگرى"
ناشى از بد "  حکمتيست"حزب 

خلقى و قدرت طلبى صرف حميد 
 ،تقوائى و کورش مدرسى نيست

محصول سنتھاى اجتماعى عتيق در 
چپ ايران و کمونيسمھاى 
بورژوائى و غير کارگرى است که 
ھيچ سنخيتى با کمونيسم کارگرى 

 . منصور حکمت ندارند

 

تحزب کمونيستى کارگرى در ايران 
تنھا ميتواند روى خط و سبک کار 
و سنت حزبى و اجتماعى و 
کارگرى اى بنا شود که منصور 
حکمت سه دھه براى آن با قلم و 

ما براى احيا اين .  قدمش جنگيد
کمونيسم و اين نوع تحزب سياسى 
وارد جدال شديم و در مسير حرکت 
مان ھر روز شفاف تر از ديروز 

پراتيک دوره محدود .  گام برداشتيم
فعاليت حزب اتحاد کمونيسم 
کارگرى با تمام کمبودھا و 
ضعفھايش نشان ميدھد که اين خط 
چه ظرفيت زير و رو کننده اى 

 . دارد

 

دفاع از منصور حکمت امرى 
منصور .  صرفا تئوريک نيست

حکمت يک سنت متمايز اجتماعى 
ادامه .  در کمونيسم معاصر است

مارکس و روشن ترين تعبير 
مارکسى و کارگرى در مقابل 
سنتھاى کمونيسم غير کارگرى و 

ادامه اراده انقالبى .  بورژوائى است
. لنين و ماترياليسم پراتيک است

تبديل منصور حکمت به يک تابلو 
و ساختن تحزب پوپوليستى و غير 
کارگرى به نام آن بزرگترين ضربه 
اى است که ميتوان به منصور 

٨١شماره   
دست بدھد ھرچه باشد ديگر 

اين .  کمونيسم کارگرى نيست
جريان موظف است ھر لحظه در 
دفاع از منصور حکمت و 
سياستھاى کمونيستى کارگرى در 
متن جدال طبقاتى بجنگد و تنھا 

اين .  براين اساس ميتواند جلو برود
جريانى ھميشه ناراضى است و به 
ھيچ موفقيت و پيشروى دل خوش 

و "  حزب دارى"ما اھل .  نميکند
تمجيد از وجنات خويش نيستيم و 
آن را مھلک ترين سم براى 
کمونيسم دخالتگر و پراتيک 

ما بايد نقاط قدرتمان را .  ميدانيم
بشناسيم اما صرفا براى اينکه آنھا 
را به نيروى تعرض بيشتر و 
پيشروى جنبش طبقاتى مان تبديل 

ما از ھر تالشى که يک ذره .  کنيم
به تقويت جنبش طبقاتى ما منجر 
شود و يا ھر تالشى که در خدمت 
معرفى کمونيسم منصور حکمت 
باشد صميمانه استقبال ميکنيم و 
اين تالشھا را جزو الينفک جنبش 

 . وسيع کمونيسم کارگرى ميدانيم

 

در پايان اين يادداشت مايلم 
 ،کارگران کمونيست و سوسياليست

کادرھا و فعالين طرفدار کمونيسم 
منصور حکمت را به پيوستن به 

اين حزب متعلق .  حزب دعوت کنم
متعلق به  ،به کارگران کمونيست

کمونيستھاى کارگرى مدافع 
منصور حکمت و فعالين انقالب 
. کمونيستى طبقه کارگر است

حزب تمام کسانى است که از اين 
تاريخ تلخ گذشته لطمه ديدند و 
ميخواھند کمر راست کنند و 
دوباره با سرى افراشته پرچم 
سرخ و انقالبى و کارگرى مارکس 
و منصور حکمت را در مرکز 

 . * سياست ايران برافرازند

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

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

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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با سپاس از آقای علی جوادی دبير 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری که 
به پرسشھای ايران استار پاسخ 

 .ميدھند

 

اگر مايل ھستيد ضمن معرفی *  
خودتان چگونگی ورودتان به 
صحنه مبارزات سياسی را 

 .مختصراً توضيح دھيد

 

من از دوران  :علی جوادی
نوجوانی به فعاليتھای سياسی 

در دبيرستان البزر .  کشيده شدم
تحصيالت دانش آموزی را طی 

. دبيرستان خوبی بود.  ميکردم
کادر علمی کار آزموده و محيط 

برای اولين بار .  پر تحرکی داشت
در اعتراضات دانشجويان و مردم 
عليه افزايش بليط ھای اتوبوس 

افزايش قيمت بليط .  شرکت کردم
لایر  به موجی از  ٥به  ٢از 

اعتراضات دامن زد که رژيم شاه 
اين .  را وادار به عقب نشينی کرد

اولين تجربه اعتراض توده ای و 
. ھمچنين باطوم خوردن من بود
. بعدھا اين تجربيات تکرار شدند

در اين ايام دو مساله اساسی 
 ،مشغله ذھنی ام را تشکيل ميدادند

يکی فقر و نابرابری و ديگری 
ھر چند که شخصا مزه .  مذھب

تلخ فقر را نکشيده بودم اما در 
محل زيست با آٽار و عملکرد فقر 
در زندگی ھمبازی ھا و دوستانم 

سئوالم ھميشه اين بود .  آشنا بودم
که چرا موقعيت زندگی افراد 
پيرامونم متفاوت است؟ چرا 
برخی بايد فقير باشند؟ چرا 
بعضی از ھمبازی ھايم از لباس و 
مسکن اوليه ای برخوردار 

از .  نيستند؟ نابرابری آزارم ميداد
دست دادن ھمبازی و اجبار 
ھمکالسی به کار در دوران 

مساله ديگر .  کودکی اذيتم ميکرد
مساله مذھب و آفرينش و پيدايش 

کمتر برای .  کائنات و انسان بود
پاسخھای مذھبی و خرافات 

چرا؟ .  اينچنينی ارزشی قائل بودم
سئوال ھميشگی يک ذھن نوجوان 

در اين ايام عمدتا به کتابھای .  بود

فقدان .  به مصاف کشيدند ،حکمت
منصور حکمت زمينه را برای 
عروج اين دو گرايش در باالی 

حزب در .  حزب مھيا کرده بود
نتيجه تقابل اين دو گرايش عمال 

مساله ليدرشيپ در .  دو شقه شد
طرح تزھای راست و  ،حزب

غير کمونيستی توسط کورش 
مدرسی و ھمچنين طرح تزھای 
پوپوليستی توسط حميد تقوايی به 
يک صفبندی کاذب در حزب 

آنچه که در اين دوران .  شکل داد
خط کمونيستی  ،نمايندگی نشد

توصيه ھای .  منصور حکمت بود
منصور حکمت بود که به 

خطوط .  فراموشی سپرده شدند
سياسی و آلترناتيوھايی که در 
 ،اين دوران مطرح شدند

ھيچکدام خط سياسی کمونيستی 
منصور حکمت را نمايندگی 

ھمه ما در اين صف .  نکردند
حزب .  بندی و تقابل سھيم بوديم

اتحاد کمونيسم کارگری نگاھی 
انتقادی و واقع بينانه به اين دوره 
از تاريخ حزب کمونيست 

 .کارگری دارد

  

زمينه ھای جدايی دوم از ھمان 
دوران پس از جدايی اول در 
حزب کمونيست کارگری شکل 

از پيش روشن بود که .  گرفت
قطب بنديھای قبلی دوامی 

خط منصور .  نخواھد داشت
اين .  حکمت بايد نمايندگی ميشد
در .  يک ضرورت سياسی بود

حزب کمونيست کارگری ما به 
تدريج شاھد شکل گرفتن خطی 
در مقابل خط رسمی حميد 

مساله جنگ و .  تقوايی بوديم
سياستھای دست راستی خط حميد 
تقوايی که نوعی توھم به لشگر 
 ،کشی آمريکا را نمايندگی ميکرد

که بعدا بصورت تالش در 
در پس "  فرصت"جستجوی 

حمله احتمالی آمريکا فورموله 
يک از مسائل اساسی مورد  ،شد

طرح سياست توده .  اختالف بود
ايستی در قبال دولت احمدی 

طرح سياستھای راست در  ،نژاد
طرح  ،قبال مساله فلسطين

 گفتگوى نشريه ايران استار کانادا 
 با على جوادى

با .  فلسفی و نقد مذھب عالقه داشتم
بزرگ شدنم سئواالت ھم بزرگتر و 

جنگ ويتنام و .  پيچيده تر ميشدند
انقالب کوبا به سئواالتم پاسخی 

با چپ و .  سياسی و زمينی ميدادند
سئواالت اوليه .  کمونيسم آشنا شدم

بعضا پاسخ ھای اوليه ای ھم گرفته 
در اين دوران خودم را يک .  بودند

پس از آن .  مارکسيست ميدانستم
. ديگر روال زندگی ام تغيير کرد

فعاليت سياسی به يک رکن ٽابت 
 .  زندگی ام تبديل شد

 

اگر چه ايران استار آگاھی کافی *  
از شخصيت و سمت گيری سياسی 
شما دارد ولی لطف بفرمائيد با 
زبان شيرين خودتان شمه ای از 
چگونگی انشعاب در حزب 
کمونيست کارگری و تشکيل اتحاد 
کمونيسم کارگری خوانندگان ما را 

 )به کوتاھی. (آگاه سازيد

 

از دو جدايی در  :علی جوادی
حزب کمونيست کارگری بايد 

جدايی که منجر به .  صحبت کرد
تشکيل حزب حکمتيست شد و 
جدايی که حزب اتحاد کمونيسم 

 .کارگری را شکل داد

 

مرگ نابھنگام منصور حکمت 
حزب کمونيست کارگری را دچار 

گويی .  يک تالطم عظيم سياسی کرد
انفجار درونی ای صورت گرفته 

عليرغم تالش منصور حکمت .  بود
برای آماده کردن حزب برای 

 ،"دوران پس از منصور حکمت"
حزب انسجام و چسب درونی خود 
را با مرگ منصور حکمت از 

توصيه ھای منصور .  دست داد
حکمت برای حفظ اتحاد و انسجام 

مساله .  حزب موٽر واقع نشدند
مختصات و سياستھای حزب پس از 
منصور حکمت به يک معضل 
سياسی و کشمکش جدی در حزب 

خطوطی به رھبری حميد .  دامن زد
تقوايی و کورش مدرسی سياستھای 

البته تحت عنوان  ،تاکنونی حزب را
کاذب ادامه سياستھای منصور 

٨١شماره   
سياستی کامال دنباله روانه و 
پوپوليستی در قبال مساله 
آذربايجان از جمله مسائلی بودند 
که عمال به يک جدايی سياسی در 

ما در برخی از .  حزب شکل دادند
جھات توانستيم اين خط را عقب 
بزنيم و اجازه ندھيم که اين 
سياستھای راست در دستور حزب 

اما آنچه منجر به .  قرار بگيرند
شکل گيری فراکسيون اتحاد 

مساله  ،کمونيسم کارگری شد
اجتناب رھبری وقت حزب 
کمونيست کارگری از تالش برای 
سازماندھی و رھبری جنبش 
کارگری و جنبش توده ھای مردم 
. برای سرنگونی رژيم اسالمی بود

تصوير غالب در رھبری اين 
حزب اين است که حزب تبليغ 

توسط رسانه ھای حزبی  ،ميکند
اين تبليغات را در فضای سياسی 
جامعه پرتاب ميکند و در نتيجه 
اين اقدام جامعه اين سياستھا را 
اتخاذ ميکند و حزب را در مقام 

ما .  رھبر و سازمانده قرار ميدھد
. اين تصوير کودکانه را نقد کرديم

واکنش رھبری اين حزب نشان داد 
که ديگر تحمل خط که ھر چه 
بيشتر خواھان پراتيکی بر مبنای 
سنت کمونيسم منصور حکمت را 

 ٢٦جدال در پلنوم .  را ندارد ،باشد
عدم .  حزب باال گرفت ٢٧و 

برسميت شناسی فراکسيون اتحاد 
تالش آگاھانه  ،کمونيسم کارگری

برای بيرون راندن ما از روشھايی 
بود که رھبری در اين دوران به 

اسناد اين دوران .  آن متوسل شد
. دوران تلخی بود.  ھمگی موجودند

ما بمنظور جلوگيری از سقوط 
بيشتر اين دوستان ناچار شديم راه 
خود را جدا کنيم و حزب ديگری 
را با امکانات محدودی پايه ريزی 

حزب اتحاد کمونيسم .  کنيم
اين .  کارگری حاصل اين تالش بود

دوران برای من چه از لحاظ 
شخصی و چه از لحاظ سياسی 
يکی از سخت ترين دوران زندگی 

 ،در اين ايام دختر عزيزم.  ام بود
مرگش .  را از دست دادم ،زويا

بخشی از وجودم را نيز به نابودی 
بعالوه خط حاکم برای .  کشاند

مقابله با ما به روشی کامال غير 
 ،حرمت شکنی.  سياسی متوسل شد

اتھام زنی به يک روش تھييج و 
بسيج اعضا و کادرھای حزب 
برای مقابله با خط سياسی ما تبديل 

"شد آلترناتيو "  ترور شخصيت. 
ناتوانايی سياسی 

۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

 .   در پاسخ گويی شد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
برای سازماندھی يک انقالب 

پياده کردن  ،عظيم کارگری
به  ،کمونيسم منصور حکمت

ميدان کشيدن طبقه کارگر و تامين 
ھژمونی طبقه کارگر بر جنبش 

سرنگونی رژيم  ،توده ھای مردم
اسالمی و استقرار فوری يک 

برابری  ،حکومت متضمن آزادی
و رفاه و سعادت انسانھا تالش 

 . ميکند

 

در مورد کاھش قيمت نفت خام *  
و تاثير آن بر روی دولت احمدی 

 .نژاد ما را آگاه فرمائيد

 

کاھش قيمت نفت  :علی جوادی
عمال منجر به کسری بودجه 
عظيمی برای حکومت اسالمی 

بودجه دولتی .  در ايران خواھد شد
را با نفت بشکه ای دو برابر 

سقوط قيمت .  قيمت حاضر بستند
نفت يک مساله جدی برای رژيم 

اما اين رژيم جان .  اسالمی است
سخت تر از نوسانات قيمت نفت 

دالر ھم  ٨با نفتی بشکه ای .  است
از .  خود را حفظ کرده است

طرف ديگر در حال اجرای طرح 
. حذف سوبسيدھای دولتی ھستند

بنا به آمار دولتی سوبسيدھای 
ميليارد  ١٠٠دولتی رقمی معادل 
قرار است .  دالر در سال است

طی پروسه ای با حذف 
سوبسيدھای دولتی بخش عمده اين 

رقمی .  رقم را به جيب بزنند
. ميليارد دالر در سال ٦٢معادل 

اين بزرگترين پروژه در تحميل 
فقر و فالکت به مردم محروم و 

 . ستمديده در ايران است

 

رژيم اسالمی در يک بن بست و 
اقتصاد .  فلج اقتصادی قرار دارد

ايران تا زمانيکه رژيم اسالمی 
برپاست راه حلی اساسی حتی در 
چھارچوب نظام سرمايه داری 

عليرغم اينکه علی جوادی .  دارد
کمونيست علی العموم برنده اين 

اما علی جوادی  ،جدال است
استاد رياضيات کاربردی ھم جا 

در چند .  و مکان خودش را دارد
سال گذشته مشغله ھای علی 
جوادی کمونيست زمان زيادی 
را برای علی جوادی ديگر باقی 

اين روزھا با زدن .  نگذاشته بود
از خوابم توانسته ام انرژی 
معينی ھم به آن علی جوادی 

کال به تحقيق .  اختصاص دھم
محض و .  رياضی عالقمندم

بدون تفسير و بدور از جدال 
گاھی برای فرار .  سياسی است

از ناماليمات سياست به او پناه 
اما نقطه تعادل ٽابتی .  ميبرم

من ھر روزه در .  وجود ندارد
وسط اين کشمکش پايان ناپذير 

اما اذعان ميکنم که !  قرار دارم
. ھر دو کاراکتر را دوست دارم

برايشان احترام زيادی قائل 
 . ھستم

 

شما چگونه آينده ای برای *  
کشورھائی چون چين و روسيه 
که به اقتصاد بازار و توليد 
سرمايه داری وارد شده اند، می 

 .بينيد

 

تعميق شکاف  :علی جوادی
رشد طبقه .  طبقاتی در اين جوامع

سرمايه دار که بخش عمده 
ٽروت اجتماعی را در کنترل و 
تملک خود خواھد داشت و 
گسترش توده ھای کارگر و 
زحمتکش که با گسترش ٽروت 
اجتماعی سھمشان از کل ٽروت 

با رشد و .  جامعه کمتر ميشود
گسترش مناسبات سرمايه داری 
آزاد و رقابتی در جوامعی که 
برشمرديد ما شاھد فقر و 

تبعيض و نابرابری  ،محروميت
و بيکاری و بی مسکنی و نا 

راه .  امنی اقتصادی خواھيم بود
به آمريکا نگاه .  دوری نبايد رفت

ميليون نفر فاقد  ٤٥بيش از .  کنيد
شکاف .  بيمه درمانی ھستند
بيش از ده .  طبقاتی بيداد ميکند

ميليون نفر در حال حاضر 
اين آينده ای است که به .  بيکارند

واقعيت به .  مردم وعده ميدھند
مراتب از اين تصوير فاصله 

امروز در اوائل قرن .  دارد
بيست و يکم معضل تامين 

 گفتگوى نشريه ايران استار کانادا 
 ...با على جوادى

نه در افت و  ،علت مساله.  ندارد
خيز قيمت نفت بلکه در موقعيت 
سياسی و ويژگيھای رژيم اسالمی 

ھر تحولی در اقتصاد جامعه .  است
به فردای جمھوری اسالمی موکول 

 . شده است

 

علی جوادی استاد دانشگاه و *  
رفيق جوادی به عنوان دبير يک 
تشکيالت چپ چگونه با ھم زندگی 

 !می کنند

 

با طرح اين سئوال  :علی جوادی
دست بر روی يک تناقض و 
کشمکش چند ده ساله در زندگی من 

اجازه دھيد در پاسخ .  گذاشته ايد
. شما را به اعماق اين کمشکش ببرم

اين دو کاراکتر ھر کدام برای 
پيشروی کار و فعاليت و اھداف 
خود نيازمند وقت و زمان و انرژی 

من ھر روزه .  زيادی از من ھستند
شاھد جدال اين دو چھره در زندگی 

اصال با ھم سر .  روزمره ام ھستم
بين خودمان .  سازگاری ندارند

گاھی از دعواھای اين دو  ،باشد
ھيچکدام .  واقعا خسته ميشوم

قضاوت من را بسادگی برای 
تخصيص انرژی به ديگری قبول 

تقسيم انرژی ميان اين دو .  نميکنند
فعاليت .  بخش کار ساده ای نيست

کمونيستی شب و روز علی جوادی 
از او .  را تحت فشار قرار ميدھد

انرژی و زمان بيشتری طلب 
دريايی از کار در مقابل ما .  ميکند

کمونيسم در تحوالت .  قرار دارد
سياسی ايران دارای شانسی جدی 

 ،سرنگونی رژيم اسالمی.  است
تحقق امر آزادی و برابری و رفاه 
و سعادت انسانھا در گرو نقش 
کليدی کمونيسم و طبقه کارگر در 

اما علی جوادی استاد .  جامعه است
رياضيات کاربردی کمتر از اين 

ذھنی .  مسائل بوجد می آيد
جامعه و نيازھايش  ،آکادميستی دارد

. کمتر تحت تاٽيرش قرار ميدھند
نيازھای زندگی فردی و ھمچنين 
عاليق و کنکاش علمی ھنوز سرپا 

تالش برای حل .  نگه اش داشته اند
مسائل رياضی ھنوز جاذبه قوی ای 

٨١شماره   
اقتصادی و مساله معاش برای 
دھھا ميليون نفر در پيشرفته 
جوامع سرمايه داری يک معضل 

اين واقعيت عملی .  اساسی است
اين نظام .  نظام سرمايه داری است

آينده ھولناکی را در مقابل بشريت 
 . قرار داده است

 

فکر می کنيد انشعابات متعدد در * 
حزب کمونيست کارگری بر اثر 
فقدان حضور زنده ياد ژوبين 

است يا )  منصور حکمت (رازانی 
ريشه در گذشته حزب و خطوط 

 .مختلف سياسی درون آن دارد

 

ديوار چينی .  ھر دو :علی جوادی
احزاب را از گرايشات متفاوت 

اين !  اجتماعی جدا نميکند
گرايشات در زمان منصور حکمت 
عليرغم حضورشان از وزن 
سياسی چندانی در حزب 

" ساکت"يا .  برخوردار نبودند
نقد .  ميدادند"  وفق"بودند يا خود را 

تزھای حميد تقوايی توسط منصور 
حکمت تاريخ روشنی در حيات 

عدم .  سياسی اين حزب دارد
پذيريش کانديداتوری ليدرشيپ 
کورش مدرسی توسط منصور 
حکمت در پلنوم بعد از کنگره سوم 

از خاطره اعضای قديمی  ،حزب
کميته مرکزی اين حزب حذف 

مرگ منصور حکمت .  نشده است
و فضای پس از اين فاجعه به اين 
گرايشات امکان تحرک بيشتر و 

 . تعيين کننده ای داد

 

يک ويژگی حزب اتحاد کمونيسم 
درس  ،در بررسی اين تجربه تلخ

آموزی از آن و تعيين مسير 
پيشروی کمونيسم کارگری در 

ما گنحينه عظيم آٽار .  جامعه است
منصور حکمت را در اختيار 

برافراشتن اين پرچم يک .  داريم
 .رکن سياست عمومی ماست

  

چه آينده ای برای چپ ايران *  
 .می بينيد

 

چپ ايران پديده  :علی جوادی
در .  يکدست و ھمگونی نيست

به "  چپ"ادبيات سياسی معاصر 
مجموعه ای از 

٧صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٧صفحه     

نيروھای سياسی اطالق ميشود که 
علی العموم با نوعی از کمونيسم 

برای .  و مارکسيسم تداعی ميشوند
بررسی عميق بايد از اين سطح 
تحليل فراتر رفت و بايد پرسيد 
کدام چپ؟ چپ کدام جنبش؟ چپ 
از جنس توده ای و فدايی 
اکٽريت؟ چپ از نوع سازمانھايی 
خلقی و رفرميستی از نوع راه 
کارگر و اقليت و غيره؟ يا چپ از 
جنس کمونيسم کارگری؟ اين 
 ،تفاوتھا فقط سياسی نيست

اين .  اجتماعی و جنبشی است
ھا به جنبشھای مختلف "  چپ"

 . اجتماعی در جامعه متعلق اند

چپ از نوع توده ای و اکٽريتی با 
رژيم اسالمی عمال پرونده اش 

اين نوع از .  بسته خواھد شد
را ھمگان در قامت دفاع "  چپ"

و خمينی و "  انقالب اسالمی"از 
اين .  خاتمی و دوم خرداد ديده اند

از رژيم اسالمی عمال "  چپ"
اين چپ به جناح .  سوبسيد ميگيرد

راست جنبش ملی اسالمی در 
 . ايران تعلق دارد

 

چپ از نوع راه کارگر و اقليت 
آينده ای در تحوالت سياسی 

جريانات حاشيه ای .  جامعه ندارد
خواھان .  و کم تاٽيری ھستند

بستر .  تغييراتی اجتماعی اند
اصلی جنبشی که به آن تعلق 

با سقوط رژيم اسالمی به  ،دارند
 . حاشيه رانده خواھد شد

   

چپ از نوع کمونيسم کارگری 
اين چپ .  سرنوشت ديگری دارد

بالنده .  کمونيستی و کارگری است
. ميتواند آينده را رقم زند.  است

آينده اين چپ از پيش رقم نخورده 
ھم شکست و ھم پيروزی .  است

برای پيروزی بايد .  ممکن است
. بايد سازماندھی کرد.  تالش کرد

اين .  بايد رھبری و ھدايت کرد
چپ چنانچه بتواند طبقه کارگر را 

چنانچه بتواند به  ،به ميدان بکشد
نيروی رھبری کننده جنبش 
سرنگونی طلبی توده ھای مردم 

سوسياليستی از پس سرنگونی 
دولت سنتی و ارتجاعی شود و 

 .چگونه
 

من ديدگاه و  :علی جوادی
تعريف خاصی برای تعريف 

جامعه .  ندارم"  جامعه مدنی"
مدنی يک مقوله پايه ای در 
سيستم فکری و عقيدتی من 

"نيست را ھم "  حقوق بشر. 
پرچمداران آن به روشنی تعريف 

من تالشی برای .  کرده اند
بازتعريف اين مجموعه از حقوق 

اما بايد اضافه کنم .  مدنی ندارم
که ما برای باالترين حقوق و 
آزاديھای فردی و مدنی در 

اين حقوق .  جامعه مبارزه ميکنيم
 ،بمراتب وسيعتر ،و آزاديھا

انسانی تر و واقعی از آن حقوقی 
" حقوق بشر"ھستند که در بيانيه 

آزادی و برابری و .  قيد شده است
حقوق انسانھا در سيستمھای 
ليبرال دمکراسی دارای دامنه 

اين آزاديھا .  محدودی ھستند

 گفتگوى نشريه ايران استار کانادا 
 ...با على جوادى

ميتواند نمونه ای از  ،تبديل شود
يک کشور آزاد و انسانی را در 

من .  قرن بيست و يکم سازمان دھد
 .به آينده اين چپ خوشبينم

 

نظرتان را به کوتاھی درباره *  
دموکراسی در کشورھای پيرامونی 

 .توضيح دھيد
 

اگر منظور از  :علی جوادی
جوامعی "  کشورھای پيرامونی"

پاکستان و  ،عراق ،مانند افغانستان
برخی کشورھای حوزه جنوبی 
خليج مد نظر و يا کشورھای سابق 

تکليف اين  ،بلوک شوروی ھستند
اگر حتی .  جوامع روشن است

دمکراسی را با مقدار زيادی از 
اغراق مترادفی برای درجه 
محدودی از آزاديھای سياسی در 

شھروندان در اين  ،نظر بگيريم
جوامع فاقد حقوق مدنی و انسانی 
شناخته شده حتی در مقايسه با 

در .  برخی از جوامع غربی ھستند
حال حاضر جنبش اسالمی و اسالم 
سياسی در بسياری از اين جوامع 
دست باال را دارد و جامعه را در 
. چنگال خود به اسارت گرفته است

اکٽر اين جوامع اسالمزده و استبداد 
اين وضعيت با حل مساله .  زده اند

فلسطين و ھمچنين سرنگونی رژيم 
اسالمی به سرعت تغيير خواھد 

آينده ايران آينده منطقه را نيز .  کرد
 . رقم خواھد زد

 

اما در مورد نفس دمکراسی بمٽابه 
شکل و نوعی از حکومت بايد گفت 
که دمکراسی رژيمی برای دخالت 
دائم و مستمر مردم در سرنوشت 

دوران معاصر .  سياسی خود نيست
بيش از ھر زمان بيحقوقی واقعی 
مردم و ظاھری بودن دخالت آنھا 
در سرنوشت جامعه را به نمايش 

 . ميگذارد
 

جامعه مدنی و حقوق بشر را از *  
ديدگاه خود توضيح دھيد و 
بفرمائيد آيا ممکن است جامعه ای 
فاقد اين دو و بدون حضور يک 
دولت مدرن خواھان برقراری نظام 

٨١شماره   
مشروط و مقيد به منافع اقتصادی 
. طبقه سرمايه داری حاکم اند

حقوق بشر در اين جوامع در قيد 
اسارت منافع سرمايه و قوانين 

در مقابل ما برای .  استٽمار است
 ،آزاديھای بدون قيد و شرط

گسترده ترين حقوق طبيعی و 
مدنی شھروندی که حق معاش و 

درمان و آموزش و کال  ،فراغت
حق برخورداری از يک زندگی 
مرفه و انسانی را نيز شامل 

جامعه .  مبارزه ميکنيم ،ميشود
 ،سوسياليستی مورد نظر ما

يک نظام  ،جمھوری سوسياليستی
برابر و مرفه و مدرن و  ،آزاد

ما در صورت .  سکوالر است
 ،تصرف قدرت سياسی در ايران

نمونه ای از يک جامعه آزاد و 
برابر و شايسته انسان را در 

 . سازمان خواھيم داد
 

از آقای علی جوادی که به پرسش 
ھای ايران استار پاسخ ميدھد کمال 

 .*تشکر را داريم

 پرستاران کرمانشاه
 !عدم دريافت مبالغ مربوط به جيره ساليانه و لباس

 

 ليال احمدی 
بنا به اعالم يکی از مسئولين حسابداری دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه مبالغ مربوط به پرداخت جيره نقدی ساليانه ھر پرستار معادل 

ماه يکبار معادل  6ھزار تومان و ھزينه لباس ھر پرستار که ھر  100
نفر از پرستاران کرمانشاه  4000بايستی به  بيش از  ،ھزار تومان 30

ميليون تومان است که تا کنون  450جمعا مبلغی بيش از .  پرداخت شود
ھمچنان به بھانه ھای دروغ از جمله کسری بودجه پرداخت نشده و 

اين منبع گفته است وضعيت بحرانی است اگر .  بالتکليف مانده است
چاره ای به حال مطالبات عقب افتاده و پرداخت نشده پرستاران نشود 

در کنار اين مسئله !  اين شرايط می تواند آبستن ھر انفجار و اتفاقی باشد
مشکالت پرستاران مربوط به لغو يک روز استراحت کاری در ھفته 

سال است، کسر مرخصی  18برای پرسنلی که سابقه کار شان بيش از 
و  ،استحقاقی پرستاران بخاطر شرکت در کالسھا و دوره ھای آموزشی

ماھه گذشته ھمچنان  4ھمچنين عدم پرداخت دستمزد بابت اضافه کاری 
 . به قوت خود باقی است

از طرف ديگر سيل نامه ھا و طومارھای جمعی پرستاران در 
اعتراض به اوضاع موجود و عليه نوری زاد رييس دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه با استانداری و ديگر مراکز فساد و دزدی حکومت 

الزم به يادآوريست عليرغم .  اسالمی سرمايه داران در جريان است
ارسال اين نامه ھا و تومارھای اعتراضی به مراکز حکومتی تا اين 
لحظه حتی ذره ای عقب نشينی از جانب حکومت اسالمی و پرداخت 

 !حق و حقوق پرستاران ديده  نشده

ما پرستاران .  ھمه اين شرايط و اوضاع راه را به درستی نشان ميدھد
بايد با تشکيل فوری مجامع عمومی منظم خود، با تجمع و اعتراضات 
يکپارچه و متحد خود اين جانيان دزد و قاتل را به عقب نشينی وادار 

  3/10/87.سازيم
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 رفقا،

. گرمترين درودھاى ما را بپذيريد
به شما بخاطر اين اقدام راديکال 
و کارگری صميمانه تبريک می 
گوييم و دستتان را به گرمی می 

اعتراض شما به استثمار .  فشاريم
وقيحانه سرمايه داری، به دولت 
سرمايه داری که شرايط اين 
استثمار را فراھم می آورد و با 
تمام قوا ميکوشد سرمايه و 
سرمايه داری را از زير ضرب 
حمله طبقه کارگر و مردم 
زحمتکش بدر برد و ھمچنين به 
رھبران اتحاديه کارگری که با 
سياست سازش و مماشات و در 
خالء يک آلترناتيو کارگری و 

به اعتراض سوسياليستی عمال 
حق کارگران را  به ھرز می 
برند، کامال بجا و مورد حمايت 

 . قاطعانه ما است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری و 
جنبش کمونيسم کارگری ھمواره 
از عمل مستقيم کارگران، از 
ايفای نقش فعال و دائمی کارگر 
در سرنوشت خويش فعاالنه دفاع 

جنبش کمونيسم .  کرده است
کارگری در ايران به رھبری 
فکری و سياسی منصور حکمت 
بيش از دو دھه است که فراخوان 
تشکيل مجامع عمومی کارگری 
را در تمام واحد ھای توليدی داده 
است و اين خواست را دائما مورد 
. حمايت و تبليغ قرار می دھد

تشکيل مجامع عمومی منظم در 
کليه واحدھای توليدی، تنھا راه 
تضمين اعمال اراده مستقيم و 

لذا تشکيل .  مستمر کارگری است
مجمع عمومی در مرکز اتحاديه 
سراسری توسط شما يک عمل 
. مھم و راديکال کارگری است

بايد تالش کرد که اين حرکت را 
به يک سنت دائمی و منظم در 
واحد ھای توليدی در يونان بدل 

تشکيل شوراھای کارگری .  نمود
بر مبنای مجامع عمومی منظم 
بھترين و سھل ترين شيوه ابراز 
اراده مستقيم کارگری و تضمين 
دخالت توده کارگران در 

بايد بتوانيم .  زحمتکش افشاء کنيم
با سرعت و تالش خود را نه 
تنھا درون تشکالت توده ای 
کارگری متشکل کنيم، بلکه بايد 
توجه داشته باشيم که طبقه 
کارگر، امروز بيش از ھميشه، 
. نيازمند تشکل حزبی خود است

تشکيل احزاب کمونيست 
کارگری و سازمانيابی در اين 
احزاب يکی از اقدامات عاجلی 
است که در مقابل ما قرار گرفته 

بدون حزب کمونيستی  .است
کارگری اعتراضات طبقه 
کارگر به سرانجام نھايی خود 

تصرف قدرت .  نخواھد رسيد
سياسی از بورژوازی و استقرار 
حکومت کارگری نيازمند قرار 
گرفتن حزب کمونيستی کارگری 
در راس اعتراضات طبقه و توده 

 .ھای مردم زحمتکش است

 

بحران عميق و گسترده سرمايه 
داری شرايط بسيار سخت و 
مشقت باری را به ميليون ھا 

درعين .  انسان وعده می دھد
حال اين شرايط ميتواند مناسب 
ترين وضعيت برای سرنگونی 
سرمايه دارى و نظام بردگى 
مزدى باشد؛ اينجاست که آن 
جمله بسيار پر معنای شما اھميت 

"خود را نشان می دھد يا ما : 
خود تاريخ خودمان را رقم می 
زنيم، يا اجازه می دھيم که 

 ".ديگران برای ما رقم زنند

 

 رفقا، 

بايد .  بايد دست بکار شويم
بکوشيم که در اين شرايط سخت، 
توده کارگران را متشکل کنيم، 
طبقه کارگر را متشکل و متحد 

 پيام به کارگران راديکال و معترض يونان
 که مرکز اتحاديه سراسری را به اشغال درآوردند

 آذر ماجدى

 .سرنوشت شان است
 

ما آگاھيم که اتحاديه ھای کارگری 
يا تريديونيونيسم مانعی در مقابل 
دخالت فعال کارگران و اعمال 

بعالوه، .  اراده مستقيم آنھا است
تريديونيونيسم مبلغ افق سازش 
طبقاتی و مماشات با سرمايه و 

پرولتاريای .  سرمايه داری است
کمونيست برای دستيابی به خواست 
ھايش و برای تحقق افق انقالبی 
خويش ناگزير از تسويه حساب با 
اين جنبش و گرايش درون جنبش 

اين يک واقعيت .  کارگری است
انکار ناپذير مبارزه انقالبی و 
کمونيستی طبقه کارگر عليه سرمايه 

اما بايد در .  و سرمايه داری است
نظر داشت که تا زمانی که بطور 
واقعی آلترناتيو سازمانيابى راديکال 
کارگری بوجود نيامده است، نبايد 
فراخوان به انحالل اين اتحاديه ھا 

چراکه در شرايط غيبت .  دھيم
تشکالت توده ای کارگری که به 
رای و نظر توده کارگران متکی 
است، انحالل اتحاديه ھا، موقعيت 
کارگران را از اين نيز وخيم تر 
خواھد کرد و بورژوازی و دولت 
آنھا را در حمله به معيشت و حقوق 

 .کارگران وقيح تر و حريص تر

 

نقش و خصلت سازشکارانه 
تريديونيونيسم، بويژه، در اين 
روزھای سخت و خطيری که در 
مقابل طبقه ما قرار دارد، بيش از 

در شرايطی .  ھميشه آشکار ميشود
که بحران عميق سرمايه داری، 
ميليون ھا نفر را بيکار و گرسنه 
رھا می کند، در شرايطی که يک 
ميليارد انسان در جھان به گرسنگی 
مطلق محکوم شده اند، در شرايطی 
که دولت ھای سرمايه داری 
مشغول پرداخت ارقام نجومى از 
جيب کارگران به سرمايه داران 
ھستند، ما شاھد بی خانمان شدن 
برادران و خواھران طبقه خود 

اين منطق کثيف نظام .  ھستيم
ما بايد با .  سرمايه داری است

صدای رسا اين منطق را برای توده 
کارگران و مردم شريف و 

٨١شماره   
بايد بکوشيم تشکالت .  نگاه داريم

توده ای کارگری را وسيعا 
مجامع عمومی .  سازمان دھيم

منظم را به يک سنت پايدار در 
در عين .  ميان کارگران بدل کنيم

حال کارگران کمونيست بايد دست 
بکار تشکيل حزب کمونيست، 
. انقالبی و راديکال کارگری باشند

کارگران برای سرنگونی نظام 
سرمايه داری، لغو کار مزدی و 
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد 
و مبادله و استقرار حکومت 
کارگرى و سوسياليسم نيازمند يک 
حزب سياسى و انقالبى کمونيست 

رفقای شما در .  کارگری ھستند
جنبش کمونيسم کارگری در ايران 

سال مبارزه راديکال و  30به يمن 
کمونيستی و وجود رھبر فکری، 
تئوريک و سياسی اين جنبش به 
يک گنجينه  وسيع تئوريک، 
سياسی و سبک کاری دسترسی 

اين تجربه و ادبيات را بايد .  دارند
در اختيار طبقه کارگر بين المللی 
قرار دھيم و در يک ھمبستگی 
گسترده  طبقاتی بين المللی با تمام 
قوا بکوشيم تا سرمايه و 

 . بورژوازی را به زانو درآوريم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری و 
طبقه کارگر ايران در اين نبرد مھم 
و تعيين کننده در کنار شما قرار 

 .دارند

 

زنده باد ھمبستگی بين المللی 
 !کارگران

 !زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى

 !مرگ بر سرمايه داری

 !زنده باد سوسياليسم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 آذر ماجدى
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 قابل توجه خوانندگان نشريه؛ 

ژانويه  ٧يک دنياى بھتر  ٨٢شماره 

 !منتشر ميشود ٢٠٠٩



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

بيانيه کارگرانی که دفتر اتحاديه 
سراسری يونان در آتن را به 

 اشغال درآوردند؛ 

 

ما يا خود تاريخ مان را خواھيم 
 ساخت

يا اجازه می دھيم که ديگران آن 
 را برای ما تعيين کنند

 

ما کارگران يدی، کارکنان، 
بيکاران، کارگران موقت، بومی 
يا مھاجر تماشاگران منفعل 

از زمان قتل .  تلويزيون نيستيم
آلکساندروس گريگوروپولوس 
شنبه شب، ما در تظاھرات، 
درگيری با پليس، اشغال مراکز و 

بارھا مجبور .  محالت سھيم بوديم
به ترک کار شديم و مسئوليت 
ھای روزانه مان را رھا کرديم تا 
در خيابان ھا ھمراه دانشجويان و 
دانش آموزان و ساير پرولتاريا 

  .در مبارزه شرکت کنيم

 

ما بر آن شديم تا ساختمان جی اس 
 ای ای را به اشغال درآوريم؛ 

 

تا اين ساختمان را به محلی    -
برای ابراز آزادانه بيان و محل 

 .تجمع کارگران بدل کنيم

تا افسانه عوام فريبانه رسانه ھا   -
مبنی بر اينکه کارگران در 
درگيری ھا غايب ھستند و 

 500شورش اين چند روزه کار 
ارازال و "و "  نقاب پوش"نفر 
است و افسانه ھای "  اوباش

ديگری از اين دست را افشاء 
 .کنيم

در حاليکه تلويزيون کارگران   -
را بعنوان قربانی اين زدوخورد 
ھا معرفی ميکند و در حاليکه 
بحران سرمايه داری در يونان و 
در سراسر جھان افراد بيشماری 
را بيکار می سازد و رسانه ھا و 
روسای آنھا اين وضعيت را يک 

 قلمداد ميکنند؛" پديده عادی"

شمارش معلولين و مردگان مان، 
سوانح "باصطالح قربانيان 

به ناديده .  ، عادت کرديم"کار
گرفتن مھاجرين، برادران 
طبقاتی مان که کشته ميشوند، 

ما از زندگی توام .  عادت کرديم
با اضطراب برای حفظ دستمزد، 
تمبر درآمد و بازنشستگی که 
اکنون به يک رويای دوردست 

 .می ماند، خسته شده ايم

 

ھمان گونه که برای رھا نکردن 
زندگی مان در دستان روسا و 
نمايندگان اتحاديه ھا مبارزه می 
کنيم، به ھمان گونه ھيچ دستگير 
شده اين شورش را در دستان 
دولت و مکانيسم قضايی رھا 

 . نخواھيم کرد

 :ما خواھان

 

 يا ما خود تاريخ خودمان را خواھيم ساخت  
 يا اجازه ميدھيم که ديگران آن را براى ما تعيين کنند

نقش بوروکراسی تريد   -
يونيونيستی در تضعيف شورش 

و نه فقط .  کنونی را افشاء نماييم
اين، بلکه جی اس ای ای و تمامی 
مکانيسم اتحاديه ای که ده ھا و ده 
ھا سال است مبارزات کارگران را 
تضعيف می کند و برای تکه تکه 
کردن ما نيروی کار ما را وجه 
المعامله قرار می دھد و به اين 
ترتيب سيستم استثمار بردگی مزدی 
. را تداوم می بخشد، افشاء کنيم

موضع جی اس ای ای در 
. چھارشنبه پيش بسيار گويا است

جی اس ای ای تظاھرات برنامه 
ريزی شده کارگران اعتصابی را 
لغو کرد و آن را به يک تجمع 
کوچک در ميدان سينتاگما مجدود 

و در ھراس از اينکه اين .  نمود
تجمع با ويروس شورش آلوده شود، 
اطمينان حاصل کرد که مردم 

 .سريعا متفرق شوند

 

اين فضا را برای اولين بار   -
بگشائيم، بعنوان تداوم گشايش 
اجتماعی که خود شورش بوجود 

فضايی که توسط حق .  آورده است
عضويت ھای ما ساخته شده است، 
. فضايی که ما از آن محروم بوديم

در تمام اين سال ھا ما سرنوشت 
و .  مان را به ناجيان مختلف سپرديم

در نتيجه حرمت خود را از دست 
بعنوان کارگر ما بايد .  داديم

مسئوليت خود را بدست بگيريم و 
" توانا"ديگر به رھبران خردمند و 

ما بايد عليه اين حمله .  اميد نبنديم
عمومی صدای خود را داشته 
باشيم، تجمع کنيم، صحبت کنيم، 

ايجاد .  تصميم بگيريم و عمل کنيم
 .مقاومت توده ای تنھا راه است

 

ايده خود سازمانيابی و ھمبستگی   -
در محل کار، کميته ھای مبارزه و 
شيوه ھای جمعی توده ای، و 
انحالل اتحاديه ھای کارگری 

 .بوروکرات را مطرح کنيم

 

تمام اين سال ھا بدبختی، توھين و 
به .  خشونت را تحمل کرديم

٨١شماره   

 آزادی بالفاصله دستگير شدگان

 لغو اتھامات دستگير شدگان

 خود سازمانيابی کارگران

 اعصاب عمومی

 

مجمع عمومی کارگران در 
 جی اس ای ای" آزاد شده"ساختمان 
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 مجمع عمومى
 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران 
! است  

!کارگران در مبارزات جارى به مجمع عمومى متکى شويد  
 

! جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

افزايش "فراخوانى با عنوان 
دستمزدھا و برخوردارى از يک 
" زندگى انسانى حق مسلم ماست

به امضاى کارگران چند مرکز 
کارگرى و ھمينطور جمعھائى از 
مراکز کارگرى مختلف خطاب به 
شورايعالی کار تدوين شده و 
رونوشت آن براى وزارت کار و 
امور اجتماعی و نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی حکومت ارسال 

 . شده است

 

ما از تالش کارگران براى 
افزايش دستمزد قويا حمايت 
ميکنيم و نفس اين تالش را اقدامى 

فقر و فالکت طبقه .  به پيش ميدانيم
کارگر و خانواده ھاى کارگرى را 
در چنگال خونين خود ميفشارد و 
حداقل دستمزدھاى تعيين شده 
توسط شوراى عالى کار يک سوم 
خط فقر اعالم شده توسط ھمين 
حکومت جنايتکار اسالمى 

نه فقط .  سرمايه داران است
برخوردارى از يک زندگى "

" انسانى حق مسلم کارگران است
بلکه کارگران بعنوان خالق تمام 
ثروتھاى جامعه حق مسلم شان 
است که براى زير و رو کردن 
اين مناسبات استثمارى و ضد 
کارگرى و ضد انسانى و براى 
برپائى جامعه اى عارى از 
مزدبگيرى و کار مزدى و طبقات 
و اختالفات طبقاتى متحدانه 

مادام که سرمايه .  بميدان بيايند
دارى پابرجاست کارگر برده سود 
است و تالش کارگر براى بھبود 
اوضاع تالشى براى گرفتن ذره 
ناچيزى از حقوق حقه و ثروتى 

 . است که خود ايجاد کرده است

 

اما پيروزى و حتى پيشروى اين 
تالش در گرو چيست؟ فکر 
نميکنم ھيچ تک کارگرى پيدا شود 
و از دستمزدش راضى باشد و يا 
خواھان زندگى انسانى ترى 

پاى صحبت ھر کارگر و .  نباشد
خانواده کارگرى بنشينيد از 

از شاق  ،شرايط برده وار کار
از  ،از حقوقھاى پائين ،بودن کار

. ناباورى کارگران روبرو ميکند
تعداد نامه ھا و تومارھائى که 
براى مراکز دولتى از جانب 
کارگران بخشھاى مختلف ارسال 

٪ آنھا به ھيچ ٩٩شده بيشمارند و 
 .  نتيجه اى نرسيده است

 

فقدان اين پرچم در نکته دوم 
محيطھاى کار و حمايت گسترده 

که جاى خود را  کارگران است
" جمعھائى"به امضاى تشکلھا و 

يعنى .  از کارگران داده است
طرح سراسرى خواست افزايش 

بدوا بايد  ،در ھر حدى ،دستمزد
پرچمش توسط کارگران در 
. مراکز کارگرى برافراشته شود

مثال کارگران شرکت واحد با 
حمايت و امضاى اعضايشان 

نيشکر .  پشت اين خواست بيايند
ھفت تپه و ديگر مراکز کارگرى 

يعنى اعالم .  به ھمين ترتيب
خواست افزايش دستمزد ھم 
مبناى محلى داشته باشد و ھم 

امروز روشن نيست  .سراسرى
چند نفر از کارگران نيشکر ھفت 
تپه يا ديگر مراکز کارگرى اين 
خواست را حمايت ميکنند و 
معنى روشن افزايش دستمزد در 
ميان بخشھاى مختلف کارگرى 

 چيست؟ 

 

جمعھاى "ھمينطور امضاى 
يک نوع بى ھويتى را "  کارگرى

به يک خواست واقعى و برحق 
ميدھد که خود خواست را 

 ١٠مثال عسلويه .  کمرنگ ميکند
فاز با ھزاران کارگر دارد که در 
چند مورد اعتصابات جانانه و 
متحدى را براى افزايش دستمزد 
سازمان دادند و دستکم در دو 

 ۴٠و  ٣٠مورد کارگران فنى 
درصد افزايش دستمزد را تحميل 

خواست افزايش دستمزد .  کردند
 ،با توجه به سطح حقوقھا

بى  ،شرکتھاى متنوع پيمانى
تعھدى اين شرکتھا به ھمان 
قانون کار ضد کارگرى و غيره 
در شکلى غير حرفه اى مطرح 

 . شده است

 

نکته ديگر پشتوانه مادى اين 
روشن است .  خواست است

سرمايه داران با امضا به کسى 
و با .  اضافه دستمزد نميدھند

 کمپين افزايش دستمزدھا
 و طرح چند مالحظه

 

 سياوش دانشور

نپرداختن دستمزدھا و باال کشيدن 
آن توسط کارفرماھا و سرمايه 

از فقدان بيمه بيکارى و  ،داران
درمانى و يا در صورت بودن 
اسمى آن از دزيدن حق بيمه توسط 

از  ،از نداشتن مسکن ،کارفرماھا
نديدن خانواده و از ھزار درد ديگر 

مسئله اينست که .  سخن ميگويد
البته با مقدارى  ،سالھاى گذشته ھم

 ،تاخير و در فصل انعقاد قراردادھا
بحث دستمزد و افزايش آن توسط 
بخشھائى از کارگران طرح شده 

حتى طى چند سال رقم و عدد .  است
از .  ھم بنا به سطح تورم تعيين شد

چھارصد ھزار تومان و پانصد 
ھزار تومان تا شصد ھزار تومان و 
. يک ميليون تومان طرح شده است

يا خواست اضافه دستمزدھا متناسب 
با تورم در بيانيه ھا و اجتماعات 
. اول مه مکررا طرح شده است

ھمينطور در سال گذشته تومار 
مشابھى در سطح محدودترى امضا 

 . شد

 

اولين سوال کارگران اينست که 
برسر امضاھاى سال گذشته چه 
آمد؟ چه کسى پيگير آن شد و 
اصوال مکانيزم پيگيرى طرح يک 
خواست چيست و چگونه است؟ 
حتى ھمان ميزان حدودا بيست 
درصدى افزايش دستمزد رسمى 
. خود دولت به خيلى ھا داده نشد

اعتراضات دراين رابطه بويژه در 
. ميان بازنشستگان وسيعتر بود

بازنشستگان در مورد عدم پرداخت 
مابه تفاوت ھا مکررا اعتراض 

مورد آخر چند اجتماع .  کردند
کارگران بازنشسته پااليشگاه 

در کنار اينھا .  اصفھان است
آزادى عمل  ،قراردادى کردن کار

شرکتھاى پيمانى که عمال برده 
 ،دارى جديد را ايجاد کرده اند

قراردادھاى سفيد امضا و يک 
ھمان وعده شندرغاز اضافه  ،طرفه

دستمزد توسط شورايعالى کار را 
تورم نجومى و .  زير سوال برد

کاھش واقعى سطح دستمزدھا ھم 
اينھا موانعى است که .  بجاى خود

سياست تومار نويسى و امضا جمع 
را با نااميدى و  کردن صرف

٨١شماره   
طرح تقاضا از شورايعالى کار 
نماينده ھاى کارگران را به ميز 
تعيين مذاکره برسر تعيين حداقل 

تومار نويسى و .  دستمزد نميبرند
مراجعه به ارگانھاى حکومتى 

" جرم"براى يک جنبش واقعى نه 
اما اگر اين اقدام  ،"تابو"است و نه 

متکى به اعتراضى در پائين و 
يک حرکت و خواست توده 

از سياست نوع  ،کارگران نباشد
خانه کارگر و تشکلھاى مشابه قابل 

کدام حرکت واقعى .  تفکيک نيست
در صنايع مختلف پشتوانه و اھرم 
فشار اين خواست است؟ به نظر ما 
يک تالش مبارزاتى براى افزايش 
دستمزد و حتى تحميل درجه اى از 
خواست کارگران به تصميم 
گيرندگان در مورد دستمزدھا بايد 
مبتنى برچند اقدام مشخص و 

 :روشن باشد

 

طرح خواست افزايش دستمزد   -١
از جانب تشکلھاى کارگرى مانند 
سنديکاى واحد و سنديکاى ھفت 
تپه و کميته ھا و انجمنھا و غيره 

شوراھاى بايد بدوا تصريح کند که 
اسالمى کار و خانه کارگر نماينده 
کارگران نيستند و صالحيت 
نشستن ھمراه دولت و کارفرماھا 

" نماينده کارگران"را بعنوان 
نفس ايجاد اين تشکلھا  .ندارند

ھمين را اعالم ميکند و طرح اين 
نکته ادامه تالش براى تحميل و 
 . برسميت شناسى اين تشکلھا است

 

پرچم افزايش دستمزد بايد بدوا   -٢
در مراکز کارگرى برافراشته شود 
و ھمين خواست از حمايت و 
امضاى تمامى و يا بخش عمده اى 
از کارگران در مراکز کارگرى 

توسط نمايندگان برخوردار باشد و 
يعنى کار .  اعالم شود منتخب آنھا

پايه اى تر و با اتکا به دخالت توده 
کارگران دراين زمينه صورت 

بيانيه مشترک تشکلھا و .  گيرد
مجامع و مراکز کارگرى تنھا به 
اين اعتبار ميتواند از وزن الزم 
برخوردار باشد و قدرت فراگير 

روند امروز .  شدن داشته باشد
اميدوارم که .  ظاھرا برعکس است

مراکز کارگرى که امضايشان زير 
اين کمپين است دسته جمعى ازاين 
حرکت حمايت کرده باشند و اگر 
تاکنون اين اقدام صورت نگرفته 

ضرورى است 
١١صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١١صفحه     

 .  اين اقدام صورت گيرد

 

يک حرکت اعتراضى براى   -٣
افزايش دستمزدھا نيازمند مانور 

در مرحله .  و اعمال قدرت است
اى ضرورى است يک اعتصاب 
اخطارى از جانب مراکز 

مثال   –کارگرى حامى اين کمپين 
بمدت يک ساعت يا تالشى مشابه

چنين اقدام .  صورت گيرد  -
متحدى براى افزايش دستمزد 
توجه و حمايت کارگران در 
سراسر کشور را جلب و نيروى 
جديد و عظيمى به اين کمپين 

ھمينطور اعالم اين نکته .  ميدھد
مھم را در بر دارد که در صورت 
عدم توجه به خواست کارگران 
دسته جمعى وارد اعتصاب 

 . خواھند شد

 

خواست مذاکره دولت با   -۴
که از طريق "نمايندگان کارگران 

" مجمع عمومى انتخاب شدند
اگر .  دراين نامه موردى ندارد

 ،طرح مجمع عمومى فرمال نباشد
بطور واقعى بايد مجامع عمومى 
را در مراکز کار برگزار کرد و 
 نمايندگان منتخب اين مجامع

براى شرکت و انتخاب شدن در 
ھيئت نمايندگى سراسرى 

مسئله .  کارگران تعيين شوند
اساسى معرفى نمايندگان مستقل 

اگر کارگران .  کارگران است
واحد يا نساجى و غيره افرادى را 
در مکانيزم انتخاباتى خود و از 
جمله مجمع عمومى دراين مورد 

اين نمايندگان  ،معين تعيين ميکنند
ميتوانند در مجمع نمايندگان 
منتخب مراکز کارگرى ھم براى 
ارائه وضعيت دستمزد کارگران 
مرکز مربوطه و ھم براى 
نمايندگى کارگران ايران براى 
مذاکره برسر افزايش دستمزدھا با 
دولت و کارفرمايان انتخاب کنند 

دامنه و حيطه .  و انتخاب شوند
 . اختيارات آنھا تعيين شود

 

و باالخره چنين روندى که   -۵

دستمزدھای پايين و افزايش بی 
وقفه ھزينه ھای زندگی  با فقر و 
نداری دست و پنجه نرم می کنيم 
و بطور دائمی و روزمره 

شرمنده ھمسر و فرزندان خود  
در طول اين سالھا ھر .  ھستيم

کدام از ما بنوبه خود تالش کرده 
ايم از طريق اضافه کاريھای 
طاقت فرسا و دست و پا کردن 
شغل دومی، درصد ناچيزی از 
رنج و آالم خانواده ھايمان برای 

 .گذران زندگی را کاھش دھيم

 

اما واقعيت اين است که ديگر با 
اين دستمزدھا و گرانی سرسام 
آور موجود، نه اضافه کاری و 
نه شغل دوم نميتواند گرھی از 
. فقر و تنگدستی ما باز کند

گذشته از اين، آيا شايسته است ما 
به دليل دستمزدھای پايين و فشار 
کمرشکن ھزينه ھای زندگی 
مجبور شويم تن به اضافه 
کاريھای طاقت فرسا و شغل دوم 
بسپاريم و شبھا جسم و روح 
رنجور و فرسوده خود را به 
منزل برسانيم و حالی و فرصتی 
برای استراحت و تفريح  و بودن 

 .در کنار خانواده نداشته باشيم

 

 دوستان و ھمکاران

ما توليد کنندگان اصلی تمامی 
ثروتھا و نعمات موجود در 
جامعه ھستيم و اين حق مسلم 
ماست که فقط با اشتغال در 
ساعات رسمی کار، چنان 
دستمزدی دريافت کنيم که ضمن 
بر خورداری از رفاه و آسايش، 
ديگر مجبور نشويم به اضافه 
کاريھای طاقت فرسا و شغل دوم 

 .تن در دھيم

 

اين حق ماست و حق گرفتنی 
از اينرو ما امضا کنندگان .  است

اين بيانيه از شما ھمکاران در 
تمامی کارخانه ھا، پروژه ھای 
خدماتی و ساختمانی و غيره در 
سراسر کشور ميخواھيم تا با 
امضای گسترده طومار زير به 
عنوان قدم اول برای افزايش 
 .دستمزدھا به حرکت ما بپيونديد

 

سنديکای کارگران شرکت واحد 
 –اتوبوسرانی تھران و حومه 

 کمپين افزايش دستمزدھا
 ...و طرح چند مالحظه

برسر تعيين دستمزد و افزايش 
ھمزمان چند کار را باھم  ،آنست

صورت ميدھد؛ اول تصميم دولت و 
کارفرما و نھادھاى ضد کارگرى 
. رژيم را بى اعتبار اعالم ميکند

به روند ساختن واقعى  ،دوم
تشکلھاى مستقل کارگرى و عروج 
صفى از نمايندگان مستقيم کارگران 

جنبش  ،سوم.  کمک شايانى ميکند
کارگرى را بعنوان پرچمدار رفاه 
در جامعه در مرکز صحنه سياسى 

دخالت توده  ،چھارم.  قرار ميدھد
کارگران را در يک امر واقعى و 
مشترک تامين و اتحاد و انسجام و 
ھمدلى طبقه کارگر را تقويت 

اين روند و اين شرايط .  ميکند
ميتواند در صورت بيتوجھى مطلق 
دولت منشا يک حرکت اعتراضى و 
اعتصاب گسترده کارگران مراکز 

 . مختلف برسر دستمزد شود

 

در فقدان اين اقدامات واقعى و 
ضرورى نه جنب و جوش قابل 
توجھى در ميان کارگران ايجاد 
ميشود و نه حتى بخش عمده اى از 
کارگران از صورت مسئله و اين 

نامه اى براى .  نامه خبردار ميشوند
يک نھاد دولتى رفته است و آنھا 
مثل ھزاران از اين مورد آن را 

چنين نتيجه اى .  ناديده ميگيرند
تالش بعدى را سخت تر خواھد 

اميدوارم فعاليت دست اندر .  کرد
کار صميمانه اين روش کار را 
بازبينى کنند و اقدام بجاى کنونى را 

 . روى پايه ھاى درستى قرار دھند

*** 
 

 :ضميمه

 .... فراخوان و نامه صادر شده 

       

افزايش دستمزدھا و برخورداری 
از يک زندگی انسانی حق مسلم 

 ماست
 

 ياران و ھمکاران

سالھاست ما کارگران به دليل 

٨١شماره   
 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

سنديکای کارگران کشت و صنعت 
انجمن صنفی   -نيشکر ھفت تپه 

کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
کارگران شرکت ريسندگی –

کارگران کارخانه شاھو  –پرريس
کارگران فرش غرب بافت  و    –

 :جمعھايی از کارگران

 

 -شرکت صتايع فلزی   –عسلويه 
الستيک   -لوله و پوشش سلفچگان

 -نورد لوله و پروفيل ساوه  -البرز
پتروشيمی   -شرکت مکان سازان 

 -پلی اتلين سنگين کرمانشاه
کارخانه   -کارخانه فرامان صنعت 

 -شرکت سيم کابل   -اخگر گاز 
کارخانه   –آجر پزی شيل سنندج 

 -گونی بافی سما   -نير پارس 
کارخانه   -شرکت آجين سازه 

صنايع شيميائی اصفھان    -فراساز 
LAB -  پتروشيمی اصفھان و

 جمعھايی از کارگران ساختمانی

 

آذر ماه ھزار و سيصد و  26
 ھشتاد و ھفت

 

 :توضيح 

کارگرانی که در سراسر کشور 
قصد پيوستن به طومار جمع آوری 
امضا برای افزايش دستمزدھا را 
دارند ميتوانند با شماره تلفنھای 

 :زير تماس بگيرند

 

: تھران و استانھای شمالی -1
  -   09192034087:  رضا شھابی

جعفر عظيم زاده 
09123368772 

 

: علی نجاتی:  استانھای جنوبی -2
: رضا رخشان  -  09169483504
09169420430 

 

شاپور :  استانھای مرکزی -3
     09192550373: احسانی راد

 

جوانمير :  استانھای غربی -4
شريف   -  09188871405مرادی 
 09189710274: ساعد پناه

 
١٢صفحه   
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 09139068974: محمد رضا خويشکار: استان اصفھان -5
 

 09194802028: سالم شيخی: استان آذربايجان شرقی و غربی -6
 

********* 
 

 ....کارگران کارخانه ھا، کارگران ساختمانی، خدمات و: از
 

 شورايعالی کار: به
 

وزارت کار و امور اجتماعی و نمايندگان مجلس شورای :  رونوشت به
 اسالمی

 

دستمزد و حقوقی که طی سالھای گذشته  برای ما کارگران و ساير 
بخشھای حقوق بگير ھمچون معلمان، بازنشستگان و کارمندان جزء تعيين 
شده است، بھيچوجه در طول اين سالھا کفاف ھزينه ھای زندگی ما را 
نکرده و با سير صعودی ھر ساله تورم، سال به سال خانواده ھای ما در 

بطوريکه در شرايط حاضر و با توجه .  فقر و فالکت بيشتری فرو رفته اند
به گرانی سر سام آور مايحتاج زندگی، ما ديگر قادر به تامين حداقل 

 .معيشت نيز برای خود و خانواده ھايمان نيستيم
 

تومان  219600سال قبل حداقل دستمزد را برای سال ھشتاد و ھفت  
تعيين کرديد، اما ميزان خط فقر باالی ششصد ھزار تومان بود، اين در 
حالی است که در طول سال جاری با افزايش بی سابقه تورم، فقر و 
فالکت بيش از پيش سايه شوم خود را بر زندگی ما گستراند و کمر ما 

 .بيش از ھر زمان ديگری  در زير فشار فقر و نداری خرد شد
 

ھر انسان شريف و منصفی که در اين مملکت زندگی ميکند ميداند که 
حتی با يک ميليون تومان ھم، نميتوان آنچنانکه شايسته ی شان انسان 

 .است زندگی کرد
 

حال سوال ما ازھمه شما کسانی که در کليه سطوح دولتی در تعيين حداقل 
دستمزدھا سياست گذاری می کنيد اين است که آيا واقعا حاضريد با 

سيصد ھزار تومان در ماه،  حتی سه روز زندگی کنيد؟ پس   -دويست 
چرا ما کارگران بايد اين را قبول کنيم؟ چرا ما بايد اين را قبول کنيم که 
سھم ما از توليد اينھمه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فالکت روز 

 افزون باشد؟
 

ما اعالم ميکنيم که ديگر نميتوانيم زير خط فقر زندگی کنيم و تداوم اين 
از اين رو ما خواھان تعيين حداقل .  زندگی برای ما غير قابل تحمل است

دستمزد با احتساب تامين يک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای يک 
خانواده چھار نفره از طريق  دخالت مستقيم نماينده ھای منتخب مجامع 

 .عمومی  کارگران ھستيم
 

تامين يک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق ما کارگران و تمامی مزد 
بگيران است و اين خواستی است که ما با امضای اين طومار مصرانه بر 

 .آن پای می فشاريم

**** 

 کمپين افزايش دستمزدھا
 ...و طرح چند مالحظه

٨١شماره   

نحله حسين   (Nahla Hussain)  ٢٠٠٨دسامبر  ١٨ديروز پنجشنبه 
دبير بخش کرکوک جامعه زنان کردستان عراق و کارمند )  گالويژ(

کانال تلويزيون آزادى در شھر کرکوک در منزل مسکونى خود ترور 
 .شد

 

مردان مسلح ناشناس پنجشنبه شب در شھر "پليس اعالم کرده است که 
کرکوک وارد خانه يکی از زنان فعال اجتماعی شده و او را سر 

او ابتدا با گلوله به قتل رسيده و سپس توسط تروريستھا سرش !"  بريدند
نحله حسين ھنگام حمله تروريستھا در خانه تنھا .  از تن جدا شده است

 . سال سن داشت و مادر دو فرزند بود ٣٧او . بوده است
 

شيوه اين جنايت دھشتناک بالفاصله سنت کثيف تروريستھاى اسالمى و 
کردستان عراق به .  مردساالر و ضد زن را در اذھان تداعى  ميکند

اسالمى عراق ايجاد -عشيره اى-يمن جھنمى که آمريکا و دولت قومى
آمار .  کرده است به يک کشتارگاه درجه يک زنان تبديل شده است

زنانى که طى سالھاى حاکميت منحوس احزاب عشيرتى و 
چه قبل از  ،ناسيوناليست کرد و قوانين ضد زن و عھد عتيقى آنان

به اشکال مختلف نابود شده اند  ،سرنگونى صدام و چه بويژه بعد آن
ترور نحله حسين چه توسط اسالميھا صورت گرفته باشد .  بيشمار است

مسئوليت آن تماما به  ،و چه عليه ھر سکت تروريستى ضد زن ديگر
بعھده حکام و دولت عشيره اى کردستان عراق و شرايطى است که اين 

ماشين جنايت و .  فضاى ترور و تحجر ضد زن را فراھم کرده است
سبعيت عليه زنان دراين جامعه منھدم شده ھر روز جريان دارد و 
حکام نوکر ناسيوناليست و عشيرتى کرد نه فقط اقدامى دراين زمينه 

چند ھمسرى و فضاى ارعاب و  ،نميکند بلکه خود قوانين ضد زن
دراين فضا است که .  خشونت مردساالر را حمايت و قانونيت ميبخشد

اسالميون و تروريستھاى ضد جامعه که سرکوب و کشتار زنان جزو 
الينفک ھويت آنھاست امکان مى يابند که کارنامه جناياتشان را ھر 

 . روز قطورتر کنند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ترور نحله حسين را قويا محکوم ميکند 
و به بستگان و ھمرزمان او و جنبش آزادى زن در کردستان عراق 

ترور نحله حسين را بايد به کيفر خواست و .  صميمانه تسليت ميگويد
بايد با .  حرکتى سياسى عليه قوانين ضد زن و حاميان آن تبديل کرد

فشار اعتراض از پائين دولت عشيره اى کردستان عراق را وادار به 
 . شناسائى و دستگيرى و محاکمه علنى قاتلين نحله حسين کرد

 

 

 !ننگ و نفرت بر جنايتکاران و تروريستھا

 ! زنده باد برابرى بيقيد و شرط زن و مرد

 !حکومت کارگرى ،برابرى ،آزادى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨دسامبر  ١٩ – ١٣٧٨آذر  ٢٩

 ترور نحله حسين 
 !فعال جنبش زنان را محکوم ميکنيم

 يک دنياى بھتر 
!را بخوانيد و تکثير و توزيع کنيد  
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مدتی است که  :يک دنيای بھتر
در "  کارگران اورھال"عنوان 

سر فصل اخبار و اطالعيه ھای 
کارگری در ايران قرار گرفته 

مقدمتا توضيح بدھيد اين .  است
عنوان متعلق به چه کسانی است؟ 
اورھال به چه معنی است و چرا 
بر فرض مثال ھمان عنوان 
کارگران قراردادی يا پروژه ای 
را در مورد شما به کار نمی 

 برند؟

 

در معنای  :علی اصغر رحمتی
مستقيم کلمه اورھال به معنی 
تعميرات کلی و اختصاصا 
تعميرات کلی پااليشگاه ھا در 
ايران است که ھر چند ماه يکبار 

روز تا حداکثر  20برای مدتی از 
. روز برنامه ريزی می شود 45

به دليل حجم باالی کاری 
کارگران رسمی پااليشگاه و حتی 
کارگران قراردادی به تنھايی قادر 

برای .  به انجام اين پروژه نيستند
ھمين با شرکت ھای پيمانکاری 
. برای اين کار قرارداد می بندند

فرق اورھال با پروژه و کال 
کارگران قراردادی در دو فاکتور 

اوال کارگران :  خالصه می شود
اورھال مدت قراردادھايشان 

اين در حالی است که .  کوتاه است
کارگران طرف قرارداد پااليشگاه 

ماه يا يکسال قرارداد  6کمتر از 
فرق دوم اين است که .  نمی گيرند

 3به کارگران قراردادی بعد از 
روز بيمه تعلق می  10ماه و 

گيرد اما مدت کوتاه قراردادھای 
اورھال چنين حقی را از ما سلب 

 .می کند

 

ميزان درآمد ھا  :يک دنيای بھتر
در چه سطحی است؟ آنطور که 
در بروشورھای قرارداد آمده 
ميزان دستمزد ھای کارگران 
اورھال نسبت به کارگران 
. روزمزد مقداری تفاوت دارد

ھزار  8تا   -7حدودی روزی 
می خواستم از زبان خود .  تومان

شما بشنويم که آيا اين حقيقت 
 دارد؟

می خواھم .  قرض و قوله سر کنم
بگويم دستمزد باالتر اصال خنده 
دار تر است و من نمی دانم اين 
بروشورھا سرتاسر دروغ است 
و فقط برای نظارت تنظيم می 

 .شود

 

اين مسائلی که  :يک دنيای بھتر
شما به آن اشاره کرديد بسيار 

کمی بيشتر در .  تکان دھنده است
رابطه با شرايط کار اورھال 

 .توضيح بدھيد

 

در اين  :علی اصغر رحمتی
زمينه مثال ھا بسيار است به 
قول معروف دردھای ما بنويسی 
. مثنوی ھفتاد من می شود

آخريش را که خود شما ھم در 
محمد علی .  جريانش ھستی

بھرامی جلوی چشم خود ما 
در .  جزغاله شد رفت ھوا

پااليشگاه اصفھان به خاطر سھل 
انگاری يا ھر جيزی که شما 
اسمش را بگذريد چند نقر تا حد 
معلول شدن برای ھميشه سوختند 

تازه .  و يک کارگر ھم جان داد
يکی بود می گفت چرا بھرامی 
بدون لباس رفته است آتش را 

گناھش  ،طرف مرد.  خاموش کند
! را به گردن خودش ھم انداختند

يا يک بار ديگر ھمين چند سال 
پيش مشغول کار بوديم يک معلم 
. مدرسه ھم آمده بود اورھال

باورتان می شود؟ می گفت نمی 
. آمده بود اورھال ،رسانم تابستان

موقع پتک زدن خوب چون 
مھارت الزم را نداشت پتک از 
دستش در رفته بود خورد سر 

من ديدم با چشم .  يکی از بچه ھا
ھای خودم ده دقيقه تمام بدنش 

خوب سختی کار ھم .  می لرزيد
بايد بروی در .  به جای خود

ارتفاع شصت متری قطعه 
کمربند ايمنی می .  عوض کنی

اما باز ھم خطرناک است .  دھند
يک لحظه پايت ليز بخود کارت 

 .تمام است

 

 :ماجرای کارت بيمارستان
 ھال-مصاحبه على طاھرى با يکی از کارگران اور

در جواب شما  :علی اصغر رحمتی
بايد بگويم که سنجش ميزان 
دستمزدھا با کارگران ساده کار 
اساسا نادرستی است و اينرا بيشتر 
پيمانکار علم می کند تا دھان 

اوال ما موافق .  کارگران را ببندد
نيستيم دستمزد ھمان کارگران 
روزمزد فی المثل کارگران 
. ساختمانی به آن حد ناچيز باشد

ثانيا در ميان خود کارگران اورھال 
ھم از نظر حقوقی دسته بندی وجود 

کارگران بر حسب تجربه و .  دارد
: مھارت به سه دسته تقسيم می شوند

و کارگر  2مکانيک  ،  1مکانيک 
باز ھم ميزان دستمزد شب و .  ساده

اما اينھا ھمه .  روز فرق می کند
کل کار اورھال شايد .  ماجرا نيست

خيلی .  بار نصيب ما بشود 2سالی 
از کارگران حتی اسمشان رد نمی 

راستش اصال حساب کتابی .  شوند
مثال سال گذشته .  در کار نيست

برای ديرکرد تخليه بار کشتی که 
قطعات تعويضی را به ايران می 

از .  آورد کار چند ماه عقب افتاد
آخرين اورھالی  ،دستمزد باال گفتيد

که رفته بوديم مقداری پول درآوردم 
وقتی به .  چون نسبتا طول کشيد

اصفھان برگشتم قصد داشتم مقداری 
اما ھنوز .  قرض ھايم را صاف کنم

. ساله ام مريض شد 3برنگشته بچه 
دو شب بيمارستان و ام ار ای و 
سيتی اسکن مغزی تمام پولم ته 
کشيد و حتی از قبل ھم بدھکارتر 

تمام اميدم اين بود بتوانم .  شدم
تخفيفی از بيمارستان بگيرم اما 
عجب ماجرا آنجا که از ما به بھانه 
نداشتن کارت بيمارستان سه برابر 

ميگفتند بايد بيمه داشته !  پول گرفتند
خوب ما را کسی بيمه نمی .  باشيد
ھزار تومان  30اگر بيمه بودم .  کند

مثال بايد برای يک قلم خرج می 
. ھزار تومان 114دادم که شدن 

شايد به نظر شما اين پول ناچيزی 
باشد اما برای من کارگر معنی اش 
جان کندن در زير آتش و دود معنی 

البته ناراحتی من از خرج .  اش بود
اين پول نيست خوب مريضی به 
سراغ آدم می ايد خصوصا کودک 
که دستگاه مقاومت بدنش ضعيف 

اما االن بايد تا اسفند ماه تا .  است
اورھال بعدی آنھم اگر بشود با 

٨١شماره   
آخرين اورھال تا  :يک دنيای بھتر

انجا که خبرداريم در بندرعباس 
بود اوضاع آنجا چطور بود؟ 
شرايط کار در بندرعباس چگونه 

 بود؟

 

شرايط کار که  :علی اصغر رحمتی
. در ھمه جا به يک صورت است
. ھمه رنج و سختی و بی احترامی

ناامنی و ھزار جور خطر در 
جالب است .  کمين ات نشسته است

برايتان بگويم يک اورھال قبل از 
اين در ھمان بندرعباس اتفاق 

نفت .  مشابه پااليشگاه اصفھان افتاد
به مسير کار نشت کرد و واحد 

اما خوشبختانه به .  روی ھوا رفت
دليل تجربه خود کارگران کسی 

ھمه اين شرايط به .  صدمه نديد
کنار اما بندرعباس گرمی ھوا و 
شرايط بد خوابگاه ھا محيط کار را 

حساب کنيد .  به جھنم تبديل می کند
درجه بايد  50تا  40در گرمای 

کنار آتش و لوله ھای داغ کار 
دقيقه بايستی نفست بند می  5.  کنيد
 3تا  11بعضی مواقع فاصله .  آيد

ظھر ديگر اصال نمی شود 
. کار را تعطيل ميکنند.  کارکرد

دست به لوله ھا بزنی آتش می 
گيری ديگر چه برسد بخواھی پيچ 
ھا را برای شستشو شل و سفت 

صبح شروع می  7کار از .  کنی
که بعد با .  بعد از ظھر 6شود تا 

. شيفت شبکار تعويض می شود
 6.  وضع خوابگاه افتضاح است

نفر بايد در يک  8نفر و بعضا 
توالت  4دوش و  4.  اتاق بخوابند

شب !  نفر 60برای چيزی حدود 
که خسته و کوفته از کار بر می 
گردی تازه بايد دو ساعت در 
. صف بايستی برای حمام و توالت

وقتی ھم نوبتت می شود آب سرد 
پيش خودم فکر می کردم .  است

فرق ما با زندانی ھا چيست؟ بيشتر 
يک جور اردوگاه اسارت است تا 

پا که به پروژه اورھال .  خوابگاه
. می گذارم احساس می کنم مرده ام

انگار .  از زندگی خالی شده ام
کسی حوصله کسی .  مرده متحرکم

تنھا تفريح تماس با .  را ندارد
يعنی از ھمه چيز .  خانواده ھا است
 .عقب می افتيم

 

خوب ھمانطور  :يک دنيای بھتر
که گفتيد اورھال خيلی کوتاه است 

و دستمزدش ھم 
١۴صفحه   
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کفاف زندگی را نمی دھد بقيه سال را چه می 
 کنيد؟

 

راستش چه کاری ھست  :علی اصغر رحمتی
اصال که بکنيم؟ من خودم شخصا ھمه کاری 

چه .  می کنم ولی در ايران کار کيميا شده است
يا اگر جايی .  دستفروشی می کنيم ،کار کنيم

اصال عاری از ھيچ کار .  کاری بود می رويم
ندارم اما آنھم المذھب کفاف زندگی را نمی 

پارسال با قرض رفتم جنس آوردم برای .  دھد
حسال و کتاب کردم ديدم کاسب .  دستفروشی

از سرما و چانه .  نشدم ھيچ بدھکار ھم شدم
زدن با مردم و فرار از دست مامور شھرداری 
. که بگذريم آنھم کفاف زندگی ما را نمی دھد

باور کنيد ھر شب با کوله باری از غصه و 
درد می خوابم اما به روی خودم و زن و بچه 

اين باری است که من بايد به .  ام نمی آورم
اما باز ھم اميدم را از .  تنھايی بدوش بکشم

احساس می کنم می توانم خيلی .  دست نمی دھم
کارھا را انجام بدھم و ھنوز ھم بدنم سالم 

 !است
 

می خواستم بدانم راجع به  :يک دنيای بھتر
شرايط سياسی چه فکر می کنيد؟ آيا چشم انداز 
تغيير اين اوضاع مشقت بار را در ايران می 

 بينيد؟
 

اوال که تغيير ھر وضعی  :علی اصغر رحمتی
در ھر شرايطی ممکن است بايد راھش را پيدا 

من فکر می کنم مخالفين رژيم بايد .  کرد
مردم بايد دستشان را در دست .  ھماھنگ شوند
تفرقه و نااميدی و ياس را رژيم .  ھم بگذارند

البته اين کار به آسانی .  در دل مردم می پراکند
جمھوری .  من دنبال خيال خام نيستم.  نيست

. اسالمی معجون تمام کثافات تاريخ است
فالن .  ميگويند فالن حکومت فاشيست است

فالن حکومت ضد .  حکومت ضد زن است
اما ھمه اينھا يک جا در جمھوری . کارگر است

. مردم ما آگاھند.  اسالمی جمع شده است
راستش من سنم کمی قد می دھد می توانم 
بگويم جامعه ما بسيار سياسی تر و پخته تر 

اما در .  شده است اما اينھا ھنوز کافی نيست
کالم آخر اينرا به شما و دوستانتان بگويم 
جامعه ايران جامعه ای است که ھمچنان اميد 

 !می دھد
 

با تشکر از شما و آرزوى  :يک دنيای بھتر
 . *موفقيت

بنابراين در صف مقابل جنگ و 
تنھا .  مقاومت اجتناب ناپذير است

شرايط جنگ سخت ميشود اما جنگ 
آنھا ميزان توحش را باال .  ادامه دارد

ميبرند و جامعه شکل مقاومت را 
سرکوب حتما موقتا .  تغيير ميدھد

ترس و محتاط بودن ايجاد ميکند اما 
جائى ديگر تاثير ندارد و ورق 

تا ھمين امروز نيز ھمين .  برميگردد
مقاومت و مشتھاى گره کرده و 
نخواستن بوده که آنھا نتوانستند رنگ 
. اسالمى شان را به جامعه بزنند

دستھايمان را قطع ميکنند تا بر عليه 
وضع موجود دستھايمان را به ھم 
ندھيم اما با رويش ناگزير جوانه ھا 

 چه خواھند کرد؟

 

سرکوب و توحش و قصاص اسالمى 
مقاومت و  ،اگر يک واقعيت است

اعتراض و خواستھاى برابرى طلبانه 
و سوسياليستى و ضد اسالمى 

اعتراضات .  واقعيتى ديگر است
تحصن و  ،آذر 16  ،کارگری

اعتراض ھای روزمره در 
مقاومت زنان و تالش  ،دانشگاھھا

جنبش احقاق حقوق   ،براى برابرى
 ،مخالفت با اعدام و سنگسار ،کودک

نگاه بيشتر به چپ و ايده ھاى 
اين ھا با تمام .  سوسياليستى

محدوديتھاى اختناق آنروی سکه 
دو جبھه !  حقيقت جامعه است
جبھه ارتجاع .  روبروی ھم قرار دارد

سرمايه دارى و ھوادارانش و جبھه 
نخواستن اين اوضاع و تالش براى 

پيروزى جبھه ما در گرو .  تغيير
سرنگونی جمھورى اسالمى و 

بايد .  نابودی نظام سرمايه داری است
نيروى اين پيروزى را بسيج و 

الغاى قانون قصاص و .  سازمان دھيم
انواع جناياتى که منشا آن سرمايه 
دارى امروز است تنھا با نفى اين 

جبھه آزاديخواھى .  نظام ممکن است
و برابرى طلبى راھى جز مقابله با 

 .* اين اوضاع ندارد

مصاحبه على طاھرى با 

 ...ھال-يکی از کارگران اور

در حکومت .  گرسنه اى دزدى کرد و دستش را بريدند
اسالمی دست قطع می کنند تا ديگر فقير نباشی، تا ديگر 
شکمت گرسنه نباشد و فرزندانت بی سرپناه و بدون دوا 

دراين حکومت چشم ھا را در می آورند ! و درمان نباشند
! تا نبينی، پا را قطع می کنند تا پايی نباشد برای پيمودن

تا ديگر مزه بی کفش بودن در سوز و سرمای زمستان 
گلوھا را خفه می کنند تا ديگر از !  را حس نکنی

درماندگی صيغه مردی نشوی و اگر اين کار را کردی و 
 !خواست به کودک ات تجاوز کند صدايت در نيايد

 

 ،اين ھا تصاويری از يک داستان خيالى دردناک نيست
" عدالت"  ،قصاص است ،قانون خدا و اسالم است

! جنون در جنايت براى ارعاب است ،اسالمى است
اين .  ارعاب چه کسى؟ ارعاب جامعه اى که قبول نميکند

برچسپى نچسپ و اسالمى  ،تصوير واقعى جامعه نيست
است که اين رژيم سه دھه است ميخواھد با زور به 

اخبار دست و پا بريدن .  پيشانى آن جامعه بزند و نميشود
و اعدامھاى روزانه و قانون قصاص و شالق و قمه 

: تنھا يک دليل دارد"  اجراى عدالت"کشی زير تابلوى 
بايد شقاوت را به .  مقابله با نخواستنى که موج ميزند

عنوان امری عادی و روزانه بدل کرد تا شايد به سکوت 
تا شايد آزاديخواھی و برابری طلبی را !  کشاند و ماند
 ! منکوب کرد

 

راسا مسبب .  اين دولت و حاکميت سرمايه دارى است
بيکاری، فقر، فحشا، بيماری، بى مسکنى و منشا جنايت 

مذھب و خيل مفت .  و پرچمدار آن براى سود است
خورھا ميزنند و ميکشند و به نابودى ميکشانند و شعار 

خدا اجرت را "، "مستضعف باش تا رستگار شوی"
گشنگی کشيدن کودکانتان در دنيای ديگر "، "ميدھد

و از اين دست خرافات و فريب ھا سر "  تالفی می شود
برای حقنه کردن اين اراجيف سرمايه و نيرو .  ميدھد

ھزينه می کند زيرا توجيه و بقای اين نظام به ھمين 
 ! ارکان وابسته است

 

آيا اين سياستھا پاسخ داده است؟ آيا کارگران قبول کرده 
اند؟ زنان ساکت شده اند؟ جوانان تن داده اند؟ بدون ترديد 

وقتى دولت قانون بازى را بر جنايت استوار کرده .  نه
است چرا بايد جنايت به ھر دليل متوقف شود؟ جمھورى 
اسالمى نميتواند ايران را قرنطينه کند و خواستھا را خط 

ميتواند مردم را به فقر بکشاند و دست گرسنه را .  بزند
ببرد اما نميتواند بعد از قرن ھا مبارزه انسان ھای 
آزاديخواه و سوسياليست اين خرافات را به جامعه و 

ديگر دست اين جنايتکاران .  مناسبات مردم تحميل کند
ھمه ميبنند که آخوندھا سلطنت  ،براى عالم و آدم رو شده

ميکنند و چه کسى نميداند ھيچ جای دنيا دعا و وعده 
 بھشت شکم گرسنه کسی را سير نکرده است؟ 

٨١شماره   

  ،قصاص
 جنون در جنايت

 

 شراره نورى

کنترل کارگرى کتاب    
را از سايت حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
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اينجانب منوچھر پارسافر فرزند 
صادره از  1353نادر متولد 
سال در شركت  11سراب بمدت 

نساجی سراب بافت مشغول بكار 
دراين يادداشت کوتاه به .  بوده ام

گوشه ھائى از اعتصاب چند سال 
اعتراض ما .  پيش ميپردازم

کارگران مانند ھمه جا به داليل 
عدم پرداخت حقوق و دستمزد 

نبود نماينده  ،ماھانه و به موقع
كارگری و تشكل ھا و سنديكاھای 

نبود طبقه بندی  ،مستقل كارگری
نبود امنيت شغلی و  ،مشاغل

عدم پرداخت  ،بھداشت محيط كار
و استثمار شديد بوده  ،سختی كار
 . و ھست

 

سرمايه داران و حکومت اسالمى 
شان اعتراض و اعتصاب 
كارگری که تنھا وسيله دفاع از 
حقوق پايمال شده است را 
سرکوب تا تمامی ثروتھای که ما 
توليد کرديم را به جيب خود 

آنھا ھرگونه اعتراضات .  بريزند
و اقدامات انسانی را جھت 
برقراری عدالت اجتماعی و 
برابری و دفاع از حقوق فردی و 
اجتماعی با سركوب بسيار شديد و 
انواع تحقيرھا و اھانتھا پاسخ 

مايه "ميدھند تا به اصطالح 
و به ھمين "  عبرت سايرين باشد

دليل از تشكيل و فعاليت تشكل 
. ھای كارگری جلوگيری ميکنند

در محيط كار اقدام به تاسيس 
پايگاه مقاومت بسيج سپاه 
پاسداران و انجمن اسالمی ميکنند 
كه وظيفه سركوب فعاالن و 
مبارزات كارگری را به عھد 

اقدام به زورگويی و ايجاد .  دارند
ارعاب ميکنند تا ما بردگان فقط 

 . کار کنيم

 

بعنوان يک کارگر كه از نظر 
مادی به دليل عدم دريافت حقوق 
طی دوره اى طوالنى در مضيقه 
شديد بودم و ھميشه زير فشار و 

آشنايی با .  در رنج و عذاب بودم
انديشه ھای نو كمونيسم كارگری 
ايده  سازماندادن حرکتى گسترده 

بقيه .  دستگيرشدگان بودم
كارگران به وسيله ماشينھای 
آبپاش در فصل سرما و گاز اشك 
. آور و باطوم متفرق شدند

اعتصاب ما وحشيانه سرکوب 
 . شد

 

بعد از دستگيری ما را به 
بازداشتگاه اطالعات منتقل 

از آنجا كه اعتصابات و .  كردند
اعتراضات ما مصادف با روز 

آذر و ھفته ای كه  16دانشجو 
انتخابات خبرگان رھبری و 
شورای اسالمی شھر انجام ميشد 

به ھمين دليل با سركوب  ،بود
شديد و برخوردھای غير انسانی 
ُعمال رژيم جنايتكار جمھوری 

در طول .  اسالمی روبرو شديم
مدت بازداشت و بازجويی بيش 

تر از خودم نگران خواھرم  
بودم كه در جريان فعاليتھا و 
شكل گيری اين اعتصابات و 
ھماھنگی با دوستانش با من 
ھمكاری ميكردند و در واقع 
خواھرم نقش ھماھنگی بين 
مبارزات كارگری و دانشجويی 

 . را به عھده داشت
 

پس از آزادی با قيد وثيقه ديدم كه 
خواھرم نيز در ھمان روزھا 
توسط نيروھای اطالعاتی 
بازداشت شده و چند روز قبل من 
آزاد شده است كه البته اين آزادی 
را مديون ھمكاران كارگرم بودم 
كه پس از چند روز از دستگيری 
ما شروع به تحصن و راھپيمايی 

گوشه ھائى از اعتصاب در شركت 
 نساجی سراب

 

 منوچھر پارسافر

به اتفاق .  را در من ايجاد کرد
خواھرم كه دانشجو بود تصميم به 
دفاع از حقوق پايمال شده خود و 
ديگران گرفتيم و ھمين را سرلوحه 
برنامه زندگی خود تا برقراری 
عدالت اجتماعی و برابری بين 

از آنجائيكه در .  انسانھا قرار داديم
اعتصابات قبلی تجربياتی را كسب 
كرده بودم به ھمراه چند نفر از 
ھمكارانم اقدام به برنامه ريزی و 
طراحی يك حركت اعتراضی و يك 
اعتصاب گسترده شديم تا فرياد و 
ناله ھای دردناك خود و 
خانوادھايمان را به گوش جھانيان 
برسانيم و از حمايتھای مردمی نيز 

به ھمين خاطر در .  برخوردار شويم
محيط كار اقدام به ھماھنگی و آماده 
سازی در بين شيفتھاى كاری 
كارخانه كرديم كه در نتيجه در 

اقدامات ما  16/09/1385تاريخ 
جواب داد و اعتصاب سراسری 

 . كارخانه شروع شد

 

تالش بعدى ما بردن اعتصاب به 
جامعه با ھدف برخوردار شدن از 

علی .  حمايتھای مردمی بود
الخصوص دانشجويان كه خواھرم 
نيز در زمينه ھماھنگی بين 
دانشجويان با ما كارگران فعاليت 

اعتصاب را به بيرون از .  ميكرد
كارخانه ھدايت كرديم و بطرف 
اداره كار كه نماينده استثمار كارگر 
به روشھای قانونی ميباشد و در 
واقع نماينده و وكيل مدافع سرمايه 
داران اسالمی ميباشد حركت كرديم 

بدنبال آن با .  كه ھيچ جوابی نگرفتيم
سر دادن شعارھايی جھت احقاق 
حقوق ھای معوقه مان به طرف 
فرمانداری شھر كه متفكران و 
نخبگان و خون آشامان سرمايه 
داران اسالمی در آن محل جمع 

به محض .  ميشوند حركت كرديم
رسيدن به جلوی فرمانداری كه بيش 

نفر كارگر بوديم با يورش  450از 
وحشيانه و حمله پليس ضد شورش 

يورش .  و امنيتی مواجه شديم
سرکوبگران به صف کارگران 
منجر به دستگيری تعدادی از 
كارگران معترض توسط نيروھای 
امنيتی شد كه من ھم از جمله 

٨١شماره   
در جلو دادگاه انقالب و فرمانداری 

تا "كردند و شعار ميدادند 
ھمكارانمان را آزاد نكنيد 
اعتراضات ما ادامه خواھد 

از آنجا كه اطالع داشتم ".  داشت
پس از آزادی تحت نظر خواھم 
بود و به خاطر داشتن انديشه ھای 
سوسياليستی به سرنوشت 
سايرعدالت خواھان كارگری 

به اين نتيجه  ،گرفتار خواھم شد
رسيديم كه من و خواھرم و چند 
نفر ديگر از ھمكارانم بايد شھر 
خود را ترك كرده و به شھر 
ديگری برويم و از آنجا مبارزات 
و فعاليتھای خودمان را پيگيری 

 . نماييم

 

دو ماه پس از راه اندازی و شروع 
بكار مجدد كارگران و وعده ھای 
دروغين سرمايه داران و حاكمان 
جمھوری اسالمی جھت رسيدگی 

اعتصاب  ،به مشكالت كارگران
مجددی توسط ھمكارانم شروع 

مبارزات برحق کارگران .   شد
نساجى ھم اكنون نيز ادامه دارد و 
تا رسيدن به اھداف به حقمان يعنی 

برابری و جامعه اى   -آزادی
شايسته انسان به مبارزاتمان ادامه 

 . خواھيم داد
 

الزم به توضيح است که من و 
خواھرم به دليل تحت تعقيب بودن 
بدليل مشاركت و ھماھنگی در 
اعتصابات كارگری از كشور 

 . *خارج شديم

 يک دنياى بھتر 
!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه يک دنياى بھتر 
.سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى براى آزادى يک دنياى بھتر 
! جامعه است  

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com     

www.for-abetterworld.com 
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اين جماعت ھربار که تيرشان به سنگ 
ميخوَرد، دشمن خونی جمھوری اسالمی 

مدتی ميگذرد، فکر ميکنيد اينھا .  ميشوند
آدم به خودش !  يک مقداری عوض شدند

ميگويد، انگار زيادی توی سرشان 
به .  خورده، متفاوت تر به نظر ميرسند

محض اينکه يک خبر سياسی مھم در 
ارتباط با مسائل غرب با جمھوری 
اسالمی بروز ميکند يا چيزی از نوع 

جمھوری اسالمی از راه "  انتخابات"
ميرسد، بکلی حرفھايشان تغيير ميکند، 

تا زورشان !  ميشوند ھمانی که بودند
ميرسد بابت تنفر زدايی از جمھوری 

دوباره شروع .  اسالمی تبليغات ميکنند
کردند با ھرچه در توانشان ھست روی 
دموکراسی در جوار اسالم و وطن و 

اسالم بد و   -منافع ملی و اسالم خوب
" منافع ملی"عشقشان .  امثالھم بکوبند

. يک لحظه از فکرش غافل نيستند.  است
حاضرند برای نجاتش در ضيافت ابليس 
ھم والس برقصند و کله پاچه مورچه 

پوچ است منتھا دست "  منافع ملی. "بپزند
آويز خوبی است تا بشود به نام آن به ھر 

 . خفتی تن داد و به ھر رذالتی تسليم شد

 

. سرکار آمدن اوباما موقع عروسيشان بود
ولی ھيھات، اوباما ھم تا اينجا يک 

ھرچی .  جورھای بدی نااميدشان کرده
غّداره کش سياست بود گذاشت 

ھنوز سر کار نيامده پيامش  .  کناردستش
! به جمھوری اسالمی غير قابل انتظار بود

به "  اصالح طلبی"معلوم نيست سرنوشت 
ديگر انتظار نداشتند، .  کجا ميکشد

را در مورد "  چماق و ھويج"سياست ِ 
ً از "  جمھوری محترم اسالمی" صريحا

با اين وجود .  دھان خود آقای اوباما بشنوند
حاال بايد ديد خاتمی، نشد .  نااميد نيستند

کروبی، نشد به رفسنجانيش ھم قانع اند، 
" ھويج اوباما"کدامشان ميخواھد برای 

دست دراز کند، انتظار جانکاھيست که 
 . برايش ساعت شماری ميکنند

 

از سروش و گنجی ھم که ديگر کاری 
آيت هللا ھای قم  لعنشان کردند، .  برنيامد

لعنشان ھم اجابت شد و اين دو نفر گل 
" ملعونی"سرسبد باغ اسالم به درجه 

گنجی که يکبار دست به !  سقوط کردند
. خانمان زد و امام زمان را ھم انکار کرد

البد حواسش نبود، چون بعداً اعالم کرد 

 ،ديشب دوشنبه دوم ديماه ،بنا له خبرى که بدستمان رسيد
پدر آزاده حکيمى يكى از اعضاى حزب اتحاد كمونيسم 
كارگرى و فعال آزادى زن ديگر تحمل ادامه فشارھا و 
تھديدھاى جنايتكاران اسالمى را نكرد و با زندگى وداع 

 . كرد
 

آزاده حکيمى مدتى پيش به دليل فعاليت ھاى سياسى و 
او بارھا مورد .  دفاع از حقوق زنان به اسارت رژيم درآمد

بدنبال به .  شكنجه و اذيت و آزار و تجاوز قرار گرفته بود
خطر افتادن جان فرزندانش ناگزير به فرار از كشور شد 
و ھمچنان به مبارزه بر عليه حکومت اسالمى و اسالم 

جمھورى اسالمى كه ديگر دسترسى به . سياسي ميپرداخت
به اعمال فشار روى خانواده او براى تسليم  ،آزاده نداشت

كردن اين زن مبارز پرداخته بود و خانواده او مرتبا مورد 
پدر پير و خسته او تاب تحمل .  تھديد و فشار قرار ميداد

جمھورى .  اين فشارھا را نداشت و سرانجام از پا درآمد
اسالمى يا مستقيما در زندانھا ميکشد يا با اعمال فشار و 
اذيت و آزار و تھديد خانواده ھاى فعالين سياسى را نابود 

 . ميکند
 

خانواده ديگرى بى پدر شدند و عوامل جنايتكار رژيم با 
در شرايطي كه خانواده در  ،خرسندى از نتيجه کارشان
با مراجعه با آنھا تھديد ميكند  ،غم از دست دادن پدر بودند

! كه نبايد اين خبر را به بيرون از ايران اطالع دھيد
! ننگتان باد كه گوى سبقت از جنايتکاران تاريخ ربوده ايد

 . پاسخ اين ھمه جنايت را روزى خواھيد داد
 

ما ھمرزمان رفيق آزاده حکيمى ضمن ابراز انزجار و 
محكوم كردن آدمکشى ھاى آگاھانه رژيم اسالمى و تشديد 

به آزاده حکيمى و  ،مبارزه عليه اين حکومت قتل و ترور
خانواده وى تسليت ميگوئيم و با آنھا ابراز ھمدردى 

 .* ميکنيم

 توده ايسم، 
 !دمکراسی خواھی و انواع مشابه

 

 سعيد مدانلو       

که تا اطالع ثانوی ايشون شديداً شيعه 
 .اثنی عشری تشريف خواھند داشت

  

اين روزھا رفسنجانی بيشتراز ھمه 
" ھيجان انگيز"جرئت ميکند حرفھای 

اين جماعت حاضرند کھنۀ .  بزند
 . رفسنجانی را ھم نو کنند

 

از آنطرف عباس عبدی و عيسی 
سحرخيز ھمقطارھای واقع بين ترشان 
به دنبال خبر بسيج نظامی اخير 
جمھوری اسالمی و مصاحبه يکی از 
فرماندھان نظامی آن، اظھار نظر کردند 

حکومت انتظار شورشھای "که 
سازمانيافته از نوع شورشھای زمان 

 ". رفسنجانی را ميکشد

 

" طرح"آيا حکومت ميتواند به 
رفسنجانی اعتماد کند؟ به کمک توده 
ايسم و جماعت مشابه، شايد اين تنھا اميد 

را در ھوا "  ھويج اوباما"است تا بشود 
 . قاپيد

 

باالخره دارند اسالم را با دمکراسی 
مراسم و جشن آشنايی نيز !  آشتی ميدھند

مذھبی برگزار خواھد    -در باغ ملی 
رفسنجانی دارد چراغ ميدھد که .  شد

حاضر است مقداری از خوی وحشيانه 
اين فقه اسالمی خط .  فقه اسالمی کم کند

به خطش محصول ترشيی است که روز 
غدير توی خم گذاشتند، مگر ميشود 
دست به ترکيبش برد؟ تا سرکوب بی 
وقفه الزاميست، شديدترين قوانين فقه 

اينرا خود .  اسالمی نيز الزاميست
 . رفسنجانی بھتر از ھمۀ آنھا ميداند

 

اگر دوم خرداد ثانوی يا ھر اسم ديگری 
که رويش گذاشته شود در کار باشد، تنھا 
فرقش با اولی اين خواھد بود که 

" بن بست"وروديش تابلوی درشت 
خود حکومت اين تابلو را .  نصب شده
از جا در آوردنش از .  آنجا کاشت

منتھا با گلنگ .  توانشان خارج است
تا بتوانند سعيشان را "  منافع ملی"

 . *ميکنند

٨١شماره   

 ژيم اسالمى  جنايتى ديگر توسط ر
 برعليه فعالين سياسى

 

 کيوان صديق

 

تمام فالسفه جھان را 
  ،تفسير کرده اند

حال آنکه مسئله برسر 
 !تغيير آنست

 
 کارل مارکس 
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 24/9/87روز يکشنبه   ،بنا به خبر دريافتى
يکی از کارگران پرس کار ايران خودرو 

اين کارگر .  ديزل در محل کار به قتل رسيد
در شرکت ايران خودرو ديزل واقع در 
چھار راه ايران خودرو در حاليکه مشغول 

تنی بر  500کار بود ناگھان دستگاه پرس 
او فرود آمد و بدنش را از ناحيه کمر قطع 

 ! و به دو قسمت متالشی شده تبديل نمود

 

با کمال تاسف اين کارگر بالفاصله جان 
وقوع و مشاھده اين صحنه بسيار !  باخت

تلخ و دردناک  کارگران ايران خودرو 
ديزل را در اندوھی عميق فرو برد و خبر 
تلخ مرگ اين کارگر جان باخته دھان به 
دھان در ميان کارگران ديگر بخشھای 
. ايران خودرو با تاسف و اندوه ميچرخد

متاسفانه نام و مشخصات و سابقه کار اين 
کارگر جان باخته تا اين لحظه در دست 

 .نيست
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری جان باختن 
اين کارگر را به خانواده و بازماندگان، به 
کارگران ايران خودرو و به طبقه کارگر 

 . ايران صميمانه تسليت ميگويد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری مسئولين و 
سرمايه داران ايران خودرو و دولت 
اسالمی شان را قاتل مستقيم و مسببين اين 

ايران خودرو يک قتلگاه .  جنايت ميداند
سوانح محيط "اينھا .  مشھور کارگران است

نيستند بلکه جناياتی است که بدليل "  کار
صرفه جوئی در ھزينه سيستم ايمنی کار 
روی ميدھند و منشا آن تامين سود بيشتر 

 . سرمايه داران است
 

حزب، کارگران ايران خودرو را به شرکت 
گسترده در مراسم گراميداشت اين کارگر 

ياد عزيزش .  جان باخته دعوت ميکند
 !گرامی باد
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بر اساس تصميم سھامداران و  ،بنا به خبر دريافتى
عناصر ضد کارگری در ايران خودرو سرانجام 
سايت دو ايتکو پرس جھت فروش به مزايده گذاشته 

آذرماه اعالم  ١٢قبال در اطالعيه اى در تاريخ .  شد
خبر و زمزمه ھائی از جانب مديريت اين "کرديم که؛ 

واحد توليدی مبنى بر تعطيلى سايت دو ايتکو پرس به 
 ،قرار است در آينده نزديک.  کارگران رسيده است

سايت دو ايتکوپرس را  ،شايد تا پايان سال جاری
تعطيل و فعاليت آن را در سايت يک ايتکوپرس ادغام 

 ".نمايند

 

سايت دو ايتکو پرس در مالکيت قلعه بانی از %  30
سرمايه داران نوکيسه و چھره ھای منفور ضد 

قلعه بانی ھم اکنون از سھام داران رنو .  کارگريست
در پارس خودرو نيز ھست و مستقيما در سرکوب 
خونين تابستان امسال کارگران پارس خودرو با 
اوباش اطالعاتی و پليس حکومت اسالمی ھمدست 

ديگر سھام سايت دو ايتکو پرس در %  50.  بوده است
% 20مالکيت شرکت توسعه صنايع پرس ايران و 

 . ديگر متعلق به ايران خودرو است

 

قرار بر اين است که محل اين کارخانه به ھمراه 
به گفته يکی از .  وسايل توليدش يکجا فروخته شود

مسئولين اداری ايران خودرو در صورت بفروش 
نفر از کارگران  75رسيدن اين واحد توليدی حداقل 

 25قراردادی فورا کار خود را از دست خواھند داد و 
قبال يکی از .  نفر ديگر معلوم نيست چه خواھند شد

کارگران گفته بود فروش و تعطيلی شرکت مساويست 
با اخراج و بيکاری و تحميل فقر روز افزون به 
کارگران و خانواده ھايشان و ھمچنين زنجانی 

اين اقدام "کارفرمای پادوی سرمايه داران گفته بود 
در جھت بھينه سازی توليد و سود آوری بيشتر 

 !" است
 

در سايت دو ايتکو پرس واقع در  جاده مخصوص 
کارگر قراردادی سفيد  100کرج ھم اکنون بيش از 

شيفت  3ھزار تومانی در  219امضا با پايه دستمزد 
کاری سنگين و فرساينده و پر خطر مشغول به کارند 
 ،و تصميم اخير سرمايه داران برای کسب سود بيشتر

عالوه بر فشار کار و فقر شديدی که کارگران با آن 
کابوس بيکارى و فقر و فالکت  ،دست به گريبانند

بيشتر را در مقابل اين کارگران و خانواده ھای 
 . محرومشان قرار داده است
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 ايران خودرو قتلگاه کارگران است

يک کارگر ديگر ايران 
 !خودرو به قتل رسيد

ھومن عفت نژاد کارگر   ،بنا به خبر دريافتى
ساله ساکن شاھين شھر اصفھان در  ٢۶

ھومن در کارخانه .  محيط کار به قتل رسيد
قالب سازی مرآد فوالد درحد فاصل 
اشترجان اصفھان و شھرک صنعتی 

ھفته .  فوالدشھر مشغول به کار بوده است
گذشته ھنگام کار بار يک تنی از روی ليفت 
تراک بر روی کمر ھومن عفت نژاد سقوط 
. می کند و اين کارگر در دم جان می دھد

آذرماه مراسم يادبودی  ٢٨روز پنج شنبه 
برای ھومن عفت نژاد در شاھين شھر 

 .برگزار شد

 

کودک پنج ساله ھومن عفت نژاد بايد 
عمری از داشتن لذت پدر محروم شود چرا 
که فالن مفتخور  سرمايه دار قرار است 

اعضاى طبقه !  چاق تر و گنده تر شود
جھانى کارگر ھر دقيقه بايد در گوشه گوشه 

به قتل "  سوانح محيط کار"جھان بر اثر 
برسند تا به قول ايدئولوگ ھای قلم به مزد 
اين نظام منحوس چرخ ھای اقتصاد 

از ايران خودرو تا شاھين شھر و !  بچرخد
از خاتون آباد تا  ،پااليشگاه اصفھان

چاھھائى که کارگران افغانى ھر روز در 
ھرجا و ھمه جا جنگى  ،آن به قتل ميرسند

عظيم و اعالم نشده عليه طبقه کارگر در 
تلفات اين جنگ اعالم نشده .  جريان است

بسيار بيشتر از جنگھاى نظامى اعالم شده 
اين جنايات توسط سرمايه صورت .  است

ميگيرد و روى دوش بدنھاى له شده 
کارگران و اشک و اندوه خانواده ھاى 
کارگرى مشتى طفيلى و پول پرست بى 

اين نظام کثيف !  عاطفه و قاتل خدائى ميکنند
و مملو از جنايات را بايد به قدرت انقالب 

 . کارگرى بزير کشيد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در گذشت 
ھومن عفت نژاد را به اعضاى محترم 

ھمکارانش و طبقه کارگر ايران  ،خانواده او
 !ياد عزيزش گرامی باد. تسليت می گويد
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٨١شماره   

 شاھين شھر اصفھان؛ 

يک کارگر ديگر به قتل 
 !رسيد

 ايران خودرو؛

سايت دو ايتکو پرس به فروش 
 !گذاشته شد

!سود بيشتر سرمايه: قتل کارگران در محيط کار تنھا يک دليل دارد  

!مرگ بر سرمايه دارى  
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مسئول "گفتگوی رضا رخشان 
روابط عمومی سنديکای کارگران 

خبرگزاری "با "  نيشکر ھفت تپه
حاوی نکاتی است که "  کار ايران

بيانگر نقش تاريخی و مشخص 
اما .  سنديکاليسم در ايران است

ذکر مالحظه ای قبل از پرداختن 
و نقد اين مصاحبه حائز اھميت 

اين گفتگو توسط .  است
منتشر "  خبرگزاری کار ايران"

خبرگزاری کار "اينکه .  شده است
عينا اظھارات رضا "  ايران

رخشان را بدون دخل و تصرف 
و يا دستکاری درج کرده است، 
مساله ای است که تنھا رضا 

از اين .  رخشان ميتواند تعيين کند
رو نقد نقطه نظرات ارائه شده در 
اين گفتگو با اين مالحظه صورت 

ھر چند که دست .  ميگيرد
اندرکاران اين سنديکا قبال نيز 
تمايالت و سياستھای مشابھی را 

در اين گزارش .  بيان کرده بودند
 : آمده است

 

با وجود آنكه ھنوز مطالبات "
كارگران ھفت تپه با تاخير دو 

شود و ھمچنان   ماھه پرداخت می
بيش از سه ھزار كارگر اين واحد 
توليدی نسبت به آينده و امنيت 
شغلی خود نگران ھستند اما در 
دو ماه گذشته به واسطه حسن 
اعتماد كارگران به سنديكا ھيچ 
اعتصاب و حركت اعتراضی 

ايشان "  .مشاھده نشده است
"ھمچنين اضافه کرده است اين : 

در حالی است كه در مدت مشابه 
دو سال قبل، به دليل نبود نھاد 
مستقل صنفی كارگری، كارگران 
ھفت تپه برای پيگيری مطالبات 

بار به اعتصاب  ۵٠خود بيش از 
و حركت ھای اعتراضی دست 

 ".زدند
 

آنچه در اين متن کوتاه بيان شده 
است نشانگر گوشه ای ديگر از 
نقش واقعی سنديکاليسم و گرايش 
سنديکاليستی در جنبش کارگری 

معموال در بررسی نقش .  است
سنديکاليسم به درجه زيادی به اين 

تحرکات طبقه کارگر در دوران 
اخير را شکل داد، اما آنچه 
نصيب کارگران شده است 
سنديکايی است که رسما اعالم 
ميکند که عدم اعتراض و 
اعتصاب کارگری يکی از نتايج 

و اين .  عملکرد اين سنديکا است
حسن "اتفاقات از قرار به علت 

به سنديکا "  اعتماد کارگران
 ! صورت گرفته است

 

ھيچ کارگری علی العموم و ذاتا 
شيفته اعتراض و اعتصاب و 

مبارزه يک .  مبارزه نيست
اجبار، يک تحميل به زندگی 

کارگر ناچارا .  کارگر است
مبارزه ميکند تا .  مبارزه ميکند

شرايط کار و زندگی خودش را 
مبارزه ميکند تا .  بھبود ببخشد

اين شرايط ضد انسانی را 
مبارزه ميکند تا به .  دگرگون کند

اين اجبار در عين حال پايان 
اگر سرمايه و دولت و .  ببخشد

کارفرماھا به زبان خوش تن به 
مطالبات و خواستھای کارگران 
ميدادند، اگر به زبان خوش تسليم 
خواستھای کارگران ميشدند، اگر 
اين نظام جامعه را تحويل 
 ،صاحبان واقعى اش ميداد

ضرورتی به اعتصاب و 
اعتراض و مبارزه اقتصادی و 

اما .  سياسی و قيام و انقالب نبود
شرايط داده شده در مقابل طبقه 
کارگر در ايران و جھان اين 

ھر .  چنين نيست و نبوده است
ذره پيشروی طبقه کارگر، قرار 
دادن ھر خشتی بر روی خشتی 
ديگر، ھر افزايش دستمزدی، 
مستلزم مبارزه ای جانانه بوده 

در ايران اسالم زده، .  است
سرمايه و کارفرمايان بعضا حتی 
ھمان حقوق و مزايا و 
دستمزدھای بخور و نمير 
کارگران را در موعد مقرر 

در چنين .  پرداخت نميکند
شرايطی اعالم اينکه با توجه به 

حسن اعتماد کارگران به "
ما شاھد ھيچ اعتراض "  سنديکا

و اعتصابی نبوده ايم نشان يک 

 !اين سنديکاليسم است
 "ھيچ اعتصاب و حرکت اعتراضی مشاھده نشده است"

 على جوادى

گرايش ارفاق ميشود و به آن صرفا 
بمثابه يک ابزار دفاعی از حقوق و 
سطح معيشت و شرايط کار 

اين .  کارگران نگريسته ميشود
. گوشه ای از نقش سنديکاليسم است

بيان تمام .  اما يک روی سکه است
درصورتيکه .  عملکرد آن نيست

يک رکن ديگر فعاليت سنديکاليسم 
مھار کردن و کنترل اعتراضات 
. راديکال توده ھای کارگر است

جلوگيری از گسترش اعتراضات 
راديکال توده ھای کارگر، قرار 
دادن اين اعتراضات در چھارچوب 
قابل قبول برای سيستم و نظام 
بورژوايی حاکم، تقليل سطح توقع و 
انتظار کارگران و ھمچنين مقابله با 
گرايشات راديکال و شورايی و 
کمونيستی کارگران از ارکان ديگر 

گفته ھای .  سياست سنديکاليسم است
رضا رخشان نيز اين جنبه از 
فعاليت سنديکاليستھا را نيز بطور 

در اين جا ما آن .  دقيق بيان ميکند
رکن سياست سنديکاليستی را 
مشاھده ميکنيم که تالش ميکند 
جلوی اعتراضات راديکال و توده 

 . ای کارگران را سد کند

 

گفتگوی رضا رخشان عالوه بر 
اشاره به اين نقش در عين حال 
تالش ميکند مطلوبيت اين جنبه از 
فعاليت سنديکاليستی را به مقامات 

"حاکم خاطر نشان کند ھيچ . 
اعتصاب و حرکت اعتراضی 

بيان اين "!  مشاھده نشده است
. تکان دھنده است.  مطلوبيت است

رسما و علنا بعنوان يک اقدام مثبت 
در کارنامه خود اعالم ميکنند که 
در دوران اين سنديکا ھيچ اعتراض 
و اعتصابی صورت نگرفته است 
در صورتيکه در دوره قبل بيش از 

اعتراض و اعتصاب صورت  ۵٠
و اين از قرار يکی از .  گرفته است

دستاوردھای سنديکای کارگران 
کارگران .  نيشکر ھفت تپه است

نيشکر ھفت تپه  بارھا و بارھا 
از .  به خيابان آمدند.  مبارزه کردند

مردم برای تحميل خواستھايشان 
. درخواست کمک کردند

اعتراضشان يکی از مھم ترين 

٨١شماره   
رو در رويی آشکار با مبارزه بر 
حق کارگران و تالشی برای 
کنترل و مھار اين تنھا راه تحقق 
مطالبات و خواستھای کارگران 

مساله اين نيست که سنديکا .  است
توانسته است، چه با مبارزه و چه 
حتی با سازش و بند بست، کاری 
کند که کارگران حقوق و مزايای 
خود را در آخر ماه دريافت کنند، 
. نه؟ حتی اينطور ھم نيست

کارگران ھفت تپه ھنوز حقوق و 
مزايايشان دير به دير پرداخت 

ھنوز حتی بنا به ادعای .  ميشود
نگران آينده "خود سنديکا کارگران 

ھنوز .  خود ھستند"  و امنيت شغلی
حقوقشان با دو ماه تاخير پرداخت 

 . ميشود

 

اما ھدف از اين اظھارات چيست؟ 
اين گفته ھا که عمدتا و بحق باعث 
رويگردانی کارگران از سياست 
سنديکا و گرايش سنديکاليستی 

پس .  حاکم بر اين تشکل ميشود
ھدف چيست؟ در پاسخ بايد به نقش 
و عملکرد سياسی سنديکاليسم 

سنديکاليسم يک .  اشاره کرد
گرايش بورژوايی در جنبش 

دامنه و حيطه .  کارگری است
عملکرد آن صرفا محدود به 

. کارگر نيست"  مبارزه اقتصادی"
تاريخا اين .  عملکردی سياسی دارد

گرايش پيوند روشن و صريحی با 
سوسيال دمکراسی و يا گرايشات 

طبقه حاکمه داشته "  چپ"سانتر و 
به اين اعتبار جنبش .  است

سنديکاليستی بخشی از يک جنبش 
. وسيعتر اجتماعی است

سنديکاليسم آلترناتيو يک گرايش 
طبقه حاکمه برای سازماندھی 
اقتصادی و سياسی در صفوف 

در پايه ای .  طبقه کارگر است
ترين سطح آن گرايشی در صفوف 
طبقه کارگر است که مناسبات ضد 
انسانی کار و سرمايه و استثمار 
. کارگر برايش مورد سئوال نيست

عملکرد و نقش اين .  فرض است
گرايش علی العموم بسيار فراتر از 

مبارزه "و يا "  سنديکا سازی"
مانند ھر .  طبقه است"  اقتصادی

گرايش اجتماعی دارای افق معينی 
در زمينه مناسبات اقتصادی و 

به .  سياسی حاکم بر جامعه است
قول منصور حکمت اين تصور 
خام را بايد کنار گذاشت که گويا 
احزاب مبارزه سياسی ميکنند و 

تشکل ھای 
١٩صفحه   
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" مبارزه اقتصادی"کارگری 
کارگری را سازماندھی و 

در ايران گرايش .  نمايندگی ميکنند
سنديکاليستی چه به لحاظ تاريخی 
و چه به لحاظ عملی به طور ويژه 
ای با سنت توده ايسم و ھمچنين 

 -گرايش و سنت جنبش ملی 
توده .  اسالمی گره خورده است

اسالمی گری بيان   –ايسم و ملی 
سياسی گرايش سنديکاليستی در 

اظھارات .  سطح جامعه است
رضا رخشان نيز چنين جھت 
. گيری سياسی را بيان ميکند

ھدف از طرح مطلوبيت سنديکا 
" جذب"در اين شرايط برای 

بيشتر "  عضوگيری"کارگران و 
ھدف نشان .  برای سنديکا نيست

دادن نقش و مطلوبيت سنديکا 
برای بخشھايی از طبقه حاکمه و 
سرمايه و گرايشی در حکومت 

گويا دارند به زبان .  اسالمی است
بی زبانی اعالم ميکنند که اگر 
دستگاه سرکوب نتوانست مانع 
اعتراض کارگران شود، سنديکا 

جلب اعتماد "توانسته است با 
مانع جاری شدن "  کارگران

اعتراض و اعتصاب عليرغم عدم 
دستيابی کارگران به اصلی ترين 

بی .  مطالبات و خواستھايشان شود
جھت نيست که ايشان در پاسخ به 
سئوال خبرنگار که ميگويد چرا 

شورای اسالمی "بجای ايجاد 
بر تشکيل سنديکا تاکيد "  کار

نقد خود به نھاد ارتجاعی "  کرديد
" شوراھای اسالمی"و سرکوبگر 

"را اينگونه طرح ميکند علت : 
اين مخالفت تنھا وجود آئين نامه 
ھا و دخالت ھايی بود كه باعث 
محدود شدن شعاع حركتی 

و "  .نھادھای صنفی شده بود
"اضافه ميکند اين وضعيت : 

باعث شده بود تا در كارگران 
نوعی بدبينی نسبت به فعاليت 
شورای كار وقت كارخانه به 
وجود آيد به طوری كه اين تشكل 
سرانجام به دليل ناكارآمدی با 
" .درخواست كارگران منحل شد

سياست اعالم شده در اين گفته ھا 
نسبت به شوراھای اسالمی دقيقا 
بيانگر سياست يک گرايش توده 

" سياست کارگری"ايستی در قبال 

 !اين سنديکاليسم است
 "...ھيچ اعتصاب و حرکت اعتراضی مشاھده نشده است"

در صورتيکه توده ھای .  حکومت اسالمی است
کارگر و کارگران راديکال به طور روشنی در 

خود بارھا و "  مبارزه و اعتصاب ۵٠"ھمين 
بارھا خواھان انحالل و درھم شکستن اين نھاد 

يکی از خواستھای کارگران .  ارتجاعی شده اند
نيشکر ھفت تپه انحالل شورای اسالمی 

اين کارگران خواھان اخراج .  کارخانه بود
نماينده حراست و جمع کردن بساط اين اوباش 
اسالمی و ضميمه دستگاه سرکوب رژيم 

اين "  ناکارآمدی"مساله بر سر .  اسالمی بودند
" ناکارآمدی"اگر اين جريانات .  جريانات نبود
در پيشبرد اھداف "  ناکارآمدی"داشتند، اين 

ما اجازه .  ارتجاعی و شکست خورده شان بود
نميدھيم اين تاريخ اعتراض کارگران ھفت تپه 

 . را مخدوش کنند
 

مصاحبه رضا رخشان نشانگر ابعادی از 
عملکرد و سياست سنديکاليستی در ايران است 

واقعيت .  که تاکنون به اين روشنی بيان نشده بود
اين است که سرکوب وحشيانه ھر اعتراض 
کارگری تاکنون حتی اجازه رشد و گسترش 
چندانی به گرايش سنديکاليستی در جامعه نداده 

اما مبارزات اخير بخشھايی از کارگران .  بود
در عين حال زمينه ای را فراھم آورده است که 
گرايش سنديکاليستی با سوار شدن بر آن بتواند 
بر متن اعتراض کارگران به خود سر و سامان 
و سازمانی دھد و بعضا نتيجه بخشھايی از 

ايجاد .  مبارزه کارگری را از آن خود کند
سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه نمونه ای از 

در اين .  تالش سنديکاليسم در ايران است
چھارچوب ذکر چند رکن سياست کمونيستی 

ما کمونيستھا از ھر نوع .  حائز اھميت است
تالش کارگران برای ايجاد تشکل ھای مستقل 

ما از تالش ھر بخشی از .  کارگری دفاع ميکنيم
کارگران برای بھبود زندگی و شرايط کارشان 

اما در عين حال بر سازماندھی .  دفاع ميکنيم
جنبش شورايی و مجمع عمومی کارگران و 
ايجاد تشکل ھای توده ای کارگران متکی بر 
مجمع عمومی و اراده مستقيم کارگر تاکيد 

تقابل گرايش راديکال و سوسياليستی و .  ميکنيم
سنديکاليستی در طبقه   -گرايش رفرميستی 

کارگر از نقطه نظر ما در عين حال گوشه ای 
از يک جدال پايه ای تر برای نابودی نظام 
سرمايه داری در پس قيام و انقالب کارگری 

 . است
 

اظھارات رضا رخشان نشان حقانيت نقد 
گرايش راديکال کمونيستی و شورايی طبقه 

 . *کارگر به گرايش سنديکاليستی است

٨١شماره   
 

 !محسن حکيمی دستگير شد

 ،شب ١٢دوشنبه دوم ديماه ساعت  ،بنا به اخبار منتشر شده
محسن حکيمى عضو کميته ھماھنگى براى ايجاد تشکل 
کارگرى و عضو کانون نويسندگان توسط ماموران لباس 
شخصى و امنيتى رژيم اسالمى دستگير و زندانى شده 

 . است
 

ما دستگيرى محسن حکيمى را محکوم ميکنيم و خواھان 
 ،افشين شمس ،آزادى فورى و بيقيد و شرط محسن حکيمى
 . منصور اسانلو و کليه زندانيان سياسى ھستيم

 

 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨دسامبر  ٢۴ – ١٣٧٨ديماه  ۴

آذرماه  ١٨بدنبال برگزارى مراسم گسترده روز دانشجو در 
کميته انظباطى دانشگاه مبادرت به احضار  ،در شيراز

دانشجويان و بازجوئى و پرونده سازى براى آنان کرده 
دانشجو به کميته  ٣٠طى روزھاى اخير بيش از .  است

ليست تعدادى از دانشجويان احضار .  انظباطى احضار شدند
آرش روستايی، سعيد خلعتبری، :  شده به قرار زير است

ھادی الم لی، حمداله نامجو، کاظم رضايی، جليل رضايی، 
يونس ميرحسينی، افشين ھوشنگ، اسماعيل معدنچی، 
اسماعيل جليلوند، محسن زرين کمر، امين درستی، عبداله 
داوديان، اکبر حسن پور، سعيد خسروآبادی، لقمان فديری، 
آرمين برازش، آلما رنجبر، ھمت جھانشاھی، احسان 
ھاشمی، روح اله قاسمی، دلير بارخدا، کامران محمدی، 
نسيم دالوند، ندا اسکندری، محدثه محوی شيرازی، فاطمه 

 . آقايی و مجتبی شيخيان
 

اين دانشجويان را "  جرم"نھادھاى امنيتى دانشگاه شيراز 
شرکت در مراسم روز دانشجو و سخن گفتن در تريبون آزاد 

بدنبال برگزارى اين مراسم بسيجيھا در .  اعالم کرده است
توھين شده "  مقدسات"و "  رھبر"دانشگاه اعالم کردند که به 

کميته .  و دست به تحرکاتى تھديد آميز عليه دانشجويان زدند
انظباطى تالش دارد با پرونده سازى براى دانشجويان آنھا 

جمھورى .  را از تحصيل محروم و يا از دانشگاه اخراج کند
اسالمى تالش کرد با ايجاد فضاى امنيتى و نظامى در 
دانشگاھھا و روى دوش سرکوب گسترده دانشجويان چپ 

اما موفق .  آذر را گورستانى کند ١۶در سال گذشته فضاى 
نشد و امروز با اين احضارھا و پرونده سازيھا دارد از 

 . دانشجويان انتقام ميگيرد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى احضار و پرونده سازى براى 
دانشجويان را محکوم ميکند و از دانشجويان دانشگاه شيراز 
و دانشگاھھاى کشور ميخواھد در حمايت از دوستانشان 

 . دست به تجمع و اعتراض بزنند

 ٢٠٠٨دسامبر  ٢۴ – ١٣٧٨ديماه  ۴حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 

 در باره احضار دانشجويان شيراز



يک دنياى بھتر                                                                 ٢٠صفحه     

 17ھفته گذشته چھارشنبه 
دسامبر، بدنبال چند روز شورش 
و اعتراضات وسيع خيابانی در 
يونان، ھزار تن از کارگران 
راديکال و معترض به استثمار 
خشن سرمايه، به دولت و رسانه 
ھای بورژوايی که می کوشيدند 
اعتراض وسيع مردم را به يک 

نسبت دھند "  ارازل و اوباش"عده 
و ھمچنين به رھبری اتحاديه 
سراسری کارگری که در اين 
تصوير سازی با دولت سھيم شده 
و با سازش و مماشات با دولت 
در صدد لغو اعتصاب عمومی و 
ايزوله کردن مبارزات کارگری 
از مبارزات عمومی مردم بودند، 
 مرکز اتحاديه سراسری يونان

GSSE  آتن را به اشغال
کارگران بالفاصله .  درآوردند

نمای ساختمان را به بنر خود که 
مطالبات شان بر آن نوشته شده 

کارگران سپس .  بودند آذين کردند
مجمع عمومی تشکيل داده و بيانيه 
ای را به تصويب مجمع عمومی 
رساندند و به مطبوعات مخابره 

 .نمودند
 

اين حرکت راديکال و اعتراضی 
بيانگر خشم بخش وسيعی از 

مشغول حذف خدمات اجتماعی 
مردم است، شورش ھای گسترده 
  .مردم امری اجتناب ناپذير است

 

شورش در يونان که بدنبال کشته 
ساله  15شدن يک نوجوان 

توسط پليس آغاز شد، سريعا به 
کل کشور يونان سرايت کرد و 
پايه ھای دولت را به لرزه 

بعالوه اين شورش .  درآورد
دولت ھای بورژوايی در ساير 
کشورھای اروپا را نيز برآشفته 

ھمه ميدانستند .  و نگران ساخت
که اين شورش ناشی از خشم 
مردم نسبت به اين نظام 
. استثمارگر و بی عدالتی آن است

سارکوزی، رئيس جمھور 
فرانسه، نگرانی خود را رسما 

  .ابراز نمود
 

حرکت اين دسته از کارگران 
راديکال يونان در اين شرايط به 
اعتراض خيابانی يک خصلت 

با اشغال مرکز .  کارگری بخشيد
اتحاديه و طرح مطالبات 
کارگران و ھمچنين طرح مطالبه 
تشکيل مجامع عمومی يک 
حرکت کامال راديکال و 

اين اقدام نشان .  کارگری است

 مجمع عمومی 
 خواست کارگران راديکال يونان

 

 آذر ماجدی 

کارگران از نظام حاکم و نقشی است 
که اتحاديه ھای کارگری ايفاء می 

در دھه ھای اخير مبارزه عليه .  کنند
تريديونيونيسم و رھبری اتحاديه 
ھائی که بعضا بسيار فاسد نيز 
ھستند در کشورھای اروپايی در 

بويژه در .  جريان بوده است
کشورھای ايتاليا و فرانسه اين 

 80و  70مبارزه در دھه ھای 
در .  ميالدی بسياری اوج داشت

آلمان اخيرا فساد و ارتشاء مالی 
بخشی از رھبری اتحاديه ھا افشاء 

  .شد
 

اين واقعيت که تريديونيونيسم مبلغ 
افق سازش طبقاتی است بر کليه 
کارگران فعال و راديکال آشکار 

توده کارگران در بسياری .  است
موارد با نارضايتی و از ناگزيری 
. به سياست ھای اتحاديه تن می دھند

روشن است که در شرايطی که 
نظام سرمايه داری با يک بحران 
عميق و گسترده دست به گريبان 
است، اخراج و بيکاری و بی 
خانمانی بسياری از کارگران را 
تھديد ميکند، و ھمچنين در شرايطی 
که دولت بورژوايی به نجات 
سرمايه و بورژوازی آمده است و 
ميليون ھا دالر برای نجات سرمايه 
داری ھزينه ميکند، در ھمان حال 

٨١شماره   
داد که کارگران خاموش نمی 

نشان داد که اعتراض .  نشينند
صرفا دانشجويی يا ناشی از يک 

اين .  حرکت خشمگين و کور نيست
حرکت کارگران يونان را بايد به 

بايد کوشيد تا اين .  فال نيک گرفت
حرکت گسترده شود و به 
. کشورھای ديگر نيز گسترش يابد

طبقه کارگر آگاه و متشکل بايد در 
اين شرايط در صف اول مبارزات 
توده ای عليه سرمايه و دولت 

اين .  سرمايه داری قرار گيرد
شرايط سخت و مشقت بار در عين 
حال مناسب ترين شرايط برای 
سرنگونی نظام سرمايه و 

 .برقراری سوسياليسم است
 

دامن زدن به يک جنبش تشکيل 
تشکالت توده ای کارگری منبعث 
از اراده توده کارگران و متکی به 
مجامع عمومی بايد در دستور کار 
جنبش کارگری و کمونيستی قرار 

تبديل سنت تشکيل مجامع .  گيرد
عمومی منظم به يک سنت پايدار 
کارگری می تواند و بايد به يک 
سنت کارگری بين المللی بدل 

بعالوه، طبقه کارگر نيازمند .  گردد
حزب کمونيستی کارگری خويش 

تشکيل احزاب کمونيستی .  است
راديکال و انقالبی کارگری از 
ملزومات اصلی مبارزه طبقه 
کارگر عليه سرمايه داری و 
استقرار حکومت کارگری و 

جنبش کمونيستی .  سوسياليسم است
بايد سريعا در اين راه قدم 

 *.بردارد

 کمونيسم کارگرى
نقدى از زاويه طبقه .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه .  کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى
تلقى .  تامروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت اس

حق برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در 
اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و .  مالکيت نميتوانست باشد

پرولتاريا نميتواند آزاد .  استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد
برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و در .  شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود

 .اجتماعى است -اساس اقتصادى 
 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص 
جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ .  کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که .خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است
با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و 

اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن .  مصائب آن را نمايندگى ميکند
  .ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است



٢١صفحه   يک دنياى بھتر                     ٨١شماره    

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی
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Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America 

Routing Number : 

 121 000 248 

Account Number: 

 36 48 46 88 52 

  ،ستون آخر
 است؟" جنايتکار"چه کسى 

 سياوش دانشور

در ميان انبوه اخبار مرگ و 
خودکشى و اعدام مواردى توجه 

بويژه قالبى .  ويژه اى را جلب ميکند
که به خبر ميدھند بشدت آزار دھنده 
و بيانگر تخصص ژورناليسم 
بازارى و قلم به مزد دنياى امروز 

قتل عام ":  تيتر خبر اينست.  است
اين !  "خانوادگى اين بار در اروميه

بار؟ اين تاکيد اعترافى ضمنى به 
سير رو به رشد خودکشيھاى دسته 

رھا شدن از "  انتخاب"جمعى و 
دست وضعيتى است که براى طبقه 
کارگر و مردم محروم آن جامعه 

 . فراھم آورده اند

 

 :و اما خود خبر چنين ميگويد

 

پس از قتل ھمسر و  مرد جنايتكار"
 .دو فرزند خوانده اش خودكشى كرد

ھفته گذشته اھالى خيابانى در 
اروميه با شنيدن صداى شليك چند 
گلوله موضوع را به پليس اطالع 

بنابر اين گزارش، بى درنگ  .دادند
گروھي از كارآگاھان پليس آگاھى 
ھمراه بازپرس كشيك قتل اروميه در 
محل حادثه حاضر شدند و پس از 
ورود به خانه مورد نظر با جسد 
اعضاى يك خانواده كه با شليك 
گلوله به قتل رسيده بودند رو به رو 

با اسلحه كمرى  عامل جنايت  .شدند
و  5زن جوان و دختر و پسرخوانده 

 .ساله اش را به قتل رسانده بود 3
در ادامه اسلحه اى كه قاتل از آن 
استفاده كرده بود در محل جنايت 

در حالى كه ورود فردى  .كشف شد
ناشناس به داخل خانه دور از ذھن 
بود پيدا شدن يك نوار كاست در 

معماى اين ماجرا را محل جنايت 
پدر خانواده در اين نوار  .فاش كرد

ھمسر  به خاطر فقر مالىادعا كرده، 
و دو فرزند خوانده اش را به قتل 
 .رسانده و سپس خودكشى كرده بود

مرد در ادامه تحقيقات مشخص شد 
چندى قبل يك دختر و پسر  جنايتكار

را از بھزيستى به فرزند خواندگى 

. قبول كرده و به خانه اش آورده بود
ھم اكنون تحقيقات در اين ارتباط از 

 ."سوى بازپرس پرونده ادامه دارد

 

کسى است که "  مرد جنايتکار"اين 
دو کودک را به خانه اش مى آورد 

" جنايتکار"او نه تنھا .  تا بزرگ کند
نبوده بلکه تالش کرده دو انسان را 
از دنياى جنايت و تجاوز برھاند و 

دراين خبر و .  به فرزندى قبول کند
معيارھاى اين جامعه کسى دنبال اين 
نيست که چرا و چگونه کسى 
حاضر ميشود ھمسرش و دو 
فرزندش و خودش را بکشد تا از 
مرگ تدريجى دسته جمعى در چرخ 

يابد؟ کسى منشا و "  نجات"دنده فقر 
انگيزه خودکشى دسته جمعى 
کارگران و محرومان را دنبال 

کسى نميپرسد چرا فقر در !  نميکند
جامعه بحدى است که جز خودکشى 
راھى براى تعدادى باقى نگذارد؟ 

معماى اين "کسى دنبال کشف 
اصال چرا فقر وجود !  نيست"  ماجرا

دارد؟ دليل اين ھمه ثروت در مقابل 
درياى فقر چيست؟ منشا آن 
کجاست؟ چرا دولت و قانون و 
فرھنگ و اخالق و مذھب و سياست 
و قدرت و دادگاه و پليس و اوباش 
طرف پولدارھا است و چرا نقش 
جناب کارآگاھان و پليس اينست که 
اداى جانى دالر دربيارند و 

" مرد جنايتکار"ژورناليستھا از 
بنويسند؟ منشا اين وارونه سازى 

 حقايق ساده کجاست؟

 

در دنياى واقعى نه آن مرد 
است و نه حقيقتى دراين "  جنايتکار"

جنايتکار واقعى .  اخبار وجود دارد
کسانى اند که بر مصدر حکومت 

کسانى اند که بر .  نشسته اند
کرسيھاى وزارت و وکالت تکيه 
داده اند و منافع سرمايه دارانى را 
پاسدارى ميکنند که کارگران و 
محرومان جامعه را در دو راھى 
مرگ تدريجى يا خودکشى فردى و 

جنايتکار واقعى .  جمعى قرار ميدھند
نظامى است که مبتنى بر فقر و فالکت 
عده اى کثير و ثروت و شکمبارگى 

کسانى اند که براى .  عده اى قليل است
توليدکنندگان واقعى ثروت اجتماعى 

در اردوھاى  ،جھنمى درست کردند
کار به بردگى شان کشاندند و ھر وقت 
الزم ببينند در چشم بھم زدنى به 
. خيابان و نيستى پرتابشان ميکنند

جنايتکار واقعى نظام و سيستم قانونى 
و ايدئولوژيک و سياسى اى است که 
توجيه گر اين وضعيت است و نه 
قربانيانى که زير فشار و گرسنگى 
. جان خود و عزيزانشان را ميگيرند

جنايتکار واقعى نظام کثيف و منحط 
سرمايه دارى است که ھر لحظه در 
خانه و کارخانه و زندان و خيابان 

 . مشغول قتل سريال است

 

نظامى که انسانھاى بيگناه و شريف را 
صرفا بدليل گرسنگى و فقر مالى به 

حکم  ،اعدام توسط خود وادار ميکند
نامشروع بودن و ورشکستگى خود را 
. با صداى بلند اعالم کرده است

که متاسفانه  ،تراژديھائى ازاين دست
مکررا بويژه در ميان خانواده ھاى 
کارگرى و پرتاب شده به جھنم فقر و 

در  ،فالکت و گرسنگى رخ ميدھد
صفحه "بھترين حالت جائى در حاشيه 

اما .  روزنامه ھا پيدا ميکنند"  حوادث
ترھات فالن آخوند از سر و کول مردم 
در راديو و تلويويزن و مدرسه و 

ھمه .  ديوارھا و ھمه جا باال ميرود
 . چيز اين نظام وارونه است

 

. کارگران با خودکشى نجات نمى يابند
بايد بجاى خودکشى دسته جمعى عليه 
بنيادھاى فقر و گرسنگى و اين 
مناسبات کثيف استثمارى برخيزند و 
. دسته جمعى آن را نابود و بزير بکشند

اردوى فقر نميتواند خودکشى کند بايد 
بايد .  نظام مسبب فقر را سرنگون کند

عدالت واقعى و انقالبى و کارگرى را 
جنايتکاران واقعى را بايد .  اجرا کرد
 .*بزير کشيد

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  


