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 سياوش دانشور
 

 فرانسه، ايران، 
 و مبارزه طبقه کارگر

ديروز سه شنبه در فرانسه و ايران                       
کارگران عليه وضعيت خود اعتراض             

فرانسه در دو هفته گذشته هر               .  کردند
لحظه با اعتصاب روبرو بود و روز سه          
شنبه ميليونها نفر در اعتصاب شرکت              

اين اعتصاب با ورود گسترده             .  کردند
کارمندان دولت و دانشجويان در                           
اعتراض به طرح کاهش حقوق و مزايای      
بازنشستگی و نيز کم کردن تدريجی                   
تعداد کارمندان عمال به يک اعتصاب               

کارگران حمل و نقل    .  سراسرى تبديل شد  
اين .  فرانسه تاکنون محکم ايستاده اند             

اعتصاب هم براى سارکوزى و هم براى        
کارگران و دانشجويان فرانسه ادامه                   

سارکوزى دور  .  جدال دوره شيراک است   
قبل ناچار شد اليحه جديد استخدام را پس         
بگيرد، اينبار با طرح کاهش حقوق و                 
مزايا و شکلى جديدتر از طرح پيشين                

کارگران و دانشجويان هم      .  برگشته است 
روى دوش تجربه اعتصابات گسترده و           
پيروزى در دوره شيراک،  امروز                      
اعتصاب سراسرى و تظاهراتهاى                      
باشکوه در شهرهاى مختلف فرانسه                   

از جمله اجتماعات مراکز     .  سازمان دادند 
بزرگ کارگری مانند مارسی و تولوز              

طبقه کارگر    .  گسترده تر برگزار شد           
فرانسه در اين اعتصاب دانشجويان و               
بيش از يک سوم از کارکنان خدمات                  

 . عمومى و دولتى را به اعتصاب کشاند

 

در ايران روز سه شنبه خانه کارگر با                
اتوبوس کارگران را از جاهاى مختلف             
در مرقد خمينى جمع کرد تا با شعار                    

، کارگران را   "خداحافظى از قانون کار    "
پشت قانون ضد                 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 .و ستون آخر...  اينجا ايران است، مين ها و آدمها،در صفحات ديگر؛

 جنگ، کمونيسم، مصافها و چشم اندازها
 
 
 

 على جوادى، سياوش دانشور، آذر ماجدى 
 ٢صفحه 

 اعتصاب  اتحاديه وانت بارها در مشهد
 شهريار افروزه

 ١٩صفحه 

 يادداشت سردبير

!سنديکاليسم پاسخ نيست  
زنده باد جنبش مجمع  

!عمومی  
 سيروان قادرى 

١۵صفحه   

 !هيات دائر دفتر سياسى پاسخ ميدهد
 در باره بيانيه جبهه سوم

  ١٣صفحه 

 به کارگران شرکت واحد
 در باره نامه سنديکا به خامنه اى

 ١۶صفحه سياوش دانشور                                                                                        

  آذر، 16
 !آماده باش وحشت و استيصا ل،

 ١٩صفحه ليال احمدی                               

 عليه جنگ 
  تهران -مهرداد فرهيخته

 ١٠صفحه 

 !مجمع عمومی سازمان ملل رای به توقف مجازات اعدام داد
 !اين يک پيروزی برای بشريت متمدن است

 ١۴صفحه 

  ١۴صفحه 

 گزارشی از 
 يک هفته در عسلويه

 

 تنظيم، نسرين رمضانعلى
 ١١صفحه 



٢صفحه  يک دنياى بهتر   

 ميگويند جنگ       :يک دنيای بهتر      
ادامه سياست است در شکل قهری        

جنگ احتمالی ادامه کدام               .  آن
سياستهايی است؟ چه ضرورتهايی     
اين جنگ را برای طرفين جنگ            

 ضروری و مطلوب ميکند؟ 

 

 تقابل و کشمکش دو       :علی جوادی 
قطب تروريستی جهان معاصر              
ميتواند به جنگ و رو در رويی               

اين جدال چه     .  نظامی کشيده شود    
در شکل سياسی و چه در شکل                
نظامی آن بر سر مساله قدرت                  

مساله بر سر تالشهای اتمی       .  است

هر چند که      .  رژيم اسالمی نيست     
تالشهای اتمی رژيم اسالمی بخشی     

اما مساله اساسا نه     .  از مساله است  
با اين تالشهای رژيم اسالمی آغاز       
شده است و نه با توقف آن الزاما              

ابر قدرت آمريکا    .  پايان می پذيرد   
نيازمند تحکيم موقعيت سياسی و           
هژمونيک خود در سطح جهان و          

سهم خواهی اسالم       .  منطقه است   
سياسی در خاورميانه و باز                       
تعريف موقعيت رژيم اسالمی در         
اين حوزه يک مصاف مهم در                  

. جهان پس از جنگ سرد است                
هدف شکست و يا نابودی اسالم              
سياسی و يا رژيم اسالمی و حذف          

به .  آن از صحنه سياسی نيست             
دنبال تجديد تعريف موقعيت و سهم      

شکست سياسی  .  اين جريان هستند   
آمريکا در عراق احتمال حمله                 
نظامی به ايران را افزايش داده               

جنگ يک حلقه مهم در               .  است

آمريکا برای تثبيت خود بعنوان         
تنها ابر قدرت و نيروی قلدر                 
بالمنازع جهان به حمله نظامی          

مساله .  به ايران نيازمند است           
دستيابی رژيم اسالمی به سالح          
هسته ای تنها بخشی از دليل                  
حمله و توجيه مقبوالنه اين حمله        

 .نظامی است

 

رژيم اسالمی، عليرغم اينکه در       
صحنه بين المللی و بويژه در                
منطقه موقعيتش تقويت شده و به        
يک نيروی مهم در منطقه بدل             
شده است، در عرصه داخلی با           
بحران عميق سياسی، اقتصادی        

. و فرهنگی دست به گريبان است     
مردم با اين رژيم در حال جنگ          

مردم خواهان سرنگونی اين     .  اند
مردم در يک    .  رژيم منحوس اند   

. کالم رای به رفتن آن داده اند              
اين تنافض موقعيت رژيم                       

معموال دستاوردها  .  اسالمی است 
و پيشروی های خارجی موقعيت      
داخلی يک رژيم را تقويت                     
ميکند، اما بحران اين رژيم                    
آنچنان عميق است، که اين                     
پيشروی ها ذره ای در موقعيت          

. داخلی آن تاثير نگذاشته است            
جمهوری اسالمی برای سرکوب     
داخلی، برای تحکيم موقعيت               
خود در مقابل مردم ايران و                   
جنبش سرنگونی به اين جنگ             

خمينی جنگ با        .  احتياج دارد   
. عراق را برکت آسمانی ناميد            

رژيم اميدوار است که اين جنگ        
نيز همان نقش را در شرايط                  

 .کنونی بازی کند

 

 تبليغات جنگى    :سياوش دانشور 
و تهديد حمله نظامى ادامه                      
مذاکره و سيکل ديپلوماسى                    

در ميان هياهوى     .  تاکنونى است  
حمله و تهديدات و تحريم                         
اقتصادى و غيره، وعده مذاکره         

البته .  مستقيم در عراق ميگذارند     
تاکيد ميکنند مربوط به عراق               

اما واقعيت اينست که              .  است
تشديد تبليغات جنگى بخشا و                

 جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها و چشم اندازها
 با هيئت دائر دفتر سياسى 

تحکيم موقعيت سياسی آمريکا در          
 . سطح جهان است

از سوی ديگر بخشهايی از اسالم            
سياسی و رژيم اسالمی بمنظور               
تحکيم موقعيت خود در منطقه و در       

. ايران به استقبال جنگ ميروند               
پيروزی در چنين مصافی را                      
ضامنی برای حفظ و گسترش                    
حوزه نفوذ حاکميت اسالم سياسی           

با همين اهداف حزب اهللا به      .  ميدانند
. استقبال جنگ با اسرائيل رفت                

پروژه اتمی برای رژيم اسالمی               
عاملی برای کسب امتياز از قطب          

به دنبال تکرار         .  متخاصم است    
 .استراتژی کره شمالی هستند

 

اين جنگ تروريست      :  آذر ماجدی  
جنگ دو قطب تروريستی،     .  هاست

تروريسم دولتی به سرکردگی                   
آمريکا و تروريسم اسالمی است،          
که جمهوری اسالمی يکی از                     

 11پس از   .  رهبران اصلی آن است   
 اين جنگ آغاز شد       2001سپتامبر  

و فازهای مختلفی را پشت سر                   
حمله نظامی به ايران     .  گذاشته است 

 . فاز جديدی در اين جنگ است

 

 سال پيش با حمله به          6آمريکا که    
افغانستان عمال ابعاد اين جنگ را           
گسترش داد، تاکنون نتوانسته در            
اين جنگ پيروز شود و قدر قدرتی         

افغانستان .  خود را به تثبيت برساند      
هنوز صحنه جنگ است و طالبان          
که از اريکه قدرت به زير کشيده             
شده بود اخيرا پيشروی های قابل            
مالحظه ای را نصيب خود کرده             

جنگ عراق عمال به شکست      .  است
آمريکا از    .  آمريکا انجاميده است      

هر سو زير فشار است که خاک                
اين جنگ عمال   .  عراق را تخليه کند   

به تقويت نيروهای اسالمی و                     
حمله .  جمهوری اسالمی انجاميد        

نظامی به لبنان در تابستان گذشته            
. نيز نتيجه مشابه ای داشته است              

 سال جنگ            6اگر به بيالن                  
تروريستی نگاهی بياندازيم،                      
اسالميست ها و رژيم اسالمی در            

. اثر اين جنگ تقويت شده اند                     

٢۶شماره   
اساسا در خدمت روندهاى سياسى        

در ادامه تقويت         .  ديگرى است    
جناحهاى طرفدار مذاکره و                       

. در رژيم اسالمى است     "  معتدلتر"
در ادامه رسيدن به توافقاتى برسر        

در ادامه   .  امنيت در عراق است        
استراتژى هر طرف و امتيازاتى           

در ادامه    .  است که اعاده ميکند          
سياست آمريکا براى خروج از               
بحران عراق و در ادامه تالش                 
جمهورى اسالمى براى تثبيت                 

در ادامه   .  قدرت منطقه اى است        
تالش رژيم اسالمى براى گرفتن           
امنيت از آمريکا و تالش آمريکا             
براى تحميل تعادلى جديد به اسالم         

همين اهداف         .  سياسى است        
ضرورت جنگ و يا دقيقتر                        
گسترش جنگ در جبهه هاى ديگر       

اسالم سياسى   .  را ضرورى ميکند    
و تروريسم دولتى فى الحال در                
جبهه هاى متعددى در حال جنگ           

تالش ميکنند جبهه جديدى باز       .  اند
خطر تهاجم نظامى و جنگ         .  کنند

منتفى نشده است و بايد تالش کرد          
اما وقوع جنگ    .  آن را منتفى کرد     

نقطه انفجار يک بن بست همه                  
جانبه و ورود طرفين به يک دوره        
سياه و مملو از ابهام در باره آينده            

 .   آنست

 

 ابعاد و دامنه           :يک دنيای بهتر      
جنگ احتمالی را چگونه می بينيد؟      
تاٽير جنگ را بر اوضاع سياسی           
جامعه چگونه می بينيد؟ چه                       
 مخاطراتی جامعه را تهديد ميکند؟

 

 ابعاد و دامنه و مدت       :علی جوادی 
زمان جنگ احتمالی بسيار گسترده      
تر از آن خواهد بود که                                   
استراتژيستهای نظامی آمريکا               

اما .  تالش ميکنند، تصوير کنند           
آنچه که به تصوير کشيده شده است 
به اندازه کافی دهشتناک و سياه               

نفس ها را در سينه حبس             .  است
از هم اکنون چندين هزار          .  ميکند

مرکز نظامی، فرماندهی، سياسی        
و اداری و اقتصادی و ساختاری            
را در زمره اهداف نظامی اعالم            

اساسا يک مجموعه          .  کرده اند    
عمليات تروريستی هوايی را مد            

تروريسم نام مناسب       .  نظر دارند   
تری برای اين جنگ احتمالی                   

قرار است آنقدر بکوبند تا           .  است
طرف مقابل توان هر گونه                         

واکنشی را از        
  ٣صفحه 



٣صفحه  يک دنياى بهتر   

اما بر خالف اين             .  دست بدهد    
تصورات کودنانه جنگ به اين فاز       

ابعاد آن  .  تقابل محدود نخواهد ماند    
. خاورميانه را به آتش خواهد کشيد      

اما صحنه عمليات اين تروريسم به       
. خاورميانه محدود نخواهد شد               

اروپا نيز از مخاطرات و آتش                  
 . جنگ مصون نخواهد بود

 

اين تروريسم هوايی ميتواند                      
شيرازه هر جامعه ای را به                        

هزاران تن بمبی      .  نابودی بکشاند  
را که وعده ميدهند بر سر جامعه            
بريزند روال زندگی متعارف را            

ابعاد اين جنگ     .  تغيير خواهد داد    
را حتی نميشود با جنگ ايران و             
عراق و يا جنگ آمريکا در عراق         

جنگ جهانی  "اطالق  .  مقايسه کرد 
به اين کشمکش يک                    "  سوم

. نامگذاری تبليغاتی صرف نيست       
گوشه ای از فجايعی است که در             

قربانيان اين     .  مخيله ميپرورانند    
جنگ تروريستی پيش از هر چيز         
عادی ترين مردم عادی خواهند              

 .  بود

 

ابعاد اين جنگ به           :  آذر ماجدی   
ايران محدود نخواهد ماند و بسيار        

اوال .  وسيع و گسترده خواهد شد          
بمباران تاسيسات اتمی ايران يک         
تراژدی محيط زيستی در کل                    

آلودگی اتمی   .  منطقه ايجاد ميکند     
کل منطقه را در بر خواهد گرفت           
و عوارض بسيار وحشتناکی                    

ابعاد سياسی جنگ     .  خواهد داشت  
. هم به ايران محدود نميشود                      

همانطور که گفتيم اين جنگ                      
اين جنگ ايران   .  تروريست هاست 

حمالت تروريستی  .  و عراق نيست  
ابعاد گسترده تر، شديد تر و خونين       

تروريسم .  تری بخود ميگيرد            
. اسالمی عنان گسيخته تر ميشود          

اشتباه است اگر فکر کنيم آمريکا            
مدتی ايران را بمباران ميکند و               

عوارض و  .  دنبال کار خود ميرود    
نتايج اين جنگ کل دنيا را در                    

. شرايط متفاوتی قرار خواهد داد           
اين حمله پايان جنگ تروريست ها       
نيست، ورود آن به فاز ديگری                

 .خواهد بود

 

ارتجاع را در ايران تا            .  ميکند
مغز استخوان و در تمام ظرفيت        

دولت .  کريه اش به ميدان ميکشد     
اسالمى دوران جنگ با شدت به        
جنبشهاى اجتماعى و مخالفين از       
هر سو حمله ميبرد و به اين                    

. عنوان خود را متشکل تر ميکند      
روشن است تاثيرات مخرب                 
چنين تهاجم وسيعى چيزى از              
زير ساخت فرسوده جامعه بجاى      

جامعه ايران را به            .  نميگذارد
سرعت صحنه جنگها و                           
کشمکشهائى ميکند که تا ديروز         

. به گوش مردم هم نخورده است        
تلفات انسانى، محيط زيستى،               
بيماريها و فقر و غيره هم جاى            

جنگ و خصومت را    .  خود دارند 
تا مغز استخوان جامعه تسرى             

اگر کسى تصويرش    .  خواهند داد 
اينست که اين جنگ يک بمباران       
است و بعد با سياست تحريم                   
ادامه مى يابد، بسيار خوشبين              

جرقه اول، تاثيرش فورى      .  است
اش هرچه باشد، بمثابه چاشنى            
اى عمل ميکند که يک درياى               
باروت را در خود ايران و                      

 .  منطقه به انفجار ميکشاند

 

 در تبليغات         :يک دنيای بهتر        
گذشته جنگی رژيم اسالمی از            
جنگ بعنوان يک مائده آسمانی          
نام برده شده است؟ آيا جنگ با             
آمريکا هم چنين مائده ای است؟          
آيا رژيم اسالمی و نيروهای                 
ناسيوناليست قادر به بسيج جامعه     
در همسويی با خود خواهند شد؟         
آيا تجربه جنگ ارتجاعی ايران         

 و عراق تکرار خواهد شد؟  

 

 رژيم اسالمی در        :علی جوادی  
قبال جنگ موضع واحد و                       

دوم خرداديها     .  يکدستی ندارد    
جنگ را برای رژيم فاجعه                    

ترديدی ندارند که رژيم       .  ميدانند
اسالمی در يک تقابل نظامی                
گسترده با آمريکا شانس چندانی         

جناح راست اما بقاء               .  ندارد
حاکميت اسالمی را در فضای            

. جنگی و حالت جنگی می بيند            
ميدانند که هدف جنگ سرنگونی      

تصور .  رژيم اسالمی نيست           
ميکنند که ميتوانند پيش از                      
شروع احتمالی جنگ امتيازاتی        
کسب کنند و به نقطه سازشی                
مبتنی بر تٽبيت موقعيت رژيم              

 ..جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها 
تا آنجا که به جامعه ايران مربوط             
ميشود، رژيم اسالمی ميکوشد                  

فی الحال  .  سرکوب را شدت بخشد     
که فقط صحبت از حمله احتمالی              

. است، اين کار را آغاز کرده است         
دستگيری و شکنجه فعالين                          
کارگری، جنبش حقوق زن،                       
دانشجويی و غيره بسيار وسيعتر            

توقيف نشريات، ربودن    .  شده است 

و ترور فعالين کارگری، تشديد                
پروسه اسالميزه کردن جامعه، همه     
اين تالش های سرکوبگرانه فی               

در صورت  .  الحال آغاز شده است     
قطعی شدن احتمال جنگ اين                     
پروسه شتاب و شدت بيشتری                    

بايد برای اين شرايط    .  خواهد گرفت 
 .آماده شد

 

مخاطرات جنگ هم فيزيکی و هم           
کشتار .  اجتماعی است     –سياسی    

وسيع، بی خانمانی، تاثيرات و                  
عوارض آلودگی اتمی، فقر و                    
فالکت گسترده، گسترش سرکوب و     
همچنين خطر از هم پاشيده شدن              
شيرازه جامعه مخاطرات واقعی و        

 .جدی اين جنگ خواهد بود

 

 اگر کار به اين          :سياوش دانشور  
مرحله برسد، ابعاد موضوع                      
بسيارى از کشورهاى منطقه را               

نه فقط وحشتناک     .  وارد آن ميکند    
ترين و مرگبارترين بمباران و                  
موشک بارانها را به کار خواهند             
گرفت، بلکه جنگ انتحارى در                
خليج و هرجا ميشود آمريکائى و             
موتلف جنگى اش را پيدا کرد                     

کشورهاى عربى     .  گسترش ميابد    
منطقه، پاکستان و افغانستان، ترکيه      
و عراق، و بخشهاى مختلف جنبش        
اسالمى به انحا گوناگون در جنگ          

اين پديده جامعه را        .  سهيم ميشوند  
براى دوره اى وارد شک و بهت              

٢۶شماره   
اسالمی در ايران و منطقه دست             

از اين رو بر طبل رو در               .  يابند
ميکوشند جنگ را    .  رويی ميکوبند 

به حلقه ای در تٽبيت موقعيت و                
طول عمر رژيم اسالمی تبديل                 

جنگی که منجر به سرنگونی      .  کنند
رژيم اسالمی نشود عاملی در بقای      

به اين اعتبار   .  اين رژيم خواهد بود   
جنگ را  .  به استقبال جنگ ميروند    

مائده ای آسمانی برای تعرض به           
جنبشهای اجتماعی و جنبش                      
سرنگونی طلبانه توده های مردم           

در عين حال ميکوشند             .  ميدانند
ارتش آمريکا را در عراق زمين            

از قرار حمله           .  گير نگهدارند     
 . نظامی را غير محمتل ميدانند

  

تجربه جنگ ايران و عراق و                   
بسيج ناسيوناليستی و اسالميستی          
که رژيم اسالمی در آن دوران به           
آن دست زد، برايشان ممکن                      

نه جامعه آن جامعه است و        .  نيست
. نه رژيم در آن موقعيت قرار دارد       

در زمان جنگ ايران وعراق،                 
رژيم اسالمی در حال استقرار                 

اکنون در   .  حاکميت سياه خود بود      
با بحران    .  تقال برای بقاء است          

العالج اقتصادی و سياسی و                    
با مردمی    .  فرهنگی مواجه است      

روبروست که در تالش برای                  
سرنگونی اش روز را به شب                  

اسالم و حکومت                .  ميرسانند
اسالمی قادر به بسيج سياسی                    

اما ناسيوناليسم  .  جامعه نخواهد شد   
ميتواند نقش مخرب خود را در                

ايفاء "  حاکميت خودی   "دفاع از       
از هم اکنون شاهد چنين جهت       .  کند

نقش نيروهای   .  گيری هايی هستيم    
اسالمی را هم نبايد دست کم         -ملی  
اين جريانات در اين شرايط     .  گرفت

بعنوان عاملی برای کم کردن فشار      
بر رژيم اسالمی عمل خواهند                  

دفاع ناسيوناليستی از رژيم        .  کرد
آدمکشان اسالمی پديده مشکلی               

با سد نفرت و انزجار مردم         .  است
 .روبرو خواهد شد

 

بنظر من رژيم            :  آذر ماجدی      
اسالمی به اين جنگ بعنوان مائده         

اين بستگی به         .  آسمانی مينگرد    
کمونيسم کارگری و مردم دارد که        
اين مائده آسمانی را به گورستان            

تفاوت شرايط     .  رژيم بدل کنيم         
کنونی با زمان جنگ ايران و                    

عراق بسيار           
  ۴صفحه 



۴صفحه  يک دنياى بهتر   

در آن مقطع رژيم تازه                 .  است
به سر کار    "  رژيم انقالبی "بعنوان  

توازن قوا به نفع مردم          .  آمده بود  
لذا در آن مقطع سازمان                .  نبود

اتحاد مبارزان کمونيست سياست          
دفاع از دستاوردهای انقالب را در      

. دستور جنبش کمونيستی گذاشت         
در شرايط کنونی که يک جنبش              
وسيع سرنگونی در جامعه موجود       
است، شرايط برای سرنگونی                 

هم جمهوری     .  رژيم مهيا است        
اسالمی و هم ناسيوناليست ها                   
تالش خواهند کرد مردم را پشت            
سياست دفاع از وطن در مقابل                

در .  جنگ امپرياليستی بکشانند         
اينجا نقش کمونيسم کارگری، نقش       

افشاء و  .  ما بسيار تعيين کننده است    
انزوای اين سياست و سازماندهی         
مردم برای به زير کشيدن رژيم              
سياست ما در اين شرايط خواهد             

يک نبرد مهم در مقابل ما،             .  بود
 .طبقه کارگر و مردم قرار دارد

 

 به نظر من کل         :سياوش دانشور  
. جمهورى اسالمى جنگ نميخواهد    

بيشتر مايل است سهمش را بدهند          
جنگ .  و وارد اين معرکه نشود           

همزمان بحث قدرت سياسى را               
تمام .  روى ميز همه ميگذارد               

روندهاى حاکم به جنگ،                             
صفبنديها، رويدادها، چرخش ها           
در حکومتها، بر آينده قدرت پس            

به آن شکل و     .  از جنگ تاثير دارد    
جنگ براى          .  جهت ميدهد         

جناحهائى از رژيم هنوز يک راه           
حل براى تثبيت نظام در داخل و             

اما کل رژيم         .  در منطقه است        
اسالمى چنين مخاطراتى را                      

در .  حاضر نيست بجان بخرد              
همين دوران شکافهاى درون رژيم      
و جنگ برسر تثبيت تمام عيار                
خود براى مقابله موثرتر با مردم           

رژيم اسالمى تاکنون   .  تشديد ميشود 
در تبليغات ناسيوناليستى اش                    
بجائى نرسيده است و تصوير نسبتا      
ملموسى از تمايل مردم به تبليغات        

وقوع جنگ اما   .  رژيم ديده نميشود  
بسرعت در اين وضعيت شکاف            

شک و بهت ناشى از         .  مى اندازد  
جنگ اتومات خيلى ها را جابجا             

در همين متن اوليه تبليغات      .  ميکند
ناسيوناليستى جان بيشترى ميگيرد      

 زنان و جوانان خنٽی کرد؟ 

 

 هيچ عذر و بهانه         :علی جوادی  
هدف رژيم  .  ای را نبايد پذيرفت     

اسالمی از اين تقابل و کشمکش          
. مقابله با مردم معترض است             
. رژيم در دو جبهه خواهد جنگيد       

جبهه مقابله و سرکوب مردم يک      
جبهه جنگی هميشگی برای رژيم     

يک پايه تمرين       .  اسالمی است   
عمليات نظامی شان، مقابله با              

من .  شورشهای احتمالی است        
تصور نميکنم که بهانه های                  
جنگی خريداری در ميان مردم          

. سرنگونی طلب داشته باشد                
. خودشان هم چنين توهمی ندارند     

" تحميق"سياست اصلی شان نه        
بلکه اساسا سرکوب مستقيم و              

چوبه های دار را      .  گسترده است 
گسترش .  برپا نگهداشته اند            

دستجات ترورشان   .  خواهند داد  
باندهای سياه    .  فعال خواهد شد      

شان را به جان مردم خواهند                 
مساله ما چگونگی در        .  انداخت

. هم شکستن اين سياست است              
توهم اصوال در      .  توهمی نيست  

زير شعله های آتش بسرعت                
بايد بساط اين     .  ذوب خواهد شد    

 .اوباش آدمکش را در هم شکست

 

يک وجه مهم           :  آذر ماجدی     
فعاليت ما افشای ماهيت چنين              

البته بايد     .  سياست هايی است        
متذکر شويم که جامعه برای                  
پذيرش اين افشاگری کامال مهيا         

نفرت از اين رژيم بسيار         .  است
اما مساله اينجاست     .  وسيع است  

که در شرايط جنگی گيج سری           
مردم .  ميتواند سريعا حاکم شود       

با دو دشمن طرف خواهند بود و         
معموال در اين شرايط به انتخاب        
يکی در مقابل ديگری خواهند             

اينجاست که نقش کمونيسم     .  رفت
. کارگری تعيين کننده ميشود               

اينکه نشان داده شود که مردم               
مجبور به انتخاب ميان اين دو              

انتخاب سومی نيز    .  هيوال نيستند 
طرح و جا انداختن    .  موجود است 

اين انتخاب سوم و بسيج و                       
سازماندهی مردم برای تحقق              
انتخاب سوم، يعنی سرنگونی              
رژيم و مقابله با آمريکا وظيفه             

. خطيری است که بدوش ما است      
ما بايد برای اين شرايط آماده                

کار مهم و پيچيده ای در           .  شويم

 ..جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها 
و فضاى عمومى را بدرجاتى                    

چنين واقعه اى با          .  اشغال ميکند   
جنگ ايران و عراق تفاوتهاى                   

اينجا جبهه ها متفاوت     .  بنيادى دارد 
آنچه که تکرار آن در صورت        .  اند

عملى شدن اين تهديدات ممکن                  
است، قيچى شدن مردم در دور اول   

تحميل عقب نشينى ها و فقر         .  است

اما .  و فالکت گسترده تر است                
شرايط در اين دوران هم مثل خود           
جنگ مرتبا در حال تغييرات تند و          

يک نگرانى از حمله       .  سريع است  
به ايران، غير قابل پيش بينى بودن         

اين نگرانى مشترک       .  آينده آنست   
. آمريکا و جمهورى اسالمى است         

معلوم نيست که پيامدها و واکنشها          
به حمله آمريکا چه ابعادى خواهد           
گرفت؟ آيا روسيه را وارد جنگ              
خواهد کرد؟ آيا جمهورى اسالمى          
قادر است مردم را سالها در جنگ          
نامتقارن و فقر شديد نگهدارد؟ آيا            
از کوه سرازير شدن ارتشهاى                  
دست ساز و جريانات باند سياهى            
مذهبى و قومى چنين فرصتى را به        
جمهورى اسالمى ميدهد؟ در متن           
جنگ و بسته به سياست و عملکرد         
و توان سياسى و نظامى نيروهاى           
درگير، تغييرات متعدد و متناقضى       

در هر شکل آن،      .  ميتواند رخ دهد   
آينده مبهم شروع چنين فاجعه اى             
نگرانى هاى مختلفى ايجاد ميکند و        
همين يک رکن مهم استراتژى                  

 . سازش است

 

 شرايط جنگی،       :يک دنيای بهتر      
بهانه های جنگی هم برای تعرض          

. به جامعه را به دنبال خواهد داشت       
چگونه بايد به مقابله با اين سياستها        
پرداخت؟ چگونه ميتوان اين                      
سياستها را در صفوف کارگران،           

٢۶شماره   
 .مقابل ما است

 

 بهانه ها معرفه        :سياوش دانشور  
تحمل !  جنگ است، نداريم      .  "اند

!". کنيد، از ناموس تان دفاع کنيد          
سرکوب و گسترش اختناق و اعدام      
و ترور هم با همين استداللها و                 

. حتى بدون نياز به آن عملى ميشود      
اما تمام دامنه قدرت اعمال چنين            
سياستهائى به اين مربوط است که         
جمهورى اسالمى تا چه حد موفق          
به بسيج ناسيوناليستى و ساکت                
کردن يک بخش و سرکوب                        

همان .  بخشهاى ديگر شده است          
سياستى که تالش ميکند نفس اين            
جنگ را منتفى کند، نيز براى                   
مقابله با اين موضوعات بعنوان             
پيامدهاى جنگ بر زندگى مردم             

امروز بايد ماهيت       .  تالش ميکند   
موضوع، خطرات واقعى،                        
تاثيراتش بر مبارزه مردم و نفس            
مدنيت جامعه را وسيعا گفت و                 

آمادگى .  جامعه را آماده ساخت           
جامعه در صورت وقوع اين                     
فاجعه و چگونگى روبرو شدن با           

تبعات اين   .  آن مسئله اصلى است      
موضوع هم در همين چهارچوب          

مقابله روشن با دولتهاى        .  ميگنجد
جنگ طلب و نيروى موئتلف شان،      
افشا و نقد آنها بعنوان نيروها و                
سياستهائى ضد جامعه، بسيج مردم      
حول يک راه حل مستقل سرنگونى   
طلبانه و عليه سياستهاى نظم نوينى     
و ميليتاريستى، جامعه را مصون          

اساس مسئله اينست که اين       .  ميکند
صفبندى .  دورنما را منتفى کنيم          

حول رژيم و آمريکا را منزوى               
ناسيوناليسم و تبليغات                .  کنيم

مسئوليت .  فاشيستى را بکوبيم           
اجتماعى کمونيسم را به خودآگاهى      

راه حل  .  و ذهنيت مردم تبديل کنيم     
مستقل انسانى جلوى اين                              
آلترناتيوهاى سياه بگذاريم و براى       

. آن در باالترين ظرفيت تالش کنيم      
اينها مکانيزم دخالتگرى کمونيسم        

 .اند

 

 ارکان استراتژی    :يک دنيای بهتر   
کمونيسم کارگری در مواجهه با             
جنگ چه بايد باشد؟ کدامها هستند؟       

" راست"و    "  چپ"انحرافات و        
زدنها کدامند؟ چه مخاطراتی                    
جنبش کمونيسم کارگری را در اين      

 شرايط تهديد ميکند؟ 

  ۵صفحه 



۵صفحه  يک دنياى بهتر   

 استراتژی کمونيسم      :علی جوادی  
. کارگری از زاويه ما روشن است       

ما برای سرنگونی انقالبی رژيم            
اسالمی و استقرار فوری امر                   
آزادی و برابری و رفاه و يک                  
جمهوری سوسياليستی مبارزه               

شکست سياستهای نظم          .  ميکنيم
نوين ارتجاع امپرياليستی يک                 

. رکن ديگر سياست ماست                         
سرنگونی فوری و همه جانبه                  
رژيم اسالمی آن سياستی است که         
ما در هر شرايطی در قبال                          

ما .  جمهوری اسالمی دنبال ميکنيم    
تالش ميکنيم بر خالف نيروهايی          
که ميکوشند در شرايط جنگی در          

قرار گيرند،   "  خودی"کنار رژيم     
ما ميکوشيم که با سرنگونی رژيم         
اسالمی به جنگ و وجود                             

ما .  جمهوری اسالمی خاتمه دهيم       
مردم را به پيوستن به اين پرچم               

 . دعوت ميکنيم

 

در "  چپ"و     "  راست"گرايش     
" مادر"جنبش ما اساسا تحت تاٽير       

همين گرايشات در جامعه خواهد           
تخفيف به جمهوری اسالمی        .  بود

. يک رکن سياست راست است               
تخفيف و همسويی با قطب ديگر             
تخاصم سوی ديگر مخاطراتی                

. است که جنبش ما را تهديد ميکند         
سياست عمومی حزب حکمتيست         
در دوره گذشته حاکی از تخفيف به   

. رژيم اسالمی در قبال جنگ بود          
اين سياست خوشبختانه در دوره            

اين تغيير   .  اخير تغيير کرده است      
اما در طرف ديگر         .  مٽبت است  

رهبری حزب کمونيست کارگری        
با اعالم اينکه جنگ فرصتهايی را       
می بندد و فرصتهايی را باز                      

به درجه ای در ماهيت               .  ميکند
جنگ تجديد نظر کرده و                              

به .  عقبگردی را نمايندگی ميکند        
ميزانی که رهبری اين حزب بر             

" چپ"اين سياست بظاهر                          
پافشاری کند به همان درجه در                
سطح جنبش کمونيسم کارگری               

 .حاشيه ای و ايزوله خواهد شد

 

تالش برای جلوگيری    :  آذر ماجدی 
از جنگ، آماده کردن مردم برای          
اين شرايط، افشای سياست های آن       

آن و پسرفتى که به جامعه و                   
جنبشهاى اجتماعى تحميل ميکند       

ما بدوا    .  را در نظر ميگيريم          
خطر پاشيدن مدنيت جامعه،                 
يعنى صفحه اى که جنبش ما و             
جنبشهاى سياسى و اجتماعى               
ريشه دار روى آن بازى ميکنند          
و نفس وجود جامعه پيش فرض         
تالش آنهاست، را در نظر                      

ارکان استراتژى مان       .  ميگيريم
از جمله تالش براى نفى اين                  
خطرات و در صورت وقوع کم         
کردن مشقات آن براى مردم، و          
ايجاد شرايط مساعدتر براى بسط     

. و گسترش مبارزه طبقاتى است       
انحرافات و مخاطراتى که جنبش      
ما را تهديد ميکند، اول گم کردن         
قطبنماى استراتژيک و يا جابجا        
شدن با افت و خيزهاى جنگ                

امرى که در دوره هاى            .  است
جنگ به وفور صورت گرفته و         

دوم، سمپاتى و       .  خواهد گرفت   
سمتگيرى در يکى از کمپهاى             
جنگى با هر دليل و توجيهى                  

چنين سياستى به هر                .  است
طريق و با هر بسته بندى آغاز             
شود، نيروى مربوطه را تماما يا       
در کمپ جمهورى اسالمى و يا           

. در کمپ آمريکا قرار ميدهد               
سوم، پاسيفيسم در مقابل اين                  
اوضاع است که اينهم نهايتا به             
اميد بستن به يکى از طرفين                  

چهارم، .  جنگ منجر ميشود           
بيتفاوتى در قبال زندگى مردم و         
مشقاتشان در دوره جنگى و                  
نداشتن پالتفرم فعالى براى                    

نهايتا در قبال      .  دخالتگرى است  
چنين رويداد بزرگى هر کسى به       

. فراخور حالش موضعى ميگيرد    
اما اعالم موضع تا داشتن يک             
سياست دخالتگر و حقيقتا انقالبى      
و کمونيستى تفاوتش آسمان تا              

 . زمين است

 

 نقش           :يک دنيای بهتر                     
ناسيوناليسم و گرايشات مختلف         
آن، ناسيوناليسم عظمت طلب و          
قومپرست، را در شرايط جنگی        
چگونه می بينيد؟ کمونيسم                     
کارگری چگونه به مصاف اين          

 نيروها بايد برود؟ 

 

 ناسيوناليسم علی       :علی جوادی   
العمومی گرايشی است که                      
ميتواند در شرايط جنگی در                  

 ..جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها 
بخش از اپوزيسيون که خواهد                  
کوشيد مردم را به همسويی با يکی         
از طرفين جنگ جلب کند يک رکن       

. مهم سياست ما را تشکيل ميدهد             
يک دسته به جنگ بعنوان مائده                

اينکه جنگ به   .  آسمانی نگاه ميکنند  
آنها فرصت سرنگونی رژيم را                
خواهد داد و به اين معنا به استقبال          
جنگ ميروند و عمال با سياست                

و دسته  .  های آمريکا همسو ميشوند    
ديگری که پشت رژيم به صف                  
ميشوند و به خاطر دفاع از وطن به        

. دنبالچه رژيم اسالمی بدل ميشوند        
اين دو سياست و گرايش بايد شديدا         

افشای ماهيت  .  افشاء و منزوی شود   
اين جنگ بعنوان جنگ دو قطب              
تروريستی، بعنوان جنگ                            
تروريست ها يکی از مسائل مهم             

و باالخره بخش اصلی     .  ديگر است 
و پيچيده تر کار سازماندهی مردم،        
جنبش های اجتماعی عليه رژيم در       

. شرايط پيشا جنگی و جنگی است          
اين وظيفه اصلی ما و از نقطه                    

روی اين وجه    .  ضعف های ماست   
کار بايد تمرکز بيشتری داشته                   

 .باشيم

 

 کمونيسم کارگرى  :سياوش دانشور 
و طبقه کارگر و مردم يک طرف            

آمريکا و    .  درگير اين جنگ اند          
اسالم سياسى منافع خودشان را                
دنبال ميکنند و خواست و تمايل                 
مردم و طبقه کارگر و جنبش ما در         
اين جنگ و توسط اينها نمايندگى             

لذا ما نه فقط هيچ همسوئى       .  نميشود
آشکار و پنهان با اين دو اردوى                
تروريستى و جنگ شان نداريم،              
بلکه پيشبرد استراتژيمان متکى به        

ما .  مقابله و شکست هر دو است            
بعنوان يک جريان سرنگونى طلب       
انقالبى و کمونيست کماکان                         

شرايط کار  .  سياستمان تغيير نميکند  
ما .  ما در دوره جنگ تغيير ميکند         

بعنوان يک نيروى کمونيستى براى      
سرنگونى جمهورى اسالمى و                 
استقرار يک حکومت کارگرى                

اين هدف فورى و       .  مبارزه ميکنيم  
بالفصل و برنامه اى ما تغيير                    
نميکند، شرايط جنگ کنار زدن               
موانع اين مبارزه را در مقابل ما              

در مواجهه با جنگ ما            .  ميگذارد
بدوا مخاطرات انسانى و اجتماعى         

٢۶شماره   
دولت "و  "  کشور خودی "دفاع از    
اين .  نقش معينی ايفا کند       "  خودی

نقش کالسيک و تاريخی                              
بنظر من        .  ناسيوناليسم است       

ناسيوناليسم کال در شرايط حاضر        
ميتواند نقش مخربی در تحوالت            
سياسی ايفا کند و منشاء تاٽير                     

اما .  گذاری سياسی در جامعه باشد     
اين ناسيوناليسم در شرايط خاص          
ايران و نفرت بی حد و حصر                   
مردم از رژيم اسالمی به سادگی            
قادر به بسيجی در حمايت از رژيم        

همسويی با    .  اسالمی نخواهد شد      
رژيم اسالمی واقعا محتاج تالش           

کار ساده ای            .  هرکولی است     
 !نيست

 

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی           
از هم  "  تجزيه ايران "در هراس از    

اکنون اعالم کرده است که در                   
همسويی با رژيم اسالمی عمل                

برای اين جريانات       .  خواهد کرد   
" مقدسی"جغرافيای ايران پديده            

تر از زندگی و          "  مقدس.  "است
سرنوشت مردمی که در اين                      

تماميت .  "جغرافيا زندگی ميکنند      
هويت سياسی و تاريخی       "  ارضی

اما در پس اين        .  اين جريان است    
تحوالت بيش از آنکه قادر به حفظ         

خود باشند،      "  تماميت ارضی     "
خود را به حراج     "  آبروی سياسی "

 . ميگذارند

 

ناسيوناليسم قوم پرست تماما در             
خدمت سياستهای جنگی آمريکا و         

سهم بری    .  متحدينش قرار دارد       
خود از سياست را در چهارچوب          
سياست جنگی آمريکا دنبال                       

اينها نيروهايی مشابه             .  ميکنند
. هستند"  جبهه شمال  "و    "  کنترا"

يک عامل تخريب و نابودی جامعه      
 .  و سگ شکاری آمريکا

 

تقابل با ناسيوناليسم عظمت طلب          
در اين دوره مستلزم افشای بی                 
امان نقش مخرب اين جريان در              
تحوالت سياسی جامعه و در رو             
در رويی با مردمی است که                       
ميخواهند از شر رژيم اسالمی                

در شرايط جنگی       .  خالص شوند   
ناسيوناليسم عظمت طلب آشکارا          
رو در رويی تالش مردم                              
سرنگونی طلب قرار خواهد                     

سوی .  گرفت
  ۶صفحه 



۶صفحه  يک دنياى بهتر   

ديگر ناسيوناليسم، ناسيوناليسم قوم     
پرست، در رکاب ماشين جنگی              

 . آمريکا فعاليت خواهد کرد

کمونيسم کارگری بايد با کليت                 
ناسيوناليسم در جريان جنگ                    

. احتمالی تماما تسويه حساب کند           
اين جريانات بايد حاشيه ای و                   

 .  ايزوله شوند

 

اينها دو نيروی            :  آذر ماجدی     
خطرناک و سناريوی سياهی                   

ناسيوناليسم عظمت طلب       .  هستند
که بيش از آنکه نگران بهای                      
انسانی جنگ، وضعيت مردم و              
فالکت و مشقتی که بر مردم                       
تحميل ميشود، باشد، نگران تجزيه      

اينها پشت جمهوری      .  ايران است  
اسالمی چکمه بپا به صف ميشوند        
و در صورت هر نوع تحرک                   
نيروهای قومپرست جنجال بپا                

و به يک جنگ ديگر دامن       .  ميکنند
نيروهای قومپرست    .  خواهند زد   

نيز مترصد بهم ريختن اوضاع               
هستند تا بيرق قومپرستی شان را           

اينها نيز به   .  در گوشه ای هوا کنند     
تحرکات .  جان مردم خواهند افتاد       

قومپرستان که از فرصت جنگ به       
نفع اهداف خود استفاده ميکنند،              
تحرکات ناسيوناليسم عظمت طلب      

درگيری اين  .  را موجب خواهد شد    
دو نيرو کامال به فاکتور تعيين                  
کننده ايجاد سناريوی سياه در                    

ما بايد از     .  کشور بدل خواهد شد       
هم اکنون اين دو نيروی ارتجاعی         

مردم را برای مقابله    .  را افشاء کنيم 
اگر ما   .  با اين دو نيرو آماده کنيم         

حساب شده و با جديت کار کنيم،             
ميتوانيم پاد زهر ناسيوناليستی                

بنظر من  .  قوی ای به جامعه بزنيم     
جامعه ايران پذيرای اين پاد زهر           

 .    خواهد بود

 

 اين گرايشات فى    :سياوش دانشور 
الحال فعال شدند، موضع گرفتند،          
و در صورت وقوع جنگ وارد              

. مراحل تعيين کننده تر ميشوند               
ناسيوناليسم قوم پرست تماما در             
کنار آمريکا است و بعنوان                         
سربازان جبهه هاى فرعى آمريکا        

پرچم دفاع از     .  عمل خواهند کرد    
ايران و ناسيوناليسم ايرانى را                  

را از تالش برای سرنگونی                  
. رژيم اسالمی مجزا کنند                       

موقعيت و تالش جنبش ملی                  
اسالمی و گرايشات متعدد آن را        
چگونه ارزيابی ميکنيد؟ مبانی           
عمومی سياست کمونيسم                        
کارگری در مقابله با اين نيروها        

 چه بايد باشد؟  

 

 نيروهای متعدد         :علی جوادی    
اسالمی جنگ را       –جنبش ملی     

و "  بازسازی"فرصتی برای          
. مجدد خود ميدانند  "  گرد هم آيی  "

پس از شکست دوم خرداد و بر           
چيده شدن بساط پرچم ارتجاعی         
دوم خرداد در اين جنبش، اين              

. جريانات پراکنده و ايزوله شدند      
اکنون ميکوشند به زير پرچم               
مقابله با جنگ دو باره مکان                 
خود را در سياست ايران پيدا                

يک ويژگی اين تقالهای          .  کنند
اين جنبش مقابله با سرنگونی               
طلبی و راديکاليسم و برابری              

نيروهای رنگارنگ   .  طلبی است  
اين جنبش از يک طرف                           
ميکوشند تا رژيم را از زير                   
ضربات جنبش سرنگونی طلبانه      
خارج کنند و از طرف ديگر                 
ميکوشند امتيازاتی در تحوالت         
سياسی به سود اردوی خود                   

گرايش راست اين       .  کسب کنند   
جنبش در حال حاضر دست باال         

اين صف  .  را در اين جنبش دارد     
يک نيروی بی افق و بی                           

از اين رو            .  آلترناتيو است     
تالشهای نيروهای آن نه به جيب       
خودشان بلکه اساسا در خدمت           
رژيم اسالمی قرار خواهد                      

اين جريانات در قبال            .  گرفت
زير .  جنگ فعال خواهند شد             

عمال پروژه  "  صلح طلبی "پرچم  
با رژيم اسالمی را دنبال     "  صلح"

اين جريانات       .  خواهند کرد      
خواهند کوشيد تا بر مقاومت                 
مردم در مقابله با جنگ و رژيم           

مقابله با    .  اسالمی سوار شوند       
جنگ را از مقابله با جمهوری             
اسالمی مجزا کرده و اين جنبش         
را از اهداف اصلی خود دور                

خطر اين گرايش با توجه          .  کنند
به موقعيت اين گرايش در جامعه      
و روحيه محافظه کاری و کم                
توقعی که ميتواند در شرايط                  
جنگی ايجاد شود، بيشتر از                   
خطر گرايش ناسيوناليسم عظمت     

 . طلب است

 ..جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها 
جمهورى اسالمى بدست خواهد              

نميتوان جنبشى در دفاع از       .  گرفت
خاکى داشت، در کنار حکومت                
موجود همان جغرافيا بود، اما                   
قويتر از حکومت آن پرچم را                    

. اين غير عملى است    .  بدست گرفت 
ناسيوناليسم عظمت طلب در عين           
اينکه اعالم ميکند با جنگ و                       
جمهورى اسالمى مخالف است، اما      

دفاع از تماميت ارضى و      "با پرچم   
در کنار جمهورى    "  مقابله با تجزيه  

اردوى .  اسالمى قرار ميگيرد            
ناسيوناليسم در جنگ احتمالى بين          

. طرفين جنگ تقسيم خواهند شد              
سياست کمونيسم کارگرى در تقابل       

به نظر من     .  با کل اين نيروهاست      
کمونيسم کارگرى بايد تالش کند که       
تعداد هرچه کمترى از اپوزيسيون         
در کنار آمريکا و جمهورى                         

ما بايد تالش    .  اسالمى قرار بگيرند   
کنيم فاکتور جنبش مردم در ايران           
عليه جمهورى اسالمى زير دست و      
پاى ناسيوناليستها و آمريکا و                     

بايد عدم . جمهورى اسالمى له نشود 
مطلوبيت اين سياستها را به جامعه         

روى بسيج صف مستقل   . نشان دهيم 
. مردم در ايران و جهان کار کنيم            

در اپوزيسيون ايران توجه ها را به        
مدنيت جامعه، مسئولين اجتماعى          
اين نيروها و باال بردن استاندارد             

باالخره و عليرغم      .  ها قرار دهيم     
هر تالش ما، نيروهائى بنا به                      
ماهيت سياه و استراتژى ارتجاعى        
شان، اين جنگ را پلکان نزديک             

لذا .  شدن خود به قدرت ميبينند               
براى هر عمل ضد اجتماعى و                  
تروريستى عليه مردم آماده اند و             

. نمونه هايشان به وفور وجود دارد       
کمونيسم کارگرى در دوره جنگ           
بايد بعنوان يک نيروى سياسى و             
نظامى دخيل براى پايان دادن به              
اين اوضاع و بسيج جامعه براى              
جارو کردن جريانات باند سياهى            

سياست کمونيستى  .  وارد عمل شود   
در متن چنين شرايطى، اعاده                     
جامعه و مدنيت آن، دفاع از مردم           
و باال بردن توانشان براى تهاجم به        
 .  اين حکومت و بزير کشيدن آنست

 

– جنبش ملی           :يک دنيای بهتر       
اسالمی خود را مخالف جنگ                    

تالش ميکنند مقابله با جنگ     .  ميدانند

٢۶شماره   
مبانی سياسی جنبش ما در تقابل با         

اشتباه .  اين جنبش روشن است             
است اگر تصور کنيم اين جريانات       
شکست خورده کاری از دستشان          

ما نبايد اجازه دهيم       .  ساخته نيست  
اين جريانات تاٽيری بر جنبش                 

 .سرنگونی داشته باشند

 

اسالمی ها      –ملی    :  آذر ماجدی   
بنظر من پشت رژيم به صف                    
ميشوند و پرچم دفاع از ميهن را             

شان با  "  تضاد عمده .  "علم ميکنند 
بخشی از  .  امپرياليسم آمريکا است   

اين جنبش از همين حاال ميگويد که       
بخش .  پشت رژيم خواهد رفت            

ديگر آن پرچم صلح را برافراشته         
در شرايط کنونی جامعه             .  است

ايران و مناسبات بين المللی صلح          
مقوله ای کامال بی معنا و بی                      

منظور از صلح       .  خاصيت است   
يعنی .  حفظ شرايط کنونی است           

تداوم مقابله تروريست ها به همين        
و در عرصه         .  شکل که هست        

داخلی نيز تداوم همين شرايط                   
ما االن در شرايط           .  خواهد بود   

دو جنگ در   .  صلح زندگی نميکنيم  
در عرصه داخلی        .  جريان است   

جنگ مردم با رژيم و در عرصه           
ما .  بين المللی جنگ تروريست ها      

بايد خواهان خاتمه هر دو جنگ به        
نفع مردم و به نفع آزاديخواهی و             

سرنگونی .  برابری طلبی باشيم         
بنظر .    رژيم کليد اين مساله است       

من اينها که اکنون دم از صلح                    
ميزنند در صورت قطعی شدن                
امکان جنگ پشت رژيم اسالمی به      

افشای جنبش    .  صف خواهند شد      
اسالمی که از ساير نيروها        –ملی  

از امکانات بيشتری در کشور                 
برخوردار است بايد يک رکن مهم       

. سياست کمونيسم کارگری باشد           
نبايد اجازه دهيم که اينها يک بار             

بايد .  ديگر مردم را به مسلخ ببرند       
 .در مقابل آنها بايستيم

 

 – جنبش ملى           :سياوش دانشور   
اسالمى، شايد بجز استثناهائى                 
عمدتا کنار جمهورى اسالمى قرار      

اين "  چپ"ورژن   .  خواهد گرفت  
خط سياست حزب توده است که              
زير پرچم صلح و جنبش صلح                 
جمهورى اسالمى را بعنوان يک           

اين خط  .  طرف جنگ معاف ميکند    
بنا به شيوه مسالمت آميزش                        

سرنگونى خواه   
  ٧صفحه 



٧صفحه  يک دنياى بهتر   

در اين دوران به طريق             .  نيست
اولى ناسيوناليسمش بر هر فاصله         

خطى .  احتمالى با رژيم ميچربد          
شايد در ميان بخشى از                                  
جمهوريخواهان شکل بگيرد که             
مخالفت با جنگ را به مخالفت با            
جمهورى اسالمى گره بزنند، اما           
بعيد ميدانم مخالفتشان را با جنگ          

. به سرنگونى رژيم گره بزنند                 
گرايشان درون کشور اين جنبش           
از احزاب نيمچه حکومتى تا                     
اپوزيسيون مجاز عموما و با سايه         
روشنهائى از غلظت ناسيوناليسم          

. کنار رژيم اسالمى قرار ميگيرند       
اين نيروها تالش ميکنند نقش                   
عامل فشار را روى افکار عمومى       
جامعه غربى و جنبش ضد جنگ           

عليه "  نماينده مردم ايران   "بعنوان  
. آمريکا و براى صلح پيش ببرند           

بخشى از آنها هم بى پرده مدافع               
پروپاقرص جمهورى اسالمى                

ما بايد بستر عمومى و     .  خواهند شد 
شاخه هاى تبليغات ناسيوناليستى و      
مواضع ناسيوناليستى در قبال                  
جنگ را بيرحمانه و مرتبا و با                 

ما بايد کنار رژيم     .  استدالل بکوبيم 
قرار گرفتن اين جريانات را افشا           
و اهداف سياسى شان را به جامعه         

برخورد انتقادى و         .  نشان دهيم    
سياسى ما با اين نيروها يک طرف       
موضوع است، و بسيج مردم حول       
يک سياست کمونيستى و انسانى            

. در قابل جنگ يک موضوع ديگر      
ما بايد همزمان در جبهه هاى                    

 .  متعددى بجنگيم

 

 چه مخاطراتی       :يک دنيای بهتر      
جنبش سرنگونی را بطور مشخص     
تهديد ميکند؟ کمونيسم کارگری              
چگونه ميتواند در شرايط جنگی            
در راس جنبش سرنگونی طلبانه           

 توده های مردم قرار گيرد؟ 

 

 عالوه بر مخاطراتی     :علی جوادی 
که جامعه را تهديد ميکند بايد به               
تهاجم گسترده رژيم اسالمی در              

. صورت جنگ احتمالی اشاره کرد    
رژيم اسالمی بدون ترديد تهاجم             
گسترده ای را برای سرکوب همه         
جانبه جنبشهای اجتماعی آغاز                

موفقيت در اين پروسه    .  خواهد کرد 

اسالمی که در شرايط حاضر           -
به اين سياست اعتراض ميکنند،        
در شرايط جنگی يا صريحا از            
اين سياست حمايت خواهند کرد         
و يا در بهتری حالت سکوت                 

بطور نمونه جنبش    .  پيشه ميکنند 
کارگری کامال دو دسته خواهد           

گرايش راست سنديکاليست     .  شد
کارگری، که فی الحال به خامنه         
ای نامه چاپلوسانه مينويسد، در          
شرايط جنگی در مقابل کارگران      
می ايستد و خواهان توليد بيشتر         
و گرسنگی کشيدن بيشتر                        
کارگران در دفاع از ميهن                      

گرايش راست جنبش    .  خواهد شد 
دفاع از حقوق زن با طيب خاطر       
در دفاع از ميهن چادر بسر                    

تاريخ مملو است از     .  خواهد کرد 
ضمنا جنگ باعث    .  موارد مشابه 

خود اين  .  گيج سری مردم ميشود    
مساله مردم را غافلگير خواهد            

اين شرايط برای رژيم              .  کرد
بهترين شرايط برای گسترش              

 . سرکوب است

 

کمونيسم کارگری وظيفه                        
بايد با تمام اين         .  خطيری دارد  

بايد کليه   .  سياست ها مقابله کند       
اين سياست های ارتجاعی را               

بايد گرايش راديکال     .  افشاء کند  
درون جنبش کارگری، زنان و           
غيره را آماده مقابله با اين                       

بايد رهبران عملی      .  شرايط کند  
بايد از اين     .  را بخود جذب کند       

طريق در راس مبارزات                        
بايد .  اعتراضی مردم قرار گيرد     

نه به جنگ، نه به                    "شعار      
زنده باد     "  "جمهوری اسالمی    

به شعار  "  آزادی، برابری و رفاه   
در صف   .  اين جنبش بدل شود        

آرايی در مقابل دو طرف جنگ          
کمونيسم کارگری بايد بتواند                
جنبش سرنگونی را بسمت                    

 .سرنگونی رژيم ببرد

 

 جمهورى         :سياوش دانشور        
اسالمى در ادامه سياست                         
سرکوب مردم در شرايط جنگى        

توجيهات کافى     .  هارتر ميشود    
ديده ايم و خواهيم        .  آماده هستند  

ديد که فاشيست تر از فاشيست             
دفع تجاوز      "ها زير پرچم                  

. به مردم حمله ميکنند    "  بيگانگان
در ايندوران جنبش سرنگونى             
همراه با نيروهاى سياسى و                  

 ..جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها 
رژيم اسالمی   .  مساله ديگری است    

قادر به شکست مبارزات مردم                 
سرنگونی طلب حتی در شرايط               

نه تنها عوامل     .  جنگی نخواهد شد    
شکل دهنده بحران حاکميت کنونی        
تخفيف پيدا نخواهد کرد، بلکه                    

اما مردم تحت   .  تشديد هم خواهد شد   
بمباران به سختی قادر خواهند شد          
که مبارزات عمومی خود را در               

جنگی .  اشکال پيشين به پيش ببرند      
عاملی در تقويت رژيم اسالمی و            
فاکتوری برای تغيير تناسب قوای          

اين .  سياسی در جامعه است                  
مجموعه علی االصول کار ما                   

هر .  کمونيستها را سخت تر ميکند       
درجه بمباران، هر ميزان فقر و               
فالکت اقتصادی باعٽ تضعيف              

 . جنبش ما خواهد شد

 

برای ما قرار گرفتن در راس                     
جنبش سرنگونی طلبانه توده های          
مردم مستلزم شکل دادن به صفی            
از رهبران کمونيست است که در           
راس جنبش مقاومت برای پايان               
دادن فوری به جنگ و حکومت                

سازماندهی .  عامل اين جنگ است      
اعتراض و مقاومت مردم در                     
شرايط جنگی يک وظيفه حياتی              

اگر جنگی در گير شود،            .  ماست
وظيفه ما دو چندان بيشتر و سخت          

خٽنی کردن خطر جنگ     .  تر ميشود 
احتمالی مهمترين حلقه در پيشروی      
در تالش برای سرنگونی رژيم                

قاطعترين مبارزه     .  اسالمی است    
عليه جنگ و نيروهای باعٽ و                 
بانی اش آن مجموعه شرايطی است      
که راه پيشروی جنش ما را فراهم           

کمونيسم کارگری تنها در         .  ميکند
پس پروسه هايی که جامعه درگير          
آن است ميتواند شرايط پيشروی              

 .خود را تامين کند

 

خطر اوليه خطر          :  آذر ماجدی     
سرکوب خشن اين جنبش از سوی          

جمهوری اسالمی قطعا   .  رژيم است 
ميکوشد اين سياست را اتخاذ و                 

فی الحال به سياست            .  پياده کند   
سرکوب شتاب و شدت بيشتری                
داده است، بهانه جنگ رژيم را در          

" حق بجانب "سرکوب گستاخ تر و      
و آن نيروهای ملی     .  تر خواهد کرد  

٢۶شماره   
. حزبى اين جنبش شکاف برميدارد     

گرايشات خفته و يا کمتر آشکار              
تالش .  ناسيوناليستى عود ميکند        

خواهند کرد جنبشهاى اجتماعى             
موجود را منهدم و تا ميزان زيادى        

کارگر را پاى توليد        .  تحليل ببرند  
. براى جنگ به اسارت ميگيرند            

زنان را به تامين پشت جبهه ها و            
" مردان جنگى "کمک لجستيک به     

در سطح جامعه         .  وادار ميکنند    
قبول درجه بيشترى از فقر و                     
ندارى و گرسنگى و بيمارى را با          
توجيه جنگ و تحريم نهادى                      

جنبش سرنگونى تضعيف     .  ميکنند
ميشود و با سواالت جديد و جبهه            
هاى مختلف که ايجاد ميشود، عمال      
براى يکدوره توان مبارزه                         

. سراسرى را از دست ميدهد                    
اولويتها براى تعداد زيادى تغيير           

نبايد تعجب کرد که سلطنت      .  ميکند
طلب و اسالميون و ناسيوناليست و      
اکثريتى و استالينيست و مائويست        

در صورت    .  را کنار هم ببينيد           
وقوع جنگ و به هم ريخته شدن              
اوضاع، الاقل امروز، تقريبا هيچ         
نيروئى امکان عينى دخالتگرى در      
يک بعد سراسرى و تعيين کننده را       

منظورم نيروئى است که هم     .  ندارد
سوال روز جامعه را پاسخ دهد و           
هم بتواند در مقابل مخاطرات                   
ناشى از جنگ سنگر امنى ايجاد             

قطع جنگ فورا و بازگرداندن     .  کند
اوضاع به حالت عادى، يعنى                   
تامين امنيت و سوخت و ساز                     
زندگى اجتماعى، مهمترين و                   
محورى ترين سوال در چنين                   

کمونيسم کارگرى   .  شرايطى است  
بايد به اين سوال پاسخ دهد و بايد             
قادر باشد و تالش کند بعنوان يک          
نيروى سياسى و نظامى قدرتمند            

بدون اين در      .  اين پاسخ را بدهد       
شرايط جنگى و به روشهاى                      
متعارف کار قابل توجه و موثرى          

 .       نميتوان صورت داد

 

 جنبش ضد جنگ     :يک دنيای بهتر  
در غرب در شرايط حساسی قرار         

" ضد امپرياليستی "جريانات  .  دارد
در اين جنبش عمال در همسويی با         
رژيم اسالمی و در مخالفت با                   
جنگ عمل ميکنند؟ چه بايد کرد؟           
چگونه ميتوان به صفی بر عليه              
هر دو قطب تروريستی جهان                  

 معاصر شکل داد؟

 
  ٨صفحه 



٨صفحه  يک دنياى بهتر   

 نبايد اجازه داد تا             :علی جوادی   
در "  ضد امپرياليست   "نيروهای    

جنبش ضد جنگ به رژيم اسالمی         
تخفيف دهند و يا با آن همسو                       

صلح "نبايد اجازه داد تا              .  شوند
مردم عادی در غرب                "  طلبی

عاملی در جهت همسويی و سازش      
ما بايد تالش   .  با رژيم اسالمی شود   

کنيم که تصويری واقعی از                        
گرايشات موجود در جامعه ايران         
را در دسترس بشريت متمدن و               
آزاديخواه در اين کشورها قرار              

اين مردم بايد جامعه ايران          .  دهيم
با تبيين   .  را از ديد ما نگاه کنند             

های سياسی ما از جامعه و                          
 حکومت اسالمی آشنا شوند؟ 

 

معموال مردم به جنبه نظامی و                 
کشت و کشتار جنگ خيره                          

جنبه های مخرب هر دو         .  ميشوند
. سوی اين تقابل را ميشناسند                    

ميدانند که جانورانی در هر دو سو        
زندگی مردم را در اسارت خود              

در چنين شرايطی           .  گرفته اند     
روحيه محافظه کار و حفظ وضع          
موجود سياست عمومی شان                     

بايد اين چهارچوب ذهنی        .  ميشود
حفظ وضع موجود تنها    .  را شکست 

به معنای همسويی با يکی از دو              
 . سوی اين جنگ ارتجاعی است

يک نيروی مهم در تغيير شرايط            
جنبش ضد جنگ، وجود مردم                 
آزاديخواه در خارج از ايران                    

اين نيرويی سرنگونی طلب      .  است
توهمی به رژيم و جنگ و           .  است

اين .  پی آمدهای مخرب آن ندارد         
اين .  مردم را بايد به ميدان کشيد           

يک وظيفه حياتی ما در اين                        
 .شرايط است

 

نيروهای اسالمی      :  آذر ماجدی     
متاسفانه توانسته اند کامال در                   

بعضا .  جنبش ضد جنگ نفوذ کنند      
در تظاهرات ضد جنگ عکس                
خامنه ای و احمدی نژاد را بلند                

اگر در اعتراض به حمله     .  کرده اند 
به لبنان اين عکس ها بلند ميشود،           
در اعتراض به حمله به ايران                  

ما بايد  .  وضع خراب تر خواهد بود    
. در جنبش ضد جنگ نفوذ پيدا کنيم      

بنظر من جنبش ضد جنگ عمال به       

يک تفاوت مهم     .  افغانستان دارد  
اينست که سرکرده اسالم سياسى       
يا قطب مهم و دولتى آن با                        
امکانات فراوان، از موضع                  
نيروئى که به آن حمله شده و از           

. خود دفاع ميکند، وارد ميشود           
گسترش تروريسم و ميليتاريسم و     
انتحار و بمب گذارى در هر                  
گوشه جهان صحنه را عوض              

چشم انداز يک صف             .  ميکند
قدرتمند و تعيين کننده که اساس          
اهداف اين رودروئى را                           
نميخواهد، در ابتداى کار واقعى        
نيست و در توان فعلى جنبش                

اما در تداوم      .  ضد جنگ نيست     
وضعيت جنگى ميتواند شکل               

کمونيسم کارگرى بايد         .  بگيرد
بتواند براى ايجاد يک حرکت              
موثر در غرب، منافع و خواست       
مردم در ايران را از منافع و                 
اهداف آکتورهاى جنگى تميز             
دهد و به پرچمى مستقل و                        

اين .  آزاديخواهانه تبديل کند           
مسئله بدرجات زيادى تابعى از          
واکنش مردم در ايران به مسئله          
جنگ و فاصله شان از سياست            

 . رژيم اسالمى است

 

ما بايد به حرکتى شکل دهيم که           
با آمال و تمايالت همين امروز            
طبقه کارگر و اکثريت عظيم                
مردم در ايران و جهان منطبق            

مقابله طبقه کارگر و مردم       .  باشد
دنيا با تروريسم و ميليتاريسم در        
اشکال مختلف آن و خواست                 
آزادى و برابرى و رفاه موضع           

کمونيسم .  دخالتگرانه اى است       
کارگرى نميتواند صلح و سازش       
تروريستها را تبليغ کند و يا                    
مردم را به تداوم وضع موجود            

سياست ما ممانعت از     .  فرابخواند
اما وقتى جنگ          .  جنگ است    

شروع شد اوضاع تماما تغيير             
شعار بازگشت به                 .  ميکند

وضعيت پيش از جنگ سياست          
هيچ نيروئى دولتى و غير دولتى        

در نتيجه اتخاذ يک     .  نخواهد بود 
سياست دخالتگر و ذينفع در                  
چگونگى فرجام اين جنگ در              
ابعاد درون و بيرون کشورى               

. بايد ارکان استراتژى ما باشد             
امروز بايد عليه جنگ و تهاجم            
نظامى، عليه سياست تحريم                  
اقتصادى، عليه مسابقه تسليحاتى      
و ساختن بمب اتمى، و براى                 
سرنگونى رژيم اسالمى توسط          

 ..جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها 
ضد .  دو دسته تقسيم ميشود                   

امپرياليست ها و اسالميست ها در          
يک سو و بشريت متمدن و                           

اين .  آزاديخواه در سوی ديگر              
انتظار که بتوان همين جنبش فعلی          
را از اسالميست ها پاک کرد،                   

ما بايد خطاب    .  انتظاری پوچ است   
. به جنبش ضد جنگ حرف بزنيم           

بايد بيانيه  و پالتفرمی برای بسيج           
و سازماندهی بخش چپ و مترقی           

مساله .  اين جنبش تهيه کنيم                   
اينجاست که اتفاقا در شرايط                       
حاضر عده ای از مردم بخاطر                 
نفوذ اسالميست ها در جنبش ضد            
جنگ از آن دور شده اند و عمال به          

ما بايد اين     .  سکوت کشيده شده اند      
کار .  بخش را نيز متشکل کنيم               

يک کار وسيع احتياج    .  آسانی نيست 
بايد با جريانات چپ،                    .  دارد

سکوالر و آزاديخواه در جهان در           
بايد در نظر   .  يک صف قرار گيريم   

داشته باشيم که بخشی از جريان               
سکوالر پشت آمريکا قرار خواهد         

ما بايد گرايش چپ سکوالر     .  گرفت
 . را خطاب قرار دهيم

 

 ترديدى نيست که     :سياوش دانشور 
با تعميق بحران اجتماعات ضد                 
جنگ و اعتراضات عليه                              
دخالتگرى ميليتاريستى باال                        

تا اينجا هيچ ايرادى ندارد        .  ميگيرد
معضل اينست که    .  اما ناکافى است   

اين جنبش، يا دقيقتر فعالين و                      
سازماندهندگان اين جنبش،                         
قهرمانانشان را در ميان جنبش                 
اسالمى جستجو ميکنند و متقابال             
جمهورى اسالمى از اين تمايل                 
بعنوان يک اهرم فشار استفاده                   

اين جهتگيرى خود منشا            .  ميکند
فاصله گرفتن مردم در ابعاد                        
گسترده تر در اعتراض عليه                      
سياستهاى ارتجاعى آمريکا و                   

مردم موافق  .  تروريسم دولتى است   
ميليتاريسم و قلدرى آمريکا نيستند          
اما نميخواهند اعتراض شان در               

مردم در  .  جيب جنبش اسالمى برود   
غرب آرامش طلب و خواهان صلح      
اند، اما سياست جنبش ضد جنگ             

 –سياستى سنتى و ضد امپرياليستى      
به .  است  –و نه ضد سرمايه دارى       

نظر من اين جنگ احتمالى                           
تفاوتهاى بنيادى با حمله به عراق و        

٢۶شماره   
مردم و طبقه کارگر و خواست                
آزادى و رفاه همگان تالش کرد و          
برهمين اساس فعاليت در دوره               
جنگ و در هم ريختگى اوضاع را       

 .   پيش برد

 

 حزب اتحاد          :يک دنيای بهتر         
کمونيسم کارگری بارها اعالم                 
کرده است که شرايط جنگی                      
تغييری در اهداف استراتژيک ما          

ملزومات پيروزی    .  ايجاد نميکند   
کمونيسم کارگری در شرايط                    
جنگی کدام است؟ چگونه ميتوان           
به جنگ و جمهوری اسالمی پايان       

 داد؟ 

 

 يک رکن مهم جنبش      :علی جوادی 
سرنگونی طلبانه مردم، مقابله با            
جنگ و مخاطرات ناشی از آن                

پايان دادن به جنگ در                 .  است
ايران معنايی عملی ديگری جز              
تالش برای سرنگونی انقالبی                 

در خارج از    .  رژيم اسالمی ندارد   
ايران مقابله با تهديدها و تالش                 
برای شکست سياستهای نظم نوينی     
ارتجاع امپرياليستی يک رکن                 

 . ديگر سياست کمونيستی است

 

تشديد مبارزه سرنگونی طلبانه               
توده های مردم، گسترش جنبشهای      
اجتماعی موجود تنها راهی است           
که ميتواند به جنگ و جمهوری               

 . اسالمی همزمان خاتمه دهد

 

هدف و استراتژی ما      :  آذر ماجدی 
سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار      
جمهوری سوسياليستی و پياده                 
کردن برنامه يک دنيای بهتر                    

در هر شرايطی اين هدف ما      .  است
مساله اينجاست که شرايط         .  است

مختلف تاکتيک های متفاوتی را             
يک نيروی          .  ايجاب ميکند         

کمونيست مسئول و پا روی زمين         
بايد پيچيدگی های شرايط مختلف          
را در نظر بگيرد و خود و مردم              

بايد مردم را   .  را برای آن آماده کند    
به اين    .  روی زمين سازمان داد         

منظور بايد از حاال خود را برای            
بدترين شرايط، بدترين سناريو               

" انشاءاهللا گربه است     .  "آماده کنيم  
نميتواند روش يک حزب                             

. کمونيستی مسئول و جدی باشد             
بايد مردم را هم    

  ٩صفحه 



٩صفحه  يک دنياى بهتر   

. برای چنين شرايطی آماده کنيم             
بنظر من ما بايد تبليغات افشاء                  
گرانه خود عليه نيروهای                            
اپوزيسيونی که با هر يک از                     
طرفين جنگ همسو ميشوند را                

برای جا انداختن         .  شدت بخشيم    
سياست خود ميان مردم متمرکز            

بايد مخاطرات      .  تر کار کنيم           
اجتماعی جنگ را کامال       –سياسی  

بايد بکوشيم   .  برای مردم باز کنيم      
که رهبران عملی راديکال جنبش          
های اجتماعی را بخود جلب و                 

سازماندهی اعتراض    .  جذب کنيم   
توده ای در شرايط جنگی کار                   

بايد برای اين کار         .  آسانی نيست  
 .آماده شويم

 

 اهداف و                :سياوش دانشور        
استراتژى ما با وقوع جنگ تغيير         
نميکند بلکه شرايط فعاليت و کار           

ترديدى .  ما را پيچيده تر ميکند             
نيست که در چنين شرايطى مردم          

. خواهان قطع فورى جنگ هستند         
کسى عاشق بمباران و کشته شدن          

کسى .  فرزندان و بستگانش نيست      
از بيکارى و فقر و تشديد اختناق            

حتى جمهورى   .  خوشحال نميشود  
اسالمى نميتواند روى بسيج                      
ناسيوناليستى جامعه در يک                     

بدنبال شک و   .  ميانمدت حساب کند  
واکنش اوليه به بمبارانها و استفاده       
اى که رژيم اسالمى از آن ميکند،          
نگهداشتن همين وضعيت و ارتقا           
آن يک معضل حکومت اسالمى            

ما با شرايطى روبرو               .  ميشود
خواهيم شد که تهاجم به مردم و                
معيشت و امنيت شان گسترده                   
ميشود و در عين حال رژيم تالش          

در طی ماه های اخير تعقيب                  
قضايى، احضار و بازداشت                
مدافعين حقوق زن و ازجمله                

فعاالن کمپين يک ميليون امضا      "
" برای تغيير قوانين تبعيض آميز     

نشريه های    .  شدت يافته است       
الکترونيکی و سايتها و وبالگها         
از سوی دفتر اينترنت وزارت            
فرهنگ و ارشاد اسالمی و                    
مقامات قضايی مسدود شده و               

تشويش "مسئوالنشان تحت نام           
تبليغ عليه      "،      "اذهان عمومى     

نشر اکاذيب از طريق        "،   "نظام
دستگير می  "  انتشار اخبار کذب   

اس ام اس از سوی                    .  شوند
شرکت های خدمات دهنده تلفن           

. همراه در ايران کنترل می شوند     
در طول طرح اول مبارزه با                
اراذل و اوباش هزاران جوان              

 درصد از    30بازداشت شدند که     
آنها به زندان هاى طويل المدت          

 . محكوم شده اند

 

 تقريبا هر هفته       86از اول سال      
تعدادی را تحت نام اراذل و                   
اوباش در جای جای ايران و                 
بخصوص در مالء عام اعدام              

وآالى مدافع برخى        .  می کنند   
 سال  18محكومان به اعدام زير       

 نوجوان هستند     14نگران اعدام     
که در هنگام ارتکاب جرم                      

کودکانی که  خود      .  کودک بودند 
قربانی اين رژيم ضد بشری می         

طبق آمار سازمان                !  باشند
 حدود   86 آبان      9بهزيستی در      

 درصد کودکان ايرانی مورد       34
 . آزار قرار گرفته اند

 ..جنگ، کمونيسم کارگرى، مصافها 
ميکند نيروى طبقه کارگر و جامعه        

تحقق اين   .  را پشت خود بسيج کند       
ميتوان فرض   .  پالتفرم ساده نيست    

کرد که يک دولت بورژوائى که              
درجه اى امنيت اقتصادى مردم را         
تامين کرده و سابقه کشمکشهاى               
حاد با مردم ندارد، و يا بدرجه اى            
محصول راى و خواست مردم در          
مقطعى بوده است، بتواند با بسيج            
ناسيوناليستى در مقابل جنگ يک           
نوع همبستگى در ابعاد کشورى              

اما اين کار براى                .  ايجاد کند     
در .  جمهورى اسالمى مقدور نيست    

نتيجه جامعه در يک شرايط                        
وحشتناک و برزخى قرار ميگيرد          
و سواالت چنين جامعه اى، بويژه           
با توجه به ابعاد و لطمات                               
روزافزون چنين جنگى، متفاوت            

به نظر من کليد                .  خواهد بود     
پيشروى و پيروزى کمونيسم و هر        
جنبش سياسى ديگر در چنين                      
اوضاعى، شناختن اين سواالت و           

. پاسخ همه جانبه دادن به آن است           
شرايط جنگى براى نيروهاى                    

. سياسى مثل فيلم تند شده است                   
بسرعت غيرقابل باورى نيروها و         

. آکتورهاى سياسى جابجا ميشوند          
. سواالت روز جامعه عوض ميشود    

براى ما   .  قطب بنديها تغيير ميکند      
که ميخواهيم سياست نظم نوينى را        
به شکست بکشانيم و جمهورى                 
اسالمى را سرنگون کنيم، مهمترين      
و محورى ترين مسئله در چنين                
موقعيتى آمادگى سياسى و نظامى و      
دخالت کردن در اوضاع براى                  
خاتمه آن به نفع طبقه کارگر و                   

راه پيروزى کمونيسم     .  مردم است  
در شرايط جنگى تنها از اين طريق        

 . * هموار ميشود

٢۶شماره   

روزانه تعدادی از دانشجويان                
دانشگاههای مختلف به دادگاه                
احضار می شوند و رهبران علنی       
کارگری ضرب و شتم و زندانی           

اعتراضات .  و ترور می شوند          
معلمان و کارگران سرکوب می           

 .شود

 

خشونت سيستماتيک دولتی بر              
زنان توسط قوانين رايج از جمله          
نداشتن حق طالق و حضانت                  
کودک، قانون صيقه و چند                        
همسری و کال يک آپارتايد                       
جنسى، با وجود عدم توانايی                   
جمهوری اسالمی در نهادينه                  
کردن اسالم در کل جامعه، بر                

. زندگی زنان تحميل می گردد               
صنعت فروش کودکان و دختران        
جوان به ديگر کشورها با مافيای          

پخش مواد مخدر توسط خود رژيم       
دردی جانکاه را بر ديگر                           

. مشکالت مردم افزوده است                 
بازار تقاضا در زمينه فروش تن          
زنان توسط اوباش اسالمی، سن           

 12تن فروشی اجباری را به زير        
پديده فرار از     .  سال رسانده است    

خانه و کودکان خيابانی به امری          
خودکشی .  العالج تبديل شده است    

و خودسوزی برای رهايی از يک       
تنها راه    "زندگی خفت بار به                

براى عده اى مبدل گشته         "  نجات
اينها فقط گوشه هايی از             .  است

 ميليون انسان در               70زندگی     
 .است... کشور نفت خيز 

 !بله اينجا ايران است 

تمام فالسفه جهان را تفسير 
کرده اند، حال آنکه مسئله 

!برسر تغيير آنست  
 کارل مارکس 

  آدرس تماس با تشکيالت انگلستان حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 سيروان قادری : مسئول تشکيالت
com.gmail@wupi.uk          7912689231 44+ 

 : شماره حساب بانکی حزب
 Bank Name: Nationwide 

Account Name: WUP 

Account Number: 33333334 

Sort Code: 070093 

Bank Branch: Finchley Central 

 !اينجا ايران است
 شهال نورى



١٠صفحه  يک دنياى بهتر   

ت    وری     29حاکمي اله جمه  س
ران را          ردم اي دگی م المی زن اس
صادی، سياسی         درابعاد مختلف اقت
واجتماعی به ورطه نابودی کشانده     
ی            ژه در دوره کنون ه وي واين امر ب
ده          ود درآم کل خ ادترين ش ه ح ب

ل     .   است ورم غيرقاب فقروبيکاری، ت
سادمالی و اداری           ترل، ف کن
ستم موجود؛         درتمامی بخشهای سي
ل،          ن فروشی، قت گسترش اعتياد، ت
دز          تجاوز وآدم ربايی و گسترش اي
ن          ده تري ی، عم ای روان و بيماريه
ی و         ران کنون ور بح کال تبل اش
صادی     اختارهای اقت محالل س اض

ن بحران    .   واجتماعی کشوراست   اي
ک          رمايه در ي ت س حاصل حاکمي
ومی         ان س ه اصطالح جه شور ب ک
م          ت رژي م و حاکمي ور اع بط
ی        وراخص م رآن، بط المی ب اس
باشد که خود رژيم را نيز با بحران      
ه          اء مواج رای بق ابقه ای ب م س ک

رای      . ساخته است  تالش حکومت ب
ی         ل مهم ه خودعام ام ک ظ نظ حف
ت،           ران اس ن بح زايش اي دراف
ارجی و           د خ ی در دو بع بطورکل

 .داخلی جريان دارد

 

در بعد خارجی، تالش رژيم ازيک      
وب و           اد آش ه ايج وف ب و معط س
روزی درخارج          بحران و جنگ اف
ژه          ه وي ران، ب ای اي ازمرزه
ان و         ستان، لبن راق، افغان درع
ق تقويت       ه ازطري سطين است ک فل
ای         سيج نيروه ی و ب الم سياس اس
ستی صورت می          مزدور و تروري

يرد ت     .  گ تی اس وی ديگرحرک ازس
ه       ود درمنطق درت خ رای تثبيت ق ب

ن           ارزی از اي ه ب راق نمون وع
ت   ت اس ب،      .  حقيق ن ترتي ا اي ب

ش         تراتژی جنب ک واس تاکتي
ه         د ب کمونيستی و آزاديخواهی باي
م           ه ه نحوی برنامه ريزی شود ک
ه           سترش و يکپارچ ا گ ان ب زم
ی در       ات مردم اختن اعتراض س
شجويی،       ارگری، دان شهای ک بخ
ازماندهی و            يره و س ان وغ زن
م را           رهبری جنبش يادشده، رژي
از بکارگيری حربه های خارجی     

 .محروم سازد

 

گ         ی جن رايط کنون ه درش اگرچ
المی          وری اس رای جمه ب
وع آن و           ٌا وق دارد، ام مطلوبيتی ن
ه             ا ب ا و اروپ د آمريک يا حتی تهدي
ه             د حرب ران، می توان ا اي جنگ ب
ا          د ت م باش ت رژي ی دردس مهم
ره          حداقل در کوتاه مدت از آن به
شارهای         رده و برف رداری ک ب

د       . داخلی و شدت سرکوب بيافزاي
اختارهای      رآن، جنگ س عالوه ب
ه       ناتوان اقتصادی واجتماعی را ب
شيد و         ل خواهدک ابودی کام ن
رای           ود ب ش موج سيل جنب پتان
رف و         م را منح رنگونی رژي س

 . تضعيف خواهد ساخت

 

وان      د در فراخ گ  "باي ه جن " علي
ه دولت های           شرکت نمود؛ بايد ب
ه             شان داد ک ا ن ا و اروپ آمريک
ت        ه ازجنگ حماي ران ن ردم اي م
م اسالمی          ه از رژي د و ن ی کنن م
ی           ا برپاي د ب ل آن؛ باي درمقاب
گ،        ه جن ن علي اهرات و کمپي تظ
ن          ل اي ل را در مقاب ازمان مل س
شتر        ت بي رارداد و حماي ا ق دولته
ا را             ا و اروپ ردم در آمريک م
روزی          گ اف ا جن ه ب درمواجه

ت   شان برانگيخ ن   .  دولتهاي از اي

 عليه جنگ
 تهران -مهرداد فرهيخته 

ی        الح اتم ه س تيابی ب ق دس . ازطري
ه          دامات البت ن اق امی اي ه تم هزين
ت          ت نف دهای هنگف ل درآم ازمح

درداخل کشور و از  .  تامين می شود 
م             يز تالش رژي د ن ن درآم محل همي
رکوب             ا س ود ب ظ خ رای حف ب
ارگری،       ات ک زون اعتراض روزاف
د      شار، تحدي شجويی وسايراق دان
ی        شترآزاديهای سياس ه بي هرچ
ا سرکوب       واجتماعی و بطور کلی ب
جنبش سرنگونی طلب وآزاديخواه        

ه دارد  م    .  ادام اکنونی رژي اء ت بق
جمهوری اسالمی ازيکسو حاصل       
عملکرد هم زمان آن در دو عرصه      
خارجی و داخلی و از سوی ديگر،      
ستی و         ش کموني دگی جنب پراکن
ر،           ارت ديگ ه عب ی و ب آزاديخواه
ن            زاب اي ل اح ادگی کام دم آم ع
جنبش برای سازماندهی و رهبری        
ه           ادر ب م ق ه رژي ادام ک وده و م آن ب
م            د ه ن رون داوم اي ظ و ت حف
ه          م درعرص ی وه ه داخل درعرص
ستی        زاب کموني د واح ارجی باش خ
ود        سائل و معضالت خ د برم نتوانن
ده و سازماندهی و رهبری            فائق آم
د، سرنگونی         مبارزه را بدست گيرن
شکالت         اموانع و م ان ب م کماک رژي

 .جدی روبرو خواهد بود

 

وری اسالمی        ه جمه ست ک شک ني
رنگون           ران س ردم اي ط م د توس باي
ه          ت ک ه داش د توج ٌا باي ردد، ام گ
حرکات رژيم درخارج از مرزهای      
رد        ل عملک واره مکم شور هم ک
ان و           داوم خفق داخلی آن درايجاد و ت
ردم       اعی م سرکوب سياسی و اجتم

ت  وده اس گ  .  ب ران    8جن اله اي  س

٢۶شماره   
ی       ه تبليغات ه حرب ق ضمن آنک طري
ی        ثی م گ خن ورد جن م درم رژي

شود، جنبش سرنگونی نيزبا اعتماد      
ش             ه پي شتر ب وان بي س و ت ه نف ب

 .خواهد رفت

 

وان    گ  "فراخ ه جن رم "  علي پالتف
صی دارد  ازمانهای   .  مشخ ه س هم

رم         ن پالتف ه اي ی ک سياسی و احزاب
د آنهاست، صرف نظر        ورد تًايي م
وده،     از اينکه کدام حزب مبتکرآن ب
د و            د در آن شرکت کنن وظيفه دارن
شنهادی در            د و پي ر، نق ر نظ ا اگ ي

 .مورد آن دارند، مطرح سازند

 

ن گ  "کمپي ه جن ال   "  علي ن ح درعي
ده ای             ف ش ن و تعري ه معي عرص
زاب         ى اح ل برخ رای اتحادعم ب
ا را در           است که می تواند اتحاد آنه
ت          ارزه عيني ر مب ای ديگ ه ه زمين

اين فراخوان می تواند نقطه      .   بخشد
يره و          سيار ت ط ب ی در رواب عطف
ست        زب کموني ولی دو ح غيراص
ه         ا ب د ت ست باش ارگری و حکمتي ک
ا      د؛ ت خصومت با يکديگر پايان دهن
ًان           ه درش ی را ک ار کنون رفت
د؛      ست اصالح کنن شان ني هيچکدام
سيل          رژی و پتان ن ان ابيش از اي ت
د و        در ندهن ستی را ه جنبش کموني
ی بيش از         رايط حساس کنون در ش

د "  پای يکديگر را لگد    " اين   . ننماين
اين هشداری صميمانه و رفيقانه از      
شی از           وی بخ ران و ازس ل اي داخ
ن        بران اي ه ره ستی ب ش کموني جنب
ن          دی براي دی ج زب و تًاکي دو ح
اد           ه اتح مسئله است که عدم توجه ب
ارگری و       سم ک ل احزاب کموني عم
ا            ی آنه ار وعملکرد کنون داوم رفت ت
ارزه          شبرد مب دازارتقاء و پي چشم ان
د        برای سوسياليسم را تاريک خواه

 .*ساخت

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند

 جنگ، قطب بنديهای سياسی، وظايف عاجل کمونيسم کارگری؟

چه مخاطراتی جامعه، جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم و جنبش کمونيسم کارگری را تهديد ميکند؟ در اين سمينار به بررسی پی                                         
آمدهای سياسی جنگ احتمالی، قطب بنديهای سياسی و مصافهايی که کمونيسم کارگری و جنبش سرنگونی طلبی توده های مردم با آن مواجه                           
خواهد شد، خواهيم پرداخت؟ در اين سمينار همچنين بحٽی پيرامون موقعيت عمومی جنبش ناسيوناليسم پرو غربی، جنبش ملی اسالمی و                                   

 .  جنبش کمونيسم کارگری در قبال جنگ ارائه داده خواهد شد

 علی جوادی
  بعد از ظهر بوقت شرق آمريکا١ شب بوقت اروپای مرکزی و ٧ نوامبر،  ساعت ٢۵ايران،  يکشنبه  –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : مکان

 و بطورهم زمان در ياهو مسنجر !)  لطفا به تغيير زمان اين جلسات توجه کنيد(

Markazmkk@yahoo.com   worker.communism.studies@gmail.com   http://markazmkk.blogfa.com 



١١صفحه  يک دنياى بهتر   

 نسرين رمضانعلى : تنظيم
 

اينجا عسلويه است، منطقه ای                  
کامال صنعتی و بزرگ و در عين          

هر روز در عسلويه      .  حال پراکنده 
شاهد اعتراضات کارگران در                

 3روز    .  بخشهای مختلف هستيم      
شنبه هفته گذشته به تعدادی از                  

 اعالم می     10 و     9کارگران فاز     
کنند بخاطر عدم حضور در زمان         

 5حضور غياب برای هر کاری            
! ساعت کسری کار می نويسيم               

کارگران از اين وضعيت بشدت             
چرا که به تازگی     .  عصبانی هستند 

 نيم صبح بيدار باش است       4ساعت  
 همه در محل    6و بايد راس ساعت     

ظاهرا .  عين پادگان حاضر شوند       
کارفرمايان ايرانی اينها را از                  
شرکتها و کارفرمايان کره ای ياد          

کارگران در اعتراض به        .  گرفتند
پادگانی کردن موقع حضور غياب       

 .حاضر نمی شوند

 

اما اعالم کسری ساعت کار، آنهم         
برای کارگرانی که هنوز حقوقهای      

 را دريافت نکرده      7 و    6 و    5ماه  
اند، يعنی کارگران را به گرو                   
گرفتند تا زمانی که می خواهند                

سپس با پرداخت کم      .  استثمار کنند 
و کسر حقوق کارگران آنها را از           
محوطه با اسکورت حراست                   

روز چهار شنبه           .  بيرون کنند     
کارگران در خوابگاهها و محل               
کار تصميم به اعتراض يکپارچه          

تصميم ميگيرند برای       .  می زنند   
 شنبه که سر کار ميروند            5روز   

. در مقابل دفتر اعتراض کنند                  
 شنبه کارگران در مقابل           5صبح   

دفتر رامشير تجمع می کنند و                   
اعالم می کنند تا لغو کسری                       
ساعت کار به سر کار نخواهند                
رفت و به اين بی حقوقی اعتراض        

 . دارند

 

 صبح است که        10ساعت حوالی     
کارفرما به ميان کارگران می آيد           
و به کارگران تعهد می دهد که                 
کسری ساعات کار لغو خواهد شد         
و از کارگران تقاضا می کند که              

. مجددا به سر کار خود باز گردند          

بخش از شهر عسلويه، کم بود             
پرسنل و دکتر و محدود بودن               

. دارو يک معضل ديگر است             
بويژه در محيط کار ابتدائى ترين      

در .  امکانات اوليه وجود ندارد        
طول روز چندين کارگر را که            
دچار حادثه شده اند را به                         
بيمارستان و بهداری منتقل می           

وضع بهدارى هم روشن          .  کنند
با توجه به امکانات کم و          .  است

نبود نيروی متخصص در اين             
بهداری و بيمارستان، اگر                      
کارگران روز مزد کار باشند، با       

. کمترين امکانات مداوا ميشوند        
البته در مقابل پرداخت هزينه              
های گزافی، اگر بيمار و سانحه         
ديده جز نيروی متخصص و                
حرفه ای باشند،  کارگر را به               
بيمارستان بوشهر انتقال می                 

 .دهند

شايد باز گو کردن تنها يک                     
نمونه گويا باشد، که اين نمونه             
ای از صدها نمونه است که طی         

: ساليان گذشته رخ داده است                
کارگری حين کار و نصب لوله          
های سنگين، يکى از اين لوله ها        

همکارانش .  به پشتش می خورد     
. او را به بيمارستان می رسانند          

اين کارگر در حالی که از شدت          
درد آرام نداشت،  يکی از                        
پرسنل با تزريق آمپول عوضی،       
باعث ميشود نه تنها درد او را              
التيام نبخشد بلکه پای وی نيز بى       

اين کارگر    .  حس و لمس شود         
مدتها در بيمارستانهای مختلف          
بوده و تاکنون سالمتی خود را             

 . *باز نيافته است

 گزارشی از يک هفته در عسلويه

يکی از کارگران در جريان اين                
. اعتراضات از کار اخراج می شود     

طی دو هفته گذشته در جريان                    
 کارگر بعنوان               5اعتراضات        

سازمانده اعتراضات از کار اخراج     
 .  شدند

 

  7 و       6گزارش ديگری از فاز              
در اين فازها اخراجها                 .  است

بصورت گروهی صورت می گيرد     
و شرکتها و پيمانکاران ايرانی                  
برای کاهش نيروی کار دست به              
اخراجها و تسويه دسته جمعی                   

اکثر اين کارگران اخراجی         .  زدند
بدونه قراداد هستند و اکثرا روز               

در اين فاز در          .  مزد کار هستند      
هفته گذشته دوباره کارگران با                  

 . پيمانکاران درگير شدند

 

 مسمويت غذای کارگران عسلويه 

هفته گذشته بخاطر فاسد و خراب            
بودن مواد غذائی چندين کارگر                
مسموم شدند و اين در حالی است             

. که آب عسلويه نيز آلواده است                
تعداد زيادی از کارگران در اين               
منطقه صنعتی دچار قارچ پوستی          

کارگران در مجمع    .  مزمن شده اند   
عمومی خود نمايندگان منتخب خود      
را برای رسيدگی به خواستهای                

مسئله آب و   .  خود انتخاب کرده  اند    
غذا که موجب شده تعداد زيادی از         
کارگران دچار مريضی معده  و               
روده شوند، يکی از مسائل اصلی           
کارگران است که مرتب مورد                  

 . اعتراض است

 

چهارمين روز اعتصاب کارگران           
  در عسلويه 5فاز 

 عسلويه امروز         5کارگران فاز         
چهارمين روز اعتصاب خود را             

خواست .  پشت سر می گذارند              
. کارگران افزايش دستمزد است             

تاکنون مذاکراتی صورت گرفته اما     
 . به نتيجه ای نرسيده اند

 

عسلويه، بيمارستان و بهداريهای       
 آن 

طبق گزارشات داده شده از اين                 

٢۶شماره   

  ۴صفحه 

از سايت و وبالک 
 حزب ديدن کنيد؛ 
   www.wupiran.com 

www.for-
abetterworld.com 

http://for-
abetterworld.blogfa.c

om 

آدرس تماس با مسئولين حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_Sivavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.
com 

محمود (مسئول خارج کشور 
 )احمدی

mahahmadi@yahoo.com 

مجيد (مسئول سايت و آی تی حزب 
 )پستنچی

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.com     

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 !کمک کنيد

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America 

Routing Number : 121 
000 248 

Account Number: 36 48 
46 88 52 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
را بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  

 با پوزش از دوستان، 

نامه هاى دريافتى را 
در شماره آتى پاسخ 

!ميدهيم  



١٢صفحه  يک دنياى بهتر   

حتما شما هم مطلع هستيد که                      
استفاده از مينهای ضد نفر در                   

. ارتش و جنگها ممنوع شده است          
گزارش من در مورد مناطق                     
جنگی است و مرزهای ايران که            
هر قدم آن مين گذاری شده است و          
بعد از جنگ تالش جدی برای                  
جمع آوری مين ها صورت                        

 . نگرفت است

 

 ساله و         8با تمام شدن جنگ                 
بازگشت مردم بر سر ويرانه های         
که از زندگيشان باقی مانده بود،              
جنگ برای اين مردم تمام نشده               

با گذشت ساليان زياد از                 .  بود
جنگ هنوز مردم دارند قربانی می      

قربانيان بمبهای شيميائی،        .  دهند
قربانيان بمب افکنها، قربانی مين          
های هستند که بدون هيچ ترديدی           
در اين مناطق مرتب قربانی می             

 .گيرد

 

رژيم جمهوری اسالمی با بکار              
گيری سربازان برای جمع آوری          
مينهاى کاشته شده، جوانانی را که        
با يک دنيای آرزو برای آينده خود        
مجبور هستند دوران سربازی را          
سپری کنند، روی ميدانها مين می         

اينها کمترين آموزش را          .  فرستد
دارند و آماری از اينکه چه تعدادی       
از اين سربازان روی ميدان مين            

 . رفتند بدست نمی دهند

 

اما در مناطق مرزی از مردم                   
خنثی .  عادی استفاده می شود              

کردن مينها توسط مردم عادی که          
. از هيچ امکاناتی برخوردار نيستند  

گويا به صورت قرض يا بالعوض   
 هزارتومان     10بابت هر مين               

آن بخش از       .  پراداخت می شود      

 !امضا محفوظ

مقوله .   به سراغ من آمدند               
سرمايه داری دولتی را اکثريت       

اين .  شان معتبر نميدانستند            
استادان چپی که خود را باالخره      
بشکلی با مارکسيسم مربوط               
ميدانستند، همگی معتقد بودند            
که نه تنها شوروی، بلکه چين            

مالکيت !  سوسياليستی است       
کلکتيو وسايل توليد و مبادله را         

. همان مالکيت دولتی ميدانستند       
يکی از شرکت کنندگان گفت که      
بحث من که مارکسيسم هنوز             
کامال معتبر و پاسخ امروز                  

. است، بنظر مذهبی ميايد                    
چگونه ميتوان اين حرف را زد،      
زمانيکه کارگر ديگر آن جايگاه      
را در اقتصاد ندارد و کامپيوتر         

 جای او را گرفته است؟

 

سعی کردم که         .  بحث کرديم    
باالخره گفتم  .  اتيکت را حفظ کنم 

که چگونه ميتوانيد چين را                   
سوسياليستی بدانيد، از وجود             
کار مزدی که اصل مساله است        
که بگذريم، وضع کارگران را          
ببيند، کارگران برده در چين              

اين صحبت من        .  وجود دارد   
 20باعث شد که هم پانلی ام که          

دقيقه با پيچيدگی خاصی راجع          
به تئوری ارزش صحبت کرده         
بود، بگويد من راجع چين                     
اطالع زيادی ندارم و تحقيق               

گفتم واقعا الزم به چه      .  نکرده ام 
تحقيقی است تا بتوانيم اين اصل       
مهم کار مزدی و آن هم به                      
ارزان ترين شکل اش را                       

گفت اوکی بنظرم    .  مشاهده کنيم 
چين در حال ترانزيشن است از        

! سرمايه داری به سوسياليسم           
وقت نشد به آن طرفدار تز                    
ارتش کامپيوتر ها بگويم که اگر      
واقعا کارگر ديگر جايگاهی در       
اقتصاد بازی نميکند، چرا اين           
همه سرمايه به چين برده داری        
به اين خاطر که نيروی کار در         
آنجا ارزان و سودآوری بسيار          

 باال است، صادر ميشود؟

 

تنها نقطه اميدبخش آن دختر               

 !مين ها هنوز قربانى ميگيرند
مردم که در مرزها زندگی می            
کنند اين را منبع درآمدی برای            

با نگاهی به    .  خود تعريف کردند   
اين شهرها و روستاها متوجه              
می شويد که هنوز مين ها با قطع       
دست و پای مردم قربانی می                

اين تنها گوشه ای از اين           .  گيرد
تلخ تر از اين     .  واقعيت تلخ است   

واقعيت کسانی هستند که در حال       
خنثی کردن مينها هستند و با                 
کوچکترين خطا مين منفجر و             
اين افراد دست و پای خود را از          

جالب اينست که    .  دست می دهند   
بايد قربانيان به دولت جريمه                

اين جريمه و          .  پرداخت کنند    
 ميليون و نيم تومان          1خسارت   

 .است

 

سوال اينست که کسانی که برای        
امرار معاش دست به چنين                    
کاری می زنند، و حتی پول                   
بيمارستان و دوار دکتر را                     
ندارند، چگونه بايد اين خسارت         
بيش از حد را پرداخت کنند؟                 
مجبور به مخفی کردن فاجعه می      
شوند تا اين جريمه پرداخت                  

شما بگوييد چگونه بايد          !  نشود
عليه اين همه بی عدالتی مبارزه         
کرد؟ چه تعدادی از کودکان در          
حال بازی روی مين رفتند و                 
جان باختند چه تعدادی معلول              
شدند و امروز از يک طرف با            
اشتغال غير قانونی مردم به                  
خنثی کردن مينها و از طرف               
ديگر جريمه نقدی آنها چه بايد             

شايد .  کرد؟ دردناک است               
سرنوشت سربازانی که معلول           

شايد .  شدند ما را تکان ندهد               
سرنوشت بزرگ ساالن ما را              

اما بگوييد سرنوشت    .  تکان ندهد 
 ساله هم نبايد ما را تکان        8حسن  
 بدهد؟ 

٢۶شماره   

جوان بود که گفت من با صحبت         
های آذر موافقم و سوال کرد که           
پس چگونه ميتوان مالکيت                    
کلکتيو بر وسايل توليد و مبادله           
را اعمال کرد؟ در اين ميان پس           
از پايان سمينار چند تن از                        
استادان دانشگاه آمريکايی و                 
مکزيکی و هم پانلی ام                               
ميخواستند کتاب منتخب آثار                
منصور حکمت را بخرند، که من      
متاسفانه فقط يک کپی همراهم             

آيا اين را بايد نشانه مثبتی           .  بود
ديد يا فقط يک تمايل آکادميک؟           

 . مطمئن نيستم

 

اعتصاب اخير کارگران فرانسه        
و عدم پيروزی آن اهميت يک              
انترناسيونال کمونيسم کارگری         

اهميت .  را کامال نشان ميدهد            
پيشروی کمونيسم کارگری و               
حکمتيسم تا نسل جوان طبقه                  
کارگر و چپ جهان را به يک               
مارکسيسم زنده، پويا، جذاب،             
راديکال و ميليتانت و پا روی               
زمين جلب کند و حول آن بسيج            

 . کند

 

در مترو با اين استادان مکزيکی        
صحبت ميکردم و ايميل رد و               

انسان هايی بی         .  بدل ميکردم    
. روحيه و ناسيوناليست بودند              

وقتی از مترو پياده شدم احساس         
کردم که يک بار سنگين روی              

يک رسالت و وظيفه    .  دوشم است 
ما که  .  بزرگ در برابرمان است    

خواهان گسترش حکمتيسم و                
کمونيسم کارگری حکمتی هستيم      

نبايد وقت  .  بايد کار هرکولی کنيم    
بايد آستين ها را باال     .  را تلف کرد 

اگر کمونيسم کارگری در           .  زد
ايران قدرت را بگيرد اين امر              
چقدر آسان تر و دست يافتنی تر          

در اين فکر ها بودم، اما        !  ميشود
در عين حال يک احساس دلتنگی      

چقدر .  شديد برمن مستولی شد         
. چه زود رفت  .  جايش خالی است  

 . چه مارکسيست بزرگی بود

 

 .*ياد عزيزش گرامی

...ستون آخر   

 



١٣صفحه  يک دنياى بهتر   

نظر هيات داير در مورد بيانيه                
چيست؟ تفاوت      "  جبهه سوم     "

با بيانيه     "  جبهه سوم    "بيانيه     
عليه جنگ و در دفاع از مدنيت          "

چيست؟ اهميت امضای       "  جامعه
اين بيانيه برای حزب اتحاد                       
کمونيسم کارگری کدام است؟ آيا           
امضای اين بيانيه به معنای درک         
مشترک از استراتژی سياسی و            
 سازمانی در تحوالت حاضر است؟ 

 

 آن بخش از اعضای       :علی جوادی 
رهبری حزب کمونيست کارگری        
که اکنون در حزب اتحاد کمونيسم         
کارگری فعاليت ميکنند، عليرغم          
انتقادات معينی که در جلسات                   
هيات رهبری آن حزب در زمان            
بحٽ و تصويب اين طرح بيان                 
کردند، به اين بيانيه رای مٽبت                 

ما لزوم و ضرورتی به               .  دادند
تغيير رای خود در قبال اين بيانيه          

اما حزب اتحاد کمونيسم    .  نمی بينيم 
کارگری تاکنون به دو دليل                        
موضعی رسمی در قبال اين بيانيه        

 . اتخاذ نکرده است

 

اين بيانيه امروز بيانگر يک             -١
مدت .  پروژه فعال سياسی نيست        

مديدی است که تحرکی از جانب            
رهبری حزب کمونيست کارگری        
در رابطه با اين پروژه مشاهده                

موضعی اصولی ای اتخاذ    .  نميشود
شده است اما اقدام معين و                            
چشمگيری در قبال آن مدتهاست            

فاصله .  که صورت نگرفته است        
در اين زمينه        "  حرف و عمل       "

اين بيانيه     .  کامال مشهود است         
اما .  بيشتر يک پروژه آنالينی است    

عدم تحرک سياسی در قبال اين               
مواضع .  مساله بيشتر سياسی است    

حزب کمونيست کارگری نسبت به      
ماهيت جنگ احتمالی دو قطب                
تروريستی جهان معاصر و                       
مواضع کمونيسم منصور حکمت         

در پيام حميد       .  تغيير کرده است      
جبهه "تقوايی به مناسبت ايجاد                

، از هيات حاکمه آمريکا                 "سوم
خواسته شده بود، بجای حمله                    
نظامی از مبارزات مردم ايران              

اين موضع و سند            !  دفاع کنند؟   
مذکور را زير فشار انتقادی ما                 

اشاره به تقابل و دستور           "  سوم
العمل فعال بشريت متمدن در               
قبال جدال و کشمکش دو قطب            

. تروريستی جهان معاصر دارد        
جبهه "اما مباحٽ و بندهای بيانيه 

به برخی از موضوعات         "  سوم
پايه ای کشمکش اين دو قطب از        
مساله فلسطين و مساله عراق               

مقايسه اين بيانيه    .  نپرداخته است 
با دستور العمل فعالی که                          

 ١١منصور حکمت در تزهای           
سپتامبر بيان ميکند، نواقص اين        

 .بيانيه را روشن ميکند

 

اما موضوع و مخاطب بيانيه               
عليه جنگ و "جبهه سوم با بيانيه 

" در دفاع از مدنيت جامعه                     
موضوع اولی     .  متفاوت است     

مردم آزاديخواه و بشريت متمدن       
در کشورهای غربی و آمريکای       

از اين مردم            .  شمالی است     
ميخواهد که از مبارزات مردم            
در ايران برای سرنگونی انقالبی     

. رژيم اسالمی حمايت کنند                   
مخاطب دومی نيروهای سياسى        
اپوزيسيون جمهورى اسالمى             

ميکوشد که وسيعترين           .  است
نيروها را در پروسه مبارزه                 
برای سرنگونی رژيم اسالمی و        
جنگ احتمالی و دستيابی به                  
اهداف سياسی شان به حداقل                

بر خالف      .  هايی ملتزم کند           
تصورات ساده انگارانه برخی           
سناريوی سياه يکی از                               

مخاطرات احتمالی در جريان          "
است و  "  سرنگونی رژيم اسالمی  

ما کماکان      .  نه آلترناتيو آن           
مبارزه ای هر     "معتقديم که بايد       

چه همه جانبه تر و فشرده تر با            
افکار و آراء ارتجاعی و                         
تعصبات مذهبی و فرهنگی و              
همچنين، با دولت اسالمی و                  
سازمانها و جريانات ارتجاعی و      
عقب مانده اعم از اسالمی، قوم           
پرست و ناسيوناليست، و فرقه            
های آوانتوريست و تروريست،        
که جامعه را به چنين پرتگاهی            

منصور "  (نزديک ميکنند          
ما اين دو   . صورت گيرد)  حکمت

تالش را در نقطه مقابل هم                     
دعوتمان به يکی و              .  نميدانيم

ما هر   .  دوری از ديگری نيست      
دو اين تالشها را وظيفه حياتی             

. جنبش کمونيسم کارگری ميدانيم     
ما به اين قطب بنديهای کاذبی که        
برخی با شانتاژ ايجاد کرده اند،          

 !هيات دائر دفتر سياسى پاسخ ميدهد

يکسال بعد و بدون هيچگونه اعالم         
به جای آن         .  علنی تغيير دادند        

نوشتند، بجای حمله نظامی و تحريم     
اقتصادی، رژيم اسالمی را از                  

و !  مجامع بين المللی اخراج کنيد؟        
اين بار هم از هيات حاکمه آمريکا           

و نه از مردم       (در خواست کردند       
اين کشور بمنظور اعمال فشار بر          

که رژيم اسالمی را از     )  دولت حاکم 
يک .  مجامع بين المللی اخراج کنند      

گام به جلو اما همچنان عقب و                    
از يک طرف اين تخاصم       "  متوقع"

تا اينکه اصغر کريمی      .  تروريستی
رهبری اين  "  جديد"فشرده نظرات    

حزب را نسبت به ماهيت جنگ                
در شرايط جنگ و يا       .  "اعالم کرد 

فضای جنگی، فرصت هائی بسته          
اما فرصت هائی باز                    ميشود       
بطور "  جديد"اين نظر        "  ميشود

روشنی اعالم ميکند که جنگ                    
. ماهيتا، تماما ارتجاعی نيست                  

فرصت کش  .  خصلتی دو گانه است   
از قرار جنگ   .  و فرصت ساز است   

و بمبها و ترورهای دو طرف از              
يکسو فرصتهايی را نابود ميکند،           
اما از سوی ديگر فرصتهايی را هم       

" جديد"اين نظر    !  بوجود می آورد   
ربطی به کمونيسم منصور         .  است

آشکار "  عبور"يک  .  حکمت ندارد 
. از کمونيسم منصور حکمت است        

متاسفانه با شلوغ بازی و فحاشی به       
ما هم نميشود، اين موضع را                       

بهترين کار شايد       !  الپوشانی کرد   
کردن بی سر و              "  پاک"همان     

صدای اين موضع همانند تغيير پيام       
 .راست حميد تقوايی باشد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری          -٢
مصمم است خود راسا بيانيه ای در        
اين زمينه تدوين کند که مشکالت و        
نواقص گمراه کننده اين بيانيه را              

نام اين پروژه با       .  نيز نداشته باشد    
جبهه .  "مضمون آن خوانايی ندارد     

ما قصد  .  نام با مسمايی نيست   "  سوم
جبهه سازی با نيروهای سکوالر و        
آزاديخواه و مترقی چه در ايران و          
چه در اروپا و آمريکای شمالی را          

سوم چنين          "  جبهه.  "نداريم
تصويری را در ذهن برجسته                    
ميکند، هر چند که در ترجمه                      

" کمپ"انگليسی اين پروژه از نام          
کمپ "اما   .  سوم استفاده شده است       

٢۶شماره   

اين تشنجات را       .  اعتقادی نداريم   
فرقه ای و مخرب و ضد مصالح             
عمومی جنبش کمونيسم کارگری          

 . ميدانيم

 

امضای هيچ کدام از اين بيانيه ها            
الزاما به معنای اشتراک در                       
استراتژی سياسی و سازمانی                  
نيروها و جريانات امضاء کننده             

جبهه "نه کسانی که بيانيه         .  نيست
را امضاء کرده اند به                   "  سوم

استراتژی سياسی حزب کمونيست      
کارگری متعهد شده اند و نه کسانی       

عليه جنگ و در دفاع از "که بيانيه 
را امضا کرده اند       "  مدنيت جامعه  

به استراتژی سياسی و افق حزب           
جنبش ما  .  حکمتيست متعهد شده اند   

از بلوغ سياسی بيشتری برخوردار     
است که اين تشبٽات سکتاريستی            

 .* را جدی بگيرد

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به 
برپائی جامعه ای سوسياليستی 

فکر ميکند و آن را امری مبرم و 
ممکن ميداند، منصور حکمت يک 

.گنجينه غنی آموزش است  
http://hekmat.public-
archive.net/ 

www.m-hekmat.com/ 

!نه جنگ، نه تحريم  

!نه جهورى اسالمى  

آزادى و رفاه براى 
!همگان  



١۴صفحه  يک دنياى بهتر   

در اين      .  کارگرى رژيم ببرد           
اجتماع شعارها عمدتا و اساسا                 

. توسط خانه کارگر اعالم شد                   
شعارهائى که بخشا جنگ جناحى         
را در آستانه انتخابات منعکس                 
ميکرد و يا ناسيوناليسم ايرانى ضد      

خانه .  فلسطينى را ترويج ميکرد        
کارگر خشم و اعتراض کارگران         
را با شعار استعفاى وزير بى                    

خانه کارگر  .  لياقت کار مهار کرد     
دوره اى است که بطور متمرکز             
سياست دفاع از قانون کار رژيم             
اسالمى را در ميان کارگران در            

. متن دعواهاى جناحى پيش ميبرد        
اين همين خانه کارگرى است که            
عليه هر اقدام مستقل کارگران                 

خانه .  چماقدارى و چاقوکشى ميکند   
کارگرى که براى دفاع از اين                  
قانون ضد کارگرى تالشها کرده            
است و امروز که دستش از منابع           
لفت و ليس توسط جناح مقابل کمى        

وا "کوتاه شده است، مصيبت                    
راه مى اندازد و شعار      "  قانون کار 

جنبش کارگرى در دفاع از قانون       "
در .  را بلند کرده است     "  کار رژيم 

اينراه البته طيفى از                                          
سنديکاليستهاى ايرانى را هم با               

در همين روزها            .  خود دارد     
گرايشى در مبارزه کارگرى در             
ايران بيشتر خود را نشان داد که             
از کمونيست بودن تبرى ميجويد،         
گرفتن کمک مالى را از فعالين و            
طرفداران جنبش کارگرى عار              
ميداند و انکار ميکند، و يا براى              
خامنه اى عريضه مينويسد و داغ          
تر از آش در دفاع از قانون کار،             
قانون اساسى و حتى شرع اسالم            

اين رويدادها     !  موعظه ميخواند    
بدنبال تحرکات پيشرو کارگرى             
سالهاى اخير عميقا نگران کننده             

 . است

 

مبارزه کارگرى در فرانسه همين         
توازن قواى      .  است که ميبينيد          

حتى .  سياسى معلوم است                  
سنديکاليستها و تريديونيونيست             
هاى راست در اين اعتراضات               
دنبال گرايش هاى راديکال تر و             
ظرفيتهاى قوى اعتراض کارگران     

فرانسه فلج شده است اما      .  مى افتند 
. مذاکره و مبارزه هم ادامه دارد             
. در ايران اما وضعيت فرق ميکند       

کارگران که امروز در تهران              
اجتماع کردند، حرف دلشان ساده     
است؛ آنها نان و کار و رفاه و                

اما خانه       .  حرمت ميخواهند      
کارگر سوار اعتراض شان                  
ميشود و آنها را پشت قانون                   

يا بخشى از      .  قاتلين خود ميبرد     
" رهبر انقالب  "سنديکاليستها با      

مشغول مشاعره ميشوند و                     
کارگران را با فقر و گرسنگى و         

. بيکارى و زندان تنها ميگذارند        
در ايران پتانسيل اعتراض                    
سوسياليستى طبقه کارگر به                 
معنى خواست بهبود و تغيير و             
برخوردارى از آزادى و برابرى      

تمايالت .  وسيع است                 
انترناسيوناليستى و همبستگى             

طبقه .  کارگرى ريشه دوانده است   
کارگر ايران براى مواجهه با               
اوضاعى که برايش درست                   
کردند و تحکيم سنگر خود مطلقا       
نميتواند به سياستهاى خاکسترى       

پيشروى خط  .  و راست اتکا کند     
سازش با حکومت بنام سنديکا و        
خانه کارگر و غيره، اولين نتيجه       
اش شکستن کمر جنبش کارگرى      

فرانسه اگر درسى براى         .  است
طبقه کارگر ايران دارد، اينست         
که بايد گرايش راديکال و                       

. سوسياليست طبقه پاپيش بگذارد     
اگر اين خط سرحال عمل                        
ميکرد، امروز بايد قبر خمينى            
را با شعارهاى مرگ برسرمايه         

کارگران .  دارى ميلرزاندند        
در فقدان  .  عصبانى و گرسنه اند     

حضور اين گرايش در راس                 
مبارزات کارگرى، در صف               
مقدم برپائى جنبش مجامع                      
عمومى منظم، در طرح شعارها       
و تاکتيک هاى طبقه کارگر در           
مقابل سواالت اساسى، نيرو و             
پتانسيل اعتراضى توده کارگران     
به هدر ميرود و نهايتا خنجر                 
اسالم و دولت سرمايه داران                
بيشتر در پهلوى کارگر و                        
خانواده کارگرى و به اين اعتبار       

. اکثريت عظيم جامعه ميرود               
گرايش راديکال و سوسياليست          
جنبش کارگرى بايد فورا در                 
مقابل اين سياستها واکنش                       

برپائى مجامع  .  درخور نشان دهد  
عمومى کارگرى و دخالت دادن        
کارگران در تعيين سرنوشت               

. خويش فورى ترين اقدام است           
سير قطبى شدن جنبش کارگرى         
همراه با شتاب تحوالت سياسى          

 .*    باال ميگيرد

 ...فرانسه، ايران، و مبارزه طبقه کارگر

اگر نه به تجربه تاريخ جنبش                      
کارگرى فرانسه و سنتهاى                           
مبارزاتى پيشرو آن، اما در ايران           
سنت سوسياليستى و شورائى                     

نقش مهم و     .  کارگران تاريخ دارد    
سنت مجمع  .  ماندگار ايفا کرده است   

. عمومى کارگرى قديمى است                 
مبارزه راديکال کارگرى قديمى             

سنديکاليسم و گرايشات             .  است
هم وجود  "  صنفگرا"محافظه کار و    

در ايران مبارزه کارگرى           .  دارد
برسر هر موضوع مستقيما با دولت      

پاى حراست و انجمن    .  روبرو است 
اسالمى و خانه کارگر و نيروهاى          
اطالعاتى و شکنجه گر و شکنجه           

دولت ماهيت      .  گاه وسط است          
مبارزه اقتصادى کارگر را سياسى        
کرده است و بناگزير مکانيسم                   
پيشروى و پيروزى مبارزه                         
کارگرى در ايران و فرانسه يکسان       

به يک اندازه دولت و                  .  نيست
نيروى انتظامى و سرکوب                          

. رودروى مبارزه کارگر نيست              
آنچه يکسان است، حضور و                      
جايگاه طبقه کارگر و وزن                          

تجاربى است که      .  اجتماعى آنست  
در جبهه هاى مختلف مبارزه طبقه         
کارگر بدست داده ميشود تا کارگر         
بعنوان يک طبقه جهانى ببيند و در         
شرايط متفاوت هر کشورى از اين         

در فرانسه    .  تجارب استفاده کنند       
کارگر در موقعيت متفاوتى از نظر       
تشکل و حقوق و رابطه اش با                    
قوانين جامعه از جمله قانون کار             
است، در ايران اما کارگر در                     
اساس رابطه اش با اين مقوالت                

با اينحال حتى در             .  فرق ميکند    
فرانسه آنجا که کارگر موفق ميشود       
جامعه را به تحرک درآورد، اين             
گرايش راديکال است که                               
سازمانهاى محافظه کار و سنتى              
سنديکائى و دانشجوئى را دنبال               

در ايران به طريق          .  خود ميکشد   
اولى، طبقه کارگر براى يک ذره            
پيشروى و حتى نقد کردن حقوقهاى       
معوقه نميتواند به سنت محافظه کار      

. و اسالمى سنديکاليستى تکيه کند          
نهادهاى پليسى و دولتى خانه                     
کارگر و شوراهاى اسالمى کار               

 . جاى خود دارند

 

همين سى چهل هزار نفر از                        

٢۶شماره   

مجمع عمومی سازمان ملل رای  
 !به توقف مجازات اعدام داد

اين يک پيروزی برای بشريت 
 !متمدن است

 آبان يک کميته اصلی          ٢۵نشست   
مجمع عمومی سازمان ملل                         

ها، "  ان جی او  "قطعنامه ارائه شده    
و "  ائتالف جهانی عليه اعدام             "
توقف "مبنی بر     "  عفو بين الملل    "

 ٨٠را که توسط        "  مجازات اعدام  
کشور به اين مجمع ارائه شده بود،         

تصويب اين قطعنامه   .  تصويب کرد 
يک پيروزی بشريت متمدن عليه           
مجازات شنيع اعدام در سطح                    

حاصل تالش و اعمال     .  جهان است 
اراده جنبش عظيم جهانی عليه                  

 . اعدام و قتل عمد دولتی است

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين         
پيروزی را به بشريت متمدن، به             
تمامی نيروها و انسانهايی که برای       
پرچيدن مجازات اعدام مبارزه                

 . کرده اند، تبريک ميگويد

اما تصويب اين قطعنامه پايان                   
تالش و مبارزه ما عليه قتل عمد               

اين يک پيروزی در      .  دولتی نيست 
سازمان ملل ابزار    .  ميانه راه است   

هنوز در  .  مبارزه عليه اعدام نيست    
 کشور جهان بساط           ۵١بيش از        

. شنيع اعدام همچنان پابرجاست             
چين، ايران، اياالت متحده و                       
عربستان سعودی در راس                          

در اين  .  آدمکشان دولتی قرار دارند   
ميان مبارزه عليه رژيم جمهوری          

. اسالمی مکان ويژه ای دارد                     
رژيمی مبتنی بر اعدام و ترور و             

. جنايت سازمان يافته دولتی است          
. بدون اعدام قادر به دوام نيست                

بدون چوبه های دار نميتواند سر پا        
برای برچيدن بساط اعدام در     .  بماند

ايران بايد بساط رژيم اسالمی را             
 . برچيد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از           
تمامی نيروهای سياسی آزاديخواه         
و انساندوست ميخواهد که مبارزه          
خود برای برچيدن بساط اعدام را           

شرايط برای        .  گسترش دهند       
 ! پيشروی مناسب است

 !برچيده باد بساط اعدام 

 !مرگ بر رژيم صد هزار اعدام 

 !زنده باد سوسياليسم 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ١٣٨۶ آبان ٢۵ – ٢٠٠٧ نوامبر ۶



١۵صفحه  يک دنياى بهتر   

" سنديکاليسم"بر خالف آنچه که           
در تئوری اجتماعی و در تقابل با           
فعالين کارگری راديکال و                         
کمونيست عنوان ميکند، جنبش              
انقالبی کارگر، جنبشی محدود به          
دوران مانوفاکتور و جنبشى                     

نيست، جنبشی   "  درون کارگری  "
تئوری سنديکاليسم  .  اجتماعی است 

و نگرش اش از مبارزات                            
کارگری، بيانگر رسالت اين طبقه       

بيانگر .  در آزادی بشريت نيست         
. آزادى حود طبقه کارگر هم نيست      

خاصی "  صنف"حتی ناجی آزادی    
از آن هم نيست، و به همين اعتبار          

که (هم خواهان رهايی جامعه                  
کارگر بدون آزادى آن نميتواند                

از شر طبقه                   )  آزاد شود        
بورژوازی حاکم و نابودی                         
مناسبات طبقاتی سرمايه داری               

 . نيست

 

کارگر در اين تئوريها به فرد در             
مبارزات صنفی تنزل می يابد و از      

از منظر اين       .  آن فراتر نميرود      
فعالين "ديدگاه، رهبران کارگری،       

در "  تاريخ مصرف دار سنديکا          
مبارزات صنفی هستند که در                   
بهترين حالت چهره های کارگری        
محبوبی ميشوند که انسانيت و                  
عقايد راديکالشان را چهارچوبهای     
جنبش سنديکاليستی به اسارت خود     

ابراز وجود اجتماعی   .  در می آورد  
و طبقاتی کارگر در اين جنبش                 
اساسا به قيد و بند محدود                               

. سنديکاليسم کشيده ميشود                         
سنديکاليسم در مبارزه با                              
ديکتاتوری و استبداد در بسياری           

ما "از موارد به چهارچوب محدود      
ما فقط          "،          "سياسی نيستيم         

، متوسل   "خواستهای صنفی داريم    
سنيدکاليسم .  ميشود و بسنده ميکند      

تالشهای طبقه کارگر برای                 
آزادی و رهايی حرکت کند و             
هر زمان که مبارزه طبقاتی حاد      
شده، هر زمان که اين مبارزه به      
سطحی انقالبی و گسترده تبديل        
ميشود، اين نيرو بعضا در تقابل       
با گرايش کمونيستی و راديکال        

 . کارگر عمل ميکند

 

در نقطه مقابل سنديکاليسم                   
گرايش جنبش شورايی طبقه              

اين سنت     .  کارگر قرار دارد        
عمل مستقيم کارگرى و نقد                  
راديکال به جامعه سرمايه دارى     

جنبش شورايی و جنبش        .  است
مجمع عمومی کارگران، سنت         
توده اى گرايش راديکال و                   

. سوسياليست طبقه کارگر است      
کمونيسم کارگری جنبش                       
اجتماعى و نقد اجتماعى و                    
طبقاتى اين گرايش جنبش                     

. کارگرى به وضع موجود است      
مارکسيسم پرچم و ابزار نقد اين       
جنبش و تنها چهارچوب فکری        
و سياسی در رهايی و تعيين                
سرنوشت انسان و جامعه توسط      

کمونيسم کارگری   .  انسان است  
جنبشی است که مدعی رهبری         
و سازماندهی اجتماعی                          
مبارزات کارگر و توده های               

اين تنها جنبشی         .  مردم است    
است که رهايی انسان و جامعه         
را در گرو تشکل و دخالتگری          

. کارگر در صحنه سياسى ميداند    
هر درجه پيشروی کارگر و اين       
جنبش مالک پيشروی جامعه             

جنبش شورايی بر خالف      .  است
سنديکاليسم،  به جنبشی                          
اجتماعی متکی است که برای           
نابودی کليت نظام سرمايه داری     

کمونيسم .  مبارزه ميکند            
کارگری در عين اينکه برای              
بهبود هر درجه از زندگی                    
کارگر مبارزه ميکند در عين             
حال برای نابودی نظام سرمايه        

کارگر در  .  داری مبارزه ميکند   
مبارزه برای بهبود زندگی خود       
نبايد الزاما اسير سنديکاليسم و          

 . اين گرايش فکری شود

 !سنديکاليسم پاسخ نيست
 ! زنده باد جنبش مجمع عمومی

 سيروان قادری

عمال امکان ابراز وجود سياسی              
راديکال را از توده کارگر سلب               

و اين به معنی تخفيف در             .  ميکند
مبارزه طبقاتی کارگر با سرمايه،           
که قائم به ذات يک مبارزه سياسی          

سنديکاليسم در  .  است، منجر ميشود  
مبارزه سياسی در جوامع استبدادی       

امکان ابراز   .  ناتوان و عقيم است       
. وجود طبقاتی و اجتماعی ندارد             

قالب و پوششی به خود ميگيرد که          
از پيش مهر شکست را بر چهره              

اشتباه است اگر عملکرد و           .  دارد
نقش سنديکاليسم را در بهبود                      
وضعيت زندگی اقتصادی کارگر           
ببينيم اما جايگاه اجتماعی و جنبشی      

سنيدکاليسم .  اين گرايش را نبينيم         
اما .  يک گرايش کارگری است            

گرايش بورژوايی در صفوف                   
برای بهبود وضعيت              .  کارگر

بخشهايی از کارگان مبارزه ميکند،      
اما افق و چهارچوب مبارزه اش              

جنبشی برای  .  محدود و بسته است     
از بين بردن استثمار و کار مزدی           

راديکال و  .  و شکاف طبقاتی نيست    
سنديکاليسم گزينه و    .  انقالبی نيست 

راهکار جنبش طبقه کارگر در                 
ايران برای آزادی و رهايی                         

 . نميتواند باشد

 

سنديکاليسم شايد در مقاطعی، به             
مبارزه محافل و جمعهايی از                      
کارگران و فعالين اين عرصه                   
علنيت ببخشد اما با توجه به افق                
محدود و ديدگاههای محافظه کار و       
ناتوانی برد سياسی و استراتژيک          
اش نميتواند برای مدت طوالنی اين      
چهره ها و شخصيتهای کارگری را      

" حفظ"به مثابه رهبران اجتماعی          
به همين اعتبار در      .  و عرضه کند   

درازمدت قادر نخواهد شد پا به پای     
پيشرفت مبارزات کارگری و                    

٢۶شماره   
سنديکاليسم جنبشی برای رهايی            
ريشه ای جامعه و لغو کار مزدی           

حتی تالشی هم در اين                .  نيست
امروز بعد از تجربه     .  راستا نيست 

سنگين شکست انقالب اکتبر نشان        
داده شده است تا زمانيکه کار                    
مزدی لغو  نشود، نظام سرمايه               
داری در اشکال جديد و يا قديم ابقا         

ريشه و گره    .  و باز سازی ميشود     
رهايی انسان و کارگر در اساس             
در نابودی اقتصادی بورژوازی و       

و .  استٽمار و کار مزدی است               
دستيابی به اين امر در درجه اول           
در گرو شکست و انقراض کليت           

سرمايه داری و جامعه          "  دولت"
اما سنديکاليسم نقد      .  طبقاتى است  

پايه ای به دولت و نفس و ماهيت             
. حاکميت طبقاتی بر جامعه ندارد         

اين مناسبات طبقاتی را فرض                  
خواهان تغييراتی در            .  ميگيرد

از طرف   .  همين چهارچوب است    
ديگر به جنبشهای اجتماعی بی               

صنف "فقط به             .  توجه است      
به جامعه نگاه   .  توجه دارد "  کارگر

از اين رو کمتر اين      .  چندانی ندارد 
جريانات را در نقد بنيادهای                      

 . حاکميت اسالمی می بينيد

 

امروز دامن زدن به جنبش مجامع         
عمومی کارگری مهمترين ابزار           
دخالتگری کارگر در پيشبرد امر          
مبارزه طبقاتی و غلبه کردن بر              
ضعف سازماندهی طبقه کارگر             

کارگران نيشکر هفت تپه           .  است
گسترش و   .  راه را نشان داده اند         

عمومی کردن اين حرکت                           
کارگران نيشکر هفت تپه آن اقدام          
تعيين کننده ای است که جنبش                  
طبقه کارگر را به جلو سوق                       

در اين راستا اگر انتخابی         .  ميدهد
ميان اشکال مختلف تشکل                          
کارگری باشد، بايد تاکيد را بر                 
جنبش مجمع عمومی و سازماندهی     
شوراهای کارگری بر مبنای                    

. جنبش مجمع عمومی گذاشت                 
واقعيت اين است که کارگرانی که         
بدنبال حل معضل سازماندهی و            
تشکل کارگر هستند بايد توجه                  
داشته باشند که سنديکا و مجمع                
عمومی و يا سنديکا و شورا دو                
تشکل هم عرض و در پاسخ به                 

بلکه تشکل  .  يک نياز کارگر نيستند   
های کارگری متعلق به دو سنت و         
دو جنبش متفاوت اجتماعی در                

مقايسه .  ميان کارگران هستند            
  ١٩صفحه تجربه کارگران  

 نشريه 

 يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

!با نشريه مکاتبه کنيد، سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  



١۶صفحه  يک دنياى بهتر   

پيک "اولين شماره نشريه                          
، نشريه سنديکاى شرکت        "سنديکا

واحد کارگران تهران، به تاريخ              
 منتشر و روى               ٨۶ آبان          ٢۵

اولين .  سايتهاى خبرى قرار گرفت    
، بيان تسلط     "پيک سنديکا  "شماره  

مجدد گرايشى در رهبرى اين                  
دفاع از        "سنديکا است که                      

را از طريق سياست           "  کارگران
عجز و البه به درگاه خامنه اى و            
شاهرودى و مقامات جمهورى                

نامه به خامنه    .  اسالمى پيش ميبرد   
اى و محتواى آن در اين شماره                
نشريه، حاکى از مصادره شدن               
تالش تاکنونى کارگران واحد براى     

. ايجاد تشکل مستقل کارگرى است      
اگر سنديکاى واحد روى اين                     
سياست فعاليتش را ادامه دهد، بايد        

اين تشکل   صريحا اعالم کرد که         
اين گرايش  .  مستقل کارگرى نيست  

کپى شوراهاى اسالمى و خانه                 
ربطى به منافع آنى و     .  کارگر است 

آتى و خواستهاى برحق کارگران          
اگر سياست فعلى خط     .  واحد ندارد 

حاکم به اين سنديکا باشد، آنوقت             
کارگران واحد و طبقه کارگر                   
ايران بايد سياست ديگرى در قبال        

 . اين سنديکا اتخاذ کنند

 
مطالب شماره اول          :  توضيح(  

نشريه پيک سنديکا بجز نامه به              
خامنه اى در سايت سنديکاى واحد       

همين موضوع، يعنى  . موجود است 
نبودن نامه در سايت، اين ترديد را        
بوجود مى آورد که شايد نشريه               
جعلى است و يا توافق برسر اين             

اما از آنجا که        .  نامه وجود ندارد    
سنديکاى واحد جعلى بودن نشريه        
را بعد از چند روز اعالم نکرده              
است، فرض من اينست که نشريه          
را هيئت مديره فعلى سنديکا منتشر      

با اينحال    .  و توزيع کرده است           
چنانچه اين نشريه و اين نامه را               
کسانى بجز شرکت واحديها به نام         
آنهامنتشر و توزيع کرده اند، الزم         
است اين سنديکا رسما و به                         
سرعت در اين مورد اظهار نظر           

 .)کند

همه .  بطور اخص ايفا کرد               
متوجه اين روند و اهميت آن                 
بودند و اگر از استثناهائى                       
بگذريم جملگى مسئوالنه و                   
بيدريغ و عليرغم انتقادات به                
محدوديتهاى اين حرکت، از                 
تشکيل سنديکا و دوام و سرپا               

اما .  نگهداشتن آن دفاع کردند          
گرايشى در اين سنديکا در دوره        
هاى معينى تالش کرده است                 
دفاع از موجوديتش را با دوال              
راست شدن در بارگاه خامنه اى         

در دوره اعتصاب و       .  پيش ببرد 
مبارزات شرکت واحد و بدنبال          
دستگيرى بيشتر اعضاى هيئت         
مديره سنديکا، ميرزائى نماينده          

به نظر ميرسد     .  اين سياست بود    
همين گرايش با شدت بيشترى             

. مجددا بر سنديکا حاکم شده است     
پائين تر به توجيهات و توجيه               

. گران اين سياست پاسخ ميدهم           
اما سوال از هر کارگر شرکت            
واحد و هر کارگر و فعال                        
کارگرى اينست که آيا اين                       
سياست ميتواند يک سر سوزن           
منفعت کارگران تامين کند؟ آيا            
اين سياست جنبش کارگرى را            
يکجا در مقابل پاى خامنه اى و            
دست راستى ترين نيروها قربانى     
نميکند؟ آيا کارگران واحد راهى       
ديگر براى دفاع از خواستهاى           
برحق شان ندارند؟ آيا کارگران         
سوسياليست و کمونيست و                    
مبارز در شرکت واحد اجازه               
ميدهند که نتيجه تالش و کتک             
خوردن و زندانى کشيدن و                    
گرسنگى، بوسيدن پاى آمر                   
سرکوب کارگران باشد؟ آيا با              
تسلط اين گرايش چيزى از                     
سنديکاى شرکت واحد بعنوان             
تشکل مستقل کارگرى ميماند؟ آيا     
کسى ميتواند تفاوت چنين تشکل        
فرضى را با شوراى اسالمى               

 کار توضيح دهد؟ 

 

" سياسى"وقتى سنديکا 
 !ميشود

سنديکاليستها معموال اينطور               

 به کارگران شرکت واحد
 در باره نامه سنديکا به خامنه اى

 سياوش دانشور

تيتر نامه به خامنه اى با گفته اى از         
تمام جوامع  "خمينى شروع ميکند؛      

بشرى مرهون کار و کارگر است           
در متن نامه            )"!  امام خمينى     (

 و مبارزات پرشکوه           ۵٧انقالب    
کارگران نفت و طبقه کارگر عليه           

! ميکند"  اسالمى"رژيم سلطنتى را     
نيروى به قدرت خزيده اسالمى را         

به قدرت رسيدن نيروهاى                         "
مجوز !  نام ميگذارد       "  انقالب

حضور کارگران را در صحنه به           
" توجه منويات رهبر و دولتمردان     "

شکوه ميکند که چرا         !  گره ميزند  
" آقاى قاليباف به عنوان يک مرد         "

وعده تحقق خواستهاى کارگران را       
داده اما به وعده اش عمل نکرده               

سنديکا انگار از مريخ تازه         !  است
امروز به زمين رسيده، اعالم                    

با "ميکند که چطور            "  ناباورى"
وجود قانون اساسى، قانون کار، و         

، کارگران     "قوانين شرعى اسالم        
" ناباورى"اعالم  !  سرکوب ميشوند 

ميکند که چطور کارگران گرسنه           
اند و بيکاراند و اعتراض شان به            

اقدام عليه امنيت         "اين وضعيت         
در پايان نامه      !  تلقى ميشود  "  ملى

" مقام رهبرى   "سنديکا از درگاه           
" صدور فرمان آزادى        "خواهان     

مقام "به    .  اسانلو و مددى ميشود         
ما "يادآور ميشود که              "  رهبرى

مسلمانيم و در آموزه هاى حضرت        
محمد مصطفى صلى اله، نديده اند          
که کارگرانى که به دست آنها بوسه        

، ضرب و شتم و بيکار           "زده شده  
 ! شوند

 

اردوى آزادى و برابرى و مشخصا       
جنبش کارگرى در ايران و جهان،         
عطف توجه ويژه اى به مبارزات           

با تمام    .  کارگران واحد نشان داد         
نيرو و بدرست از تالششان براى            
ايجاد تشکل مستقل کارگرى حمايت     

از آزادى اسانلو و ديگر                      .کرد
کارگران زندانى و خواسته هاى              
برحق کارگران شرکت واحد بيوقفه     

حرکت شرکت واحد        .  دفاع کرد   
مکان مهمى در سياست ايران                    
بطور کلى و در جنبش کارگرى               

٢۶شماره   
وانمود ميکنند که براى                                  

کارگران "  خواستهاى صنفى       "
معموال از  .  مبارزه و تالش ميکنند    

معموال .  سياست تبرى ميجويند         
ديوار چين بين خواستهاى صنفى و      

نفس اينکه و به         .  سياسى ميکشند  
همين گرايش،  "  ناباورانه"اعتراف  

اعتراض به سفره خالى با سرکوب      
و زندان در جمهورى اسالمى و             
کشورهائى مانند ايران روبرو                
ميشود، نشان ميدهد اين تقسيم                   
بنديها تا چه حد قالبى و سطحى               

اما فعال از اين بحث                      .  است
فرض کنيم که سنديکا          .  ميگذريم

امرش صنفى است و به سياست              
سوال اينست که چرا    .  وارد نميشود 

وقتى ميخواهد در مورد سياست             
حرف بزند، کل تالش جنبش                     
کارگرى را به پاى ارتجاع قربانى        
ميکند؟ چرا حقيقت را نميگويد؟             
اين چه گرايشى است که در مقابل          
سياست بطور کلى کهير ميزند اما         
وقتى سياسى ميشود بلندگوى                    
ارتجاعى ترين جريانات ضد                   
کارگرى ميشود؟ بسيارى از                     
رهبران شوراهاى کارگرى در              
صنايع نفت و گاز و مراکز                         

 زنده  ۵٧کارگرى ايران در انقالب     
نيستند تا از خود دفاع کنند، اما                 
جنبش کارگرى و فعالينش هم دسته      

! جمعى سکته مغزى نکرده اند               
سنديکاى واحد به چه حقى                          
مبارزات کارگران نفت عليه رژيم       

معرفى ميکند و    "  اسالمى"شاه را    
سرکوبگران شوراهاى کارگرى و      
قاتلين فعالين جنبش کارگرى را              

معرفى ميکند؟  "  نيروهاى انقالب "
آيا اين عوض کردن موقعيتها و               
مجعل تاريخ تصادفى و يا معرفتى        
است؟ چرا صنفيگرى سنديکا                  
وقتى به سياست و تاريخ ميرسد،            
سياست و تبئين اش دولتى و تاريخ        
نويسى اش اسالمى ميشود؟ و                   
باالخره اگر کارگران در انقالب            

انقالب " نيرو و مدافع                            ۵٧
بودند و با امروز با                 "  اسالمى

در "  منويات رهبر و دولتمردان       "
صحنه هستند، سنديکا و تشکل                
مستقل خواستن چه موضوعيتى             
دارد؟ چرا شوراى اسالمى و خانه        
کارگر را روى سر نميگذارند؟               

 پرچم   ۵٧طبقه کارگر در انقالب         
. با پرچم شوراها به ميدان آمد                  

کارگر نفت ما،      "شعار همه گير         
هنوز در     "  رهبر سرسخت ما         

جنبش .  گوشها زنگ ميزند                
  ١٧صفحه شورائى و                



١٧صفحه  يک دنياى بهتر   

مدرنيستى و سوسياليستى کارگران     
نفت و مبارزات باشکوه طبقه                   
کارگر ايران، جناح چپ و يک               

 ۵٧رکن مهم هويت پيشرو انقالب        
در اين انقالب البته سنتهاى           .  بود

–سياسى غير کارگرى و ملى                  
اسالمى و جريانات متعلق به آن              

همان جرياناتى  .  نيز حضور داشتند  
که بدليل محدوديتهاى سياسى و              
تشکيالتى طبقه کارگر و عدم                   
آمادگى اش در آن انقالب، توانست       
ابتکار عمل سياسى را از دست               
کارگران نفت خارج کند و به دست     

حزب توده  .  جنبش اسالمى بسپارد   
و جبهه ملى از نيروهاى شاخصى        
بودند که همراه با دولتهاى غربى           
از خمينى و خامنه اى و ايل و تبار         

ساختند و   "  رهبرى انقالب  "اسالم   
اينها کسانى     .  به مردم فروختند        

بودند که با خط همين نامه                            
سنديکاى واحد پابوس خمينى و              

همين خط را    .  سپاه پاسداران شدند   
شوراهايش را  .  به کارگر فروختند   

رهبرانش را يا کشتند و      ".  ماليدند"
يا اخراج کردند و يا در زندان                   

سازمانهايش را نابود         .  پوساندند
کردند و طبقه کارگر را کت بسته           
تحويل کثيف ترين رژيم ضد                     

اين .  کارگرى سرمايه داران دادند      
سياست نخ نما، تکرارى، کسالت          

کارگرى .  آور و عقب مانده است        
که شش ما از عمر کارگرى اش              
نميگذرد و يا سرنوشت دوستان و          

 ديده   ۵٧بستگانش را در انقالب           
است، کارگرى که ميبيند اين                     
وحشى ها حتى به فرزندان                         
کارگران واحد با مشت و لگد حمله       
ميکنند، کارگرى که ميبيند اسانلو          
را عليرغم دفاع از قانون کار ضد         
کارگرى زندان ميکنند، از اين                
سياست سنديکاى واحد منزجر               

به نظر من گرايش اسالم         .  ميشود
پناه، قانون گرا، و حتى پلتيک زن         
که فکر ميکند اينگونه ميتوان                   
ضربات را برسنديکا کم کرد،                 
ديدگاهش همين است که در نامه به       

اين .  خامنه اى عنوان کرده است         
حتى ديدگاه همه سنديکاليستهاى             

اما تسرى اين    .  شرکت واحد نيست  
ديدگاه به کارگران و اعضاى                   
شرکت واحد، همه را چکى غالم           
و برده حکومت اسالمى کردن،              
تاريخ قهرمانيها و مبارزات                      

کرده اند؟ حقيقت اينست حتى اگر  
جمهورى اسالمى چنين شرايطى     
را هم ميگذاشت، کارگران نبايد         

اين نامه دارد    .  به آن تن ميدادند     
يکجانبه براى کارگران شرکت          

. واحد هويت مذهبى ميتراشد               
شرکت واحديها براساس                         

جمع نشدند      "  مسلمان بودن     "
سنديکا درست کنند، بلکه سنديکا      
را براساس کارگر بودن و                      
مطالبه و حقوقى را خواستن                 

آيا اگر کارگرى       .  تشکيل شدند   
گفت من مسلمان نيستم، سنديکا          
کارت عضويتش را باطل ميکند؟     
اگر نه اين تملق به ارتجاع ضد            
کارگر چه معنى دارد؟ آيا اين               
تبديل سنديکاى واحد به يک                  
تشکل اسالمى طرفدار خامنه اى      
و به اين اعتبار انحالل رسمى آن     
نيست؟ آيا دستخوش گفتن به                 
محجوب و صادقى و چاقوکشان        
اسالمى نيست که زبان اسانلو را       
ميحواستند با کارد از حلقومش            

 دربياورند؟ 

 

 همراهى با کمپين خانه کارگر

يک سياست فعال دوره اخير                
خانه کارگر و شوراهاى اسالمى      
کار، دفاع از قانون ضد کارگرى      

از .  کار جمهورى اسالمى است      
حمل تابوت قانون کار در مراسم       
روز جهانى کارگر تا تظاهرات         
امروز سه شنبه در مرقد خمينى         

خداحافظى با قانون        "با پرچم        
، ديدگاه تشکلهاى ضد                   "کار

کارگرى اسالمى و دولتى است          
که همواره سعى کردند کارگران       

. را پشت قانون کار رژيم ببرند          
نامه سنديکاى شرکت واحد هم            

قانون اساسى  .  همين خط را دارد    
رژيم و قانون کار ضد کارگرى         

با .  اش را سنگر کارگران ميدانند    
ميگويند که چطور        "  ناباورى"
با وجود قانون اساسى، قانون            "

، "کار، و قوانين شرعى اسالم            
؟ آيا   !کارگران سرکوب ميشوند     

واقعا نويسندگان اين نامه کراهت      
تاثيرات اين قوانين ضد کارگرى      
را در زندگى کارگران نميبينند؟        
آيا توهم بيش از حدشان به اسالم        
باعث اين ناباورى است؟ اينها            
يادشان نيست که دعواى طبقه             
کارگر با دولت اسالمى برسر             
قانون کار چه بود؟ اينها يادشان          
نيست اين قانون عليرغم تمام               

 ...به کارگران شرکت واحد
نام "  اسالمى"شکوهمندش را             

انقالبى و نيروى    "گذاشتن، و مدال     
به قاتلين کارگران دادن،        "  انقالبى

و .  بيش از حد زياده روى است              
شدن "  سياسى"البته اينگونه                

" صنفى"سنديکاليسم پشت سکه             
. اين يک خط است        .  بودنش است  

يک تمايل و نگرش قديمى و راست       
و محافظه کار است که هيچوقت              
نتوانسته سر سوزنى منافع                           

اين يک   .  کارگران را متحقق کند       
اين .  سياست ضد کارگرى است           

سياستى است که هميشه کارگر را          
" خودى"پشت سرمايه داران                    
اوضاع "ميکشد و در مورد                        

شکوائيه "  نابسامان توليد داخلى         
اين .  مينويسد و پيام حمايت ميدهد         

گرايش به منافع و مصالح مبارزه           
 . کارگرى بيربط است

 

 غسل تعميد اسالمى سنديکا

سنديکاى واحد در اين نامه به                     
خامنه اى نقش مفتى اعظم اسالم را        

چگونه يک   .  هم دارد بازى ميکند      
تشکل توده اى را، حال کارگرى و         
غير کارگرى، که على القاعده                  
گرايشات و ديدگاهها و باورهاى             
مختلف در آن وجود دارد، ميتوان           
اسالمى و مسلمان ناميد و يا معرفى       
کرد؟ آيا در اين زمينه از کارگران         
واحد نظر خواسته اند؟ ايا اين                     
سياست محصول يک اراده جمعى         
در شرکت واحد است يا نتيجه تسلط 
يک خط در رهبرى سنديکا بدنبال          
دستگيرى فعالين آن؟ اين سياست با       
سياست خود جمهورى اسالمى چه        

رهبر "فرقى دارد؟ مگر همين                  
مردم ايران  "شما نميگويد    "  انقالب

؟ هيچ سنديکا و              "همه مسلمانند    
تشکل کارگرى و تشکل مدنى                   
نميتواند براساس مسلمان بودن و            

. غير مسلمان بودن عضو بگيرد             
اگر اينگونه است بايد اسم سنديکا            

سنديکاى کارگران      "را گذاشت           
يعنى همان  "!  مسلمان شرکت واحد   

آيا اين گرايش        !  شوراى اسالمى   
دارد با اينکار فشارى را پس                       
ميزند؟ کسى متوهم شده که                          
کارگران شرکت واحد جملگى                  
مارکسيست و کمونيست اند؟ کسى         
چنين ادعائى کرده و آزادى اسانلو         
و مددى و رضوى را منوط به اين           

٢۶شماره   
تغييرات هيچوقت توسط کارگران       
پذيرفته نشد و پاره شد؟ سنديکاى           
واحد شرع اسالم را هم به قانون             
اساسى و قانون کار اضافه کرده تا        

نشود که چرا          "  باورش"واقعا     
مددى و اسانلو و رضوى را                       
گرفتند و چرا به جنبش کارگرى و         

دفاع .  فعالينش اينگونه حمله ميکنند   
از قانون کار، قانون اساسى، شرع       
اسالم در مقابل خامنه اى مجرى            
همين قوانين، نشان ميدهد آن                     
اسالميت سنديکا غليظ تر از اين             

ظاهرا آقاى خامنه اى       !  حرفهاست
شده و سنديکاى        "  رويزيونيست"

اسالمى شده واحد دارد از سنگر            
! قانون اساسى دفاع ميکند                          

سنديکاى واحد با طرح اين                         
عبارات تنها در قلمرو قانون و                 
نامه نگارى سنتى حرف نزده                   
است، بلکه در کنار ژست معلم                
اسالم گرفتن براى خامنه اى، کنار       
کمپين خانه کارگر و چاقوکشانش          
در دفاع از قانون کار رژيم ايستاده       

اينجا بسيار روشن است که        .  است
دفاعش از آزادى اسانلو و مددى             

اتفاقا اين    .  بيهوده و فرمال است         
دفاع براى ساکت کردن کارگران         
واحد است نه دفاعى حقيقى و از             
موضع يک تشکل مستقل                            

 . کارگرى

 

اسالمى بجاى      –ادبيات مردانه        
 ادبيات کارگرى

سنديکا در اين نامه اش تنها                        
اسالمى و مدافع قانون کار و قانون       
اساسى و شرع اسالم نميشود، تنها        
بيجا مدافع سنت عقب مانده                         
اسالمى نميشود، بلکه مبارزه                  

آنها "  در صحنه بودن  "کارگران و   
توجه منويات     "را به اشاره و                 
نه .  گره ميزند "  رهبر و دولتمردان  

فقط جنبش کارگرى را با يک                   
اسالمى –شعبده بازى توده ايستى         

برده رژيم و سرانش ميکند، بلکه           
به طرز تاسف انگيزى ادبياتش نيز      

روى .  از همين سنت تغذيه ميکند        
آقاى قاليباف به   "قولهاى عمل نشده    

انگشت "  عنوان يک مرد                   
مثال سهيال جلودار زاده      .  ميگذارند

که زن است و همين وعده هاى                
قاليباف را بارها به کارگران داده          
است، از نظر سنديکا داراى                      
اعتبار نصف قاليباف است؟ آيا                
کارگر و مبارزه کارگرى و جنبش       
آزاديخواهانه کارگرى که چشم               

  ١٨صفحه 



١٨صفحه  يک دنياى بهتر   

اميد جامعه و جنبشهاى پيشرو در          
همه تاريخ جهانى اش بوده است،          

مردانه است؟     –ادبياتش اسالمى      
آيا سنديکا اصوال از زنان عضو            
ميگيرد يا نه سنديکا مردانه است؟        
وقتى سياست و تاکتيک عجز و               
البه در دفاع از حقوق پايه اى                   
کارگر به جاى اعتراض مستقل              
طبقاتى مينشيند، وقتى تاريخ                     
مبارزات کارگرى يکجا به تالش          
براى سرکار آوردن اسالم و                     
ارتجاع اسالمى مصادره اسالمى         
ميشود، وقتى قانون کار و قانون             
اساسى و شرع اسالم به پناهگاه              
سنديکا تبديل ميشود، وقتى خامنه          
اى و شاهرودى و جالدان                           

رهبر "کارگران به مقام معظم                 
ارتقا داده ميشود، وقتى          "  انقالب

نفس اعتراض کارگر و نخواستنش     
منوط به اجازه و اشاره آقا ميشود،         
وقتى سنديکاى کارگرى کاسه داغ       
تر از آش ميشود و به مفسر اسالم          

در "  ناباورى"و اسالميت و                 
سرکوب کارگر توسط اسالميون           
تنزل پيدا ميکند، وقتى يادشان                  
ميرود که هزاران فعال کارگرى و       
ميليونها عضو خانواده هاى                      
کارگرى را همين جالدان به اين             
خاک سياه نشاندند، صد البته                     
ادبيات و ارزشها و اخالقيات                    

 !سنديکا هم آخوندى ميشود

 

 پاسخ به يک توجيه

دو خردادى    –گرايش توده ايستى      
معموال تالش ميکند سازش و                   
راست روى در مقابل حکومت را         

توضيح "  شرايط داخل   "با بحث       
" شرايط داخل  "اين دو کلمه       .  دهد

ظاهرا آچار فرانسه اى است که              
ميتوان هر گرهى را با آن باز                   

. مسئله اما تماما سياسى است     !  کرد
کمونيسم کارگرى هيچوقت به                 
کارگران رهنمود نداده که در                   
مبارزه براى نقد کردن دستمزدها         
شعار مرگ بر جمهورى اسالمى          

کسى نميگويد رهبر و فعال       .  بدهند
جنبش کارگرى يا هر جنبش ديگر        
شعارهائى بدهد که با سطح و توان        
مبارزه موجود و توازن قواى                   

حتى وقتى    .  طبقات تناسب ندارد      
اسانلو در خارج بود و از قانون               
کار رژيم دفاع کرد، امثال من به            

 .  کار است

 وظايف کارگران سوسياليست 

تالش براى احياى سنديکاى                 
واحد و پيشبرد اعتصاب و                     
اعتراض کارگران واحد،                      
عليرغم سرکوبهاى جمهورى             
اسالمى، دستاوردها و جايگاه             
مهمى در جنبش کارگرى داشته         

. اين جنگ تمام نشده است      .  است
هنوز طبقه کارگر ايران در                   
مراکز مختلف فاقد تشکل مستقل       

در نتيجه        .  کارگرى هستند       
سياست امروز سنديکاى واحد را     
بايد دست باال پيدا کردن گرايش         
راست و مذهبى در مقابل                        
سنديکاليسم سنتى و صنفى گرا           
از يکسو و گرايش راديکال و              
سوسياليست از سوى ديگر                    

اين حتى با خط اسانلو و        .  دانست
مددى و ديگران در دوره قبل               

خط سنديکاليستى    .  تفاوت دارد   
در شرکت واحد قويتر است اما           
اين گرايش ارتجاعى که امروز         
ميداندار شده است، تماما                         

. تالشهاى تاکنونى را برباد ميدهد    
اين گرايش اعتبار و حيثيت                   
سنديکاى واحد و مبارزاتش را           

اين گرايش با اين          .  هيچ ميکند   
سياستها اعالم فاصله اش را با            
بقيه جنبش کارگرى پيشاپيش               
اعالم کرده است و عمال در                   

اين .  کمپ باالئى ها کار ميکند          
گرايش حتى از حمايت تعداد                
محدودى از کارگران خود                     

 . شرکت واحد برخوردار نيست

 

وظيفه کارگران سوسياليست و          
کمونيست جنبش کارگرى عموما     
و شرکت واحد خصوصا اينست        
که قاطعانه در مقابل اين خط                 
مشى عميقا ضد کارگرى                        

رجوع به کارگران در        .  بايستند
يک مجمع عمومى مناطق                      
شرکت واحد يکروزه نشان                   
ميدهد که اين سياست از کمترين        
اعتبار در ميان کارگران                         

کارگران .  برخوردار است         
سوسياليست شرکت واحد در اين      
مقطع وظايف سنگينى بعهده                

خط تمجيد از رژيم اولين        .  دارند
نتيجه اش دلسردى کارگران                 

نتيجه ديگر اين خط آزاد          .  است
نشدن زندانيان شرکت واحد و             
عدم لغو احکام ضد انسانى است        

اين .  که به اسانلو و مددى دادند         

 ...به کارگران شرکت واحد
همين اعتراض کرديم و نه اينکه              
چرا به جمهورى اسالمى فحش                

براى دفاع از حقوق          .  نداده است   
کارگر، براى دفاع از آزادى                      
زندانيان سياسى و رهبران سنديکا،      
نيازى به مجيزگوئى رژيم اسالمى        

همانطور که نيازى به دادن       .  نيست
تمام کسانى  .  شعار سرنگونى نيست  

که در شرايط علنى و قانونى کار             
ميکنند، ميدانند بايد فردا سرکارشان   

ميدانند بايد طورى حرف          .  بروند
بزنند که ادامه کاريشان به خطر               

ميدانند بايد کارگر را روى         .  نيافتد
اعتراض واقعى همانروزش متحد         

در عين حال   .  کرد و به ميدان آورد     
ميدانند که رعايت اين وجوه و                    
ظرائف کار، دورى از آوانتوريسم        
و حرکتهاى نسنجيده، معنى اش               
تائيد رژيم و قانون رژيم و سران             

اگر اينبود، بايد انسان     .  رژيم نيست 
يا ديوانه يا بى مغز باشد که                           
ابزارهاى فى الحال موجود رژيم            
اسالمى را بعنوان ظرف فعاليت             
دور بزند و تشکلى بنا نهد که                       
سياستش از خانه کارگر هم عقب             

ما انتظار کارها و                .  تر است     
اقدامات محيرالعقول از هر مبارزه       

هر تالشى در         .  مشخص نداريم    
چهارچوب موضوع کارش ميتواند      
خود را به اشکال مقدور بيان کند و         

هر .  اتحادش را روى همين بگذارد     
تالشى ميتواند و بايد در روند                     
فعاليتش فضا را بطور مرتب براى       

فرق اساسى   .  فعاليت اش باز کند        
هست با نوع کار يک فعال                            
اجتماعى در يک جنبش علنى در             
تناسب قواى معين با راديکاليسم              
شعارى و غير اجتماعى محافل                

اينها همه براى کمونيستها و      .  بيدرد
سوسياليستهاى جنبش کارگرى از         

اما کسى هم    .  روز روشن تر است     
نميپذيرد با توجيه شرايط کار در              
داخل، کل حرکت را در پاى                        

اين .  جمهورى اسالمى قربانى کرد     
تشخيص شرايط نيست، تقديم                     
دودستى و آگاهانه يک حرکت                  
واقعى و يک اعتراض برحق                    

اين .  کارگرى به رژيم اسالمى است    
تير خالص زدن به استقالل طبقه            
کارگر و خواست تشکل مستقل                 

اين برآورده کردن     .  کارگرى است  
همان هدف ديرينه رژيم اسالمى و         
خانه کارگر و شوراهاى اسالمى            

٢۶شماره   
سياست جنبش کارگرى را دچار            
انشقاق ميکند و همبستگى کارگرى     
در سطح کشورى و بين المللى را           

اين .  به سرعت کاهش ميدهد               
سياست با هر تحليلى اگر به يک             
خط مسلط در جنبش کارگرى                   
تبديل شود، کمر اين جنبش را خرد       

اين سياست تجريه سنديکاى    .  ميکند
واحد را به عنوان تجربه اى                       

استقالل .  تراژيک ثبت ميکند            
کارگر بعنوان يک طبقه در مبارزه      
اش با اين حکومت و سرمايه                     
داران اصل اساسى و ضامن                     

تشکل مستقل       .  پيشروى آنست      
کارگرى، تشکل مستقل از دولت و       
نهادهاى دست ساز دولتى در ميان        
کارگران، يک رکن مهم تامين                 

. استقالل طبقاتى کارگر است                  
سنديکا و شورا و اشکل مختلف              
تشکل کارگرى در اين مقاله مورد        

کمونيستها از هر دو      .  بحث نبودند 
خشتى که کارگران در زمينه                    
تشکل و اتحاد طبقه روى هم                      

. ميگذارند حمايت ميکنند                            
کمونيستها درعين حال که سنت              
شان مجامع عمومى کارگرى و              
ايجاد شوراهاى کارگرى است که         
دخالت مستمر کارگر را در                       
مبارزه اش عليه سرمايه تامين                
ميکند، از اتحاد و تشکل و                           
سازمانهاى طبقه کارگر در ابعاد           

. وسيعتر مسئوالنه حمايت ميکنند        
اما نه فقط کمونيستها و                                   
سوسياليستها بلکه هيچ کارگر                  
مبارزى اين اشتباه را نميکند که              
تشکل و حقوق اش را از اسالم و            
ارتجاع و سرمايه و قانون ضد                 

 . کارگريش مطالبه کند

 

شعار فورى طبقه کارگر ايران               
انحالل شوراهاى اسالمى و خانه          
کارگر و ايجاد سازمانهاى مستقل         

تالش چند سال        .  کارگران است   
اخير روى همين موضوع دور               

ميتوان در مورد شکست    .  زده است 
اين تالشها و به نتيجه نرسيدن شان       
جداگانه بحث کرد و نوشت، اما              
هيچ جمعبندى نميتواند به تائيد                 
رژيم و قانونش و خامنه اى و اين           

. مواضع ضد کارگرى منجر شود        
بعيد ميدانم جمهورى اسالمى                   
جرات داشته باشد که چنين                         
خواستى را علنا از کارگران                     

کارگران سوسياليست و       .  بخواهد
راديکال در شرکت واحد بايد اين           

موضوع را            
  ١٩صفحه 



١٩صفحه  يک دنياى بهتر   

فعالين کارگرى الزم است در اين زمينه بدون ابهام           .  بسيار جدى تلقى کنند   
در حود شرکت واحد بايد کارگران را نسبت به اين موضوع             .  حرف بزنند 
معلوم نيست اکثريت عظيم کارگران شرکت واحد حتى از                 .  حساس کرد  

تجارب تاکنونى و نامه آخر سنديکاى واحد          .  چنين نامه اى خبر داشته اند       
نشان ميدهد که جنبش مجمع عمومى کارگرى امروز تنها راه ممکن و                        
عملى است که هم قادر است خال تشکل مستقل کارگرى را پر کند، هم                         
کارگران را در مبارزه برحق شان متحدانه به صحنه بياورد، و هم در                        
مقابل سرکوب و تعدى رژيم اسالمى و خيل سازشکارانى که جنبش                             

 .کارگرى را به يک ارزن ميفروشند سدى محکم قرار دهد

 

، عليرغم تفاوتهائى در ميان                     "پيک سنديکا     "شماره اول نشريه                
. سنديکاليستهاى ايرانى، براستى پيکى نااميد کننده و شکست طالبانه بود                

اين نشريه و سياست حاکم به آن نشان داد که سترونى سنديکاليسم در                            
سنديکاليسم که در يک        .  کشورهائى مانند ايران تا چه حد عميق است                 

شرايط نرمال تالش اش را بر ايجاد يک سازش بين کارگر و کارفرما                         
قرار داده است، در دوره انقالبى و عروج جنبش کارگرى دقيقا کنار                           

   *. نشانه هاى آن از هم اکنون پيداست. قدرت ميايستد

سنديکاليسم پاسخ 
 ...نيست

 ...به کارگران شرکت واحد 

٢۶شماره   
واين بار تحصن با             .  نشده بود    

. جمعيت بيشترى صورت گرفت          
بايد ذکر کرد آه اين حرکت با                   
نظارت شديد مامورين استاندارى        

چنانكه .  و اطالعاتى نيز همراه بود     
تعدادى از افراد آه در حال                         
عكسبردارى و فيلمبردارى بودند          

 .را بازداشت آردند

مهمترين خواست متحصنين   
اجراى عدالت و اجازه آسب براى 
آنان در ميادين ميوه بود آه با آمدن 
شهردار جديد لغو مجوز شده   

اما شعارها و پالآاردها  . بودند
حاآى از اعتراض اصلي آنان   
يعنى سختى معيشت و انزجار از 
احمدى نژاد بود آه امروز به  

البته قرار بود . مشهد آمده بود
احمدى نژاد به استاندارى بيايد و 
متحصنين اعتراضاتشان را در   
. حضور ايشان به نمايش بگذارند

عده آثيرى غير از اين صنف هم  
بودند آه متوجه نشدم چرا اونها 
اينقدر آتيششون تنده بطورى آه   
مدعى بودند از ورود احمدى نژاد    
به مجموعه استاندارى ممانعت 

.                                   ميكنند   

نيشکر هفت تپه و تالشهايی که             
برای ايجاد سنديکا در بخشهای           
ديگر جنبش کارگری ميشود                 
حاکی از قابليت باال و انعطاف             
پذيری باالی سنت مجمع عمومی       
و شورا در مقايسه با سنت                        

مسلما حق ايجاد هر    .  سنديکا است 
. تشکلی حق بديهی کارگر است          

اما مساله بر سر انتخاب آن                      
تشکلی است که بتواند در چنين            
شرايط سياهی و در هر شرايطی        
بتواند با کمترين هزينه کارگران        

بتواند بيشترين   .  را متشکل کرد     
ظرف ابراز وجود و دخالت توده        
کارگر و عمل مستقيم کارگر را           
در مبارزه اقتصادی و سياسی              

جنبش مجمع عمومی    .  تامين کرد 
پاسخ اصولی و تعيين کننده به               
نياز مبرم کارگر به تشکل و                   

راه بيرون رفتن از        .  اتحاد است  
اعتراضات گسترده اما پراکنده           
کارگری تشکيل مجمع عمومی           
کارگران و هماهنگ کردن اين            

راه قرار گرفتن         .  جنبش است    
کارگر در راس اعتراضات                   
اجتماعی شکل دادن به گسترده            
ترين جنبش مجمع عمومی و                 
قرار گرفتن نمايندگان اين مجامع       
عمومی کارگری در راس                       

 . *تحوالت جامعه است

 شهر زيبا    133 در مراسم صبحگاه کالنتری        29/8/86امروز سه شنبه     
تهران، دستورالعمل محرمانه و فوری ستاد فرماندهی کل نيروی                             

ماده باش و چگونگی سرکوب و کنترل        [انتظامی تهران بزرگ مبنی بر       
 .  آذر قرائت شد16مبارزات دانشجويی و مردمی در

13/9بر طبق اين دستورالعمل مرخصی کليه پرسنل نيروی انتظامی از            
 لغو بوده و حتی درجه داران و افسران کادر نيز حق 17/9/86 الی 86/ 

مراجعه به خانواده های خود را نداشته و بايستی در محلهای تعيين شده                 
از پرسنل کالنتری خواسته شده ضمن ايجاد           .  و کالنتريها حاضر باشند     

بيشترين پوشش امنيتی در همه جا، تا حد امکان از برخورد و درگيری                  
همچنين بطور اکيد از مزدوران         .  با دانشجويان و مردم بر حذر باشند           

انتظامی خواسته شده هرگونه تجمعی را سريعا متفرق کرده و                                     
 نفر و    20 نفره ای که به          10همانطوريکه در اين نامه آمده چه تجمع             

و اکيدا خواسته شده ماموران انتظامی به هيچ              !  تبديل نشود ...  بيشتر و 
در اين نامه    .  وجه نبايد اجازه بدهند مردم و دانشجويان به هم بپيوندند                 

برخی خيابانها و مکانها را حساس اعالم و شناسايی کرده اند که بايستی                
از جمله در حوزه       .  در آنجاها نيروهای سرکوب بيشتری مستقر شود             

کالنتری شهر زيبا، فلکه دوم صادقيه، اداره آموزش و پرورش منطقه                  
، و سه راه دهکده المپيک که بايد بيشتر کنترل شوند نام برده شده                            5

از فرماندهان مزدور خواسته اند هرچه زود تر مکانهای حساس               .  است
 . را شناسايی کرده و نيروی بيشتری مستقر کنند

اين دستورالعمل محرمانه و سرکوب برای کليه کالنتريهای تهران                          
سرهنگ خزايی فرمانده خودفروش کالنتری شهر زيبا       !  ارسال شده است 

بايد حواسمان خيلی جمع باشد بايد             :  در مراسم صبحگاه امروز گفت         
سنجيده عمل کنيم اين ديگر مثل برخورد با ارازل و اوباش نيست بايد                     
من کنترل همه جا و تسلط بر شرايط تا حد امکان از هر گونه درگيری                    

... شرايط خيلی حساس است و       .  مستقيم با دانشجويان و مردم بپرهيزيم         
نگاه :  در همين لحظه يکی از سربازان يواشکی به دوستانش می گفت                  

 !!کنيد مثل سگ از مردم می ترسند

  *** 

!آماده باش  آذر، وحشت و استيصا ل،6  
 ليال احمدی

 29/8/1386امروز در مورخه       
اعتصاب هماهنگ و منظم وانت       

ت         رف ورت گ ا ص اره ن .   ب اي
ان                ه شكل سازم ه ب اعتصاب آ
زار شد، بصورت             رگ يافته اى ب
يك            راف ه ت رژه وانت بارها بود آ

ود     ن رژه    .   سنگينى هم ايجاد نم اي
دارى             ان ت ايت در اس وانتها در نه
ل                   اب ق د و در م ودن م ف ن وق ت
دام       ساختمان بزرگ استاندارى اق

 .به تحصن آردند

اين تحصن با قاطعيت افراد                   
متحصن همراه بود، چرا آه دو          
هفته پيش، در همين رابطه                     
اعتصاب در همين مكان انجام             
شده بود آه نتيجه خاصى گرفته          

اعتصاب اتحاديه وانت 
 بارها در مشهد

 شهريار افروزه



٢٠صفحه  يک دنياى بهتر  ٢۶شماره    

 برنامه های تلويزيونی

برای يک دنيای 
 بهتر

 بعد از ظهر       ۵ساعات  :   جمعه
 بوقت تهران 
ه       ب ن ش ک ت    :   ي اع   ١٢:٣٠س

 ظهر بوقت تهران  

 در تلويزيون کانال يک 
ر يک           ت ه ای ب ي رای يک دن ب

يطرف    .   برنامه سياسی است     ب
دار است          ب ان ع   .   نيست، ج داف م

ری،             راب ت، آزادی، ب ق ي ق ح
ا           ه ان شادی، رفاه و سعادت انس

ما برای يک جمهوری         .   است
 . سوسياليستی مبارزه ميکنيم

ن               ان پخش اي لطفا روز و زم
ه                 م ه اطالع ه ا را ب برنامه ه
ان           ودت ان خ اي ن ان و آش ت دوس

 . برسانيد

!زنده باد جمهورى سوسياليستى! سرنگون باد جمهورى اسالمى  

اعتصاب کارگران فرانسه و 
 کنگره بين المللی مارکس

کنگره اميد يا موضوع کار 
 مارکسيستی؟

 

اوايل ماه اکتبر پنجمين کنگره بين           
المللی مارکس در پاريس برگزار           

اولين کنگره بين المللی مارکس     .  شد
سر و صدای بسياری در سطح بين         

مگر نه اينکه      .  "المللی به پا کرد       
مرگ کمونيسم و مارکسيسم را چند       
سال پيش اعالم کرده بودند؟ پس              
اين کنگره ديگر چيست؟ آيا هنوز           

اين کنگره  " کمونيست ها می جنبند؟ 
با شادی بسياری از سوی چپ                    

اين کنگره برای             .  مواجه شد      
بسياری نويد زنده بودن مارکسيسم        

دو هزار  .  آن بود "  مطرح بودن "و  
. نفر در اولين کنگره شرکت کردند       

کنگره در رسانه های بستر اصلی          
کتاب رساله  .  نيز وسيعا منعکس شد   

ها و سخنرانی های آن به چندين                
اين کنگره       .  زبان منتشر شد            

بسرعت جای خود را بعنوان يک            
. تريبون معتبر مارکسيستی باز کرد     

لذا زمانيکه مطلع شدم پنجمين                    
کنگره برگزار ميشود، فکر کردم           
که بايد کمونيسم کارگری منصور          
حکمت، حکمتيسم را در اين کنگره       

به اين    .  نمايندگی و عرضه کرد          
ترتيب قرار شد که در اين کنگره              
در بخش سوسياليسم کنگره                          

 . سميناری داشته باشم

 

حاال چرا يکماه و نيم پس از اين                 
کنگره بياد ارائه تصويری از اين            
کنگره افتادم؟ اينکه گزارش                        
بالفاصله بعد از کنگره ارائه نشد،          
مشغله بسيار و وضع سالمت نه               

اما وقتی ديروز     .  چندان خوبم بود    
در صفحه اول روزنامه                                 

تيتر بزرگ سه شنبه        "  اينديپندنت"
. سياه را به زبان فرانسه ديدم                      

روزنامه را خريدم و گزارش                     
اعتصاب کارگران فرانسه را که             

در مقابله با سياست ارتجاعی                           
سارکوزی، رئيس جمهور دست                   
راستی جديد فرانسه، شکل گرفته                 

بورژوازی ميخواهد    .  است، خواندم   
فرانسه .  سن بازنشستگی را باال ببرد       

کوتاه ترين ساعات کار و سن                           
بازنشستگی را در اروپای غربی                  

راست به اين دستاورد               .  داراست
سوسياليستی حمله     –جنبش کارگری     

کارگران فرانسه را       .  ور شده است      
گزارشگر اينديپندنت  .  مختل کرده اند   

انقالب مه  "اين دور اعتصابات را با         
فرانسه .  مقايسه کرده بود        "  1968

هميشه راديکاليسم را نمايندگی کرده          
در چند سال اخير مقاومت های       .  است

بسياری از سوی جنبش کارگری،                
سوسياليستی و چپ در مقابل سياست         
های راست دولت سازمان داده شده             

. راست در حال پيشروی است       .  است
لحظات .  چپ دارد مقاومت ميکند            

آشکار مبارزه طبقاتی در چند سال               
از .  اخير در فرانسه بسيار بوده است        

اعتصاب کارگری در فرانسه به                    
کنگره بين المللی مارکس در فرانسه          

 .رفتم

 

. اين کنگره بسيار وسيع بود                              
سمينارهای متعدد، تم های مختلف و           

 روز در    4سخنرانان از سراسر دنيا        
پاريس جمع شدند تا آلترناتيو خود را          
به نظام موجود سرمايه داری و                      

من به همان   .  گلوبواليزيشن ارائه دهند  
علتی که نتوانستم از اين کنگره                       
گزارش بموقعی بنويسم، نتوانستم در        

فقط .  سمينارهای ديگر شرکت کنم           
توانستم خود را برای سمينار خودم به        

تجربه جالب ولی         .  پاريس برسانم    
 .نااميد کننده ای بود

 

سمينار من در مورد معتبر بودن                    
مارکسيسم همين امروز و برای همين       

ارائه تعبير حکمتی از              .  دنيا بود    
با .  مارکسيسم و کمونيسم کارگری           

يک استاد دانشگاه برزيلی هم پانل                
سمينار او يک بحث تخصصی      .  بوديم

. در مورد تئوری ارزش مارکس بود         

بيشتر شرکت کنندگان آکادميک      
استادان دانشگاه از              .  بودند

مکزبک، برزيل، اسپانيا،                    
تعدادی جوان  .  آمريکا و فرانسه   

هم در ميان شرکت کنندگان                 
پيش خود فکر کردم که         .  بودند

آيا اين جماعت عالقه ای به يک       
اينها .  سخنرانی سياسی دارند        

برای يک سمينار آکادميک                 
 . اينجا جمع شده اند

 

هم پانلی من يک بحث بسيار               
تخصصی از تئوری ارزش                

ياد سمينار    .  مارکس ارائه داد      
منصور حکمت در انجمن                    
مارکس، بازخوانی کاپيتال                 

چگونه اين سه ساعت           .  افتادم
سمينار که انتظار ميرفت برای        
بسياری کسالت آور باشد، صد          
نفر شرکت کننده را کامال                     

چگونه .  مجذوب کرده بود            
کاپيتال به يک موضوع زنده،           
متعلق به امروز، قابل درک و           
مربوط به زندگی همه ما تبديل          

به ياد کالس کاپيتال در سال . شد
 افتادم که با           58 و        57های    

منصور حکمت، مهدی                          
ميرشاهزاده و يک رفيق ديگر          

. اتحاد مبارزان کمونيست داشتيم   
چگونه من که از اقتصاد هيچی         
سرم نميشد، مجذوب کاپيتال               

چگونه نثر شيوا و         .  شده بودم  
زيبای مارکس مجذوبم کرده              

چگونه مقوالتی چون از          .  بود
خود بيگانگی، فتيشيسم، ارزش       
مصرف، ارزش مبادله، کاال،           
ارزش اضافه و تئوری ارزش          

. برايم زنده و درک کردنی بود         
آيا واقعا مجبورند مارکسيسم و         
کاپيتال را اينقدر کسالت آور و          

آيا .  غيرقابل دست يافتنی کنند        
اين به اين خاطر نيست که بايد           
موقعيت اليتيستی آکادميک خود      
را حفظ کنند؟ باالخره زندگيشان     

 !از تدريس مارکسيسم ميگذرد

 

در اين فضا من مجبور شدم                 
صحبتم را با اين جمله شروع             
کنم که سخنرانی من کامال                    

سخنرانی من      .  متفاوت است     
 دقيقه وقت        20.  سياسی است   

داشتم تا کمونيسم کارگری                   

منصور حکمت را معرفی کنم و      
بر مربوط بودن مارکس به                   

از .  دينای امروز حرف بزنم           
" مارکسيسم و جهان امروز             "

گفتم که از منظر کمونيسم       .  گفتم
کارگری حکمت شوروی                     
سوسياليستی نبوده و سرمايه              

گفتم که  .  داری دولتی بوده است    
هيچ جامعه سوسياليستی وجود         

نقل قول هايی     .  نداشته و ندارد    
. نيز از منصور حکمت خواندم        

اين سخنرانی برای شنوندگانی         
که با منصور حکمت آشنا هستند      
يک معرفی ساده بود ولی برای        

. اين جمع يک مبحث کامال جديد      
در ميان جمعيت دو سه جوان              
بودند که با اشتياق گوش ميدادند        
و لبخند ميزدند و سرتکان                     

اما .  سرحال آمده بودند    .  ميدادند
استادان دانشگاه همه با يک نگاه      
پر ترديد به صحبت های من                

 .گوش ميدادند

 

در زمان پرسش و پاسخ زمانی         
به تئوری ارزش اختصاص                

يافت و بعد         

 ستون آخر،
 آذر ماجدى

  ١٢صفحه 


