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دو گرايش در مبارزه برای افزايش دستمزد

يادداشت سردبير،

)مالحظاتی پيرامون کمپين "طومار خواست افزايش دستمزدھا"(

على جوادى

سياوش دانشور

صفحه ٣

بيانيه حزب

فرانسه ،سالح اعتصاب

پيرامون سياست اخير دولت آمريکا در قبال رژيم اسالمی
به مردم آزاديخواه گوتنبرگ

روز پنجشنبه  ١٩مارچ ،کارگران فرانسه دومين
اعتصاب عمومى خود را عليه دولت سارکوزى برگزار
کردند .اعتصاب عمومى قبلى در  ٢٩ژانويه صورت
گرفت .در اعتصاب عمومى دوم بيش از يک ميليون نفر
شرکت کردند و مورد حمايت دو سوم مردم در فرانسه
قرار گرفت .اعتصاب در شھرھاى مختلف فرانسه و
اعتراض به سياستھائى که قرار است ھزينه بحران را از
گرده طبقه کارگر بکشد ،نسيم جديد سياسى در اروپا
است و فرانسه در جلو اين صف قرار دارد .ھدف
اعتصابيون که بخشھاى ترانسپورت شھرى ،حمل و نقل،

ما پيروز شديم ،جمھورى اسالمى شکست خورد!
"دو روزی که شھر گوتنبرگ را به لرزه
انداخت"
شھال نوری

صفحه ۶

روزھای پايانی سال گوتنبرگ يکپارچه
شور و اعتراض بود!
کريم نورى

صفحه ٨

با ھيات دائر حزب،

نم!

اپوزيسيون ،جمھورى اسالمى ،حق سفر
سياوش دانشور
پروازھاى داخلى و خارجى ،پااليشگاھا ،صنايع ماشين
سازى ،تاسيسات برق ،مراکز آموزشى و ادارى را يا
تعطيل و يا نيمه تعطيل کرد ،مقابله با طرحھاى صرفه
جوئى دولت سارکوزى و کمک به سرمايه داران است
که تاکنون اين اقدامات به وخامت بيشتر معيشتى
کارگران ،بيکارى بيشتر ،ناامنى شغلى و پائين آمدن
دستمزدھا منجر شده است .کارگران به اين وضعيت
اعتراض دارند و متقابال خواھان افزايش دستمزدھا و
کنار گذاشتن سياستھاى دولت مبنى بر کاھش خدمات
عمومى اند.
صفحه ٢

صفحه ١٣

با تمام قوا در مقابل تھديدات و تحريکات مذھبی
عليه آزادی بيان و نقد!
در صفحات دي گ ر :آغ از ب ه ک ار دف ت ر
پناھندگى حزب واحد پاکستان ،اعتص اب
کارگران ايران خودرو نتيجه داد ،حس ام
فيروزى را آزاد کنيد ... ،و نامه ھا.

خاتمى آمد ،خاتمى رفت...
مرگ بر جمھورى اسالمى
على جوادى

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه ١۵

صفحه ٢

فرانسه،
سالح اعتصاب ...
سونامى بيکارى و فقر در تمام کشورھاى جھان
بويژه در کشورھاى صنعتى از آمريکا و بريتانيا و
فرانسه و آلمان و غيره ھر روز تعدادى را در کام
خود فرو ميبرد .سارکوزى که قبال ژست ميگرفت
که "کسى در فرانسه به اعتصاب توجه نميکند" و
البته در اعتصاب عمومى  ٢٩ژانويه پاسخش را
گرفت ،اينبار واکنشى ھمراه با ترس و وحشت نشان
داد .او ناچار شد اين ترس طبقه سرمايه دار و
دولتش را در "فھميدن نگرانى مردم فرانسه" بيان

يک دنياى بھتر

شماره ٩٣

اعتصاب کارگران ايران خودرو نتيجه داد!
بنا به خبر دريافتى ،کارگران ايتکوپرس ايران خودرو موفق به دريافت دستمزدھاى اسفند ماه
خود شدند .در اطالعيه قبلى اشاره کرديم که روز سه شنبه  27/12/87بيش از  300نفر از
کارگران قسمتھای رنگ ،رام و پای پرس و ...پس از زدن کارتھای ورودشان ،بدون آنکه
لباسھايشان را عوض نمايند ،از اول صبح کار را تعطيل نموده و در محوطه سايت يک
ايتکوپرس در اعتراض به عدم دريافت دستمزد و مبالغ اضافه کاری اسفند و عيدی پايان سال
خود دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند .بخشى از کارگران شيفت شب نيز بدون آنکه
محل کار را ترک کنند به کارگران اعتصابی پيوستند که مديريت و حراست قصد داشتند آنھا
را سريعا از محل کار با بھانه "حفظ نظم" و اينکه "کار شما تمام شده" بيرون کنند .دادافر
مدير کل ايتکو پرس به کارگران وعده داد که حتما فردا چھارشنبه دستمزدھا و عيدى
کارگران را پرداخت ميکند .کارگران که تا حوالى ظھر در اعتصاب بودند ،اعالم کردند در
صورت عدم پرداخت دستمزدھا و مطالباتشان روز چھارشنبه را اعتصاب خواھند کرد.
ديروز چھارشنبه  28/12/87مبالغ دستمزدھای بيش از  1700نفر از کارگران سايت ھاى
يک و دو ايتکوپرس به حسابشان واريز شد .اما عيدی پايان سال کارگران ھمچنان پا درھوا و
پرداخت نشده باقی ماند! اين در حاليست که بعلت تعطيلی ايران خودرو تا پانزدھم فروردين
 88کارگران ھيچگونه دسترسی به اعتصاب و اعتراض ندارند و اين بخشی از ترفند دادفر و
سرمايه داران دزد در ايجاد تاخير و مانع در پرداخت حقوق معوق کارگران و ايجاد پراکندگی
در بين آنان است!

کند .اما اين "فھميدن" نه پاسخ بيکارى نجومى و
ميليونى را ميدھد و نه کارگران را خانه شان
ميفرستد.
معضل اما ھنوز به اردوى طبقه کارگر و ناآمادگى
اش مربوط است .ھنوز گرايش راديکال و
کمونيستى طبقه کارگر در راس اين اعتراضات
عروج نکرده و پرچم سياسى و حزبى اش را در
مقابل کل بورژوازى فرانسه بلند نکرده است .بايد
ملزومات اين امر را فراھم کرد .در غير اينصورت
جريانات چپ مرکز و سنت تريديونيونيستى که
پاسخى جز پالتفرم بورژوازى ندارد ،اين
اعتصابات و اعتراضات را به شکست ميکشانند.
زمانى نه چندان دور وقوع يک اعتصاب عمومى
کارگرى در اروپا يک امر دور از انتظار بود و اين
پايه مادى روشنى داشت .امروز در متن بحران
جھانى سرمايه دارى و ھيوالئى که در مسير خود
زندگى ھا را نابود ميکند ،بازگشت به سنتھاى
راديکال اعتراضى طبقه کارگر الزامى و چه بسا
اجتناب ناپذير شده اند .ھيچ زمان مانند امروز پرچم
انترناسيوناليسم کارگرى و افق کمونيسم کارگرى
مورد نياز طبقه کارگر نبوده است .اگر در فرانسه
گوشه اى از تاريخ بايد تکرار شود ،نه بازگشت به
دوران دولتگرائى اقتصادى و يا حتى آرمانھاى
انقالب کبير ،بلکه اتخاذ سنت کموناردھا است.
کمونيسم طبقه کارگر و آلترناتيو سياسى و حزبى
آن ،تنھا راه حل بحران از موضع طبقه کارگر
است .راھھاى ديگر ھمه تنھا اسارت طبقه ما را
تجديد و تحکيم ميکند .بايد موانع اين امر را کنار
گذاشت و ملزومات اين پيشروى را فراھم کرد* .

يکی از کارگران سايت يک ميگفت :اگر اعتصاب روز سه شنبه نبود حتی ھمين دستمزدھا را
ھم نميدادند .اين برای ما موفقيت و تجربه خوبی بود .اما ما ھمه طلبھا و حقوقمان را
ميخواھيم.
حزب ،پيروزى کارگران و بيرون کشيدن حقوق حقه خود را از حلقوم سرمايه داران تبريک
ميگويد .ھر زمان کارگران متحد و بموقع بميدان آيند و دست روى مطالبات و منافع عمومى
کارگران بگذارند ،ميتوانند پيشروى و پيروزى را تضمين کنند .بايد اتحاد ايجاد شده را قدر
دانست و براى تقويت آن در کل مجموعه صنعتى ايران خودرو کوشيد.
حزب سال نو را به کارگران ايران خودرو و طبقه کارگر ايران و اردوى آزادى و برابرى
تبريک ميگويد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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کارگران مضحکه "افزايش"  ٢٠درصدی
حداقل دستمزد را نپذيريد!
متشکل شويد .مجامع عمومی خود را برگزار کنيد .نمايندگان خود
را انتخاب کنيد .حداقل دستمزد بايد توسط نمايندگان سراسری شما
کارگران و بر مبنای نيازمنديھای يک زندگی انسانی تعيين شود .به
اين فقر و فالکت و تحقير و بی حقوقی بايد پايان داد .بساط اين
اوباش اسالمی و نظام سرمايه داری را بايد برچيد.

صفحه ٣
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دو گرايش در مبارزه برای افزايش دستمزد
)مالحظاتی پيرامون کمپين "طومار خواست افزايش دستمزدھا"(

على جوادى
مبارزه برای افزايش دستمزد
مبارزه ای منحصر به گرايش
راديکال – سوسياليستی و
شورايی و يا گرايش محافظه کار
و سنديکاليستی طبقه کارگر
نيست .برای طبقه کارگر مبارزه
برای افزايش دستمزد مانند نفس
کشيدن امری حياتی و ضروری
است .يک مبارزه دائمی ،تعطيل
ناپذير و ھمگانی است .تالش
برای جلوگيری از کاھش سطح
رفاه طبقه کارگر و سازماندھی
يک تعرض جدی برای افزايش
سھم طبقه کارگر از محصوالت
توليد شده جامعه که حاصل
دسترنج خود کارگران است ،يک
مبارزه ھميشگی است .کمونيسم
کارگری يک نيروی تعيين کننده
اين جنبش است .پيشبرد و
سازماندھی اين مبارزه يک
خصيصه ذاتی جنبش شورايی و
کمونيسم کارگری است .ما برای
نابودی سيستم کار مزدی و
سرمايه داری مبارزه ميکنيم .اما
مادام که نظام کارمزدی برپا
است ،جنبش ما برای حداکٽر
آسايش و رفاه ممکن برای
کارگران و مردم زحمتکش تالش
ميکند.
اما در عين حال سياستھا ،اھداف،
روشھا و کال سنتھايی اين دو
گرايش را در حتی در مبارزه
برای افزايش دستمزد از ھم
متمايز ميکنند .ھر کدام از اين
گرايشات با سنت و سياست خود
برای افزايش دستمزد مبارزه و
تالش ميکنند .دامنه ،مطالبات و
مبانی متفاوتی نقطه تحرک اين
گرايشات در صفوف طبقه کارگر
ھستند .شناخت تفاوتھا و نقد
سياستھای راست و سنديکاليستی
يک ضرورت تامين ملزومات
پيشروی سياست راديکال –
سوسياليستی طبقه کارگر و
پيشبرد موفق مبارزه برای
افزايش دستمزد است .مبارزه
برای اصالحات اقتصادی به
معنی حل شدن در اصالحات و
افق رفرميستی و سنديکاليستی
نيست .گرايشات سنديکاليستی و

رفرميستی بايد بطور دائم فشار ما
بعنوان يک گرايش متفاوت
کارگری را بر سياستھای راست و
سازشکارانه خود حس کنند و
فعالين جنبش ما بايد در راس تالش
برای بھبود اقتصادی زندگی طبقه
کارگر قرار گيرند.
مبارزه برای تعيين و افزايش حداقل
دستمزد مبارزه ای است که در
سالھای اخير در صفوف طبقه
کارگر ابعاد گسترده تری يافته
است .ما ھر ساله در ايام پايانی
سال شاھد تشديد کشمکش بخشھای
مختلف طبقه کارگر و کارفرما و
دولت سرمايه برای تعيين حداقل
دستمزد و ميزان افزايش دستمزدھا
ھستيم .در سال اخير ھم بار ديگر
شاھد شکل گيری کمپينی بمنظور
جمع آوری امضا برای افزايش
حداقل دستمزد بوديم که بنا به
گزارشات منتشر شده بيش از ده
ھزار امضا برای اين کمپين جمع
آوری شده است .اين طومار از
قرار تسليم شورايعالی کار بمنظور
پيگيری خواستھای "کمپين" شده
است .ھدف از اين يادداشت بررسی
جوانب مختلف مبارزه برای
افزايش حداقل دستمزد و نقد گرايش
سنديکاليستی در اين راستا است .
خواست افزايش حداقل دستمزد
خواست ھمه بخشھای طبقه کارگر
است و آنجائيکه اين طومار که
اعالم ميکند" :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 ".تماما مورد
حمايت گرايش راديکال –
سوسياليستی و شورايی طبقه کارگر
است .رژيم اسالمی و سرمايه در
ايران شرايط فالکتبار اقتصادی را
به طبقه کارگر تحميل کرده اند .در
شرايطی که خط فقر اسالمی اعالم
شده حدود  ٨٠٠ھزار تومان در ماه
است ،تعيين حداقل دستمزد معادل
 ٢٦٠ھزار تومان يک جنايت دسته

شماره ٩٣

جمعی طبقه حاکم عليه طبقه
کارگر و توده مردم محروم و
زحمتکش است .اما مساله و
تفاوت بر سر چگونگی
سازماندھی و سياستھای حاکم در
پيشبرد مبارزه ا ی جدی و
اساسی برای دستيابی به ھمين
مطالبه است .در اينجا ما شاھد
گرايش
و
سنت
غلبه
سنديکاليستی در اين عرصه
ھستيم.
مبارزه برای افزايش دستمزد و
کمپين "جمع آوری امضا"
مبارزه برای افزايش دستمزد و
تعيين حداقل دستمزد نميتواند و
نبايد محدود به جمع آوری امضا
و طومار شود .نفس جمع آوری
طومار به خودی خود دارای
اشکالی نيست .الزاما نشاندھنده
و
راست
گرايش
يک
سنديکاليستی نيست .ميتواند
گوشه ای و تنھا گوشه ای از
يک مبارزه جدی و اساسی برای
افزايش دستمزد باشد .يک کمپين
طوماری ميتواند در محدوده ای
اذھان را به يک مطالبه جدی
جلب کند .اما محدود کردن
مبارزه برای افزايش دستمزد به
کمپين "جمع آوری امضا"
نشاندھنده افق و سياست راست و
سنديکاليستی در ھمين مبارزه
است .تمامی تجربيات مبارزاتی
طبقه کارگر حاکی از آن است
که جنبش برای افزايش دستمزد
بدون اتکاء به عمل مستقيم
اعتراضی توده ھای کارگر قادر
به يک گام پيشروی و پيروزی
نيست .در شرايطی که طبقه
کارگر برای دريافت حقوق و
مزايای پرداخت نشده خود در
مراکز کارگری متعدد دست به
اعتراض و تشکيل مجمع
عمومی و اعتصاب ميزند ،با
کارفرما و رژيم درگير ميشود،
با خانواده و ھم طبقه ای ھای
خود اعتراضش را به خيابان
ميکشاند ،در چنين شرايطی قرار
دادن کمپين جمع آوری امضا در
مرکز ٽقل تالش کارگر برای
افزايش حداقل دستمزد خواسته يا
ناخواسته تالشی "عقب تر" از
سطح عمومی اعتراض و
مبارزه طبقه کارگر برای
خواست افزايش دستمزد است.
از اين رو کمپين "جمع آوری"

امضا عليرغم طرح خواست
اصولی خود زمانيکه اھرم پيشبرد
کار خود را يک "طومار" قرار
ميدھد عمال به يک کمپين "کم
خطر" و "بی ويتامين" در مبارزه
عليه بورژوازی و رژيم اسالمی
تبديل ميشود .ھيچ مبارزه کارگری
بدون قدرت توده ھای معترض
کارگری قادر به دستيابی به اھداف
خود نيست .دستيابی به ھر ھدف و
مطالبه ای مستلزم روی آوری و
کاربرد ابزار الزم برای رسيدن به
آن ھدف است .نميتوان فراخوان
قيام داد اما اسلحه ھا را فراموش
کرد! جمع آوری امضا و طومار
يک سياست راديکال در مبارزه با
بورژوازی مستبد و حکومت
اسالمی نيست .اين ابزار خوانايی
الزم برای تحقق ھدف اعالم شده
خود را ندارد .چنين مبارزه ای از
پيش محکوم به عدم موفقيت است.
مبارزه ای که نتواند نيروی الزم
۠
آورد ،به
برای پيشروی را گرد
نيروی قدرت عمل مستقيم توده
ھای کارگر متکی نشود ،بدون
شک مبارزه موفقی نخواھد بود.
شانسی برای پيروزی نخواھد
داشت .و متاسفانه اين سرنوشت
کمپين ھای طوماری کنونی برای
افزايش دستمزد است .
اتکا به عمل مستقيم توده ھای
کارگر ،دامن زدن به جنبش مجامع
عمومی و شورايی کارگر و قرار
دادن اين ظرفھای اتحاد و تشکل
طبقه کارگر در محور پيشبرد
سياست افزايش دستمزد يک رکن
حياتی چنين مبارزه ای است.
مبارزه برای افزايش دستمزد امر
خود توده ھای متشکل و متحد شده
کارگر است .پيشبرد موفق چنين
سياستی مستلزم اين است که قدرت
بخشھای قابل مالحظه ای از طبقه
کارگر پشتوانه پيروزی چنين
مبارزه ای قرار
صفحه ۴

يک دنياى بھتر

صفحه ۴

دو گرايش در مبارزه
برای افزايش دستمزد ...
گيرد .افزايش دستمزد اگر جدی
گرفته شود ،اگر به شيوه ای
راديکال و کمونيستی پيگيری
شود ،مستلزم گرد آوری نيروی
الزم برای پيروزی است .رژيم
اسالمی با طومار عقب نشينی
نميکند .با امضا به خواست
کارگران تمکين نميکند .بايد با
قدرت کارگری وادار به عقب
نشينی شان کرد .يک تفاوت
سياست راديکال شورايی و
سياست محافظه کار سنديکاليستی
در ھمين مساله است .
در ھمين راستا مالحظات متعدد
ديگری ھم مطرح اند .مسئولين
اين کمپين طوماری گزارش کرده
اند که امضای ده ھزار کارگر در
بيش از چھل کارخانه را جمع
آوری کرده اند .از اين مسئولين
بايد پرسيد آيا بھتر نبود که
امضای کارگران ھمراه با ذکر
واحدھايی که در آن کار ميکنند،
ضميمه اين طومار شود؟ تا
جامعه بداند چه تحرکاتی در کدام
واحدھای توليدی برای تحقق اين
خواست در جريان است؟ آيا بھتر
نبود که اين کارگران در گام اول
در مراکز خود متشکل شوند؟
مجمع عمومی خود را برگزار
کنند .در مجمع عمومی شان
نمايندگان خود را انتخاب کنند.
خواست افزايش حداقل دستمزد بر
مبنای نيازمنديھای يک زندگی
انسانی را در دستور کار اين
نمايندگان قرار دھند؟ نمايندگان
مجامع عمومی خود را به يکديگر
مرتبط کنند و به جنبش برای
افزايش دستمزد گوشت و پوست
و استخوان الزم را بدھند؟ و در
ادامه برای پيشبرد اھداف اين
جنبش دست به عمل اعتراضی
حتی المقدور سراسری و
قدرتمندی بزنند؟ آيا ھمين ده
ھزار کارگر در چھل واحد
کارگری نميتوانستند بطور
سمبليک و اخطاری ھم که شده
دست به يک آکسيون اعتراضی
در جھت تحقق اين مطالبه بر حق
طبقه کارگر بزنند؟ آيا توده طبقه
کارگر از اين خواست و اقدامات

الزم برای تحقق آن حمايت
نميکرد؟ چرا مسئولين و دست اندر
کاران چنين کمپينی اين اھداف را
مد نظر قرار نداده اند؟ چرا اين
مسئولين قدرت ده ھزار کارگر را
به ده ھزار امضا تنزل داده اند؟
پاسخ را بايد در سياست محافظه
کارانه و سنديکاليستی مسئولين اين
کمپين جستجو کرد .
"تحويل شورايعالی کار"
مسئولين کمپين "طومار خواست
افزايش دستمزدھا" اعالم کرده اند
که امضاھای جمع آوری شده را به
"دفتر دبير شورای عالی کار در
وزارت کار برده اند و بدليل عدم
حضور نظر جاللی دبير
شورايعالی ،امضاھا را به مسئولين
دفتر ايشان دادند ".و پس از اشاره
به وضعيت فالکت بار معيشتی
کارگران اظھار کرده اند که:
"مسئولين دفتر دبير شورای عالی
کار امضاھا را تحويل گرفته و
شماره تماسی را به کارگران دادند
تا فردا  ١٨اسفند ماه از طريق اين
دفتر پيگير خواستھای خود باشند".
به چند مساله در اين رابطه بايد
پرداخت .
ارسال طومار مطالباتی کارگران به
وزارت کار و يا ھر مرجع اجرايی
رژيم اسالمی در خود يک اقدام
محاظفه کارانه نيست .اما اگر ھدف
کمپينی جمع آوری امضا و ارائه
اين امضاھا به مقامات رژيم باشد،
بدون شکل چنين مجموعه ای
بيانگر يک سياست راست و
محافظه کارانه در مبارزه برای
افزايش دستمزد است .ھمانطور که
برخی گرايشات سنديکاليست
مطالبات کارگران را به "پيشگاه
رھبر" برای پاسخگويی ميبرند .از
"رھبری" که خون کارگران در
زير ناخنھای انگشتانش لخته زده
است خواھان دلجويی و حل
مشکالت کارگری ميشوند .اما شايد
در پاسخ گفته شود که کار "قانونی"
مستلزم چنين اقداماتی است .در
پاسخ بايد گفت که چرا مبارزه

قانونی بايد در محدود قانون
رژيم و يا توسل به ارگانھای
رژيم به پيش برده شود؟ چرا؟
محدود شدن به کار قانونی و در
چھارچوب مناسبات موجود،
توسل به مسئولين و مسببين
وضعيت کنونی طبقه کارگر،
اگر نشان توھم عميق به رژيم و
دولت سرمايه داری حاکم نباشد،
نشان سياست عميقا سنديکاليستی
و راست روانه است .کمی تامل
در اين باره روشنگر ماھيت
چنين اقدامی است .تالش دست
اندرکاران اين کمپين به اين
منجر شده است که خواست
افزايش حداقل دستمزد را از
طريق "شماره تماسی" با
شورايعالی کار پيگيری کنند؟
پيگيری مبارزه برای افزايش
دستمزد از طريق يک شماره
تماس؟! تاسف آور است! و اين
سياست يک سنت شناخته شده
سنديکاليستی است .در مبارزه
برای خواستھا و مطالبات
کارگری اساسا به باال و نه به
قدرت کارگر متوسل ميشود.
قدرت کارگر برايش ابزاری
برای نمايش و سازش است .اين
گرايش نه تنھا قادر به بسيج
نيروی کارگر در مبارزه برای
خواستھای رفاھی طبقه کارگر
نيست بلکه در شرايطی حتی
مانعی در مقابل پيشرفت جنبش
راديکال و سوسياليستی طبقه
کارگر است .
۠
دستمزد :کدام
تعيين حداقل
مرجع؟
دست اندرکاران کمپين "طومار"
به شورايعالی کار اعالم کرده اند
که "خواھان شرکت در جلسه
تعيين دستمزدھا" ھستند .به اين
خواست چگونه بايد نگريست؟
آيا اين يک خواست راديکال
کارگری است؟ اين خواست را
در چه شرايطی و با چه نيرويی
ميتوان مطالبه کرد؟ ملزومات آن
چيست؟ جوانب متعدد آن
کدامست؟
رژيم اسالمی افزايش حداقل
دستمزدھا را در اجالسی متشکل
از سه نماينده دولت ،سه نماينده
کارفرما و سه نماينده خانه
کارگريھا تعيين ميکند .اين يک

شماره ٩٣
مجمع تماما ضد کارگری و مدافع
بی چون و چرای سرمايه است.
معموال نرخ "رسمی" و اعالم شده
تورم توسط بانک مرکزی را
مبنای چنين افزايش دستمزدی
قرار ميدھند .اما مساله تعيين
حداقل دستمزد دارای دو جنبه
است -١ :تعيين حداقل دستمزد-٢ ،
تعيين حداقل افزايش ساالنه نرخ
دستمزدھا .حداقل دستمزد بايد
توسط نمايندگان مستقيم و منتخب
کارگران صورت گيرد .ھيچ
مرجعی دولتی و کارفرمايی نبايد
کوچکترين دخالتی در تعيين سطح
حداقل دستمزد کارگران داشته
نظام
زمانيکه
تا
باشد.
کارمزدی
استٽمارگرانه
پابرجاست ،حداقل دستمزد بايد
توسط "فروشنده نيروی کار"،
يعنی کارگر تعيين شود .در نظام
سرمايه داری نيروی کار مانند ھر
کاالی ديگری به کاال تبديل شده
است .در ھر عرصه ديگری
فروشندگان کاالھا تعيين کننده
"قيمت" کاالی خود ھستند .اين
استاندارد دو گانه دولت و نظام
سرمايه داری را در تعيين حداقل
دستمزد بايد نقد و با قدرت تشکل
و اتحاد کارگری کنار زد .حداقل
دستمزد بايد توسط نمايندگان
مستقيم کارگران و نه ھيچ نيروی
ديگری تعيين شود .نيازمنديھای
يک زندگی انسانی در قرن بيست
و يکم بايد مبنای تعيين حداقل
دستمزد قرار گيرند .تا زمانيکه
پايه دستمزد بر مبنای نيازھای يک
زندگی انسانی تعيين نشود،
ھرگونه افزايش دستمزد بر مبنای
تورم ،حتی زمانيکه تورم واقعی
ارزيابی شود ،دردی از معضل
کارگران دوا نميکند .در اين
چھارچوب بايد از دست اندر
کاران اين کمپين پرسيد چرا
ھيچگاه خواھان تشکيل يک مجمع
عمومی کارگری در چھل واحد
مذکور نشده اند؟ چرا تالش نکرده
اند که کارگرانی که امضای خود
را پای اين کمپين قرار داده اند،
مجمع عمومی خود را تشکيل
دھند ،پيرامون شرايط و چگونگی
تعيين حداقل دستمزد و مبانی
افزايش ساالنه آن بحٽ و گفتگو و
تصميم گيری کنند و قدرت تشکل
و اراده مستقيم خود را پشتوانه
پيشبرد اين مبارزه قرار دھند.
پاسخ در تفاوت سنتھا و روشھای
دو
سياسی
صفحه ۵

صفحه ۵

يک دنياى بھتر

شماره ٩٣

با تمام قوا در مقابل تھديدات و تحريکات مذھبی عليه آزادی بيان و نقد!
قطعنامه ای را که شورای "حقوق بشر" سازمان در مارس سال گذشته
مبنی بر "جلوگيری از توھين به مذاھب" تصويب کرده بود اکنون به
اجالس عمومی سازمان ملل جھت رای گيری ارائه شده است .ھمانطور
که حزب در اطالعيه قبلی خود اعالم کرده بود ،اين قطعنامه اساسا در
مقابله با نقد "اسالم" و "مقدسات اسالمی" توسط دولتھای اسالمی تنظيم
شده است .تصويب اين قعطنامه يک اقدام آشکار در ضديت با آزادی بيان
و عقيده و نقد و سازش و تسليم به تھديدات و چماقکشی ھای جريانات و
حکومتھای کٽيف اسالمی است .اين اقدام عليه نقد مذھب در شرايطی
صورت ميگيرد که نقد اسالم و مبانی فکری و سياسی اين دستگاه کٽيف
ضد انسانی در سطح جھان در حال گسترش است .تصويب اين قطعنامه
اقدامی عليه اين روند روشنگری و مبارزه عليه جھل و خرافه و عقب
ماندگی است.
آزادی عقيده و بيان ھيچگونه قيد و شرط و محدوديتی نبايد داشته باشد.
آزادی انتقاد به کليه جوانب فرھنگی و اخالقی و مذھبی جامعه ،يک رکن
پايه ای و انکار ناپذير آزادی بيان است .ھيچ قلمرو و حوزه ای در جامعه
نميتواند خود را تحت لوای "مقدسات" ملی و مذھبی از نقد و اظھار نظر
در جامعه مصون بدارد .نقد مذھب ،کاريکاتور کردن مذھب" ،توھين"
نيست .برعکس نفس وجود مذھب در قرن بيست و يکم ،شرم آور وعين
توھين به علم و آگاھی و شعور انسان است .
مذھب ،ھر نوع مذھبی ،يک جريان فکری و اجتماعی فی نفسه تبعيض
آميز ،خرافی و مغاير با آزادی و شکوفايی و خالقيت انسان است .مذھب،
حتی بعنوان امر خصوصی افراد ،سد راه رھايی و شکوفايی و اعتالی

دو گرايش در مبارزه برای افزايش دستمزد ...
گرايش اجتماعی در جنبش کارگری است .
اما تعيين حداقل افزايش ساالنه دستمزد را بايد در جدال و کشمکش
نمايندگان تشکل کارگری در مقياس سراسری با نمايندگان کارفرمايان و
دولت به پيش برد و خواست و مطالبه کارگران را به دولت و طبقه حاکمه
تحميل کرد .پيشبرد موفق چنين مبارزه ای مستلزم شکل گيری و وجود
تشکل ھای مستقل توده ای کارگری است .بدون قدرت اتحاد و تشکل توده
ھای کارگری ھيچ تعداد از فعالين کارگری مستقل از تعلق سياسی و
اجتماعی خود قادر به پيشبرد و برداشتن گامھای جدی در اين راستا
نيستند .واقعيت اين است که دست اندرکاران اين کمپين فاقد چنين
خصوصيت و توانی ھستند .
مساله افزايش دستمزد يک خواست حياتی و محوری طبقه کارگر در
مبارزه عليه فالکتی است که رژيم اسالمی و سرمايه داری به کارگران و
مردم زحمتکش تحميل کرده اند .تجربيات تاکنونی نشاندھنده ضعفھا و
ناکامی گرايش سنديکاليستی در پيشبرد اين مبارزه است .از ھم اکنون بايد
برای مبارزه ای جدی و ھمه جانبه آماده شد .جمع آوری طومار راه
پيشبرد اصولی اين مبارزه نيست .اين مبارزه بايد به جنبش مجامع عمومی
کارگری و تشکالت توده ای کارگری در محيط کار متکی باشد .و اين
کار فعالين و سازماندھان جنبش شواريی طبقه کارگر و جنبش راديکال –
سوسياليستی است *.

انسان است .عالوه بر اين
دستگاه مذھب يک سازمان
عظيم جنايی ،بخشی از شبکه
آدمکشی ،قتل و شکنجه و انسان
ستيزی است .مذھب يک
صنعت مافيايی کنترل نشده
است .بايد تحت کنترل جامعه
قرار گيرد .مردم را بايد از
تعرض دستگاه مذھب مصون
داشت .مبارزه عليه دستگاه
مذھب و مبانی فکری و سياسی
آن يک رکن حياتی مبارزه
برای رھايی ھمه جانبه انسان
از چنگال خرافات و تعصبات
جاھالنه و عقب مانده است.
ھمانگونه که جامعه بخشی از
انرژی و امکانات خود را
صرف مبارزه عليه بيسوادی،
زن ستيزی ،نژاد پرستی يا
مبارزه بمنظور ريشه کن کردن
انواع بيماريھا و باليای طبيعی
ميکند ،بخشی از امکانات خود
را نيز بايد صرف مبارزه با
دستگاه و صنعت مذھب ،مذھب
زدايی ،کند.
تصويب چنين قطعنامه ای در
شورای "حقوق بشر" سازمان
ملل ،مجمعی که در ظاھر می
بايست مدافع "حقوق بشر" در
آزادی بيان و عقيده باشد ،بيش
از ھر چيز نشاندھنده پوچی
ادعاھای نھادھای گوناگون
جامعه سرمايه داری حاضر
حتی در دفاع نيم بند از آزادی
بيان و حقوق پايه ای انسان
است .تصويب اين قطعنامه
نشان آن است که حتی در
کشورھای صنعتی غربی نيز
آزاديھای پايه ای و اساسی مردم
ناچيز و محدود است و تالشی

آشکار برای محدود کردن آن در
جريان است .واقعيت اين است که
اين آزاديھا ھمواره مورد معامله و
سازش قرار داشته و ربط مستقيمی
به موقعيت اقتصادی و سياسی
طبقه سرمايه دار دارد .ھر جا که
منافع اين طبقه ايجاب کند ،اين
آزاديھا بسادگی مورد تعرض
دولت و نھادھای دولتی قرار
ميگيرند .
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
تصويب اين قعطنامه شورای
حقوق بشر سازمان ملل عليه
آزادی بيان و نقد و سازش با
حکومتھای اسالمی را قاطعانه
محکوم ميکند و خواھان گسترده
ترين مبارزه عليه اسالم ،مذھب و
دستگاه کٽيف مذھب است .ما در
عين حال تاکيد ميکنيم آزادی ھای
بی قيد و شرط فردی و مدنی تنھا
در جامعه ای ميتواند متحقق شود
که خود آزاد باشد .تحقق آزاديھای
سياسی ھمه جانبه و گسترده و بی
قيد و شرط امر جنبش کمونيسم
کارگری است .انقالب کارگری با
از ميان بردن انقياد طبقاتی و
اقتصادی انسانھا ،مبشر گسترده
ترين آزاديھا و امکانات ابراز
وجود فرد در قلمروھای مختلف
زندگی است .سرنگونی حکومت
اسالمی يک گام مھم در خالصی
بشريت از شر اسالم و اسالم
سياسی است .حزب تمامی نيروی
آزاديخواه و برابری طلب و
سکوالر را به يک مبارزه جدی
عليه اين اقدام فراميخواند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٤مارس  ٤ – ٢٠٠٩فروردين ١٣٨٨

مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده کارگران
است .کارگران در اعتراضات جارى به سنت
مجمع عمومى متکى شويد .جنبش مجمع
عمومى را گسترش دھيد!

صفحه ۶

يک دنياى بھتر

"دو روزی که شھر گوتنبرگ را به لرزه انداخت"
شھال نوری
رژيم اسالمی بدنبال يک
انزوای طوالنی در خارج
کشور اخيرا تالش ميکند اينجا
و آنجا حضور علنى پيدا کند.
بدنبال جلسه تورنتو کانادا
اخيرا در گوتنبرگ سوئد ،زير
پوشش مسئول آژانس معروف
به "اسب سفيد" ،تالش کرد به
بھانه "ارائه خدمات کنسولی"
روزھاى  ١٧و  ١٨مارس به
شھر گوتنبرگ بيايد .ترديدى
نيست که اين اقدام در جھت
زمينه چينی براى حضور
علنی در خارج کشور در
آستانه مضحکه "انتخابات" و
برپا کردن صندوقھای "رای"
و ھمچنين ارزيابی از توازن
قوا و تست کردن اوضاع بود.
حزب ما روز  ١۴مارس اين
خبر را طى اطالعيه اعالم
کرد و مخالفين جمھورى
اسالمى را به آماده شدن براى
جمع کردن بساط عوامل
جمھورى اسالمى دعوت کرد.
بالفاصله ما نمايندگان احزاب،
سازمانھا و فعالين اپوزيسيون
در شھر گوتنبرگ در يک اقدام
سريع و بموقع دست به
سازماندھی تقابل با جمھوری
اسالمی زديم و شرايطی را
بوجود آورديم که اين دو روز،
از طرف بسياری از مردم
آزاديخواه و برابری طلب شھر
به  2روزی که گوتنبرگ را به
لرزه در آورد معروف شود.
روز  ١۶مارس تالش کرديم
که کمون گوتنبرگ را متقاعد
کنيم که جھت جلوگيری از اين
اسکاندال اقدامى بکند .متوجه
شديم که وزرات خارجه در
جريان است ،پليس در جريان
است ،سالن "خانه مردم" زير
پوشش ديگرى اجاره شده ،و
اظھار ميشود که دولت سوئد
چون روابط تجارى با ايران

دارد نميتواند به اين امر کمک
نکند .ما ھم اعالم کرديم که
اجازه نخواھيم داد رژيم صد
ھزار اعدام به ھر بھانه اى بساط
جاسوسى خود را در شھر
گوتنبرگ پھن کند.
شروع تظاھرات
در سحرگاه روز  ١٧مارس ما
فعالين کمونيست و تعدادی از
مردم آزاديخواه شھر در محل
حاضر شديم .باندروھا و
پالکاردھا سريعا بر در و ديوار
خانه مردم باککا نصب شد و
شعار مرگ بر جمھوری
اسالمی بر فضا حاکم بود.
ماموران رژيم اسالمى پس از
ساعتی تأخير و بنا به تشخيص
پليس با تاکسی به محل آورده
شدند تا معترضين فرض را بر
اين بگيرند که آنھا مراجعه کننده
ھستند .تشخيص سريع و اقدام
ضربتی ما باعث شد که گارد
مخصوص دست و پای خود را
گم کنند و به اين طرف و آن
طرف بروند .طنين شعار مرگ
بر جمھوری اسالمی در کل
منطقه پيچيده شده بود و
جنايتکاران از ترس خود را
باخته بودند .مخالفين يقه آنھا را
گرفته بودند و عليه شان شعار
ميدادند .نھايتا ماموران پليس و
افراد محافظ شان آنھا را با زور
از چنگ ما بيرون کشيدندو به
داخل سالن بردند .کم کم رسانه
ھاى سوئد به محل آمدند.
ھمينطور گزارش اقدامات و پيام
معترضين از راديو ھای فارسی
زبان مرتبا مخابره می شد.
جمھورى اسالمى به وزرات
خارجه و مقامھاى سوئدى گفته
بود که بيش از  ٧٠٠نفر مراجعه
کننده خواھد داشت .اما کل
مراجعه کنندگان بر اساس تخمين
پليس کمتر از  ۵٠نفر بود که

بيشتر آنھا نيز مزدوران
خودشان بودند .مزدورانی که
در لباس مراجعه کننده در
محل حضور داشتند تالش می
کردند که فضا را مغشوش
کنند و دست به تحريک
ميزدند .آنھا حتی پس بيرون
آمدن از ساختمان با استفاده از
کلمات رکيک معترضين را
مورد دشنام قرار دادند و
نشان ميدادند که در کدام
طرف اين جدال قرار گرفته
اند .گاھا اين توھينھا منجر به
درگيری ميشد .در يکی از
موارد پليس فردی را دستگير
کرد و قصد انتقال او را
داشت .بالفاصله تعداد زيادی
از معترضين جلوی ماشين
پليس بر زمين خوابيدند و سد
معبر کردند تا اينکه پليس
مجبور شد دنده عقب ماشين
را از محل دور کند .اين کار
پليس يک اقدام تاکتيکی بود و
خود پليس به ما اطالع داد که
او به بزودی به جمع خواھد
پيوست .تاثير سخنرانيھاى
پرشور و ممتد و شعارھاى ما
ھمينطور
و
معترضين
توضيحات ما ،توانسته بود
يک سمپاتی عميق به حرکت
ما حتى در بين پليسھا ايجاد
کند.
اين وضعيت تا حدود ساعت
شش بعد از ظھر ادامه داشت.
از ساعت چھار عصر
معترضين کل ساختمان را در
حلقه محاصره خود قرار داده
بودنده ھدف ما اينبود که پليس
نتواند اين جنايتکاران و
ھمراھان مزدورشان را به
راحتی از محل خارج کند.
اقدامات به موقع معترضين
پليس را ھم گيج کرده بود٢ .
تاکسی آماده در محل درب
اصلی ساختمان مدتھا منتظر
آنھا بود اما جرات بيرون
آمدن نداشتند .تاکسيھا پس از
مدتی به پشت ساختمان منتقل
شدند .در آخر پليس مجبور
شد تا جنايتکاران و عوامل
رژيم را از درب خروجی

شماره ٩٣

آشپزخانه ساختمان و در حلقه
محافظت شديد شان از محل
بيرون بياورند .عکسھاى فرار
مفتضحانه از درب آشپزخانه را
در شماره قبل نشريه ديده ايد.
اين اقدام انقالبی عليه جمھورى
اسالمى در شھر گوتنبرگ از
باالترين پوشش خبرى در
منقطه غرب سوئد برخوردار
گشت و تلويزيون سراسری
سوئد ھمان شب و فردای آن
روز خبر را پخش کرد.
روزنامه ھا ھم خبر را
بالفاصله در سايت خود و
فردای آن روز در روزنامه ھا
منتشر کردند.
ما معترضين با يک روحيه
مبارزاتی باال محل را ترک
کرديم تا به محل برگزاری
چھارشنبه سوری برويم و با
سخنگوی شورای شھر که قرار
بود مراسم را افتتاح کند گقتگو
کنيم تا خبراين اعتراض را در
ھمانجا انعکاس دھد .متاسفانه
دير رسيديم و اين امکان را از
دست داديم .اما مسئول
برگزاری مراسم خبر اعتراض
ما را به در البالی برنامه به
گوش مردم رسانده بود .قرار
مالقات ما فردای آنروز )١٨
مارس( رأس ساعت ٧و ٣٠
دقيقه صبح تعيين شد.
روز  ١٨مارس از ساعت ٧
صبح در محل حاضر شديم .کم
کم معترضين به محل
ميرسيدند .تعداد بسياری پليس
در محل حضور داشتند اما
تالش ميکردند عواطف انسانی
خود را نسبت به اعتراض ما
نشان دھند و
صفحه ٧

صفحه ٧

يک دنياى بھتر

شماره ٩٣

"دو روزی که
شھر گوتنبرگ را به لرزه انداخت" ...
مدام توضيح ميدادند که ايکاش
اين توپ را به زمين آنھا
پرتاب نميکردند و آنھا را
مجبور نمی کردند که در
ظرفيت محافظ از جمھورى
اسالمی عمل کنند.
روز دوم اما معترضين با تخم
مرغ و مرگ بر جمھورى
اسالمى از ورود ماموران
رژيم اسالمی استقبال کردند.
پليس ھم با ھزار بدبختى مجددا
آنھا را از درب آشپزخانه پشت
ساختمان وارد سالن کرد.
بساطشان سوت و کور بود .کم
کم ھمان اشخاصی که روز قبل
مراجعه کرده بودند ،مجددا پيدا
شدند و پشت در محل صف
بستند! ماموران رژيم با وجود
در اختيار داشتن گارد ويژه
جرات نمی کردند ھمه افرادی
را که از مدتھا قبال رسما خبر
کرده بودند ،ھمزمان به داخل
سالن ببرند .روز دوم فريادھاى
معترضين با تکرار شعار
مرگ بر جمھوری اسالمی
ادامه داشت تا اينکه نزديک
ظھر دوستی با چند ساک
بزرگ پيتزا ،ھمه معترضين
را به نھار مھمان کرد.
رانندگان تاکسی شھر ما ھر
زمان که فرصت پيدا ميکردند
به جمع می پيوستند و با خود
خوراکی می آورند تا تحمل
سرما را برای ما آسانتر کنند.
ھمينطور لمپنھائى که در روز
اول درگيری را ايجاد کرده
بودند مجددا با فحاشی به
جمعيت قصد ايجاد درگيرى را
داشتند .اينبار پليس آنھا را
دستگير کرد و با خود با داخل
سياست
برد.
ساختمان
پرووکاسيون ھم نگرفت و
شکست خورد.

تلفنھا مدام زنگ ميخورد و
فعاالن اجتماعی بعد از اتمام کار
روزانه خود به جمع می
پيوستند .ھمه منتظر بودند تا
پليس ماموران رژيم را از محل
منتقل کند .ما با تقسيم کار در
دسته ھای مختلف و مستقر شدن
در سه نقطه متفاوت راھھا را
برای فراری دادن اين
جنايتکاران بستيم و جملگى
منتظر خروج آنھا شديم .طولى
نکشيد که گروه اول که پشت
ساختمان مستقر بودند با گروه
دوم که در سوی ديگر مستقر
بودند به مجرد بيرون آمدن
مزدوران رژيم با تخم مرغ به
آنھا حمله کردند .تخم مرغھا
ھمزمان به سمت مزدوران و
ماشينھای پليس پرتاب ميشد.
ديدنى بود که با چه افتضاحى
پليس سوئد مجبور شد اين
جنايتکاران را از دست
معترضين
و
کمونيستھا
آزاديخواه دور کند.
پروژه امتحان کردن اوضاع در
گوتنبرگ و حضور علنى سران
رژيم با بھانه "ارائه خدمات
کنسولى" به يک افتضاح سياسى
براى رژيم اسالمى تبديل شد.
معلوم شد گوتنبرگ و استکھلم
سوئد جائى نيست که اينھا علنى
يا مخفى بيرون بيايند و آب از
آب تکان نخورد .اين واقعه
شاخکھاى نيروھاى مخالف
جمھورى اسالمى را تيزتر کرد.
عکس و تفصيالت حضرات
سفارتى روى سايتھا قرار گرفت
و براى ھمه شناخته شده اند.
برخى از ھمکارانشان ناچار
شدن خود را نشان دھند .دولت
سوئد و کمون گوتنبرگ به
تناقض گوئى افتاد .ھمه جا خبر
تظاھرات و مخالفت و عصبانيت
ايرانيان از حضور مزدوران
جنايتکار سفارت رژيم در
گوتنبرگ بود .آنھا خواستند

براى مضحکه انتخابات
دستگرمى کنند و ما ھم نشان
داديم حسابى آماده استقبال از
آنھا ھستيم و مجددا آنھا را به
سوراخ ھايشان برميگردانيم.
ادامه اعتراض
روز  ١٩مارس دراعتراض
به سفر ھيئت از تروريستھا به
شھر گوتنبرگ ،ما نمايندگان
جريانات سياسى و فعالين
اپوزيسيون موضوع را در
سطح نھادھاى سوئد دنبال
در
ھمينطور
کرديم.
راديوھاى شھر پيرامون اين
 ۴روز تالش و فعاليتھاى
انجام شده با مردم سخن گفتيم.
دراين چند روز گزارشات
متعدد و اطالعيه ھا و گزارش

تصويرى لحظه به لحظه منتشر
شده است .گزارش کار جمعى
نمايندگان جريانات برگزار
کننده اين اعتراض بزودی در
اختيار عموم قرار خواھد
گرفت .ھمينجا بايد از بخشی از
راديوھای محلی شھر و راديو
سراسری که در ميان جمع
معترضين حضور پيدا کردند و
خطھای راديوھای خود را
جھت ارسال خبر و مصاحبه
باز گذاشتند تشکر کنم.
در پايان بايد گفت که با تالش
جمعى و عکس العمل بموقع و
يک مبارزه فشرده و جانانه،
طرح رژيم را با شکست مواجه
کرديم و نمايندگانش را با خفت
از شھر بيرون کرديم* .
صفحه ١۶

يک دنياى بھتر
را بخوانيد و در توزيع و تکثير آن بکوشيد!

يک دنياى بھتر

صفحه ٨

روزھای پايانی سال
گوتنبرگ يکپارچه شور و اعتراض بود!
کريم نورى
در روزھای پايانی سال 1387
شھر گوتنبرگ سوئد يکپارچه
شور و شوق بود .جامعه ايرانی
شھر در تدارک جشنھای آغاز
بھار و چھارشنبه سوری .چندين
سال است که در گوتنبرگ
چھارشنبه سوری به يک ھمايش
بزرگ در مرکز اين شھر تبديل
محکوم کردن
شده است.
جمھوری اسالمی به عنوان يک
رژيم ضد شادی و به خاطر زير
پا گذاشتن پايه ای ترين حقوق
مردم در ايران يک بخش از اين
گردھمايی بزرگ است .ما ھم
چندين سال است که ھر ساله در
اين مراسم با برپائی ميز
اطالعاتی گوشه ھايی از جنايات
رژيم آدمکشان جمھوری اسالمی
را به نمايش می گذاريم .امسال
ھم تدارکات اوليه را ديده بوديم و
روز جمعه برای گرفتن قرارداد
ميز اطالعاتی و ھمچنين شرکت
در جلسه شورای راديو محلی به
آنجا مراجعه کردم .دوستی
اطالعيه ای را که برای راديو
فرستاده شده بود به من نشان داد
و گفت ببين ...چه پررو شده اند.
سالھاست که من را می شناسد .با
خودم فکر کردم که چرا اين
اطالعيه را به من نشان داد چرا
که کسان ديگری ھم در آنجا بودند
که قبل از من به محل برگذاری
جلسه رسيده بودند .شايد انتظار
عکس العملی را داشت و می
دانست که چه کسانی در مقابل
اين نوع اطالعيه ھا عکس العمل
نشان می دھند .خاطر نشان کرد
که به يکی ديگر از فعالين شھر
اطالعيه را ارسال کرده است .اما
داستان چه بود؟

بنا به اطالعيه سفارت رژيم
اسالمى در استکھلم ،در ھماھنگى
با وزارت خارجه سوئد ،قرار بود
اولين ھيات "مامورين کنسولى"
را در روزھاى  ١٧و  ١٨مارس
به شھر گوتنبرگ اعزام کنند تا به
"ايرانيان عزيز" خدمات کنسولی
ارائه کنند! دراين اطالعيه اعالم
شده که قرار است اين ھيئت ھا را

النه جاسوسی خود را رسما در
آينده ای نزديک گشايش نمايند.

راستی ياد امام زاده ھای سيار
حضرات در ايران برای تحميق
مردم افتادم .پر واضح بود که
جمھورى اسالمى تالش برای دور

وقت برای سازماندھی يک
اعتراض گسترده کم بود .حزب
ھمانروز اطالعيه داد و ما
فعالين حزب در محل سريعا
دست بکار شديم و ديگر فعالين
احزاب و سازمانھا ی چپ را از
خبر مطلع کرديم و از آنھا
خواستيم برای ھماھنگی و يک
تعرض انقالبی عليه حضور
علنى جمھورى اسالمى بايد خود

تازه اى از تحرک در خارج کشور
را در دستور کار خود گذارده
است .الزم نبود "بحر العلوم" باشی
تا اھداف پشت اين اطالعيه را
کشف کنی .آشکار بود که ديپلمات
تروريستھای حکومت اسالمی می
خواستند از اين ايام سال نھايت
استفاده را کرده و زمينه پھن کردن
بساط النه جاسوسی خود را در
گوتنبرگ آماده کنند .به مردمی که
در طول ماھھای گذشته با سفارت
تماسی برای کارھای اداری داشتند
نامه داده بودند و گفته بودند که در
روزھاى  ١٧و  ١٨مارس به شھر
گوتنبرگ می آيند و محل را بعدا
اعالم خواھند کرد و از مردم
خواسته بودند که در آنجا حاضر
شوند .می دانستند که مردم در اين
روزھا سخت درگير کارھای خود
ھستند و چرتکه ھای خود را
انداخته بودند که فعالين سياسی
مخالف رژيم از قدرت بسيج کمتری
در اين روزھا برخوردار باشند .می
خواستند به دولت فخيمه پادشاھی
سوئد نشان دھند که در اين دو روز
بيش از  700نفر مراجعه کننده
امور کنسولی دارند تا بتوانند زير
حفاظت پليس دولت فخيمه شعبه

را آماده کنيم .تا شنبه شب خبری
از دوستان ديگر دريافت نکرديم.
شنبه شب در نمايشگاھی دعوت
بوديم بخشی از فعالين سياسی ھم
در آنجا بودند .مسئله را با آنھا
ھم در ميان گذاشتيم .با يک
حرکت اعتراضی جھت پس
راندن عرض اندام علنی رژيم
موافق بودند .دوباره تلفنھا به راه
افتاد .بعضی اعالم کردند که
ھنوز اطالعات کافی ندارند اما
تمايل خود را برای يک
اعتراض عليه جمھوری اسالمی
اعالم می کردند .روز يکشنبه
دوستانی تظاھراتی را برای
ساعت  10صبح سه شنبه اعالم
کردند .ما ھم از طريق برنامه
راديوئی ھمه آزاديخواھان فعالين
سازمانھا و احزاب مخالف
جمھوری اسالمی را برای
ھماھنگی يک اعتراض وسيع
عليه حضور عوامل رژيم در
گوتنبرگ فرا خوانديم .البته ما
اين حق را برای ھمه که کجا
،کی ،و يا چکونه اعتراض خود
را اعالم کنند به رسميت می
شناسيم اما مسئوالنه سازماندھی
کردن و ايجاد ھماھنگی براى

به شھرھاى مختلف سوئد اعزام
کنند .

شماره ٩٣

يک اعتراض گسترده و بسيج
بيشترين نيروھا ،شايد بدرد کسانی
که از اسبدوانی فقط اسب را می
شناسند نخورد.

يکشنبه عصر فعالين سياسی از
احزاب و سازمانھا وھمچنين
فعالينی که خود را با سازمانی
تعريف نمی کنند دور ھم جمع
شديم و حتی دوستانی را که برای
ساعت  10سه شنبه اعالم
تظاھرات کرده بودند دعوت
نموديم که در اين جلسه ھماھنگی
شرکت کنند .جلسه در مورد
اقداماتی که بايد در دستور قرار
می گرفت بحث و گفتگو کرد و
تقسيم کاری برای پيشبرد اين
حرکت اعتراضی انجام داد .ھر
کسى خود اعالم کرد که بر اساس
توانايی و امکانات گوشه ای از
اقدامات ضروری را پيش ببرد و
برای ھماھنگی جمعی را تعريف
کرد که با ديگر دوستان در ارتباط
منظم باشند .جلسه ای کوتاه با
رئوس کار مشخص.

بعد از جلسه اولين اطالعيه
مطبوعاتی در محکوم کردن
جويانه
مماشات
سياست
سياستمداران شھرداری گوتنبرگ
و دولت سوئد بخاطر باز کردن
پای عوامل رژيم جمھوری
اسالمی به شھر گوتنبرگ روی
مراکز خبری سوئد قرار گرفت.
اعالم کرديم که فولکتس ھوس
)خانه مردم( بايد قرارداد اجاره
محل به سفارت رژيم صد ھزار
اعدام را فسخ نمايد .صبح دوشنبه
بزرگترين روزنامه غرب سوئد
GPطی مقاله ای اعالم کرد که
سفارت جمھوری اسالمی توسط
واسطه ای فولکتس ھوس را اجاره
کرده است .تيمی از دوستان روز
دوشنبه ساعت  8صبح به فولکتس
ھوس مراجعه
صفحه ٩

يک دنياى بھتر

صفحه ٩

شماره ٩٣

روزھای پايانی سال
گوتنبرگ يکپارچه شور و اعتراض بود...
کرده و نامه اعتراضی و خواست
ما را در روی ميز مسئولين آنجا
قرار دادند .مسئولين فولکتس
ھوس قبل از رسيدن ما خود جلسه
گذاشته بودند و اعالم کردند
منتظر اعتراض ما بودند.
سخنگوی فولکتس ھوس وقتی
اعتراض ما را شنيد اعالم کرد
من مخالف اجاره دادن به سفارت
جمھوری اسالمی ھستم .بايد
تالش کرد مسئولين شھرداری اين
تصميم را پس بگيرند .رفقای ما
در محل فولکتس ھوس برای
دريافت جواب منتظر بودند .ظھر
دوشنبه به رفقای ما اعالم کردند
برای فسخ قرارداد اجاره تصميم
به مراجع باال ارجاع شده است.
بالخره ساعت  6.5بعد از ظھر
به دوستى که در فولکتس ھوس
بود زنگ زدند و اعالم کردند که
دولت سوئد با جمھوری اسالمی
روابط ديپلماتيک دارد و نمی
خواھند قرار داد اجاره را فسخ
کنند .اطالعيه مطبوعاتی دوم
بالفاصله تنظيم گرديد و دوشنبه
شب بر روی تلکس ھای خبری
رسانه ھاى سوئد رفت و اعالم
کرديم که با تجمع و برپايی
تظاھرات در مقابل فولکتس ھوس
اعتراض خود را اعالم خواھيم
کرد و مانع حضور عوامل
سفارت رژيم آدمکشان جمھوری
اسالمی خواھيم شد.

تظاھرات اصوال نيازی به اجازه
پليس نيست و ما خودمان تصميم
می گيريم چگونه و در کجا
اعتراض کنيم .جلوی درب ورودی
تجمع ميکنيم و پليس در مقابل
اعتراض ما عقب می نشيند .به
تعدادمان لحظه به لحظه افزوده می
شود .سه نفر ھم برای مراجعه به
"کنسول سيار" در جلو درب
ورودی ايستاده اند .با آنھا گفتگو
می کنيم و اعالم می داريم ما
مخالف تردد آزاد انسانھا به ھر جا
که دلشان بخواھد نيستيم .اما امروز
ما با جمھوری اسالمی در يک نبرد
روبرو ھستيم و ميخواھيم در اين
جنگ شما در کنار جمھوری
اسالمی نايستيد .آنھا ميگويند که
خود مخالف جمھوری اسالمی
ھستند ولی مجبور بودند امروز
مراجعه کنند .يک نفرشان
استداللھای ما را قبول می کند و
صحنه را ترک می کند .در اين اثنا
دو نفر ديگر برای مراجعه به
امامزاده سيار به درب ساختمان
نزديک ميشود .يکيشان را خوب
می شناسيم .از پادوھای دو خردادی
ساکن شھر است .با ادا واطوار و
انتربازيھائی که در ميآورد مورد
اعتراض مخالفين جمھوری اسالمی
قرار می گيرد .در تحريک مردم با

سياھرنگ پليس در کنار
ماشينھای پليس پارک می کند.
تظاھر کنندگان با مشت ھای گره
کرده و مرگ بر جمھوری
اسالمی به طرف ماشين ھجوم
می برند .متوجه می شوند که
نيروی کمکی برای پليس است
که به محل آورده شده اند.
تعدادی از پليسھای ضد شورش
از ماشين پياده می شوند .جر و
بحث با پليسھا باال می گيرد.
معترضين اعالم می کنند ما
اجازه نخواھيم داد عوامل رژيم،
اين جانيان آدمکش ،در گوتنبرگ
حضور پيدا کنند .در اين ميان
وابستگان سفارت رژيم را در
طرف ديگر ساختمان از تاکسی
پياده می کنند .تعدادی از
معترضين متوجه ورود عوامل
رژيم می شوند و با آنھا درگير
ميشوند .رفيقی به ديگر تظاھر
کنندگان داد می زند که آمدند.
تظاھر کنندگان به عوامل رژيم
حمله ور می شوند و با تخم مرغ

سه شنبه  17مارس
ساعت  7.5صبح در مقابل
فولکتس ھوس جمع می شويم.
پليس در محل حاضر است و
سعی می کند ما را از محل دور
کند .شروع به چسباندن شعارھا
به در و ديوار فولکتس ھوس می
کنيم .پليس اعالم می کند که شما
اجازه تظاھرات نداريد و بايد
ساعت  10تجمع کنيد .البته گروه
ديگری اجازه تظاھرات را از
ساعت  10گرفته بودند .ھر چند
تعداد کمی در اوايل صبح در
محل حاضر بود ولی مصممانه به
پليس اعالم کرديم که محل را
ترک نمی کنيم و برای اين نوع

لمپنی خاص خود سنگ تمام می
گذارد و منتظر آمدن اربابانش در
پشت درب ورودی به صف ميشود.

ساعت  8.45است .يک ماشين

گنديده به سراغشان ميروند.
پليس و ديوار گوشتی از
محافظان ،جانيان اسالمی را از
چنگ مخالفين رژيم در آورده و
سريعا به داخل ساختمان ميبرند.
شعارھای مرگ بر جمھوری

اسالمی ،تروريستھا را از خانه
مردم بيرون کنيد ،ھمه فضا را پر
ميکند.
گروه ديگری که اجازه پليس گرفته
بودند سر و کله شان پيدا ميشود.
دو نفر اولی که وارد صحنه می
شوند يکی بلند گوئی را در فاصله
حدود صد متری فولکتس ھوس بر
روی چمنھا گذاشته و شروع به
شعار دادن ميکند .نفر دوم که خود
را به صف تظاھر کنندگان رسانده
به پليس می گويد که ما اجازه
تظاھرات را گرفته ايم و از
تظاھرات ميخواھد که به محلی که
اجازه اش را گرفته اند بروند.
پليس ھم از تظاھرات کنندگان می
خواھد که محل را ترک کنند و
پشت محوطه حفاظتی که محل
تظاھرات است بروند .اين مسئله با
اعتراض مردم روبرو می شود.
تعداد زياد پليسھا مردم را تک تک
از پله ھا پائين می برند و از
ساختمان فولکتس ھوس دور می
کنند.
تظاھر کنندگان در فاصله 40
متری فولکتس ھوس جمع می
شوند و شروع به شعار دادن می
کنند .مردمی که از راه می رسند
به صف تظاھرات می پيوندند.
خبرنگاران گزارش تھيه می کنند.
طنين شعار ھای مرگ بر
ديپلمات
اسالمی،
جمھوری
تروريستھای جمھوری اسامی را
بيرون بيندازيد ،يک لحظه قطع
نمی شود .از ميکروفون تظاھرات
رو به چند نفری که پشت درب
ورودی برای مالقات با ديپلمات
تروريستھای رژيم آمده بودند
اعالم می شود که ما با جمھوری
اسالمی جنگ داريم .انسانھا آزادند
ھر جا که دلشان بخواھد مسافرت
اين
کنند.
صفحه ١٠

يک دنياى بھتر

صفحه ١٠

شماره ٩٣

روزھای پايانی سال
گوتنبرگ يکپارچه شور و اعتراض بود...
حکومت صد ھزار اعدام است که
اين محدوديت ھا را برای شما
بوجود مياورد و اينگونه انسان را
تحقير ميکند .ما اين رژيم را به
عنوان نماينده مردم در ايران به
رسميت نمی شناسيم و اجازه
نخواھيم داد بساطش را تحت
عنوان "خدمات کنسولی" در
گوتنبرگ پھن کند .شعارھا و
سخنرانيھا بدون انقطاع تا پايان
روز ادامه داشت و مردم منتظر
بيرون آمدن ديپلمات تروريستھای
حکومت اسالمی بودند تا بدرقه
شايسته ای از آنھا بکنند.

شدت اعتراضات مردم بقدری بود
که جرات نکردند حتی با تدابير
امنيتی شديدی که بکار برده بودند
عوامل سفارتی رژيم را از درب
اصلی فولکتس ھوس خارج کنند.
بلکه مفتضحانه از دری در پشت
آشپزخانه که برای انداختن
آشغالھا استفاده می شد آنھا را
يواشکی بيرون کشيدند .تظاھرات
کنندگان با تخم مرغ بدرقه شان
کردند و پليس آنھا را از کوچه
ھای فرعی فرارى داد .ما ھم به
ھمايش بزرگ چھارشنبه سوری
در مرکز شھر رفتيم .بھد از
برگشت از تجمع چھارشنبه
سوری اطالعيه مطبوعاتی را
آماده کرديم و به مديای سوئدی
فرستاديم و اعالم کرديم که دوباره
ساعت  7.5در مقابل فولکتس
ھوس جمع می شويم واعتراضات
خود را تا زمانی که ديپلمات
تروريستھای رژيم را فراری
ندھيم ادامه خواھد داشت.

چھارشنبه  18مارس
صبح زود به محل تجمع رسيديم.
پليس قبل از رسيدن ما يک منطقه
حفاظتی در دور ساختمان
فولکتس ھوس برپا کرده بود.
حتی اجازه ورود به پارکينگ را
نميداد .در منطقه حفاظتی وارد
شديم و باندرولھای خود را
آويزان کرديم .پليس سعی می

کرد که مانع شود .به مسخره به آنھا
يادآوری ميکرديم و قول ميداديم که
باندرولھا به کسی تخم مرغ نمی
اندازند .تعداد پليسھا به مراتب
بيشتر از روز قبل بود .تظاھرات
شروع شده بود و مردم با تخم مرغ
منتظر استقبال از عوامل رژيم
بودند .وسعت منطقه حفاطتی و
تمرکز مردم به در ورودی باعث
شد پليس موفق شود عوامل سفارت
را از راھھای فرعی به ساختمان
فولکتس ھوس نزديک کند و
يواشکی از درب آشغالدانی وارد
ساختمان نمايد .با ھمه اين تدابير
عده ای از تظاھر کنندگان صبحانه
خوبی به سفارتيھا داده بودند! ھر
لحضه نفرات جديدی به تظاھرات
می پيوست .من مجبور بودم محل
تظاھرات را ترک کنم و به محل
کارم بروم .روز قبل در محل
تظاھرات کارت عبور محل کارم
را گم کرده بودم .به دفتر محل کارم
مراجعه کردم تا اعالم کنم که کارت
مرا از سيستم خارج کنند .در کمال
تعجب متوجه شدم که کارت من
برای اولين بار قبل از من به محل
کارم رسيده بود .قبل از اينکه من
برسم و سوالی کنم ،کسی که در
دفتر اداره بود گفت ساعت 7.5
صبح يک فردی که در منطقه محل
تظاھرات زندگی می کرده کارت
را به آنھا داده و کلی از ماجراھای
روز اول تظاھرات تعريف کرده
بود .با اينکه در سر کار بودم اما
تمام فکرم به محل تظاھرات بود و
از ھر فرصتی که پيش می آمد
استفاده می کردم و با تلفن با محل
تظاھرات ارتباط بر قرار می کردم.
کار روزانه را تا ظھر خالصه
کردم و به محل تظاھرات بر گشتم.
جمعيت خيلی بيشتر از روز اول
بود و صدای شعارھای تظاھرات
فضا را پر کرده بود .مرگ بر
جمھوری اسالمی ،مرگ بر
جمھوری ضد زن ،زنده باد آزادی،
زنده باد برابری ،زنده باد
سوسياليسم  ،تروريستھای اسالمي
را از خانه مردم بيرون بيندازيد،
يک لحظه قطع نمی شد .جو
ميليتانت تظاھرات پل حفاظتی پليس
را شکست و تظاھرات کنندگان

خود را به درب فولکتس ھوس
رساندند .پليس عقب نشينی کرد
و ديوار گوشتی دو سه رديفه در
مقابل درب ورودی ايجاد کرد.
يکی از تظاھر کننده ھا که از
صف پليس گذشته بود توسط
چندين پليس به زمين خوابنده شد
و از ھوش رفت .مردم خشمگين
زنجيره پليس را به عقب راندند
و رفيقی را که از ھوش رفته بود
از دست پليسھا در آوردند.
آمبوالنسھا از راه رسيدند و
رفيق آسيب ديده را به آمبوالنس
منتقل کرديم .پليس ضد شورش
معترضين را دوباره به پشت
محوطه حفاظتی کشاند .اينک
ھمه جا پليس بود .انواع پليسھا با
يونيفرمھای مختلف .عده ديگری
پليس با سگ ھای پليس در ضلع
شمالی ساختمان مستقر شدند.
شور و شوق در صف تظاھرات
کنندگان حد و مرزی نداشت و
خود را برای تھاجمی جديد آماده
می کردند .پليس برای ترساندن
تظاھر کنندگان اتوبوس به محل
آورد .به پليس اعالم کرديم ما را
از دستگيری نترسانيد .باز طبل
آماده باش بصدا در آمد .از
ميکرفونھای تظاھرات به
مراجعينی که در مقابل در
ورودی صف بودند خواسته شد
خود را از جلو در کنار بکشند،
ما می خواھيم بساط ديپلمات
تروريستھای رژيم اسالمی را به
ھم بزنيم .مزدوران رژيم از
ترسشان اجازه ورود بيش از دو
نفر را ھمزمان به مردم نميدادند.
مراجعين را در پشت درب
ورودی به صف کرده بودند.
تظاھرات کنندگان دوباره صف
حفاظتی پليس را شکستند و به
درب ورودی حمله کردند .تراکم
پلس مانع از رسيدن ما به درب

ورودی شد .و مردم خشمگين به
درب ورودی تخم مرغ زدند.

با شعارھای کوبنده مردم
آزاديخواه به پايان روز نزديک
می شديم .جمعيت تظاھر کننده در
دسته ھای مختلف راھھای فرار
احتمالی جانيان اسالمی را
شناسايی کرده و در آنجاھا مستقر
می شدند که راه فرار را بر عوامل
رژيم ببندند و حقشان را در کف
دستشان بگذارند .ھلی کوپتر پليس
در ھوا چرخ ميزد و کنترل ھوائى
را برقرار کرده بود و نيروھای
پليس را در زمين سازماندھی
ميکرد .ماشينھای ويژه پليس ضد
شورش پليس دربھای خروجی را
استتار کرده بودند .نيروھای ضد
شورش تمام ساختمان را محاصره
کرده بودند .و باالخره توانستند از
حيات خلوت ساختمان جانيان
اسالمی را زير باران تخم مرغ به
ماشينھای ويژه سوار کرده و از
صحنه خارج کنند .مردمی که در
محل زندگی ميکردند و اين صحنه
ھای پرشور نبرد با نمايندگان
حکومت صد ھزار اعدام را
مشاھده کرده بودند با تظاھرات
کنندگان ابراز ھمبستگی می
کردند.
جاى ھمه کسانى که با اشتياق اين
روزھا را در شھر گوتنبرگ دنبال
ميکردند خالى بود.
دست ھمه شرکت کنندگان و
سازماندھندگان اين اعتراض پر
شور درد نکند .اين موفقيت را بايد
مبائى براى جمع کردن بساط رژيم
در خارج کشور کنيم* .

يک دنياى بھتر

صفحه ١١

به مردم آزاديخواه گوتنبرگ

ما پيروز شديم،
جمھورى اسالمى شکست خورد!
دو روز اعتراض پر شور و راديکال ما عليه حضور عوامل
جمھورى اسالمى در  ١٧و  ١٨مارس ،و ھمينطور تالشھاى
انجام شده و صحبت با ارگانھاى دولتى روزھاى قبل و بعد اين
اعتراضات ،حاکى از تالش سازش ناپذير ما با نمايشى بود که
عنوان "خدمات کنسولى" بر خود نھاده بود .ھمه ميدانيم اين نام
تنھا روکش تالش مذبوحانه جمھورى اسالمى براى حضور علنى
در خارج کشور و مشخصا در شھر گوتنبرگ بود.
اما اين تالش با عکس العمل بموقع و محکم ما شکست خورد.
عوامل رژيم اسالمى در معيت و حمايت نيروى وسيع پليس و
وزارت خارجه و کمون گوتنبرگ حتى نتوانست مثل آدميزاد وارد
سالن شود و از آن خارج شود .آنھا مفتضح شدند و اين محصول
راديکاليسم موجود و نخواستن اين نظام مرتجع ضد کارگر و ضد
زن توسط ما بود .حمايتھاى بيدريغى که توسط ايرانيان آزاديخواه
به انحا مختلف طى اين چند روز صورت گرفت ،ھمکارى و
ھمدلى بخشى از رسانه ھا و راديوھا با اين حرکت ،ھمه قابل
تقدير است .مطمئن باشيد که بار ديگر جمھورى اسالمى بايد دو
بار فکر کند.
ما بعنوان بخشى از فعالين اين حرکت اين تالشھا را ارج مينھيم و
بر آمادگى بيشتر ايرانيان آزاديخواه مقيم اين شھر و کشور سوئد و
ديگر کشورھا براى مقابله وسيع تر با جمھورى اسالمى تاکيد
داريم .سياست جمھورى اسالمى اينست که دور جديدى از فعاليت
علنى در خارج کشور را بويژه در آستانه مضحکه "انتخابات"
شروع کند .تالشھاى اخير آنھا براى سنجيدن اوضاع و مقدمه
گذاشتن صندوقھاى "راى" بود .سياست ما و شما نيروھاى
آزاديخواه ،ھمانطور که نشان داديم ،اينست که اين تالشھاى رژيم
اسالمى را در نطفه خفه کنيم و آنھا را به سوراخ ھايشان
بازگردانيم .گوتنبرگ و اماکن عمومى آن جاى مزدوران حکومت
اسالمى نيست .نه فقط اين تحرکات جواب درخور ميگيرد بلکه
تالش ما اينست که سفارتخانه ھاى جمھورى اسالمى را ببنديم.
صف محکم ما و فريادھاى مرگ بر جمھورى اسالمى بيانگر
عزم ما براى جمع کردن بساط جمھورى اسالمى در خارج کشور
بود.
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ايرانيان آزاديخواه و سکوالر و
سوسياليست و انقالبى در سوئد و کل خارج کشور را به آمادگى و
حضور يکپارچه عليه ھر تالش جمھورى اسالمى براى حضور
علنى دعوت ميکند.
مرگ بر جمھورى اسالمى!
آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – تشکيالت گوتنبرگ
 ٣فروردين  ٢٣ – ١٣٨٨مارس ٢٠٠٩

شماره ٩٣

براى ديدن گزارش تصويرى لحظه به لحظه به سايت
حزب مراجعه کنيد.

صفحه ١٢

يک دنياى بھتر

با ھيات دائر حزب
اپوزيسيون ،جمھورى اسالمى ،حق سفر
شھال نوری :ما نمايندگان
جريانات سياسى و فعالين
اپوزيسيون در گوتنبرگ در
سازماندھى و مبارزه جانانه عليه
حضور جمھورى اسالمى نقش
جدى ايفا کرديم و نھايتا رژيم
اسالمى را با سرافکندگى از شھر
بيرون کرديم .اخبار و عکسھای
اين اعتراض در نشريه يک دنيای
بھتر شماره  ٩٢و سايت حزب و
ديگر سايتھا منتشر شدند.
دراين دور روز طيف وسيع
انسانھائی که با شور انقالبی به
صف معترضين می پيوستند،
گاھا سئواالت اساسی و حساسی
را در مقابل ما قرار ميدادند .من
بعنوان مسئول سازمان آزادی زن
و عضو کميته مرکزی حزب
اتحاد کمونيسم کارگری و يکى از
سازماندھندگان اين اعتراض
پاسخ خودم را به اين سواالت
ميدادم .اين سئواالت را در مقابل
شما ھم ميگذارم تا ھمگان نظر
حزب ما را دقيق تر بدانند:

 -١سياست جمھورى اسالمى
اينست که دور جديدى از
فعاليت و حضور علنى در
خارج کشور را بويژه در
آستانه مضحکه "انتخابات"
شروع کند .بنظر ميرسد که
تالشھاى کنونى مقدمه گذاشتن
صندوقھاى "راى" در خارج
کشوراست .سياست حزب
درقبال اين وضعيت چيست؟
چگونه بايد اين تالش رژيم را
شکست داد و در نطفه خفه
کرد؟
 -٢آيا برطرف کردن
"نيازھای کنسولی" می تواند
توجيه گر ايستادن ،دھن کجی
و حتى فحاشی کردن به
معترضينى باشد که مخالف
حضور عاملين رژيم در خارج
کشور عموما و دراين مورد
مشخص گوتنبرگ سوئد بودند؟

ھمينطور بحث قديمى "حق
سفر" طرح ميشود .اين دو را
چگونه بايد پاسخ داد؟ ميگويند
حق سفر نياز به سرويس
کنسولى دارد و اگر اولى را
قبول داريد دومى را چرا قبول
نداريد؟ ميگويند ما نميتوانيم به
استکھلم برويم و کارھايمان را
دست کنيم ،خرج دارد و وقت
نداريم ،رژيم ھم ھمين استدالل
را بنوع ديگرى طرح ميکند و
ادعا کرده که چند صد نفر
مراجعه کننده خواھد داشت .آيا
شما مخالف سفر مردم و يا دادن
خدمات به آنھا ھستيد؟
 -٣نظر شما در مورد مسافرت
پناھندگان سياسی ايرانی که طی
سالھای گذشته تحت فرمان "عفو
عمومی دولت رفسنجانی" و
بعدتر خاتمى به ايران سفر می
کنند چيست؟ اين اقدام تا چه حد
شخصى و تا چه حد سياسى
است؟
سياوش دانشور :اجازه ميخواھم
از طرف حزب به شما و رفقاى
دست اندرکار و ھمينطور فعالين
سياسى و جريانات مختلف دخيل
دراين اعتراض و مردم
آزاديخواه گوتنبرگ ،که دراين
دو روز توانستند با فريادھايشان
ميليونھا نفر را متوجه خود کنند،
و عمال صداى کارگران و مردم
سرکوب شده ايران بودند و رژيم
اسالمى را با خفت از شھر
بيرون کردند ،صميمانه تبريک
بگويم .اين اقدام بدنبال اقدام
مشابه در تورنتو در ھفته ھاى
اخير شورانگيز است .دست
مريزاد و خسته نباشيد!
االن جمھورى اسالمى نميتواند
با خيال راحت حضور علنى
داشته باشد و ما ھم ھنوز
نتوانسته ايم از خارج کشور
بيرونش کنيم .اين کشمکش ھنوز

ادامه دارد و بايد به پيروزى
طرفى منجر شود .سياست
روشن و صريح ما جمع
کردن بساط جمھورى اسالمى
در خارج کشور و بستن
سفارتخانه ھاى آن بعنوان
مراکز سازماندھى تروريسم و
جاسوسى است .سياست ما در
خارج کشور ،ادامه سياست ما
در داخل کشور براى
سرنگونى رژيم اسالمى است.
به اين اعتبار تالش ما در
خارج بخشى و در ادامه تالش
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه
در داخل براى عقب راندن و
سرنگونى اين حکومت
مرتجع است .ترديدى نيست
که اين سياست کمونيستى و
انقالبى ھمواره با مخالفت
نيروھاى طرفدار حکومت،
منافع و سياستھاى تاجر
مسلک دولتھاى اتحاديه اروپا،
و خود حکومت اسالمى تالقى
کرده و ميکند .آنھا ميخواھند
با اين حکومت بسازند و ما با
آن در حال جنگيم .جنگ ما با
حکومت ادامه جنگ کارگران
و مردم محروم در ايران با
اين حکومت است .اين جنگ
تمام نشده است و ھر روز در
کارخانه ھا و خيابانھاى ايران
تا تورنتو و گوتنبرک و
استکھلم و غيره ادامه دارد.
ھرجا جمھورى اسالمى ،چه
علنى و چه مخفى حضور
يابد ،با صف محکم ما و نوع
ما روبرو ميشود .جمھورى
اسالمى پايگاھى در خارج
کشور ندارد .در ھمين دو
روز کمتر از  ۴٠الى  ۵٠نفر
که در ھر دو روز عمدتا
ھمانھا بودند و معلوم بود که
بيشترشان از افراد وابسته به
خودشان ھستند ،به اين
"کنسولگرى سيار" سر زدند.
اگر نيروى وسيع پليس و
ھمکارى وزارت خارجه
سوئد و کمون گوتنبرگ نبود،
اينھا قادر نبودند  ٣دقيقه در
محل بمانند .با اينحال آمدن و
رفتنشان با دنيائى از اعتراض
و تخم مرغ خوردن و فرياد

شماره ٩٣

مرگ بر جمھورى اسالمى
ھمراه بود .اين واقعيت سياسى
جمھورى اسالمى در خارج
است .ما ھمينطور اقدام وزارت
خارجه سوئد و ھمکارى کمون
گوتنبرگ را قويا محکوم
ميکنيم .دولت سوئد بدليل
معامالت تجارى با رژيم
اسالمى ميسازد .بخاطر منافع
اقتصادى بر تروريسم و
سرکوب کارگران و مردم ايران
توسط جمھورى اسالمى چشم
ميپوشد .اين دولت مانند ھر
دولت ديگر سرمايه دارى،
کميته اجرائى و مدافع منافع
طبقه سرمايه دار است .سياست
"ديالوگ انتقادى" اروپا سنتا
ھمين بوده است و امروز نير
بطريق اولى ھمين است .تازه
طبق قوانين خودشان کمون
گوتنبرگ نبايد "خانه مردم" را
به فاشيستھا و تروريستھا و آنتى
سميتيست ھا اجاره ميداد.
جمھورى اسالمى ھمه اينھا را
با ھم دارد و بعيد است دولت
سوئد "کاله" سرش رفته باشد.
به نظر ما وزارت خارجه سوئد
و کمون گوتنبرگ را بايد تحت
فشار گذاشت که براى سرويس
دادن به جمھورى اسالمى عذر
خواھى کنند .بايد از اينھا پرسيد
که شھردارى به سفراى امثال
بن الدن و عمر حسن البشير ھم
لوکال ميدھد؟
حزب خود را موظف به
سازماندھى دور جديدى از مبارزه
انقالبى و توده اى در مقابل
تالشھاى جديد جمھورى اسالمى
براى حضور علنى ميبيند .از
مقابله با جمھورى اسالمى در ھر
نقطه خارج
صفحه ١٣

يک دنياى بھتر

صفحه ١٣

اپوزيسيون،
جمھورى اسالمى ،حق سفر ...
کشور تا تالش براى بستن
سفارتخانه ھاى آن سياست ماست.
در مقابل سازش و بند بست
دولتھا ،ما تالش ميکنيم افکار
عمومى پيشرو و طبقه کارگر و
جنبشھاى راديکال اين کشورھا را
کنار خود داشته باشيم ،توده
ايرانيان آزاديخواه را به اين
مبارزه بکشانيم ،موانع بسيج اين
نيرو را برداريم و در دفاع از
مبارزات طبقه کارگر و جنبشھاى
آزاديخواه در ايران بميدان
بياوريم .به نظر من الگوھاى
مبارزه اجتماعى و راديکال عليه
جمھورى اسالمى را بايد تسرى
داد و تقويت کرد .ترديدى نيست
که اقدامات اخير رژيم اسالمى
مقدمه تبليغات مضحکه انتخابات
است .البته اينھا تاکنون و عمدتا
جرات نداشته اند بجز در سفارت
ھايشان صندوقھاى "راى"
بگذارند .حزب ما تمام تالشش را
خواھد کرد که نمايش انتخابات
شان را به يک بى آبروئى ديگر
تبديل خواھد کرد.

اتفاقا ما طرفدار حق سفر مردم
ھستيم .صحنه را نگاه کنيد؛ رژيمى
ھست که با تحميل فقر و فالکت
جامعه اى را نه فقط از حق سفر به
خارج بلکه به شھر بغل دستى
محروم کرده است ،نصف جامعه
يعنى زنان را رسما از ھر نوع سفر
بدون اجازه افراد ذکور خانواده
محروم کرده است ،حق حيات را از
تعداد زيادى سلب کرده است ،ھر
روز دارد عليه مردم بيدفاع جنايت
ميکند ،عده اى رسما ممنوع
الخروج اند ،آنوقت عده اى زير
پوشش "حق سفر" ميخواھند اين
رژيم و رسميتش را به ما تحميل
کنند .آنھا از "حق سفر مردم" دفاع
نميکنند ،بلکه با اين عنوان
ميخواھند اپوزيسيون سرنگونى
طلب را دسته جمعى و کت بسته
تحويل جمھورى اسالمى دھند و يا
به تسليم در مقابل آن وادارند .کسى
که زير پوشش "حق سفر" دنبال
تامين حضور علنى جمھورى است
دارد به ما و مردم ايران ميگويد اين
رژيم را بايد برسميت بشناسيد.
پاسخ ما ھم اينست که کور خوانده
ايد.

حق سفر
اين موضوع يکى از بحثھاى
قديمى است و موضع ما ھم
روشن است .پذيرفتن صورت
ظاھر استداللھاى طرفداران
"کنسولگرى سيار" و ژست دفاع
از "حق سفر مردم" يک خامى
سياسى است .اينھا ھمواره تالش
دارند ماھيت واقعى سياست و
اھداف شان را در زروق جعلى
"حقوق دموکراتيک مردم"
بپوشانند .اين مسبوق به سابقه
است .مثال دفاع از يک آخوند
مرتجع و يک نظام زن کش و
ضد کارگر را با "جامعه مدنى" و
امثالھم تحويل مردم ميدھند ،يا
مبارزه واقعى کارگران و مردم
عليه حکومت اسالمى را
"خشونت و توطئه" مينامند ،و يا
تالش کردند حضور سران رژيم
را با "آزادى بيان" توجيه کنند .از
نظر ما اين استداللھا سر سوزنى
جديت ندارند.

در مورد اينکه "حق سفر نياز به
سرويس کنسولى دارد و اگر اولى
را قبول داريد دومى را چرا قبول
نداريد" ،استدالل رندانه اى است.
ما ھم ميتوانيم بپرسيم اگر مخالفت
ما با جمھورى اسالمى را قبول
داريد چرا تالش ما براى برچيدن
سفارتھايش را قبول نداريد؟ وانگھى
ھر کسى که کمى اطالع داشته
باشد ،ميداند که دولتھا در ھر
کشورى و در تمام شھرھايش
کنسولگرى ندارند .اگر دولتى ھم
در يک کشور به ھر دليلى سفارت
نداشته باشد ،از طرق نھادھاى
حافظ منافع اموراتش را پيش
ميبرد .در نتيجه اين استدالل که
"ھر ھفته چھار جمبوجت به ايران
پرواز داريم ،پدر و مادرم پير
است ،پول سفر نداريم" و تحقير
تظاھر کنندگان و عنوان اينکه
"چھل نفر بيشتر نيستند" ،يک
مانور سياسى است .قايم شدن پشت
"مردم عادى" اى است که به ھر

حال به ايران رفت و آمد دارند.
اينھا اگر جانبدارانه به رژيم
برخورد نکنند ،بايد بفھمند که
اعتراض صدھا نفر طى دو روز
در گوتنبرگ از طريق رسانه ھا
به گوش ميليونھا نفر در سوئد و
دنيا رسيد .معلوم نيست چرا آمار
مسافران و جمبوجتھا را دارند
اما در مورد انعکاس تظاھرات
مخالفين چھار عمل اصلى ھم
يادشان ميرود؟ و اين ھم البته
سياسى است .و البته ھمه ميدانند
که مسئله "خدمات کنسولى"
نيست ،بلکه و اساسا ھدفى
سياسى پشت اين بھانه وجود
دارد و آن تالش رژيم اسالمى
براى حضور علنى است .ھمينجا
بايد تصريح کرد که ما ھر نوع
تالش جمھورى اسالمى براى
حضور علنى در خارج را
تعرضى بخود تلقى ميکنيم و
سياستمان تعرض متقابل است.
ما مخالفتى با رفت و آمد "مردم
عادى" به ايران نداريم ،لطفا
کسانى که پشت "مردم عادى و
پدر و مادر پير" قايم ميشوند ھم
مخالفتى با جنگ ما با جمھورى
اسالمى نداشته باشند .اين انتظار
نيروھاى طرفدار رژيم که ما
نيروھاى اپوزيسيون سياستمان
را در قبال جمھورى اسالمى
عوض کنيم بيجا است .خود
"مردم عادى" چنين انتظارى
ندارند .حق سفر تنھا حق آنھا که
در خارج اند به ايران نيست،
اينھا به ھزار طريق اين حق را
دارند .حق سفر شامل حق مردم
در ايران که زندانى اين حکومت
اند نيز ميشود .يک بام و دو ھوا
قبول نيست .با بسته شدن سفارت
رژيم اسالمى "حق سفر" کسى
زير سوال نميرود .کانالھا و
شرکتھاى اروپائى وجود دارند.
مضافا اينکه ما و اپوزيسيون
جمھورى اسالمى ھيچوقت در
مقابل سفر مردم به ايران در
راه
تظاھرات
فرودگاھھا
نيانداخته ايم .اين خلط بحث توده
ايستى را نبايد پذيرفت .ما
تبليغات رژيمى و جريانات دو
خردادى را دراين زمينه فاقد
ارزش ميدانيم.
در مورد "مسافرت پناھندگان

شماره ٩٣
سياسی ايرانی که طی سالھای
گذشته تحت فرمان "عفو عمومی
دولت رفسنجانی" و بعدتر خاتمى
به ايران سفر می کنند" ،مسئله
فرق ميکند .اوال اينھا تعداد قليلى
از کسانى را تشکيل ميدھند که به
ايران سفر ميکنند .اين موضوع
بدوا يک انتخاب سياسى است.
واقعيت اينست که در سالھاى اخير
تعدادى از فعالين سياسى سابق ،به
قيمت عدم حضور در فعاليتھاى
ضد جمھورى اسالمى به ايران
رفت و آمد ميکنند و رژيم اسالمى
کارى با آنھا ندارد .برخى ھستند
که جھت "مخفى کارى" به
کشورھاى ھمسايه ميروند و از
طريق سفارتھاى رژيم براى
سفرشان اقدام ميکنند .اين انتخاب
سياسى اين افراد است .ما از کسى
تعھد نگرفته ايم که ھمواره در
صف مخالفين جمھورى اسالمى
بايستد .براى اين انتخاب سياسى
ارزشى قائل نيستيم اما وارد
مبارزه با اين افراد ھم نشده ايم.
بسيارى از اينھا ھم ضرورتا وارد
ھمکارى با جمھورى اسالمى نشده
اند .طرف ما حکومت اسالمى و
طرفداران و ھمکاران آن است نه
کسانى که صرفا به ايران رفت و
آمد ميکنند.
مضافا اينکه از اقدام اين دسته ھم
رژيم اسالمى و ھم دولتھاى غربى
استفاده خود را ميبرند و دودش به
چشم کسانى ميرود که واقعا در
خطر تعقيب رژيم اسالمى ھستند.
جمھورى اسالمى از اين عده
استفاده سياسى خود را ميبرد و
"اقتدارش" را به رخ مخالفين
ميکشد .دولتھاى اروپائى که شاھد
اين ھستند که مخالفين ديروز با
کيس و پاسپورت سياسى امروز به
ايران رفت و آمد ميکنند و
"خطرى" متوجه آنان نيست ،به
مخالفين و فراريان جديد پاسخ
منفى ميدھند .ايران را کشورى
"امن" نام ميگذارد و تقاضاھاى
پناھندگى را رد ميکنند .اينھا تاثير
اقدام و انتخاب سياسى کسانى است
که با عنوان مخالف سياسى
حکومت دراين کشورھا اقامت
ميگيرند و بعد از مدتى رفت و
آمدشان به ايران شروع ميشود.
تفاوت اين بخش با طيف وسيع تر
"مردم عادى" و پدران و مادران
که به ايران
صفحه ١۴

صفحه ١۴

اپوزيسيون،
جمھورى اسالمى ،حق
سفر ...

يک دنياى بھتر

شماره ٩٣

آغاز به کار فعاليت دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری -واحد پاکستان
بدينوسيله دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،آغاز به کار فعاليتھای واحد پاکستان را به اطالع عموم
ميرساند.

رفت و آمد دارند زياد است.
بطور خالصه ،جنگ ما با
جمھورى اسالمى ادامه دارد و
قاطعانه در مقابل حضور عوامل
حکومت در خارج کشور مى
ايستيم و براى بيرون راندن
حکومت دراين کشورھا در
راستاى استراتژى سرنگونى آن
در ايران تالش ميکنيم .ما صندلى
متھم و قربانى را عوض نميکنيم
و در مقابل سياست تحميل
جمھورى اسالمى زير پوشش
شعار "حق سفر مردم" ،اعالم
ميکنيم که بايد رژيم اسالمى را
بعنوان نافى ھر حق و آزادى از
حق سفر و غيره در صندلى اتھام
گذاشت.
پرچم دفاع از حقوق حقه
شھروندان را سنتا کمونيستھا و
آزاديخواھان برافراشته اند و نه
کسانى که در جدال ما و
جمھورى اسالمى طرف حکومت
را ميگيرند .اعتراض کمونيستھا
و آزاديخواھان به جمھورى
اسالمى در داخل و خارج برحق
تر از برحق است و سياست
تحميل جمھورى اسالمى در داخل
و خارج عين ارتجاع سياسى
است .سابقه اين جنگ ھم به
امروز برنميگردد و تقابل
جنبشھاى مختلف طى  ٣٠سال
گذشته کمابيش با اين سواالت
روبرو بوده است .سکوت بخشى
از اپوزيسيون راست در باره
اتفاق مھم گوتنبرگ ھم حاکى از
ھمين جانبدارى سياسى است* .

به حزب

کشور پاکستان ،به عنوان يکی از کشورھای ھم مرز با ايران ،ساالنه شاھد حضور صدھا ايرانی متقاضی
درخواست پناھندگی از دفتر سازمان ملل متحد در اين کشور است .در پاکستان ،ھمچون ديگر کشورھای ھم
مرز با ايران ،بی حقوقی بيداد ميکند .پناھجويان از ابتدائی ترين حقوق انسانی محروم ھستند .دولت پاکستان و
سازمان ملل متحد در اين کشور ھيچگونه احساس مسئوليتی در قبال پناھجويان نميکنند .از طرفی تحرک
تروريستھا و دستجات وابسته به جمھوری اسالمی در اين کشور بر ناامنی موجود افزوده است و در مواردی
مزدوران رژيم در پاکستان به اذيت و آزار پناھجويان ايرانی پرداخته اند .سازمان ملل متحد در امور پناھندگان
در پاکستان به صورت نيمه تعطيل ميباشد و حتی بررسی درخواست پناھندگی بسياری از متقاضيان را رد
ميکند .گزارشات نشان ميدھند که در دوره اخير ھيچ پناھجوئی از طريق اين سازمان به کشوھای ثالث انتقال
داده نشده است .تغيير اين وضعيت غير انسانی تنھا از طريق يک مبارزه سياسی متشکل و مستمر امکان پذير
است.
دفتر پناھندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری ،پس از بررسی وضعيت سياسی و اجتماعی اين کشور و ھمينطور
با اتکا به فعالين اين عرصه که برای تغيير اين وضعيت به حزب مراجعه کرده اند ،اقدام به تاسيس دفتر دفاع از
حقوق پناھندگی – واحد پاکستان کرده است .ما اميدواريم با اتکا به امکانات موجود دراين کشور و ھمينطور
برنامه ھای ويژه ای که در نظر داريم بتوانيم منشاء تغييری ملموس در زندگی پناھجويان باشيم.
دفتر پناھندگی حزب ،جريانات سياسی و نھادھا و شخصيتھای مدافع حقوق انسانی را به ھمکاری با دفتر
پاکستان دعوت ميکند .اخبار فعاليتھای دفتر پاکستان از طريق بولتن دفتر و نشريه و سايت حزب به اطالع
عموم خواھد رسيد .دفتر پاکستان پناھجويان مقيم در اين کشور را به متشکل شدن و ھمکاری با مسئولين دفتر
پاکستان دعوت ميکند.
آدرس و شماره تماس دفتر پناھندگی حزب:
bdr.refugees@gmail.com
0044 7765431276
دفتر دفاع از حقوق پناھندگی
مارس 2009

آثار منصور حکمت

يک دنياى بھتر

را بخوانيد!

برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست
دوستانتان برسانيد!

برای ھر کارگر و کمونيستی که به

يک دنياى بھتر

برپائی جامعه ای سوسياليستی فکر
ميکند و آن را امری مبرم و ممکن

اتحاد کمونيسم

ميداند ،منصور حکمت يک گنجينه غنی

کارگرى

آموزش است.

کمک مالى کنيد!

http://hekmat.public-archive.net/

www.m-hekmat.com/

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه
سرمايه دارى است!

يک دنياى بھتر
برنامه حکومت کارگرى براى آزادى
جامعه است!

يک دنياى بھتر

صفحه ١۵

خاتمی آمد ،خاتمی رفت ...
مرگ بر جمھوری اسالمی
على جوادى
آمد و رفت خاتمی به صحنه
انتخاباتی رژيم اسالمی يک
اپيزود کميک در يک مجموعه
مضحکه بود .نشانی از وضعيت
در ھم ريخته رژيم اسالمی و
استيصال صف مرتجعين دوم
خردادی است .خاتمی را دوم
خردادی ھا با يک خروار
خواھش و تمنا و ناز و افاده
آوردند و اميد خود را به اين سيد
دو نبش گره زدند .اما ھنوز چند
ھفته ای از "بازگشت" مجدد سيد
خندان نگذشته بود که با آمدن
ميرحسين موسوی صفشان را
ترک کرد .کنار کشيد و
طرفداران حکومتی و غير
حکومتی اش از جمله توده ايھا و
اکٽريتی ھا را در سوگ خروج
خود دچار افسردگی و انگشت به
دھان کرد .اما چرا آمد؟ چرا
رفت؟ درسھای اين طلوع و
غروب غمناک مجدد دوم خرداد
چيست؟ پيش از آن بايد به طول
عمر اين پديده سوخته اشاره ای
کرد.
دوم خرداديھا اميد بسياری را به
آمدن مجدد خاتمی گرده زده
بودند .موتورشان را به اميد اين
سيد سوخته دو باره روشن کردند.
اما گرم نشده ناچار به خاموش
کردن شعله ھای اين اميد واھی
شدند .و اين پروسه چند ھفته
بيشتر به طول نيانجاميد .اگر اين
پروسه درسی داشته باشد :اينست
که دوم خرداد در سياست رژيم
اسالمی قابل تکرار نيست .پديده
ای تمام شده است .نميتوان اين
نوار کھنه را مجددا برای مردم
تکرار کرد .مردم از دوم خرداد و
جنجالھای پوشالی برای اصالح
ھيوالی حکومت اسالمی عبور
کرده اند .مردم اين کابوس سياه
را در ھر شکل و شمايلی
ميشناسند .کابوس ھر روز و ھر
شب شان است .شب و روز باال و
پائينش را لعن و نفرين ميکنند.
عمر چنين تالشھای مذبوحانه ای
کوتاه است.

خاتمی با اکراه بسيار باالخره به
ميدان آمد .به ميدان آمد تا شايد
بتواند تاريخ دوم خرداد را تکرار
کند .آمد تا اميد به بقاء رژيم
اسالمی را در صفوفشان تقويت
کند .سدی جديد در مقابله با حرکت
توده ھای مردم سرنگونی طلب برپا
کند .آمد تا پايه ھای حکومتی را آب
بندی کند ،تا بتواند رونقی به
موقعيت رژيم اسالمی در سطح بين
المللی ببخشد .اما از قرار "استخاره
کردند و خوب نيامد"! با ورود
ميرحسين موسوی صحنه را برای
اين غايب بيست ساله حکومتی
خالی کرد .اعالم کرد که به خاطر
جلوگيری از درھم ريختگی و تقسيم
رای "اصالح طلبان" به نفع
موسوی از صحنه خارج ميشود.
اين ادعاھا حتی برای دو آتشه ترين
اوباش حکومتی ھم خريداری
نداشت .واقعيت روشن است .آمد و
رفت خاتمی برای حفظ رژيم
اسالمی بود .آمد تا نيرويی به اين
رژيم رو به موت ببخشد .رفت چرا
که رژيم بتواند دست انداز انتخابات
را به راحتی و بدون دغدغه پشت
سر بگذارد .خاتمی رفت .ميرحسين
موسوی آمد .خامنه ای اعالم کرد
که من از احمدی نژاد برای
انتخابات حمايت نکرده ام .اين
بيانات نشانگر توافقات پيشا
انتخاباتی جناحھای رژيم اسالمی
در مضحکه انتخابات اسالمی است.
چگونه؟
عکس العمل رژيم نشانگر موقعيت
شکننده ارتجاع اسالمی در شرايط
کنونی است .حتی تحمل دوم خرداد
ديگری را ندارند .ميدانند که در
وضعيت وخيم تری نسبت به دوم
خرداد "پدر" قرار دارند .موضع
مردم را نسبت به خود ميدانند.
ميدانند که در کمين شان نشسته اند
و ذره ای ترديد برای بزير
کشيدنشان و محاکمه تمامی
سرانشان ندارند .ميدانند که مردم از
کوچکترين منفذی برای تشديد
شکافھايشان و برای نزديک کردن
اين اوباش به دره سقوط استفاده
خواھند کرد .از اين رو مساله
"انتخاب" سرجوخه دستگاه اجرايی

آدمکشان اسالمی را به
"مکانيسم بازار" نسپردند .خود
از پيش توافق کردند .اگر
جناحھای رژيم اسالمی درسی
از دوم خرداد  ٧٨گرفته باشند
اين است که اين رژيم حتی توان
يک تکان مانند حرکت
ارتجاعی دوم خرداد را ندارد.
تکانی که بخشی از رژيم
ميکوشد حتی به توھمی از نوع
دوم خرداد دامن بزند .ميدانند
که مردم کليتشان را به سوی
پرتگاه ھل خواھند داد .از اين
رو توافق کردند .ميرحسين
موسوی آمد ،خاتمی رفت.
خامنه ای اعالم کرد که از
احمدی نژاد حمايت نکرده
است.
اما معنای اين توافق چيست؟ آيا
توافقات و "اجماع" اين اوباش
بر سر کانديداتوری ميرحسين
موسوی نھايی است؟ سرنوشت
"انتخابات" تماما از پيش رقم
خورده است؟ آيا رقابت جناحھا
ديگر حاشيه ای شده است؟ در
پاسخ به چند مساله بايد اشاره
کرد .ميرحسين موسوی کانديد
مورد توافق ھمه جناحھای رژيم
اسالمی است .بخشھايی از
جناح راست ،خامنه ای ،و
بخشھايی از دوم خرداد بر سر
کانديداتوری ميرحسين موسوی
توافق دارند .به عبارتی
سنتز
موسوی
ميرحسين
دعواھای جناحی در شرايطی
است که رژيم اسالمی توان يک
کشمکش حاد جناحی را ندارد.
ميدانند که بازنده دعوای ديگری
خواھند بود .دعوای جدال با
مردم .از اين رو ھر کدام به
کانديدای دوم خود رضايت داده
اند .ميرحسين موسوی ھم
"اصالح طلب" است ھم نيست.
ھم "اصولگرا" است ھم نيست.
ھم کانديد خامنه ای است ھم
نيست .معجون عجيبی است.
کانديدای دوم ھر جناحی است.
سنتز جناحھای حکومت اسالمی
است .اما توافق بر سر کانديد
دوم به معنای حذف کامل
کشمکش بر سر کانديد اول
نيست .کانديداھای اول فقط
شانس چندانی ندارند .اما
کماکان ھستند .رژيم اسالمی
بايد اين نمايش مضحک را به
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نوعی به پايان ببرد.
از طرف ديگر آنچه موسوی را به
کانديدای دوم ھر جناح تبديل
ميکند ،ويژگی ھای او و ھمچنين
ويژگی شرايط است .موسوی فرد
امتحان پس داده حکومتی است .با
ھزار بند به ھر جناح رژيم
اسالمی متصل است .اما اين تمام
ھنرش نيست .پاسخ را بايد در
شرايط بحرانی و موقعيت خطير
رژيم اسالمی جستجو کرد .رژيم
اسالمی يک پروژه اقتصادی
ورشکسته است .بحران اقتصادی
مبنای پايه ای موقعيت بحرانی
رژيم اسالمی است .رژيم اسالمی
بدون حل معضل اقتصادی قادر به
دوام نيست .غول اقتصاد حکم به
سرنگونی رژيم اسالمی داده است.
بحران جھان سرمايه داری به
دامنه و عمق بحران اقتصادی
رژيم افزوده است .بی دليل نيست
که خامنه ای سال  ٨٨را سال
"تغيير الگوی مصرف" اعالم
کرده است .ميدانند که دوران
سختی را در پيش دارند .از
امکانات و توان اقتصادی
ناچيزتری در مواجھه با شرايط
آتی برخوردارند .برای گذر از اين
طوفان و تحميل ارتجاعی بار
بحران بر دوش کارگران و مردم
زحمتکش به بازی "اصالحات"
نيازی ندارند .چنين کشمکشھايی
برايشان سم است .شم سياسی شان
جلوگيری از چنين شرايطی را
طلب ميکند .ميرحسين موسوی
سياستمدار چنين شرايطی است.
در شرايطی که جھان سرمايه
با بحران
داری در مقابله
اقتصادی بعضا به راه حل
"دولتگرايی اقتصادی" متوسل شده
است ،در شرايطی که کل نظام
سرمايه داری ناچار شده است به
جست و خيز
صفحه ١۶
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حسام فيروزی
را آزاد کنيد!
بنا به اخبار منتشر شده ،روز  ٢۴اسفند ماه  ٧٨به حکم
شعبه  ۶بيدادگاه رژيم اسالمى ،دکتر حسام فيروزی
پزشک مورد اعتماد زندانيان سياسی به زندان رفت.
حسام فيروزى را به اتھامات واھى و نخ نماى "اقدام
عليه امنيت ملى ،تشويش اذھان عمومى ،و نشر اکاذيب"
به  ١۵ماه حبس محکوم کرده اند .او پيشتر بارھا
بازداشت شده بود.
اما "جرم" واقعى حسام فيروزى تنھا کمک به زندانيان
سياسى و معالجه آنھاست .دراين حکومت تعھد انسانى و
علمى پزشک در قبال بيمار "جرم" است ،ھمانطور که
دفاع حقوقى از قربانيان "جرم" محسوب ميشود و بايد
سالھا برايش تاوان پس داد .رژيم اسالمى با زندانى
کردن حسام فيروزى تالش دارد به زندانيان سياسى و
خانواده ھايشان بگويد که با ھر تالشى در دفاع و کمک
به زندانيان سياسى مى ايستد .ھمان کسانى که دستور
حمله به تجمع خانواده ھاى زندانيان سياسى را در مقابل
اوين ميدھند ،ھمان کسانى که براى وکالى زندانيان و
قربانيان جنايت پاپوش ميدوزند ،ھمانھا نيز حکم جلب و
محکوميت حسام فيروزى را صادر کرده اند.
حزب ،دستگيرى حسام فيروزى اين انسان شريف و با
شھامت را قويا محکوم ميکند و از مدافعين آزادى بيقيد
و شرط کليه زندانيان سياسى ميخواھد دستگيرى وى را
محکوم و براى آزاديش تالش کنند .کارگر زندانى،
دانشجوى زندانى ،زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ۵فروردين  ٢۵ – ١٣٨٨مارس ٢٠٠٩

خاتمی آمد ،خاتمی رفت ...
بازار آزاد دھنه بزند ،به تجربياتی از اين جنس و در اين
چھارچوب نيازمندند .ميرحسين موسوی نماينده چنين
سياست و موقعيتی است .به ميدان آمدن مجدد او پس از
بيست سال محصول قرار گرفتن رژيم اسالمی در چنين
شرايطی است .ھرچند نه موسوى چنين ادعائى دارد و نه
جمھوری اسالمی از راه حل اقتصادى ای برخوردار
است.
آيا اميدی دارند؟ واقعيت اين است که ھراسشان بيشتر
است .مردم حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند .راه
پس و پيش و نجاتی ندارند .سرنگونی رژيم اسالمی امر
محتومی است مساله بر سازماندھی و به ميدان کشيدن
طبقه کارگر در راس اعتراضات توده ای مردم است.
اين امر ماست* .
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نامه ھا،
سياوش دانشور
“ما ھستيم”
رفيق سياوش ،حزب در مورد کمپين جريانات راست و ناسيوناليست بطور مرتب
صحبت کرده است و کلی سياستھای اين جريانات را نقد کرده است .در ھمين چھارچوب
نظر حزب در مورد کمپين "ما ھستيم" چيست؟ حزب چه سياستی در قبال اين کمپينھا
دارد .آرمان از ايران
آرمان عزيز،
کمپين "ما ھستيم" سياست و خط مشى سلطنت طلبان و بخشى از ناسيوناليستھاى ايرانى
است .حقيقت اينست که پروژه ھا و سياستھاى قبلى اين جريان تماما شکست خورده است
و واقعيات اجتماعى از قبيل فقر ،گرانى و غيره بحدى زمخت است که راستھا را نيز به
واکنش وادار کرده است .ترديدى نيست که از جريانات و کسانى که به طبقه کارگر وعده
چند نسل کار بيشتر و توقع کمتر براى "بازسازى ايران" ميدھند ،نبايد پذيرفت که دارند
عليه "گرانى و فقر" تالش ميکنند .اگر دقت کنيد ،ھدف اينھا نه مقابله ريشه اى و واقعى
با فقر و نظام و حکومت بانى فقر بلکه به صف کردن جامعه پشت پرچم ارتجاعى
ناسيوناليسم ايرانى است.
اخيرا نيز تعدادى ناسيوناليست دو آتشه و بى نام و نشان در اينترنت به "کارگران غيور
نفت" فراخوان داده اند که اعتصاب کنند و براى اين کار تومار جمع ميکنند .نفس اين
اقدام از نظر درک مبارزه کارگرى و روند اعتصاب و اعتراض بامزه است و بى ربطى
مطلق گويندگانش را با اين طبقه و سوخت و سازش نشان ميدھد .به اينھا بايد گفت
کارگران نفت يکبار اختيارشان را به اسالميون و امثال بازرگان و عراقى دادند و تاوان
سنگينى پس دادند ،اينبار اختيارشان را به سلطنت و ناسيوناليسم نميدھند .خيالتان راحت
باشد.
نفس اينکه سواالت واقعى در جامعه بدرجه اى مطرح اند که حتى راستھاى اپوزيسيون
ناچارند راجع به آن حرف بزنند ،بايد از نظر جنبش سياسى طبقه کارگر و مکانش در
تحوالت سياسى مھم تلقى شود .اما تا ھمين حد و نه بيشتر .به ھر درجه اى که اردوى
طبقه کارگر ،نيروھاى آزاديخواه و برابرى طلب نيرويشان را پشت کمپين ناسيوناليستھا
و اردوى راست ببرند ،به ھمان درجه جنبش واقعى و طبقاتى شان را اخته کرده اند .اين
يک قاعده عمومى است که در دوره ھاى متحول سياسى راست ھم به زبان چپ حرف
ميزند .فقر و گرانى ھيچوقت سوال اپوزيسيون راست و مشخصتر سلطنت طلبان نبوده
است .امروز ھم نيست .آنھا به شکل ابزارى از اين موضوع و موضوعات ديگرى مانند
آزادى بيان و مسئله زن و مذھب و غيره استفاده ميکنند تا به جنبش خودشان شکل دھند.
وقتى دقيق ميشويد ميبينيد صد تبصره و ماده براى کنترل مردم پيش رو ميگذارند .يک
ھدف آنھا کشيدن بخشھائى از نيروى کارگران و مردم محروم پشت پرچم ارتجاعى
ناسيوناليسم و بورژوازى در اپوزيسيون است .اجتماع و اعتراض و اعتصاب کارگرى
براى اينھا بسيار ھم خوب است به شرط اينکه در متن آن "پرچم ملى" و اھداف سياسى
آنھا پيش برود و نه پرچم انترناسيوناليستى و سوسياليستى کارگران! اين تنھا ميتواند
کابوس بورژوازى باشد.
بايد از اينھا پرسيد که مگر بانى فقر و دھھا مشقات ديگر نظام سرمايه دارى نيست؟ مگر
شما براى مرمت و بقاى ھمين نظام و ھمين مناسبات تالش نميکنيد؟ مگر قرار نيست
نظام مبتنى بر شاه و رعيت را اعاده کنيد؟ خوب اينجا تفاوت اين جريانات با حکومت
اسالمى محو ميشود .ھر دو رژيمھاى يک نظام اقتصادى واحد يعنى سرمايه دارى اند و
ھر دو براى تداوم بساط بردگى مزدى و فقر و استثمار تالش ميکنند.
سياست حزب اينست که جنبش مستقل طبقاتى و کمونيستى طبقه کارگر را سازمان دھد و
پيش ببرد .از ھمين موضع يعنى منافع مستقل جنبش طبقه کارگر با جريانات ديگر
اپوزيسيون برخورد ميکند .ما ھيچ اشتراکى با کمپينھاى جريانات
صفحه ١٧
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پيرامون سياست اخير دولت آمريکا
در قبال رژيم اسالمی ...
قلدری و ميليتاريسم ،چھارچوب
استراتژی سياسی حزب در
شرايط کنونى است .در عين حال
افشاء و مبارزه با بند و بست
آمريکا و دولتھای غربی با دولتھا
و جريانات اسالمی يک وجه
سياست ما در قبال ھر دو قطب
تروريسم جھانی است .بعالوه
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
تاکيد ميکند که جمھوری اسالمی
دولت مشروع مردم در ايران
نيست .يک رکن سياست حزب
در عرصه جھانی تالش برای رد
اعتبار نامه رژيم اسالمی به
عنوان دولت ايران و اخراج
مقاماتش از ھمه نھادھای بين
المللی است.

 -۵ورود به اين سطح از مناسبات
ميان آمريکا و رژيم اسالمی به
معنای تثبيت سياسى جمھورى
اسالمى و "بازسازى اقتصادى" و
يا "متعارف شدن" رژيم اسالمی
بمٽابه يک رژيم عادی سرمايه
داری در سطح جھانی نيست .تا
زمانيکه رژيم اسالمی يک
"حکومت اسالمی" و مدعی
قدرت در سطح منطقه و نيرويی
در راس بخش عمده ای از اسالم
سياسی است ،چنين تحولی عمال
غير ممکن است .بعالوه بحران
اقتصادى رژيم اسالمى ،که در
متن بحران جھانى تشديد يافته
است ،چشم اندازى براى حل
ندارد .جمھورى اسالمى نه فقط
يک پروژه شکست خورده
اقتصادى است بلکه حتى رفع
جدى تنگناھاى اقتصادى آن تابعى
از وضعيت بحران سياسی در
خاورميانه است.

 -٦حزب اتحاد کمونيسم کارگری
سياست جريانات ناسيوناليست
پرو غرب و جريانات ملی
اسالمی در قبال تغيير و تحوالت
حاضر را نقد و افشاء ميکند.
بخش عمده جنبش ملى اسالمى و
ناسيوناليسم پرو غرب سياست
انطباق خود با اين روند جديد را

دارد و بخش قليلى دچار افسردگی سياسى ميشود.
حزب ھمانگونه که مخالف سياست حمله نظامی و
"رژيم چنج" است ھمچنين مخالف ھرگونه بند و
بست و سازش با رژيم اسالمی است .حزب
سياست تحريم اقتصادی و تجاری را يک سياست
ضد انسانی ميداند .اين سياست آمريکا و متحدينش
مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژيم
اسالمى ،بايد بعنوان يک اقدام زيانبار براى مردم
ايران بدون ھيچ ابھامى محکوم شود .وخامت
بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم اين
سياست است .قربانيان فورى اين سياست نه رژيم
اسالمى ،بلکه توده وسيع مردم کارگر و کم درآمد
در ايران خواھند بود .اين تصور که اعمال فشار
بر مردم و به استيصال کشيدن آنھا گامى در جھت
سرنگونى رژيم اسالمى است ،تصورى بيمارگونه
و ضد اجتماعى است که فقط در چھارچوب تفکر
فرقه اى جريانات حاشيه ای و ناسيوناليستھای قوم
پرست و عظمت طلب قرار ميگيرد .اپوزيسيون
بورژوائى در اين دوره تالش ميکند سياست
"انتظار" را به مردم حقنه کند و خود را شريک
اين پروسه نمايد .ما در مقابل ،براى شکست ھر
نقطه سازش به مبارزه آزاديخواھانه و انقالبى
طبقه کارگر و مردم برابرى طلب و شکست بند و
بستھای ارتجاعی اين نيروھا تالش ميکنيم.

شماره ٩٣

نامه ھا ...
بورژوائى بويژه روى اين قبيل موضوعات نداريم .حزب
اگر از کمپينى حمايت کند آن را بطور علنى اعالم
ميکند .در عين حال ما اين را نقطه قدرت جنبش طبقاتى
مان ميدانيم که راستھا را وادار کرده براى ابراز وجود
به سمت طرح فرمال سواالت چپ جامعه بيايند .ما در
پس اين حرکات جايگاه مھم جنبش خودمان را ميبنيم و
در عين حال موظفيم در باره مخاطرات آن و توھماتى
که ميتواند بخشى از نيروى طبقه ما را پشت آن بفرستد
ھشدار دھيم .بايد عليه فقر و فالکت و نظام بانى آن با
پرچم کمونيستى کارگرى برخاست .اين امر خود طبقه
کارگر و حزب سياسى اش است .ھر درجه پيشروى
طبقه کارگر عليه فقر و فالکت به معنى عقب راندن
سرمايه و مدافعين نظام سرمايه است .با پرچم استثمار
نميتوان با مشقات نظام استثمارگر مبارزه کرد! مثل
اينست که شما انتظار داشته باشيد مردساالران ضد زن
پرچم آزادى زن را باند کنند! پرچم "ما ھستيم" تا به فقر
مربوط ميشود ،پرچمى غير واقعى و گمراه کننده است.
پرچم اصلى اين جريان ھمان ناسيوناليسم و سلطنت و
"خاک پاک" است که قرار است با مانورھاى مسالمت
آميز و نافرمانى مدنى و با عنوان "اعتراض عليه گرانى
و فقر" دکور شود .کارگران پيشرو بسيار پخته تر از اين
ھستند که دنبال چنين پرچمھاى جعلى بيافتند.
ما نه بعنوان حزب ،و نه کادرھاى حزب در ظرفيت
فردى ،ھيچکدام از اين کمپين حمايت نکردند .در مورد
شايعاتى که برخى افراد غير مسئول پيرامون امضاى
على جوادى دراينمورد حرف زده بودند ،در ھمين نشريه
على جوادى تکذيب کرده و پاسخ داده است .موفق و
پيروز باشيد.

 -٧حزب اتحاد کمونيسم کارگری و اردوی
بشريت آزاديخواه و متمدن جھان ھمواره براى
پايان دادن به جنگ تروريستھا تالش کرده است.
در اين دوران ،بسياری از حقوق طبيعی و مدنی
مردم تحت لوای جنگ عليه تروريسم از آنھا سلب
شد و دخالت پليسی در زندگی مردم گسترش
يافت  .مبارزه برای باز پس گرفتن و گسترش
حقوق مدنی و انسانی در جوامع کنونی و
سازماندھی يک تعرض سياسی عليه نظام سرمايه
داری يک رکن سياست ماست .ما تاکيد ميکنيم که
ھر درجه از تغيير و بھبود در اين شرايط حاصل
مبارزه مستقيم جنبش سوسياليستى طبقه کارگر و
بشريت متمدن است .حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى در ايران برای سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی و استقرار فوری حکومت کارگری ،يک
جمھوری سوسياليستی ،مبارزه ميکند .ما طبقه
کارگر و مردم آزاديخواه را به گسترش مبارزه
برای سرنگونی رژيم اسالمی و برافراشتن پرچم
آزادی و برابری ،رفاه و انسانيت و پيوستن به
حزب اتحاد کمونيسم کارگری فراميخوانيم.

ما کارگران خواھان جامعه اى
آزاد و برابر و مرفه ھستيم.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

مرگ بر سرمايه دارى

 ٢٥مارس  ٥ – ٢٠٠٩فروردين ١٣٨٨

زنده باد انقالب کارگرى

سال نو شما مبارک
در ھفته گذشته اى ميلھاى متعددى از جانب جريانات
سياسى و نھادھاى فرھنگى و شخصيتھاى سياسى به
آدرس مرکزى حزب رسيده است .ضمن تشکر متقابال
سال نو را به ھمه اين دوستان تبريک ميگوئيم*.

پيش بسوى اول مه!

صفحه ١٨

يک دنياى بھتر

پيرامون سياست اخير دولت آمريکا
در قبال رژيم اسالمی
پيام باراک اوباما رئيس جمھور
آمريکا به مناسبت سال نو به

"مردم و رھبران جمھوری

اسالمی" ،بيانگر سياست جديد
ھيات حاکمه آمريکا در قبال رژيم
اسالمی است .ھدف از اين تغيير،
تالش برای "آغازی نو" در
مناسبات آمريکا و رژيم اسالمی
ذکر شده است .در اين پيام ،اوباما
اعالم کرده است که" :دولت من
اکنون به ديپلماسی متعھد است ...
و در صدد ايجاد يک پيوند سازنده
ميان اياالت متحده ،ايران و
جامعۀ جھانی است .اين فرايند با
تھديد به پيش نمی رود .به جای
آن ما خواستار برقراری ارتباطی
صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل
ھستيم .شما نيز در برابر خود
انتخابی داريد .اياالت متحده مايل
است که جمھوری اسالمی ايران
بر جايگاه راستين خود در جامعۀ
بين الملل قرار بگيرد .شما دارای
چنين حقی ھستيد – اما اين حق با
مسئوليت ھای واقعی ھمراه است
و به اين جايگاه نه از راه ترور
يا به مدد جنگ افزار ،بلکه از
طريق اقدامات مسالمت آميز که
نشان دھندۀ بزرگی حقيقی ملت و
تمدن ايران است ،می توان دست
يافت".

ارزيابی حزب اتحاد کمونيسم
کارگری از اين "تغيير" در
سياست ھيات حاکمه آمريکا و پی
آمدھای احتمالی آن بر محورھای
زير استوار است .حزب در
راستای سياستھای تاکنونی خود
اعالم ميکند:

 -١سياست اخير اعالم شده به
معنای تغييری در اھداف
استراتژيک ھيات حاکمه آمريکا
و رژيم اسالمی نيست .اين
تغييرات اساسا تاکتيکی اند.
اھداف عمومی و استراتژيک اين
نيروھا را نه سياستھای دوره ای

دولتھا بلکه منافع عمومی و دراز
مدت آنھا تعيين ميکند .در پايه ای
ترين سطح ھدف ھيات حاکمه
آمريکا تٽبيت و گسترش ھژمونی و
سلطه سياسی و نظامی اش در
جھان است ١١ .سپتامبر دنيا را
وارد فاز جديد جنگ تروريستھا
کرد .گسترش سياست قلدرى،
ميليتاريستى و تروريستی از ارکان
سياست آمريکا در اين دوره بود.

در مقابل رژيم اسالمی نيز برای
بقاء ،حفظ و گسترش موقعيت خود
در ساختار قدرت بورژوايی در
خاورميانه تالش ميکند .تالش برای
تامين موقعيت برتر در خاورميانه
از ارکان اصلی سياست رژيم
اسالمی است .سياست ھای اعالم
شده اخير و شتاب گرفتن و علنى
شدن دور جديدى از تالش برای
"مذاکره و گفتگو" منجر به تغييری
در اھداف استراتژيک طرفين
نخواھد شد ،بلکه تغيير در راه
دستيابی و روش رسيدن به ھمان
اھداف استراتژيک است .اين جدال
از ھر دو سو يک جنگ قدرت ميان
نيروھای اصلی اردوی تروريسم
دولتی و تروريسم اسالمی است.
ھمانطور که قبال اعالم کرده بوديم:
" تقابل سياسی ،سازش موقت،
مذاکره ،تحريم اقتصادی و تجاری
و مالی و جنگ ،از عرصه ھای
متفاوت اين رو در رويی ارتجاعی
است ... .تقسيم قدرت ،تغيير توازن
قوای سياسی و جغرافيای سياسی
منطقه از پی آمدھای اجتناب ناپذير
اين جدال است".

 -٢واقعياتی مادی تغيير در سياست
ھيات حاکمه آمريکا را ضروری
کرده است .در اين چھارچوب بايد
به مساله شکست سياست
ميليتاريستی و استراتژی جنگی
آمريکا در عراق و پذيرش اين
شکست از جانب جناح حاکم کنونی
و تالش برای تغيير آن اشاره کرد.

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

سياست "جنگ عليه تروريسم"
نه تنھا آمريکا را به اھداف
استراتژيک خود در دوران
نئوکانسرواتيوھا نزديک نکرد
بلکه منجر به ايجاد شکافھای
جديدی در مناسبات آمريکا با
اروپا و روسيه و ھمچنين منجر
به گسترش دامنه نفوذ اسالم
سياسی و تروريسم اسالمی در
منطقه شد .تغيير سياست ھيات
حاکمه آمريکا تالشی برای غلبه
بر اين شکافھا و جبران موقعيت
تضعيف شده آمريکا است .از
سوی ديگر رژيم اسالمی و
جنبش اسالم سياسی از موقعيت
متفاوتی در منطقه برخوردار
شده و پيشروی ھای قابل
مالحظه ای در عراق ،لبنان و
فلسطين کرده است .توانسته است
موقعيت خود را در قبال
تروريسم دولتی در منطقه تغيير
دھد.

يک فاکتور ديگر در تغيير
سياست تاکتيکی آمريکا ،شکل
گيری بحران اقتصادی در
آمريکا و جھان سرمايه داری
است .ھيات حاکمه آمريکا در
حال حاضر فاقد توان اقتصادی
و ملزومات لجستيکی ادامه و
پيشبرد سياست ميليتاريستی خود
در سطح منطقه است .تغيير
سياست آمريکا نشانگر برسميت
شناسی اين تغييرات سياسی و
موقعيت جديد رژيم اسالمی در
سطح منطقه و سازش با اين
شرايط جديد است.

 -٣ھدف ھيات حاکمه آمريکا از
دور جديدی از "مذاکره و
سازش و بند بست" با رژيم
اسالمی دستيابی به يک مجموعه
از توافقات با بخشی از اسالم
سياسی و تروريسم اسالمی تحت
ھژمونی رژيم اسالمی است.
رسيدن به توافقاتی در مورد نقش
و جايگاه رژيم اسالمی در
فلسطين ،لبنان ،عراق و
افغانستان و ھمچنين مساله سالح
اتمی و غنی سازی در محور
مذاکرات و بند و بست قرار

شماره ٩٣
دارند .پيش شرط ورود به اين دور
از تحوالت ،کنار گذاشتن ضمنی
سياست "رژيم چنج" از جانب
آمريکا و ارائه تضمين ھا و مشوق
ھايی مبنی بر "امنيت" و "جايگاه"
رژيم اسالمی در منطقه است.
تالش برای "تخفيف تنش" با اين
بخش از اسالم سياسی به معنای از
ميان رفتن کشمکش و تقابل ميان
دو قطب تروريسم دولتی و
اسالمی در سطح جھان نيست .ما
در ھمين شرايط شاھد گسترش
سياست ميليتاريستی آمريکا در
افغانستان و پاکستان ھستيم .تقابل
و رو در رويی يک ضرورت پايه
ای جنگ قدرت است.

 -۴موضع حزب در قبال دور
جديد مذاکرات و تالش در جھت
"عادی سازی" مناسبات ديپلماتيک
ميان رژيم اسالمی و آمريکا در
قطعنامه "کشمکشھای جھانی و
مبانی سياست حزب اتحاد کمونيسم
کارگری" اعالم شده است:

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در
قبال مذاکرات و عادی سازی
مناسبات ديپلماتيک دولتھای ايران
و آمريکا ،برخالف راستھا و
ناسيوناليستھای طرفدار حمله به
ايران و برخالف جريانات "ضد
امپرياليست" و نيروھای جنبش
ملی – اسالمی ،متکی بر
استراتژی مقابله با ھر دو قطب
تروريستی است .برقراری ھر
درجه از روابط ديپلماتيک ميان
جمھوری اسالمی و آمريکا ،با
اعتراض و مخالفت ما ،بعنوان
کمونيستھاى دشمن اسالم و رژيم
اسالمى و اسالم سياسی و مخالف
ميليتاريسم و ھژمونيسم آمريکا
روبرو نخواھد شد .بعالوه،
برقراری مناسبات ديپلماتيک در
شرايطى که مردم در کمين رژيم
نشستهاند ،نفس بقاء حکومت
اسالمى را بيش از پيش زير سؤال
خواھد برد .تشديد مبارزه برای
سرنگونی جمھوری اسالمی و
نظام سرمايه داری در ايران و
مبارزه عليه قلدری و ميليتاريسم،
چھارچوب
صفحه ١٧

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

