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 سياوش دانشور
 

 !فرزاد کمانگر بايد فورا آزاد شود
 !انتحاريون قوم پرست بايد ايزوله شوند

 

بيدادگاههاى رژیم جنایتکار اسالمى حكم اعدام         
على "و    "  فرهاد وآيلى   "  ،"فرزاد آمانگر   "

" دیوان عالى قضائى    "را صادر و       "  حيدریان
در .  رژیم این حکم ها را تائيد کرده است                      

ایندوره آزادیخواهان بيشمارى براى لغو حکم           
اعدام و آزادى فرزاد کمانگر تالش کرده اند و            

این سنت  .  این تالشها بشدت بيشترى ادامه دارد      
عمومى مبارزه اى است که براى تامين حقوق            

. پایه اى کل شهروندان جامعه تالش ميکند                   
مبارزه وسيع تر و متحدتر در تعرض به رژیم            
اسالمى براى لغو فورى حکمهاى اعدام و                     
آزادى کليه زندانيان سياسى سياست روشن و              
 . جاافتاده اردوى آزادى و برابرى و رفاه است

 

از برکت وجود      .  اما این تنها سياست نيست           
نظم نوین  "منحوس اسالم سياسى و محصوالت       

نيروهائى فرقه اى و ضد جامعه به                 ،"جهانى
صحنه وارد شده اند که مانند رژیم اسالمى در            
مقابل مبارزه و تالش کارگر و مردم محروم                

نسخه ایرانى پ     ،پژاک.  براى آزادى ایستاده اند   
جریان قوم پرستى است که زیر پرچم             ،ک ک 

در مقابل سياستهاى ضد        ،"دفاع از خلق کرد     "
بشرى رژیم اسالمى سياست انتحار و بمب                   

الگوى انتحاریون قوم پرست     .  ترکاندن را دارد   
اطالعيه رسمی    .  نيز بدست داده شده است              

PJAK            در خصوص صدور حکم اعدام فرزاد
ى فدائى شهيد روناهى      روحيه"کمانگر ميگوید؛   

حسن حكمت   (آه در مقابل اعدام رفيق عگيد              
بنياد رژیم را به لرزه درآورد، به ما امر          )  دمير
جواب باقي      آند آه اقدامات رژیم را بي               مى   

روناهى با انفجار بمب هائى که                 ".  نگذاریم
بخود بسته بود به یکى از شعبات سپاه حمله                   
کرد و الگوئى است که پژاک وعده تکرار آنرا           

این سنت تروریستى و        .  ميدهد

 يادداشت سردبير

 : خانواده ،سرمايه داری ،مذهب
 جايگاه اجتماعی زنان کجاست؟

 

 على طاهرى
 ١۴صفحه 

٢صفحه   

 به ياد مهتاب 
 !ساله تجاوز کرد ١۵کارفرما به مهتاب 

 سياوش دانشور



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

قوم پرستانه     –انتحارى اسالمى      
ربطى به تالش مشروع و برحق          
اکثریت مردم آزادیخواه و طبقه            

. کارگر ایران براى آزادى ندارد         
این سنت کوچکترین ربطى به               
مبارزه عليه اعدام ندارد چون                
خودش به اعدام و کشتن متکى               

 .    است

 

تردیدى نيست که یک نيروى                 
اپوزیسيونى که در حال جنگ با           

 ،مستقل از ماهيت آن      ،رژیم است 
تالش ميکند تعرضات رژیم                   

تمام .  اسالمى را بى پاسخ نگذارد      
مسئله برسر اين پاسخها و مفيد          
بودن و يا مخرب بودن آن براى           
جنبش عدالتخواهانه و                              
آزاديخواهانه مردم ايران براى           
رسيدن به هر هدف کوتاه مدت و        

فلسفه      .دراز مدت شان است               
سياسى پژاک با رژیم اسالمى                
تفاوتى ندارد؛ هر دو بر انتقام                 

پژاک مخالف   .  جوئى مبتنى است   
 ،اصولى اعدام و قتل نيست                     

. است"  مردم کرد  "مخالف اعدام     
اگر خودش دستش به قدرت در             

. قصبچه اى برسد اعدام ميکند              
نژادپرستى و نفرت قومى از سر         

. و روى این اطالعيه ميبارد                   
جریاناتى مانند پژاک و                               
زحمتکشان و پان ترکيست ها و            
امثالهم فرقه هاى دست ساز و بى         

نه نماینده   .  ریشه اجتماعى هستند    
کسى هستند و نه ربط مشخص و          
تاریخى خاصى به مشقات و                    

این .  مبارزات مردم محروم دارند    
جریانات در دنياى امروز کارت         
بازى و گروه فشار و ارتش                      
خصوصى آمریکا و نيروهاى               

سنت .  اردوى تروریسم دولتى اند     
شان هم   "  مبارزه"کار و روش         

در عراق و   .  همه جا یکسان است    
افغانستان و ترکيه و ایران و                    

منفجر .  سودان و غيره همين است    
! کردن بمب هرجا که دلم خواست      

تبدیل صحنه سياست به ميدان                
تاخت و تاز نيروهاى مسلح قومى       
و اسالمى و انتحارى و پان                       

بيرون انداختن مردم      !  ایرانيستى
از صحنه سياست و تحميل عقب          

بست ناسيوناليسم کرد و                         
چرخيدن بستر اصلى آن به قوم         

کرنش چپ سنتى به               ،پرستى
و باالخره و از           ،این جریانات  

همه مهمتر پول و امکاناتى                  
است که توسط آمریکا و                         
دولتهاى دیگر در اختيار اینها            

مادام که خرج      .  گذاشته ميشود  
امثال پژاک را ميدهند و ميتواند       

پژاک و    ،از مردم باجگيرى کند   
نوع پژاک وجود دارد و                         
ميتوانند از عصيان و استيصال        

پاسخ .  جامعه سربازگيرى کند      
این جریانات فرقه اى پاسخى             

. اجتماعى و پراتيکى است                  
انزواى این فرقه هاى                               

که     ،تروریستى و ضد جامعه          
تنها راه مبارزه مردم عليه رژیم       

تقویت    ،اسالمى را سد ميکنند        
سنتهاى اجتماعى مبارزه براى        
آزادى زندانيان سياسى و بطور       
کلى حق و آزادى و برابرى در          

باید در مقابل این       .  جامعه است  
. نيروها صریح الهجه تر بود             

نيروهاى اپوزیسيون که در                 
گسترش فرقه ایسم و تروریسم          

باید    ،و انتحار منفعتى نميبينند        
موضع روشن و صریحى                    

نباید اجازه داد کمپ           .  بگيرند
اسالميون و قوم پرستان                         
الگوهاى برادرانشان را در                
عراق و افغانستان و سومالى و         
یوگسالوى و لبنان و فلسطين در      
سنندج و مریوان و سقز و                      

باید .  مهاباد و غيره تکرار کنند       
قاطع و محکم در مقابل شان                

فقط این سياست ميتواند       .  ایستاد
نيروى واقعى براى آزادى                   
زندانيان سياسى و لغو فورى             
احکام اعدام از جمله احکام                 

 . اخير را به پيش ببرد

 

تالش براى لغو حكم اعدام                    
فرهاد "  ،"فرزاد آمانگر         "

را "  على حيدریان  "و   "  وآيلى
این احکام و تمام     .  گسترش دهيم 

احکامهاى صادره براى فعالين        
سياسى و کارگرى و دانشجوئى       

کليه زندانيان     .  باید لغو شود        
ما براى  .  سياسى باید آزاد شوند    

پایان دادن به چرخه آدکشى و             
انتحاریون .  اعدام تالش ميکنيم     

اسالمى و قوم پرست و انتقامجو      
 .را باید ایزوله کرد

*** 

 !فرزاد کمانگر بايد فورا آزاد شود

 ...انتحاريون قوم پرست بايد ايزوله شوند

نشينى به تالشهاى کارگر و انسان          
داغ  !  آزاداندیش و برابرى طلب          

کردن تنور جنگهاى قومى و فرقه          
برادر دیگر این کمپ در                 !  اى

کردستان ایران سلفى ها و دار و              
دسته لمپنهاى اسالمى طرفدار مفتى     
زاده و سکتهاى مشابه القاعده اى            

کسانى که روز روشن سر           .  است
جوان مردم را با حکم فالن آخوند            

مبارزه با اردوهاى     !  شپشو ميبرند  
تروریستى و ضد کارگرى دنياى            
امروز نيز نيازمند مبارزه همه                 
جانبه با محصوالت سياسى                         
مشخص این ارتجاع بين المللى                

 .است

 

جوانان و مردم آزاديخواه                            
 !کردستان

مبارزه امرى توده اى و اجتماعى           
مبارزه براى      .  و طبقاتى است          

مبارزه     ،سرنگونى رژیم اسالمى       
براى عقب راندن تعدیات رژیم                

تا مبارزه براى استقرار            ،اسالمى
 ،جامعه اى آزاد و مرفه و انسانى            

مقابله با زندان و اعدام و تالش                  
براى لغو فورى این احکام راه و              

. رسم و سنت دیرین خود را دارد            
این کار گروههاى فرقه اى و ضد           

کار و امر   .  جامعه و آدمکش نيست    
نيروهائى است که راه حلى                         
اجتماعى و طبقاتى را پيشاروى               

کار جنبشهاى فى    .  جامعه ميگذارند 
الحال موجود و قدرتمندى است که         
در مصافى هر روزه با رژیم                      

 ،کار طبقه کارگر         .  اسالمى اند    
اعتراضات       ،جنبش آزادى زن           

این .  دانشجویان و جوانان است            
. نيروى اجتماعى تغيير ميخواهد           

تغييرات رادیکال و پيشرو و مدرن       
نه هوس بازگشت به عهد      .  ميخواهد

عتيق را دارد و نه به تئوریها و                  
روشهاى عهد عتيقى عالقه اى                  

به این معنا قوم پرستى به              .  دارد
مبارزه و سوخت و ساز سياسى                

اما .  جامعه بى ربط و مهجور است       
وجود و تداوم سياستهاى ارتجاعى         
اینها را واقعيت دیگرى توضيح               
ميدهد؛ مختصات سياسى دنياى               

 ،اهداف تقابلهاى ایندوره           ،امروز
بن    ،نيروهائى که آزاد کرده است         

۵٨شماره   

 !محمد جراحی آزاد شد
 

کميته دفاع از     ٣اطالعيه شماره   «
 »محمد جراحی

 

بدينوسيله از کارگران و                           
زحمتکشان، اتحاديه ها،                         
سنديکاها و تشکلهای کارگری و      
فدراسيون جهانی اتحاديه های           

که با حمايت     )  WFTU(کارگری   
بی دريغ خود از اين فعال                          
کارگری همدلی و همبستگی                 
طبقه کارگر را تفسيری رسا                  

 ،نمودن تشکر و قدرانی نموده           
دستهای مهربانتان را جهت                  
تالش برای آزادی ديگر عزيزان        

 .در بند به گرمی می فشاريم

 

 کميته دفاع از محمد جراحی

87/04/18   

 

نشريه يک دنياى بهتر آزادى               
فعال کارگرى محمد جراحى را به       

همه کسانى که         ،خانواده ايشان  
و   ،براى آزادى وى تالش کردند       

. کارگران ايران تبريک ميگويد         
براى محمد جراحى و ديگر                    
فعالين کارگرى در تالششان                  
براى سازماندهى کارگران عليه         
سرمايه دارى آرزوى موفقيت             

تالشمان را براى آزادى      .  ميکنيم
ديگر فعالين کارگرى و کليه                   

 .*زندانيان سياسى گسترش دهيم
 

منصور اسانلو، غالمرضا 
غالم حسينی، و افشين 
 ! شمس آزاد بايد گردند

 

زندانى  ،کارگر زندانى
 !سياسى آزاد بايد گردد



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

اعتصاب قهرمانانه هزاران                   
کارگر ایران خودرو در متن                  
فشارهاى شدید و پليسى عليه                  
اعتصابيون شروع و تا عقب                  
نشينى کارفرماها و مدیریت ادامه      

مدیریت ایران خودرو و        .  داشت
مدیران مسئول هر قسمت به                   
کارگران اعالم نموده اند که به              
خواستهای کارگران از جمله                 
افزایش حقوق، اضافه کاری،                

پاداش (پرداخت مجدد حق آکورد       
که از آغاز سال جدید قطع        )  توليد

شده بود، در نظر گرفتن شرایط            
مناسب سنوات کاری تا پایان                  

. تيرماه رسيدگی و اقدام خواهد شد     
اعتصاب موقتا با این عقب نشينى       
 . کارفرماها و مدیریت پایان یافت

 

اما کارگران به حق با بدبينی                   
. شدید به این وعده ها نگریستند            

وعده هاى دیروز در پارس                     
دهها بار وعده . خودرو را دیده اند

در مورد تامين امنيت و استاندار          
. باالتر امنيتى کار را دیده اند                  

کارفرماهاى حریص و ضد                    
کارگر و عوامل سرمایه را                      

تاکتيکهاى ضد             .  ميشناسند
بدبينى .  کارگرى آنها را ميشناسند    

. کارگران واقعى و حقيقی است           
کارگران ميدانند که کارفرما و              
عوامل سرمایه زمين ميدهد و                
زمان ميخرد تا مجددا حمله کند و         
با وارد آوردن ضربات به                         
کارگران و از جمله اخراج فعالين       
کارگرى و تحميل شرایط سخت           

انسجام و وحدت                     ،تر کار      
 . کارگران را ازهم بپاشد

 

سوالی که امروز باید به آن پاسخ          
داد این است که با توجه به این                
شرایط و فرصت کم، چه باید                  
کرد؟ بویژه که شایعه اخراج                   

نفر در ایران خودرو بعد          ٣۵٠٠
از پایان تعطيالت تابستانى وجود        
دارد و همينطور استفاده از                      
روبات ها در سایتهاى ایتکو پرس      
بزودى به اخراج بخش دیگرى از      
 . کارگران قراردادى منجر ميشود

 

برپایی مجامع عمومى * 
در مقابل سياست ! کارگرى

پراکنده کردن کارگران و ایجاد 
تنها اتکا منظم   ،فضاى امنيتى

کارگران به مجمع عمومی است  
که ميتواند این سياستها را خنثى 

بویژه و براى شروع باید . کند
.  به محالت کارگرى متکى شد

بيشتر کارگران ایران خودرو  
در شهرک های اطراف  

آگر در . کارخانه زندگی ميکنند
کارخانه فعال امکان برگزاری  
مجامع عمومی نيست ميتوان 
این مجامع را در محل زیست  

.             کارگران به پيش برد  
 

در مقابل  ! ممنوعيت اخراج* 
سياست پرونده سازی و اخراج  

اخراج  . باید سنگر بندى کرد
حربه اى در دست کارفرماها  
است که با هر توجيهى ميتواند 

در مقابل . بدست گرفته شود
شمشير داموکلس اخراج که 
همواره باالى سر کارگران  
است و هدفى جز ارعاب ندارد،  

باید . باید سياست عملى داشت
پرچم ممنوعيت اخراج را با  

در  . تمام قوا در دست گرفت
عين حال ایجاد آمادگی و اتحاد 
کافی در ميان کارگران و مقابله 
با هر نوع بيکارسازى ميتواند 
اتخاذ این سياست را براى 
. کارفرماها مشکل تر کند

یا کار یا بيمه "برافراشتن پرچم 
دراین مقطع  " بيکارى مکفى
.                    ضرورى است  

 

اخراج حراست از محيط  * 
اخراج حراستيها و عاملين ! کار

سرکوب کارگران از سالنهای 
توليد، ممانعت از ورود آنها به 
محيط کار، خواست کارگران  

این خواست را باید از هم . است
.                  اکنون عملی کرد  

 

! جلب همسبتگی کارگری* 
کارگران ایران خودرو در این  

خواست شما . مبارزه تنها نيستند
کارگران خواست طبقه کارگر 

موفقيت شما در عين حال  . است
از . موفقيت طبقه کارگر است

این رو باید بيشترین تالش را  
برای جلب همبستگی طبقاتی 

باید . کارگران صورت داد

 به کارگران ايران خودرو
 بايد آماده شد و به استقبال روياروئى مجدد رفت 

به نظر ما قبل از پایان موعد                        
 ،یعنى قبل از پایان تيرماه       ،کارفرما

کارگران ضرورى است التيماتومى    
. به مدیریت و کارفرماها بدهند                

براین تاکيد کنند که چنانچه به                     
خواستهاى کارگران و وعده هاى           

کارگران بار    ،داده شده عمل نشود     
دیگر دست به عمل مستقيم و                       

. باید آماده شد  .  اعتصاب خواهند زد  
باید برای تحقق مطالبات کارگری         

باید در مقابل      .  برنامه ریزی کرد     
تهاجم عوامل سرمایه سياست ضد         

باید در مقابل فشار        .  تهاجم داشت  
پليسى و حراستى ها سياست بميدان      
کشيدن اتحاد بيشتر کارگران را               

 . داشت

 

ما باید روى بدبينى بحق کارگران          
سنگرى براى تعرض مجدد بپا                 

نميتوان فقط بدبين بود و                 .  کنيم
این نکات بطور   .  کارى دیگر نکرد  

کلى ميتواند مبناى آمادگى و ایجاد           
اتحاد کارگران براى رویاروئى              
مجدد در صورت طفره رفتن                     
کارفرماها از دادن حق مسلم                      

 کارگران باشند؛

 

ترسيم دقيق خواستهاى اعتصاب * 
و تبدیل کردن آنها به خواست 
وسيعترین بخش از کارگران ایران 

.                                  خودرو  
 

دادن اولتيماتومى به مدیران که * 
کارگران منتظر اجراى سریع و 
سروقت وعده ها و خواستهایشان 

.                                    هستند  
 

تعدادى ! آزادی کارگران زندانی* 
از کارگران در جریان اعتصاب 

بنا به آخرین خبرها . دستگير شدند
 ١۵نفر در اعتصابات روز شنبه  ٧

چنانچه این . تيرماه دستگير شدند
کارگران هنوز و تاکنون آزاد 

باید خواست آزادى فورى  ،نشدند
آنها برصدر مطالبات ما قرار 

.                                   بگيرد  
 

۵٨شماره   

کارگران کليه صنایع اتوموبيل 
سازی، کارگران کارخانجات  
مجاور و همچنين سایر کارگران 
.         را به این مبارزه جلب کرد

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
رهبران و فعالين کارگرى ایران          
خودرو را به ایجاد آمادگى در                
ميان وسيعترین کارکنان ایران             
خودور براى گرفتن خواستهاى           
برحق شان و آماده شدن براى                 
رویاروئى مجدد در صورت                  
طفره کارفرماها و مدیران از                 

. خواستهاى کارگران فراميخواند       
باید پيروزى نسبى اعتصاب اخير      
را به اتحاد و خوشبينى وسيعتر             
در ميان مجموعه کارگران ایران        

تنها اتحاد     .  خودرو تبدیل کرد        
وسيع خود کارگران است که                   
ميتواند ضامن تحقق خواستهاى           
کارگران و ضامن عقب راندن              

 . حمله متقابل کارفرماها باشد

 

ما کارگران سر سوزنی اشتراک         
منافع و اعتماد به کارفرما                         

ما .  جماعت و مزدورانشان نداریم    
کارگران براى پيشروى نياز به            

منشا .  اميد و خوش بينی داریم             
اميد و خوش بينی هم در آسمانها           
نيست، بلکه روی زمين سفت و            
در اراده متحد کارگران و قدرت          

 . آنها نهفته است

 

 زنده باد 
 !کارگران ايران خودرو

 

 حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٧تير  ٢۵ – ٢٠٠٨جوالی  ١۵



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

سه هزار کارگر نيشکر هفت تپه          
بچه ها و خانواده شان      .  گرسنه اند 
کارگر "؛  فریاد ميزنند .  گرسنه اند 

هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه            
"ایم این بچه گرسنه وعده               "! 

"سرش نميشه    زندگی شایسته    "! 
تاکنون چندین  "!  حق مسلم ماست   

 ،و هر بار هفته ها و ماهها             ،بار
کارگران این مجتمع برای دریافت     
مطالبات خود دست به اعتصاب و      

اما .  اعتراض و راهپيمایی زده اند    
هر بار یا با سرکوب وحشيانه                
دولت اسالمی و یا با وعده و                    
وعيدهای مزورانه کارفرما                    
مواجه شده اند و یا تنها موفق به             
دریافت بخشی از دستمزدهاى              

بعالوه امنيت  .  معوقه خود شده اند    
شغلى کارگران و آینده هزاران             
خانواده کارگرى در ابهام کامل            

این وضعيتى است که     .  قرار دارد 
سرمایه و نظام اسالمی براى                  
طبقه کارگر بویژه در صنایعى             
مانند نيشکر هفت تپه ایجاد کرده          

اکنون این سئوال در مقابل        .  است
کارگران قرار گرفته است که                
برای تامين معاش و زندگی خود،       
برای سير کردن شکم فرزندان             
گرسنه و خانواده های خود چه              
باید بکنند؟ راه حل ها کدامند؟                 
آینده کارگران نيشکر هفت تپه در       

 گرو چه مبارزه ای است؟ 
 

کارفرمایان و عاملين دولت مدعی     
اند که مجتمع نيشکر هفت تپه                 

قدرت .  واحدی سود ده نيست             
رقابت با محصوالت توليد شده در      

از این رو   .  بازار جهانی را ندارند   
سياستشان اخراج تدریجی                       
کارگران  و تعطيلی کارخانه و              
فروش وسایل و ابزار آالت و                 

در دو  .  زمينهای این مجتمع است     
سال گذشته نيز نزدیک به دو                  
هزار تن از کارگران را اخراج و        

ادامه این       .  بيکار کرده اند             
وضعيت یعنی ادامه بيکاری و              

نتيجه !  اخراج سایر کارگران          
بالفصل چنين سياستی محکوم              
کردن کارگران به فقر و فالکت و        

 . بی خانمانی است
 

این تنها راه حل در طبقه سرمایه          

ای برای پایان دادن به این                         
وضعيت ضد انسانی و برقراری        
نظامی متضمن آزادی، برابری و      

اما مادام که      .  رفاه همگان است     
نظام سرمایه داری پابرجاست ما        
محکوم به فنا و نابودی و یا تن               
دادن به راه حل های ارتجاعی و          
سازشکارانه جناحهای مختلف             

راه حل های     .  طبقه حاکم نيستيم    
کوتاه مدت و دیگری هم وجود              

راه حل هایی که متضمن           .  دارد
تحميل حداکثر آسایش و رفاه                  
ممکن برای کارگران به دولت و         

 .  کارفرمایان است
 

 بيمه بيکارى مکفى

باید برای پرداخت بيمه بيکاری           
این یک      .  مکفی مبارزه کرد          

خواست و مطالبه بر حق                           
یا کار با               .  کارگری است       

دستمزدهای مکفی یا بيمه                         
هيچ کارگری مسئول         !  بيکاری

چه .  عدم سود دهی کارخانه نيست    
کسی به سرمایه داران و دولتشان       
اجازه داده است، زمانی که                      
کارخانه سود ده نيست، ميتوانند          
از بکار انداختن وسایل توليد                  
نيازهای مردم خودداری و                      
کارگران را اخراج کنند؟ مطالبه         
بيمه بيکاری مکفی برای همه                
افراد آماده به کار، و یا دستکم                
وادار کردن دولت و کارفرما به           
پرداخت کامل آخرین حقوق                   
دریافتی کارگرانی که بنگاه                    
توليدی آنها تعطيل ميشود، حق             

این یک راه   .  مسلم کارگران است  
کارگران در    و عمومی   حل فوری 

برخورداری .  چنين شرایطی است  
از معاش، مسکن، آموزش،                    
درمان و رفاه مناسب حق هر                 
انسانی است که چشم به این جهان       

 .  ميگشاید
 

 کنترل کارگرى 

اما در کنار پيشبرد مبارزه براى          
راه حل          ،گرفتن بيمه بيکارى        

مشخص دیگرى هم وجود دارد            
که ميتواند مبارزات کارگران را         

شما کارگران    .  گامها بجلو ببرد      
ميتوانيد کنترل توليد و توزیع                 
محصوالت کارخانه را در دست         

سياست کارفرما و دولت      .  بگيرید
تعطيلی تدریجی این واحدهای              
توليدی و اخراج تدریجی                          

شما ميتوانيد کار     .  کارگران است  
و توليد را بدون کارفرما و                        

 آينده کارگران نيشکر هفت تپه در گرو چه مبارزه ای است؟

 کارگران کنترل توليد و توزيع را 
 !در نيشکر هفت تپه در دست بگيريد

گرایشات ارتجاعی       .  دار نيست      
وارادات "دیگری در همين صف             

شکر را معضل اصلى و       "  بی رویه 
درمان "جلوگيری از آن را                            

این .  ميدانند"  مشکالت کارگران    
جریانات  کارگران را به حمایت از         
یک جناح سرمایه در مقابل جناح              
دیگر و اتخاذ سياستهای دولتگرایی        
اقتصادی و پروتکشنيستی از جمله         
باال بردن تعرفه گمرکی بر واردات        

 . شکر ميدانند
 

این ها راه حل و آلترناتيو کارگران          
راه حل گرایشات و جناح             .  نيست

های طبقه و نظام حاکم در تداوم                 
وضعيت موجود و تبدیل کارگران           
به دنبالچه و نيروی ذخيره سرمایه           

در این نظام کارگران تنها             .  است
زمانی ميتوانند زندگی کنند که                    
کاری بدست آورند و فقط هنگامی            
ميتوانند کاری بدست آورند که                    

در این  .  کارشان بر سرمایه بيافزاید    
نظام کارگر گویا تنها برای آن زنده          
است که بر سرمایه بيفزاید و تا                    
زمانی باید زنده باشد که مصالح                 
اقتصادی طبقه سرمایه دار ایجاب            

 ! ميکند
 

راه حل استراتژيک و کوتاه مدت             
 کارگران

راه .  اما راه حل دیگری وجود دارد       
راه !  حل کمونيستی طبقه کارگر           

حلى که افقهاى وسيع تری در مقابل         
کارگران نباید  .  کارگران قرار ميدهد  

به راه حل های ارتجاعی و                             
. سازشکارانه طبقه حاکم تسليم شوند     

برای از بين بردن فقر و فالکت و              
بيکاری و گرانی باید نظام سرمایه           
داری و حکومت اسالمی را نابود             

محور اقتصادی چنين انقالبی       .  کرد
نابودی نظام مزدبگيری و لغو                    
مالکيت خصوصی بر وسایل توليد          
و کار و تبدیل آن به دارایی جمعی             

این راه حل پایه ای     .  کل جامعه است  
نظام سرمایه داری      .  طبقه ما است     

مسبب و عامل بقاء کليه مصائب                
. گریبانگير انسان امروز است                   

منشاء فقر و گرسنگی، بيکاری و             
بی مسکنی و ناامنی در این دوران،         

. نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است     
انقالب کارگری تنها راه حل ریشه           

۵٨شماره   
مدیریت سازمان دهيد و کنترل              
توليد و توزیع را خود در دست              

ميتوان توليد و توزیع را        .  بگيرید
بدون چپاول و دزدیهای                              
کارفرمایان و سرمایه داران                   

ميتوان نيروی کار      .  سازمان داد  
انسانی و تخصص موجود را در          
خدمت رفع نيازهای زندگی                     

. کارگران و مردم بکار انداخت           
شما ميتوانيد با تشکيل مجامع                  
عمومی خودتان در زمينه اعمال         
و پياده کردن کنترل کارگری بر           
کارخانه و چند و چون دامنه                     
اعمال این سياست کارگری                     

 ! تصميم بگيرید
 

  !کارگران

فقر و فالکت از هر سو گریبان               
فرزاندان .  جامعه را گرفته است       

هيچکس به نجات     .  ما گرسنه اند    
طبقه کارگر تنها     .  ما نخواهد آمد    

باید .  به نيروی خود آزاد ميشود          
خواست بيمه بيکاری مکفی را به        
رژیم اسالمی و سرمایه داران               

این یک مطالبه           .  تحميل کرد     
در .  عمومی و سراسری است           

عين حال ميتوانيم و باید کنترل              
شرایط کار و زندگی مان را راسا        

باید به هر         .  در دست بگيریم        
ميزان که توان طبقه ما اجازه                  

دست سرمایه و نظام                    ،ميدهد
اسالمی را از زندگی کارگر و               

! پيشقدم شوید   .  مردم کوتاه کرد      
کنترل کارگری بر کارخانه یک          
راه حل فوری در وضعيت                       

اجازه ندهيد  .  بحرانی کنونی است   
کارفرما با اخراج و بيکار سازی         
و عدم پرداخت دستمزدها و                     
تعطيلی کارخانه زندگی شما را به       

سياستها و        .  نابودی بکشاند       
تالشهاى تاکنونى هم معلوم شده            
که پاسخگوى نيازها و خواستهاى      

باید گامى     .  برحق شما نيستند         
شما ميتوانيد با اتکا       .  فراتر رفت  

به نيروی اتحاد و همبستگی خود         
و خانواده هایتان آینده را در مسير       

آینده تيره و       .  دیگرى رقم بزنيد      
تار، زندگی نکبت بار سرنوشت          

باید دست   .  محتوم طبقه ما نيست      
 !به کارهای بزرگ زد

 

 !زنده باد کنترل کارگری
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ژوئيه  ١۵ – ١٣٨٧تير  ٢۵



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

پلنوم سوم حزب     :يک دنيای بهتر  
از نظر شما      .  اخيرا برگزار شد     

ویژگی های این پلنوم چه بود؟               
مساله اجتماعی شدن حزب یک           

چه .  محور بحث در این پلنوم بود       
پروسه ها و اقداماتی مد نظر                   
است؟ تاکيدات و الویتهای حزب          
در این دوره بر چه محورهایی              

 استوار خواهد بود؟ 

 

پلنوم سوم حزب            :علی جوادی   
اتحاد کمونيسم کارگری پلنوم یک      
حزب جدی و با اعتماد به نفس               
بود که در عين حال اینکه در حال  
طی کردن دوران اوليه حيات                 
تشکيالتی خود است همزمان نيز        
به مسائل بزرگ و اساسی آینده             

. اسير حال نيست. خود می پردازد
تماما در رویای آینده نيز غرق               

حزبی که در عين حال . نشده است
. به خود نگاهی ابژکتيو دارد                  

موقعيت فعلی اش را ارزیابی                
موقعيتی را که باید در آن         .  ميکند

بر .  قرار بگيرد را ميشناسد               
ملزومات و نيازمندیهای راه                   

. پيشروی خود واقف است                       
کمبودهای کنونی اش را ميشناسد       
و تالش برای رفع آنها را به                     

حزبی .  اولویت خود تبدیل ميکند      
که ميخواهد خود را به نيروی                
اصلی سازمانده اعتراض                         
سوسياليستی طبقه کارگر و                     
پرچمدار چپ و کمونيسم کارگری     

این روح    .  در جامعه تبدیل کند         
 . عمومی حاکم بر پلنوم بود

 

در این پلنوم به سئواالت گرهی و        
. تعيين کننده ای پرداخته شد                    

عالوه بر پرداختن به دستورات            
مشخص پلنوم، که گزارش جامع         
آن در اطالعيه پایانی پلنوم آمده            
است، یک سئوال محوری پلنوم           
این بود که حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری چگونه ميتواند به یک            
حزب اجتماعی کمونيستی تبدیل          
شود؟ راههای پيموده شده کدامند؟      
انحرافات و بيراهه ها کدامند؟               
ملزومات چنين پيشروی ای کدام         
است؟ در همين ارتباط این مساله         

ميتواند تبدیل به یک حزب                   
اجتماعی شود؟ تجربيات                      
تاریخی و همچنين تجربيات               
کنونی پيرامون ما نشان ميدهد          
که احزاب رادیکال کمونيستی          
زمانی که خواسته اند اجتماعی         
شوند بعضا به راست خود                    

پروژه های راستی    .  چرخيده اند 
و این   .  را در دست گرفته اند          

تحوالت خواسته و ناخواسته به        
یک چرخش سياسی در مکان            
اجتماعی و جنبشی این احزاب          

در شرایط  .  نيز منجر شده است     
کنونی مثال مشخص این تحول         
گرایش به راستی است که در             
رهبری کنونی حزب کمونيست       

این .  کارگری مشاهده ميشود        
 –حزب با اتخاذ سياست اکس             

مسلم اینگونه وانمود ميکرد که         
قصد اجتماعی شدن و بازیگری      
در تحوالت سياسی بزرگ را            

اما این تحول نه پروژه ای  . دارد
برای اجتماعی شدن رادیکاليسم      
کمونيستی بلکه چرخشی به                
راست، توسل به یک سياست             

سياستی که    .  دست راستی بود      
جایگاه ویژه ای در تقابل دو                 
قطب تروریستی جهان معاصر       

در طرف دیگر حزب            .  دارد
حکمتيست، اجتماعی شدن خود       
را در اتئالف و همکاری با                  
نيروهای اجتماعی و جنبشهای        

. طبقات دیگر جستجو ميکند              
منشور سرنگونی این حزب               
عمال پروژه ای در این راستا              

قدرتمند شدن حزب را در     .  است
ائتالف با نيروهای غير                          
کمونيستی، غير کارگری                     

اما برای ما          .  جستجو ميکند    
هيچکدام از این راهها ميسر               

ما ميخواهيم کمونيسم         .  نيست
ما .  کارگری را اجتماعی کنيم        

ميخواهيم رادیکاليسم را                        
و در این راه          .  اجتماعی کنيم   

کليدی که پلنوم بر آن تاکيد                    
داشت جلب و جذب رهبران                
کارگری و رهبران جنبشهای            

در مباحث پلنوم     .  اجتماعی بود  
تاکيد ویژه ای بر این واقعيت              
سياست سازماندهی ما وجود             
داشت که بدون حضور رهبران       
و فعالين طيف رادیکال                          
سوسياليست کارگری هيچ                   
حزبی نميتواند نقش و دخالت             
ویژه ای در سازماندهی و                     
رهبری مبارزات کارگری و             

سئوال .  اجتماعی داشته باشد         

 هيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد
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جدی مطرح بود که چگونه حزب           
اتحاد کمونيسم کارگری ميتواند به         
ظرف اعتراض کارگران رادیکال       
و سوسياليست تبدیل شود؟ چگونه          
ميتواند حزب سياسی کارگران                 
شود؟ مساله مهم و تعيين کننده                   
دیگری که در خالل مباحث متعدد          
پلنوم برجسته بود، این باور عميق          
و تالش بود که نقش حزب اتحاد               
کمونيسم کارگری در تحوالت                  
جنبش کمونيسم کارگری تعيين                 

اینکه این حزب             .  کننده است      
پرچمدار کمونيسم کارگری منصور    

اینکه این حزب          .  حکمت است    
موظف است خط کمونيستی                       

. منصور حکمت را نمایندگی کند           
دیگر احزاب کمونيست کارگری            
هر چه بيشتر در حال دوری و                   
جدایی از این خط مشی کمونيستی          

و اینکه کمونيسم   .  و کارگری هستند  
کارگری بدون این پرچم قادر به               
پيروزی و تصرف قدرت سياسی           

 .نيست

 

نفس اینکه حزبی که مدت زمان               
مدیدی از شکل گرفتن تشکيالتی آن  
نميگذرد به چنين مسائلی می                      
پردازد، برای کليه شرکت کنندگان       

و مهمتر اینکه       .  شور انگيز بود      
چنين سئواالتی برای پلنوم مقدمه و       
یا تالش برای گام گذاری در مسير         

پرداختن به     .  ناشناخته ای نبود         
مسائل گرهی در راهی است که در        

به این     .  حال پيموده شدن است            
اعتبار مسائل و مباحث صرفا ناشی   
از و یا بر محور آغاز یک تالش              

. نظری و سياسی متمرکز نبودند            
تجربيات راه طی شده تاکنونی نيز         
در این راستا مطرح بودند که                     
تصویر روشن تری از پيشرفتها و         
گرهگاههای پيشروی و معضالت        

 . و مشکالت ارائه ميدادند

 

همانطور که اشاره کرده اید مساله         
اجتماعی شدن حزب یک محور              

. اصلی بحث در این پلنوم بود                    
سئوال و مساله اصلی این بود که             
چگونه یک حزب کمونيستی                     
کارگری در شرایط کنونی ایران             
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بعدی در این راستا این بود که                 
چگونه حزبی، با چه مختصاتی،         
با چه پراتيک کمونيستی و                        
کارگری ميتواند و قادر به جلب و        
جذب این رهبران به صفوف                  
حزبی خود خواهد شد؟ پلنوم در            
این زمينه مباحث ویژه و گيرایی          

گزارشات ارائه شده، تماما    .  داشت
تاکيد بر خط مشی داشت که حزب       
تالش کرده است پرچمدار آن                 

 . باشد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
دستور العمل ویژه ای را در                    

ما .  مقابل خود قرار داده است             
پروژه حزبی خود را با پرچم                  

رهبر خط       –حزب سازمانده          
کمونيستی منصور حکمت آغاز          

زمانی که برای ما مسجل        .  کردیم
شد که رهبری حزب کمونيست             
کارگری و خط سنتی حميد تقوایی       
سرسختانه در مقابل تبدیل حزب          
کمونيست کارگری به چنين                     
موجودیتی مقاومت خواهد کرد و        
از هيچ تالش مشروع و حتی                   
برخی تالشهای غير مشروع                  
فروگذار نخواهد کرد، راهمان را       

. متمدنانه از این حزب جدا کردیم        
راهی که ما در مقابل خود قرار             
دادیم سخت و امکانات ما محدود          

اما افقی که در برابر خود          .  است
قرار داده ایم، جذاب و گيرا و                  

ما انتخاب      .  شور انگيز است          
دیگری در مقابل خود نداریم، باید       
کمونيسم کارگری را به حزب و           
جنبشی سازمانده و رهبر                           
اعتراضات کارگری و اجتماعی         

قدرتمند شدن ما و           .  تبدیل کنيم   
تحزب کمونيستی کارگری تنها            

دریافت خبر   .  راه مقابلمان است     
هراس اداره حراست کارخانجات      
ایران خودرو از نقش و جایگاه              
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
مراکز عمده صنعتی کشور،                   
تاکيدی بر این خط مشی و قوت              
قلبی در مسير طی شده تا کنونی            

 .بود

۶صفحه   



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

پلنوم سوم       :  سياوش دانشور      
حزب مسائل عدیده و متنوع و                
ریز یک حزب کمونيستی درگير        
در جنبش کارگری را منعکس               

پلنوم به پيشرویهای حزب    .  ميکرد
در فاصله دو نشست کميته                        

شاخصهای .  مرکزی آگاه بود           
پيشروی، چه کمی و چه کيفی،              

مسائلی مانند  .  عمدتا روشن بودند   
رشد حزب، جلب اعتماد در ميان        
کمونيستها و رهبران کارگری،           
برخورد مسئوالنه به مسائل                    
سياسی و مشخصا جنبش کمونيسم     
کارگری و جنبش اعتراضی                  
کارگران، هم نظری سياسی سطح     
باال، هم جهتی و هم خطی و                      
تاکيدات مشترک بر آنچه که باید          
صورت گيرد، را عموما ميتوان          

تمام مباحث    .  اینجا اشاره  کرد         
پلنوم را یک رشته به هم پيوند                

پلنوم تالش کرد در هر              .  ميداد
زمينه به نقد دیدگاه و روشها و                
سبک کار چپ رادیکال و سنتی           
بپرداد تا خط مشی و نگرش و                
سبک کار کمونيستی را صيقل              

دراین پلنوم خبری از تهييج        .  دهد
های خود خشنود کن، رقابت با              
جریانات بغل دستی، دنيای محدود     

آنچه بود   .  و مسائل کوچک نبود       
این دیدگاه بود که برای نمایندگی          
کمونيسم کارگری در ایران و                
پيروزی این جنبش چه باید کرد و        

همينطور .  از چه باید اجتناب کرد     
یک ویژگی پلنوم تاکيد بر نقاط              
ضعف و تالش برای ارائه راه               

ما برای یک پيروزی         .  حل بود  
تمام عيار کارگری خود را آماده          
ميکنيم و تامين ملزومات این                  
روند مشغله اساسی رهبری حزب     

هر نسخه ای کمتر از این        .  ماست
 .برای ما نسخه شکست است

 

مسئله اجتماعی شدن حزب نيز به       
. این اعتبار برای ما مطرح است         

باید تاکيد کنم که فی الحال حزب           
توسط "  یک خطر       "بعنوان        

بورژوازی و مزدورانش در قلب       
. طبقه کارگر جار زده شده است          

اما اینها   !  جيق شان درآمده است      
. برای ما مثل تيغ دولبه هستند                

نميتواند حزب رهبران و                       
چنين .  پيشروان طبقه نباشد           

حزبی نميتواند ظرف اعتراض       
کارگر عليه سرمایه و سالح               
کارگر در جنگ روزمره و                 
بيوقفه و گاه آشکار و گاه پنهان          

توجه به    .  عليه سرمایه نباشد       
گرایش رادیکال سوسياليست            
بعنوان ماتریال اجتماعی حزب       
و ازاین طریق توجه به حرکت         
کل طبقه برای ما اهميت تعيين          

چنين حزبی با باال و     .  کننده دارد 
پائين رفتن تب دعوای جناح               
های حکومت و یا پيشروی و             
پسروی جنبش سرنگونی افق            

برای ما  .  اش را از دست نميدهد    
چنين اجتماعی شدنی از ابتدای         

بحث .  کار یک هدف اساسى بود    
پلنوم هم تداوم این خط و تدقيق           

 . آن بود

 

چه پروسه ها و اقداماتی مد                  
نظر هستند؟ تا به تحکيم و                     
تقویت حزب مربوط است،                  
سياست ما ساختن مرتب حزب         

ما .  در متن جنبش کارگری است    
برای ایجاد یک حزب تمام عيار      
سياسی کارگری و کمونيستی            

تاکيدات و        .  تالش ميکنيم       
الویتهای کميته سازمانده حزب        

. را اینجا نميتوان بحث کرد                 
طبعا هرجا بنا به اهميت نقشه ما     

اما خط عمومی و       .  فرق ميکند  
رشته ای که همه این فعاليتها را        
به هم پيوند ميدهد این است که            

کارگر و                ،حضور حزب       
اعتراض کارگری را تقویت و          

کارگر سوسياليست  .  متحدتر کند 
و کمونيست دراین حزب بيگانه       
نباشد و حزب بدون آنها و آنها            

. بدون حزب قابل تعریف نباشند      
از نظر عملی و سبک کاری               
حزب تاکيدات مهمی دارد که             
خوشبختانه پراتيک بخش                    
محدودی از آن تا همينجا نتایج           

کار .  بسيار مثبتی داشته است         
روی جوانب سبک کاری و                
رایج کردن سبک کار                              
کمونيستی در جنبش کارگری           

. یکی از اقدامات بيوقفه ماست         
به همين اعتبار برای ما نقد                  
مرتب گرایشات راست و                      

یک .  قانونگرا موضوعيت دارد   
تاکيد مهم دیگر ما دراین زمينه         
نشان دادن صالحيت رهبری             
کمونيستها و گرایش رادیکال            
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تيغی که ميتواند پای حزب و جنبش       
ما با هوشياری        .  ما را اره کند          

. باالئی به موضوع برخورد کردیم       
درپس وضعيت و موقعيت جدید              
حزب وظایف سنگين تر و توقعاتی       
که در مقابل ما صف ميکشند را                

همينجا تاکيد کردیم که باید          .  دیدیم
مواظب بود و دچار بيماری قدیمی         
چپ رادیکال و سنتی و استفاده                 
فرقه ای از وحشت بورژوازی                 

قطبنمای سياسی و                       .  نشد
. استراتژیک حزب را نباید گم کرد       

نباید به موقعيت کنونی راضی بود         
و نباید در دستاوردهای تاکنونی              

یک نکته مهم و محوری       .  داد"  لم"
بحث اجتماعی شدن حزب برای              
ما، جایگاه قوی و موثر و گسترده           

متاسفانه .  در جنبش کارگری است      
تجارب تاکنونی احزاب کمونيست         
در مورد این سوال که اساسا بحثی         
راجع به قدرت است، رقيق کردن           
کمونيسم و یا حاشيه ای شدن بوده            

برای ما توده ای کردن                 .  است
. رادیکاليسم کمونيستی مطرح است    

راستش زیاد نياز به تفحص و غور        
اگر یک     .  دانشمندانه ای نيست         

حزب کمونيستی کارگری، حزبی         
که واقعا شایسته این نام باشد،                     
دراساس حزبی کارگری است، اگر      
چنين حزبی تریبون مارکسيستهای       
جنبش کارگری است، اگر چنين              
حزبی در لحظات و مومونتوم های       
مبارزه کارگری و کل طبقه وجود          
دارد، ميشود دیدش و ميشود به آن          
اتکا کرد، چنين حزبی عميقا                       

حزب طبقه خودش    .  اجتماعی است 
حزبی است که از این مکان         .  است

اجتماعی به جامعه و مسائل اش               
نگاه ميکند و پاسخ کارگری و                    

ما در    .  کمونيستی خود را ميدهد         
تمام .  همين راه گام برداشته ایم              

بحث کمونيسم کارگری منصور             
. حکمت براین اساس استوار است        

تمام نقد چپ رادیکال و سنتی و                 
ناسيوناليستی براین اساس استوار          

تمام نقد روشها، منشها،              .  است
سبک کار، و مناسبات حزبی چپ          
رادیکال بر همين اساس استوار               

ما حزبی ميخواهيم برای            .  است
سازماندهی انقالب کارگری و                 

چنين حزبی     .  آزادی کل جامعه        
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کارگری در اعتراضات به توده           
حزب .  وسيع تر طبقه کارگر است    

دراین زمينه باید نقش جدی و                  
از نظر  .  بدون اما و اگری ایفا کند      

سياسی و مبارزاتی و قلمروهائی        
که کل طبقه کارگر و اکثریت                  
مردم محروم با آن روبرو هستند،        
حزب روی مسئله فقر و فالکت و         
گرانی بطور ویژه قطعنامه ای              
صادر کرده است که در شماره              

یک دنياى بهتر منتشر شده و          ۵٧
 . جداگانه راجع به آن بحث ميکنيم

 

در یک کالم، مسيری که ميرویم          
خط سياسی و           .  درست است     

با .  اولویت کاریمان درست است      
شاخصهای مورد قبول یک حزب      
سياسی کارگری و مارکسيستی            

حزبی دخالتگر و         .  کار کردیم    
افق مان    .  مسئول و موثر بودیم         

روشن است و ميدانيم کجا باید                
تالش پلنوم اینبود که این          .  برویم

راه را بسرعت و سنجيده طی                 
بحث حزبيت و جا انداختن         .  کنيم

نرمها و سبک کار و موازین کار         
حزبی برای ما به این اعتبار                    
معانی وسيع تری از تحزب به               

همه اینها  .  معنی محدود کلمه دارد    
مشغله ها و سواالت واقعی و                   
عملی و روز حزب اند که در                  
پلنوم در بحثها و جلسات مختلف           

 . بدرجات متفاوت طرح شدند

  

این پلنوم یک سال           :آذر ماجدی  
. پس از تشکيل حزب برگزار شد        

از این رو موقعيت مناسبی بود که       
به فعاليت های حزب طی یک                
سال موجودیتش نگاهی انداخته            

ارزیابی پلنوم بر این نکته          .  شود
استوار بود که جهت گيری                       
عمومی استراتژیک حزب درست     

عليرغم .  و اصولی بوده است            
مدت کم و               

٧صفحه   



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

امکانات محدود، حزب                              
دستاوردهای مهمی کسب کرده            

حزب در ابتدای تشکيل،          .  است
پالتفرم حزب سازمانده، حزب             

. رهبر را در مقابل خود گذاشت           
بعالوه پروژه اتحاد صفوف                    
کمونيسم کارگری را نيز بعنوان          
یک پروژه اصلی و مهم خود                  

فعاليت حزب بر       .  تصویب کرد   
مبنای این دو پالتفرم پيش رفته             

قطعا هميشه ميتوان به این        .  است
ارزیابی رسيد، که ميشد بهتر و             

اما نکته مهم     .  سریع تر کار کرد      
این بود که جهت گيری حزب بر          
مبنای اصول تعيين شده پيش رفته       

 .است

 

طی پلنوم، چه در مباحث مربوط         
به گزارش و چه در مباحث                      
مربوط به سازماندهی و سبک              
کار سيمای یک حزب در گير در         
مبارزه کارگری و درگير در                  

. جنبش های اجتماعی را ميشد دید     
مباحث زمينی و جهت دار بسوی        
مبارزات عينی طبقه کارگر و               

این یک   .  مردم علی العموم بود        
ممکن .  واقعيت شعف انگيز است     

است پرسيده شود، مگر فعاليت            
یک حزب کمونيستی کارگری              
غير از اینست؟ خير، این دقيقا               
سبک کار یک حزب کمونيستی           

اما تالش چند سال    .  کارگری است 
اخير ما در حککا برای تغيير                 
شيفت حزب و قرار دادن آن روی       
این ریل و تبدیل حزب از یک                 
حزب مبلغ به یک حزب                             
سازمانده، آنچنان با شکست                    
روبرو شد که اکنون که ميتوانيم           
پس از یک سال به مباحث مربوط       
به سبک کار و سازماندهی                      
بپردازیم و چنين اشعاری به                    
معضالت را در ميان کادرها                  
مشاهده کنيم، احساس شعف بر             

این بنظر   .  انسان مستولی ميشود     
من مهمترین ویژگی این پلنوم                

پلنوم تالش داشت معضالت      .  بود
بر سر راه سازماندهی را حل                 

ميکوشيد سبک کار درست و     .  کند
کمونيستی را کامال بر فعاليت                
حزب حاکم کند و بازمانده های             

دسترسی خود را   .  متمرکز شویم 
از .  به جامعه گسترش دهيم             

جمله پوشش تلویزیونی و                     
. رادیویی خود را افزایش دهيم         

و امکانات مادی حزب را                     
بنيه مالی حزب     .  گسترش دهيم  

بسيار ضعيف است و این دست        
 . و پای ما را می بندد

 

یک نکته مهم و اساسی دیگر که 
پلنوم تاکيد بسياری روی آن                
داشت و زمان بسياری به آن               
اختصاص یافت، مبحث حزبيت      

بر ساختن ساختار حزبی         .  بود
چه در داخل کشور و چه در                

انضباط و     .  خارج تاکيد شد         
فعاليت هماهنگ حزبی نيز                 

. مورد تاکيد بسيار قرار گرفت         
همه اذعان داشتند که بدون یک        
حزب محکم، منضبط و مدرن           
سياسی مارکسيست امکان                   

لذا .  پيروزی نخواهيم داشت          
پلنوم قراری را در این مورد              
تصویب کرد و بر جاری کردن        
این اصول در حزب و پيشبرد            
مجدانه امر آموزش تاکيد                      

 .گذاشت

 

در مجموع باید بگویم که این              
. پلنوم بسيار موفقيت آميز بود           

یک روحيه فعال و پر انرژی و         
شاد و اميوار به آینده بر پلنوم              

نقش فعال حزب در       .  حاکم بود  
مبارزات اجتماعی و سياسی به        
همه اعتماد به نفس کمونيستی            

بویژه اخبار مربوط   .  بخشيده بود 
به اعتصاب ایران خودرو که             
درست در پایان پلنوم رسيد،               
همچون مهر تائيدی بود بر                   

 .مباحث پلنوم

  

در حاشيه          :يک دنيای بهتر        
پلنوم مراسم بزرگداشت ششمين      
سال درگذشت منصور حکمت         

چگونه :  چند مساله .  برگزار شد 
یاد منصور حکمت را ميتوان و        
باید گرامی داشت؟ نقش و                     
جایگاه کمونيسم منصور در               
تحوالت سياسی آتی چيست؟              
تعرضات به تزها و نقش و                   
جایگاه منصور حکمت را                    

 چگونه باید پاسخ داد؟
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حکم  ،تبليغات جنگی ،بزرگداشت منصور حکمت ،پلنوم سوم حزب
 ...جلب رئيس جمهور سودان

سبک کار پوپوليستی را از فعاليت         
 . حزب بزداید

 

پلنوم از همان ابتدا نسبت به امر                
چگونگی اجتماعی شدن حزب                 

مباحث مهمی در این       .  متمرکز شد  
یک نکته کليدی    .  رابطه مطرح شد   

که در این زمينه تاکيد شد، تالش              
برای جذب تعداد هر چه وسيعتری        
از رهبران عملی کارگری و                      

سوسياليست به    –کارگران رادیکال   
حزب پيشرفت هایی      .  حزب است  

در این زمينه داشته است، اما این             
هنوز ناکافی است و باید تالش خود       

. را مجدانه بر این امر متمرکز کنيم       
اکنون نام حزب، نامی شناخته شده         

. در ميان طبقه کارگر است                         
نشریات حزب در ميان کارگران،          

. بویژه صنایع کليدی توزیع ميشود        
 –توجه کارگران رادیکال                           

سوسياليست بيشتر و بيشتر به                   
. حزب و سياست هایش جلب ميشود     

تعداد کارگرانی که با حزب تماس          
. ميگيرند سریعا رو به رشد است            

سبک کار متفاوت حزب بيش از             
هر چيز این دسته از کارگران را             
به حزب متوجه و معطوف کرده             

حزب طی چند ماه اخير در          .  است
سازماندهی چند مبارزه کارگری           

اعتماد کارگران   .  نقش داشته است    
سوسياليست و رهبران       –رادیکال   

عملی کارگری دارد نسبت به حزب      
این پروسه را باید          .  جلب ميشود   

آگاهانه و با نيرو و تمرکز بيشتر به        
این کليد اصلی              .  پيش ببریم      

 .اجتماعی شدن حزب است

 

بعالوه باید بتوانيم نقش موثرتری           
در سازماندهی جنبش های                          

جنبش آزادی  .  اعتراضی ایفاء کنيم   
زن بطور نمونه یکی از این جنبش         

حزب .  های اجتماعی مهم است           
باید .  پتانسيل بسيار مناسبی دارد          

بتوانيم نيروی بيشتری مصروف           
همچنين نيروی    .  این مساله کنيم       

بيشتری باید صرف جنبش های               
بدین منظور  .  اعتراضی دیگر کنيم   

. باید حزب را تقویت و گسترده کنيم 
باید بر عضو گيری گسترده                        

۵٨شماره   

پلنوم مصادف بود با       :آذر ماجدی 
ششمين سالگرد درگذشت منصور     

موقعيت را مناسب دیدیم      .  حکمت
. که با هم یاد او را گرامی بداریم           

فيلم سخنرانی او در کنفرانس                  
. را دیدیم       1999آلمان در سال          

صحبت های او انگار خطاب به            
برای اولين   .  پلنوم ما گفته ميشد        

سال اخير که به یاد        6بار در این     
او مراسم یادبود برگزار ميکنيم و        
هر زمان فيلم یکی از سخنرانی             
های او را نگاه ميکنيم، فعاليت              
حزب را با سخنان او نزدیک                  

. این جای شعف دارد             .  ميدیدم
احساس ميکردم باالخره توانسته         
ایم سياست ها و سبک کاری که             
او آنقدر بر آن تاکيد داشت را کم            

 . و بيش در حزب جاری کنيم

 

بنظر من تنها راه گراميداشت او           
در عرصه سياسی، تالش برای            
پياده کردن سياست ها و سبک               
کاری است که او مد نظر داشت و     
تالش بسياری برای جاری کردن        

پس از مرگ   .  آن در حککا داشت    
او سبک کار حککا یک بازگشت         

اکنون حککا  .  کامل به عقب داشت   
هيچ ربطی به کمونيسم کارگری          
منصور حکمت ندارد، نه در                  

یک .  سطح نظری و نه در عمل          
سبک کار پوپوليستی کامل بر این       

سبک کاری که   .  حزب حاکم است  
منصور حکمت در کنگره اول              

. اتحاد مبارزان کمونيست نقد کرد      
تالش ما برای حاکم کردن سبک          
کار کمونيسم کارگری در حزب           

 .بهترین راه گراميداشت او است

 

بعالوه، اکنون سياست های راست     
و سکتاریستی به نام او در دو                  
حزب حککا و حکمتيست حاکم             

این سياست ها را به اسم             .  است
. منصور حکمت خواهند نوشت          

این وظيفه ما است که با قاطعيت           
این سياست ها را نقد کنيم و                       
بکوشيم تا سياست های کمونيسم          

کارگری را در   
٨صفحه   



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

باید بکوشيم     .  حزب حاکم کنيم        
رادیکاليسم دیدگاه کمونيسم                     
کارگری منصور حکمت را                   

باید .  اجتماعی و توده ای کنيم             
هشيار باشيم که در راه اجتماعی          

این یکی  .  شدن به راست نچرخيم     
از نکات محوری کمونيسم                       

. کارگری منصور حکمت است          
ضمنا باید تالش کنيم که ادبيات او       
را هر چه وسيعتر در جامعه                   

نوشته های او را به       .  انتشار دهيم 
زبان های مختلف ترجمه کنيم و           
او را هر چه وسيعتر در سطح                

این ها را ما    .  بين المللی بشناسانيم  
از ابتدا در دستور کار خود                       
گذاشته بودیم، اما متاسفانه                        
اختالفات و جدایی ها در حککا             

باید دوباره    .  مانع این کار شد           
 .دست بکار شویم

 

اکنون درست به خاطر این                       
اختالفات و جدایی ها، جریانات           
چپ دیگر، بویژه کسانی که در             
دوره ای از حزب جدا شده اند،              
باصطالح به نقد نظرات منصور        

بنظر .  حکمت آغاز کرده اند              
ميرسد که فکر کرده اند، در این            
وضعيت کسی نيست که پاسخ                

به تئوری   .  درخور به آنها بدهد        
های غيرمارکسيستی و زنگ زده      
دست برده اند تا مارکسيسم                       

از .  منصور حکمت را نقد کنند           
این بگذریم که اینها تا زمانی که            
خود او زنده بود، بخود جرئت               
این کار را نميدادند، اما این                      

این .  تعرضات باید پاسخ بگيرد         
. نيز یکی از وظایف مهم ما است        

تاکنون هم این ما بوده ایم که از              
منصور حکمت و تاریخ حزب              
کمونيست کارگری در زمان                  
حيات منصور حکمت در مقابل            
تعرضات و تحریفات دفاع کرده          

این کار را باید مجدانه و                 .  ایم
 .قاطعانه به پيش ببریم

 

پيروزی انقالب کارگری کامال            
منوط به این است که ما بتوانيم               
یک حزب وسيع سياسی                             
مارکسيستی بسازیم که کارگر               

و      57بعد از انقالب             .  است
مجادالت مارکسيستی مهمی که       
صورت گرفت، کمونيسم                     
کارگری منصور حکمت یک           
ترند وسيع و شناخته شده است           
که رد پایش را در هر تحرک              

. سياسی آزادیخواهانه ميتوان دید 
. اما این برای ما کافی نيست               

هدف ساده و روشن ما پيروزی        
. کمونيسم در ایران است                       

منصور حکمت و استراتژی              
کمونيستی کارگری او در محور     

برای ما  .  این تحوالت قرار دارد   
مسئله اینست که طبقه کارگر              
ایران اینبار در تحوالت سياسی       
با حزب کمونيستی اش، با صف      
متمایز طبقاتی اش در مقابل کل        
بورژوازی، با پرچم آزادی                
جامعه و بعنوان رهبر آزادی             

معنی مشخص  .  بشر حضور یابد  
این مسئله اینست که حزب                    
بتواند حزبی باشد که با این                   
سياستها و این پرچم در                           
سنگرهای اساسی به جنگ                  

معنی اش     .  بورژوازی برود     
اینست که کمونيسم کارگری را        
بعد از یک دوران طوالنی از             
شکست انقالب اکتبر بار دیگر         

. به افق آزادی بشر تبدیل کرد            
معنی اش اینست که کارگر بار         
دیگر با کمونيسم یک پدیده واحد      
شود و حزب کارگری                             
کمونيستی حزب رهبران و                 
پيشروان طبقه ای باشد که                    
صالحيت و شایستگی و توان            
عينی به فرجام رساندن انقالب         
کارگری عليه سرمایه داری را        

ما چنين حزبی ميخواهيم       .  دارد
 . و برای این امر تالش ميکنيم

 

پاسخ ما به صف ضد کمونيستی       
کارگری منصور حکمت بدوا           
پاسخی اجتماعی و طبقاتی                   

این یعنی با حضور موثر       .  است
حزب در سنگرهای مهم نبرد            
طبقاتی در مقابل بورژواها و             
حکومت شان، یعنی مقابله با آرا      
طبقه حاکم و ایدئولوژی منحط          
بورژوائی، یعنی رفع موانع               
پيشروی کارگر در مبارزه عليه      
سرمایه داری و حکومت                      

ازاین موضع    .  مرتجع اسالمی   
اجتماعی و طبقاتی، پاسخ                     
موکلين ریز و خجول                               
بورژوازی را که با زبان و                  
عبارت پردازیهای چپ، کارگر      

 هيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد
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بتواند در آن مبارزه خود را به پيش 
چنين حزبی باید بر مبنای               .  برد

سياست ها و نظرات منصور                     
. حکمت شکل گيرد و به پيش رود          

به ميزانی که ما بتوانيم در راستای         
نظرات منصور حکمت حرکت               
کنيم و سياست های سازماندهی و           
سبک کاری او را در حزب جاری         
کنيم، امکان پيروزی انقالب                      
کارگری و استقرار جمهوری                   

. سوسياليستی افزایش می یابد                   
کمونيسم کارگری منصور حکمت        
تنها راه پيروزی انقالب کارگری           

 . است

 

منصور حکمت      :سياوش دانشور  
کمونيست انقالبی و مارکسيستی             
بود که تمام عمرش را در دفاع از            
کمونيسم ضد کاپيتاليستی و                         

. مارکسی و کارگری سپری کرد            
عمر کوتاهی که متاسفانه اجازه               
نداد که کار و پروژه ای را که در             
صحنه سياست ایران شروع کرد به      

منصور حکمت      .  فرجام برساند     
بعنوان یک کمونيست و یک نظریه      
پرداز مارکسيست و یک انقالبی             
سازش ناپذیر در مبارزه کمونيستی      

. غيرقابل حذف و انکار است                    
کسانی که ميخواهند قواره فرقه اى        
کوچک خود را با زدن و یا کنار               
زدن منصور حکمت بزرگ جلوه          

 . دهند اشتباه سنگينی ميکنند

 

اوال، .  برای ما مسئله متفاوت است      
این حزب منصور حکمت و مدافع         
سياستهای کمونيستی مارکس و               

به این اعتبار   .  منصور حکمت است  
دفاع از مارکس و منصور حکمت         

. برای این حزب تعطيل ناپذیر است     
ثانيا، بزرگداشت منصور حکمت          

. برای ما موضوعی سياسی است          
نه فقط باید منصور حکمت را                    
معرفی کرد و نسل جدید را به                    
خواندن بيشتر آثارش تشویق کرد،        
بلکه باید خط و سياست                                   
مارکسيستی و کارگری منصور             
حکمت را به خط مسلط کمونيسم             

این امر امروز      .  ایران تبدیل کرد     
وجود دارد اما برای ما ناکافی                   

۵٨شماره   
را از کمونيسم و انقالب کارگری        

به نظر  .  ميترسانند نيز خواهيم داد   
من تعرض به کمونيسم و                           
مارکسيسم نه جدید است و نه حتی       
با پيروزی کارگری در ایران                 

این یک ویژگی      .  خاتمه می یابد     
نظام ضد کارگر سرمایه داری و         

با .  متفکرین قلم به مزد آنهاست          
اینحال ما بعنوان کمونيست باید             
در کشمکشهای مهم فکری دوره          
خود از موضع و منفعت و                         
حقانيت کمونيسم کارگری شرکت      

ما پاسخ هر تحریفی را                .  کنيم
ميدهيم، اما توجه اکيد داریم که              
وقت خود را به جریانات و محافل       
بی تاثير و حاشيه ای مشغول                   

که تاکنون نتوانسته اند یک  ،کردن
ليوان شير به غذاى کودک کارگر       

کاری عبث و بيهوده       ،اضافه کنند 
وارد شدن دراین سطح             .  است

پائين آوردن کمونيسم و                               
دشمن ما     .  منصورحکمت است    

بورژوازی است و طبقه حاکم                
" خطر"بيش از هر کسی                           

کمونيسم کارگری و منصور                  
" خطر"این   .  حکمت را ميشناسد    

باید به کابوس شبانه روزی اینها          
و این یعنی بردن این        .  تبدیل شود 

دیدگاه و این نقد و این نگرش و               
این روش مبارزه به جائی که                  

کاری که ما با       .  مربوط به آنست    
من .  افتخار آن را شروع کرده ایم       

راه بهتر و موثرتری برای دفاع           
هر .  از منصور حکمت نميشناسم     

نوع دفاع دیگری از منصور                  
حکمت، بدون دفاع از حرمت                
انسانی کارگر و بدون تبدیل                     
کمونيسم کارگری منصور حکمت     
به پرچم انقالب کارگری،                         
دربهترین حالت دفاعی سکتی و          

چنين .  برای مصارف دیگر است      
نه فقط نفعی برای                "  دفاعی"

کارگر و کمونيسم و منصور                   
حکمت بعنوان زبان گویای آن               
ندارد بلکه تالشی آگاهانه یا                     
ناآگاهانه عليه منصور حکمت و          

 .    بزیر کشيدن پرچم آنست

 

آنچه در حاشيه              :علی جوادی    
پلنوم برگزار شد یاد بود کوچکی         

. برای یک انسان بزرگ بود                  
انسان بزرگی که نقش اش حداقل         
در تاریخ تحوالت ایران و منطقه         
و شاید در جهان، زمانيکه                         
کمونيسم کارگری به اهداف خود         

دست یابد، بی      
٩صفحه   



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

اما .  نظير است و خواهد بود               
چگونه ميتوان یادش را گرامی             
داشت؟ منصور حکمت یک                   
شخصيت همه جانبه و چند بعدی         

تجسم و فشرده و سمبل               .  است
به .  کليت کمونيسم کارگری است      

این اعتبار پرداختن به تمام                       
جوانب چنين مجموعه ای معموال       

بنظر من  .  کار چندان آسانی نيست   
در دو سطح ميتوان و باید حق                
مطلب را در باره منصور حکمت       

: در ظرفيت سياسی         .  ادا کرد    
پرداختن به جوانب متعدد تالش            
او، ویژگی ها و رگه فکری که              
نمایندگی ميکرد، نقش و جایگاه           
نقطه نظرات و پراتيک سياسی و        

و از طرف دیگر       .  اجتماعی اش  
در ظرفيت   :  در ظرفيت شخصی    

. انسانهایی که در کنار او بودیم             
در تجربيات سياسی و حزبی او            
در برخی از تجربياتش سهيم                  

من در اینجا به گوشه هایی       .  بودیم
از تالش عظيم سياسی او و رگه           
فکری و جنبشی که او نمایندگی            

 .ميکرد اشاره ميکنم

 

منصور حکمت سيما و مکان                 
اجتماعی کمونيسم را در ایران و         

ویژگی ها و   .  منطقه دگرگون کرد  
مختصات کمونيسم را در دوران         
پيش از منصور حکمت در نظر           
بگيرید، آن را با کمونيسم                          
کارگری در دوران منصور                    

واضح است   .  حکمت مقایسه کنيد   
که به دو پدیده سياسی و اجتماعی        

. کامال متفاوت نگاه می کنيد                   
کمونيسم پيش از منصور حکمت        

به .  بدهکار بود .  کيسه بوکس بود   
لحاط اجتماعی اساسا جنبش                    
تحصيل کردگان و دانشجویان و          

اساس .  روشنفکران جامعه بود        
سوخت و ساز و تحرکش در                   
صفوف این نيروها و اقشار                     

کارگر و مشغله های      .  جامعه بود 
کارگری و انقالب کارگری و                
سازماندهی کارگری مساله اش           

به .  نيروی کارگری نبود       .  نبود
لحاظ سياسی و نظری عميقا                    
پوپوليست و آغشته به انواع                    
تمایالت و گرایشات عقب مانده و        

این .  کمونيسم کارگری است         
رگه فکری را ميتوان حکمتيسم       
و یا ميتوان کمونيسم کارگری            

ویژگی .  منصور حکمت ناميد      
ها و تمایزات خطوط فکری و           
سياسی منصور حکمت آن قدر         
است که او را در سنت مارکسی       
به تئوریسين ویژه و حتی                      

. متمایز از لنين قرار دهد                      
منصور حکمت نماینده کمونيسم     
کارگری در دوران سقوط و                
فروپاشی بلوک شرق و                          
پرچمدار انقالب کارگری در             
دوران تهاجم ضد کارگری                  

منصور حکمت،   .  سرمایه است  
مارکسيسم را در جهان معاصر       
بعد از سقوط بلوک شرق                       

تمایز .  تعریف و باز تعریف کرد    
و نقد این کمونيسم را در قبال              
سایر جنبشای اجتماعی تببين             

نقد به دمکراسی و ترسيم        .  کرد
خطوط تمایز تالش کمونيسم              
کارگری برای آزادی و محدوده      
و قالبی که دمکراسی بر آزادی         
ميگذارد، یک تالش تعيين کننده      
در روشن کردن دقيق کمونيسم         
کارگری از چپ ترین                             
استنباطات و برداشتهای ليبرالی     

یک .  و دمکراسی خواهانه است    
بعد دیگر کار او در نقد                            
ناسيوناليسم و ملت و مقوله حق        
تعيين سرنوشت و مباحث ناشی       

کمونيسم کارگری   .  از آن است    
جنبشی بدون کوچکترین شائبه         

ضد .  ناسيوناليستی است           
تعميق .  ناسيوناليستی است         

نظری و سياسی چنين نقدی یک      
ضرورت و ویژگی تالشهای             

نقد مذهب  .  منصور حکمت است  
و برافراشتن پرچم مذهب                     
ستيزی یک بعد دیگر کار                     

در دنيایی که کثافت             .  اوست
مذهب و جریانات مذهبی                      
زندگی روزمره را در اسارت           

کمونيسم .  خود گرفته است            
کارگری در منتهی عليه چپ              
جامعه باید پرچمدار چنين                    

این مجموعه و       .  حرکتی ميشد  
بسياری جوانب فرعی تر                     
عرصه های متعددی از کار               
نظری و سياسی منصور                       

این تالشها تماما    .  حکمت هستند 
بيانگر تالشی هستند که با                     

، تفاوتهای           "تفاوتهای ما          "
کمونيسم کارگری و سایر                     

. جنبشهای اجتماعی آغاز شد            
این تالشها و این رگه فکری                
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منصور حکمت   .  حتی مذهبی بود     
. این جنبش را دگرگون کرد                        

پوپوليسم را روی تناقضاتش خرد          
آثاری چون، اسطوره                 .  کرد

بورژوازی ملی و مترقی، حل                  
مساله ارضی، خطر فالکت و راه           

 –مبارزه با آن، دو جناح بورژوا             
امپریاليست و نقد سوسياليسم خلقی        

آثاری جاودانه در نقد سنت و        ...  و  
اما این    .  گرایش پوپوليستی است      

مجموعه تنها یک رکن تالش                     
بخش دیگر   .  منصور حکمت است    

آثارش در نقد سبک کار پوپوليستى       
دریچه ای بود برای تغيير مکان               
اجتماعی و طبقاتی جنبش                             
کمونيستی در ایران و انجام یک              

در .  انتقال عظيم اجتماعی و طبقاتی    
این چهارچوب تالشهایی که از                
کنگره اول اتحاد مبارزان                             
کمونيست انجام شد، تا مباحثی در          
مورد سياست سازماندهی                            
کارگری، آژیتاتورهای علنی،                 
حوزه های حزبی و آکسيون                        
کارگری، تشکلهای توده ای                       
کارگری، سبک کار کمونيستی،             

آثاری از   ...  عضویت کارگری و       
مجموعه درخشان و ارزنده                        
منصور حکمت در زمينه سبک              

کمونيسم کارگری قبل     .  کار هستند  
و بعد از منصور حکمت دو پدیده            

دو جنبش اجتماعا      .  کامال متفاوتند  
این تالشها به ترسيم               .  متفاوتند

سيمای سياسی و مختصات                          
اجتماعی و طبقاتی جنبشی کمونيسم     

امروز این     .  کارگری منجر شد        
 .جنبش کامال تعيين یافته است

 

اما به نظر من ویژگی و نقش                      
برجسته منصور حکمت را باید در        
رگه فکری و ویژه ای که او در                 
سنت مارکسی و کمونيستی                         

منصور .  نمایندگی ميکرد، شناخت    
حکمت فقط یک متفکر عظيم                     

. مارکسيستی در چند دهه اخير نبود     
منصور حکمت فقط یک پراتيسين         
و سازمانده و رهبر حزبی در                     

منصور .  دوران معاصر نبود             
حکمت در عين حال نماینده یک               
رگه فکری در چهار چوب سنت              
مارکسی و در صفوف جنبش                     

۵٨شماره   
یک مجموعه نظری و سياسی               
است که از نظر من مختصات                
عمومی کمونيسم و مارکسيسم               

. منصور حکمت را بيان ميکنند           
هيچ متفکر دیگری در تاریخ                   
معاصر چنين جایگاه و نقشی                  

منصور حکمت      .  نداشته است     
نماینده انسانيت و سوسياليسم                  

 .معاصر است

 

پرسيده اید به تعرضات به تزها و        
تالشهای منصور حکمت چگونه        
باید برخورد کرد؟ مساله ساده ای        

این تعرضات تالشی برای       .  است
مقابله با رادیکالترین نيروی                   
کمونيسم معاصر در سازماندهی         

جنبشهای .  انقالب کارگری است     
غير   –اجتماعی غير کمونيستی         

کارگری ناچارند در پروسه                    
تحرک خودشان با کمونيسم                     

. منصور حکمت رو در رو شوند        
این دیناميسم حرکت این                             

این تالشها را به              .  جنبشهاست
. سادگی ميتوان و باید در هم کوبيد  

پروسه نقد و جارو کردنشان                    
متفاوت از نقد و افشای بسترهای         
اصلی چنين گرایشاتی در جامعه         

به همان درجه که ما                  .  نيست
 –ناسيوناليسم و جنبش ملی                      

اسالمی و مبانی سياسی و نظری         
آنها را نقد ميکنيم در عين حال                
 .   این جریانات را حاشيه ای ميکنيم

 

بار دیگر            :يک دنيای بهتر           
. تبليغات جنگی اوج گرفته است          

دولت اسرائيل دست به یک                      
عمليات آزمایشی حمله نظامی              

رژیم اسالمی          .  زده است         
موشکهای ميان برد خود را                     

در عين حال    .  آزمایش کرده است   
جام "و     "  سازش"صحبت از          

" حمله نظامی اسرائيل    "و   "  زهر
اخيرا نيز اعالم      .  به ایران است     

شد که یک دیپلمات عاليرتبه                    
آمریکایی در مذاکرت با هيات               
نمایندگی رژیم اسالمی شرکت             

ارزیابی عمومی شما    .  خواهد کرد 
چيست؟ آیا سازش و بند و بستی            
در راه است؟ آیا حمله نظامی                  
قریب الوقوع است؟ مالحظات             

 عمومی کدامند؟ 

 

این مجموعه در            :علی جوادی   
حقيقت هر دو      

١٠صفحه   



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

سوی یک کشمکش و جدال                      
این .  عمومی تر را بيان ميکنند           

نيروها امروز پرچمدار دو قطب         
. تروریستی در سطح جهان هستند     

یکی برای تثبيت موقعيت جهانی         
و بالمنازع خود در پس از سقوط         

دیگری .  بلوک شرق تالش ميکند     
برای گسترش سهم و تضمين                 
بقای حاکميت اسالم سياسی در             

قطعنامه .  سطح منطقه و ایران          
مصوب پلنوم سوم حزب در این           
زمينه بطور مفصل بحث کرده             

و چنين روندی را کامال            .  است
از نقطه    .  پيش بينی کرده است         

نظر ما، هم حمله نظامی محتمل           
است و هم سازش موقت و بند و             

هم مذاکره    .  بست این جریانات       
. ميکنند، هم تهدید به حمله ميکنند       

این عرصه ها ویژگی درگيری و        
کشکمش دو قطب تروریستی                

زمانی برای محدود  . معاصر است
کردن عرصه های فعاليت و دامنه    
نفوذ یکدیگر وارد جنگ و حمله           

در .  نظامی و کشمش ميشوند             
مقاطعی برای تثبيت موقعيت خود      
و حفظ آنچه در کنترل دارند،                  
وارد مذاکره و بند و بست                          

و باز این روند جنگ و          .  ميشوند
کشمکش و سازش و بند و بست و        

این دور     .  مذاکره دنبال ميشود        
تسلسل کشمکش دو قطب                          

. تروریستی جهان معاصر است          
چيزی شبيه به تقابل دو اردوی              
جهانی غرب و شرق در دوران            

همانطور که در          .  جنگ سرد    
عرصه هائی می جنگيدند، در               
عرصه هائی وارد مذاکره و بند و       

 . بست ميشدند

 

در قطعنامه حزب در این زمينه            
این تقابل در حال        "  :  آمده است  

حاضر از اصلی ترین جدالهای            
تداوم تقابل   .  جهان معاصر است     

تروریستی ميان دو قطب                          
تروریسم عواقب جهانى و منطقه        

این جدالی     .  اى خطيری دارد         
گسترده و همه جانبه است و از              
هم اکنون ميتوان مهر این تقابل را       
بر آرایش و بر کليه وحدت های            
سياسی و نظامی و فرهنگی و                

اسالم سياسی در خاورميانه و           
مشخصا حفظ و ثبيت                                
پيشرویهای این جریان در                    

 . عراق و جهان عرب است

 

در اینصورت به مساله حمله              
ما .  نظامی چگونه باید نگریست    

هر روز شاهد اعالم تهدیدات             
مسلما آمریکا و     .  طرفين هستيم  

اسرائيل و متحدینش نميخواهند        
شاهد دیدن یک جمهوری                      

اما در     .  اسالمی اتمی باشند         
رسيدن به این هدف خود در                 
حال حاضر دارای محدودیتهای      

واقعيت این      .  متعددی هستند     
است که هر گونه حمله نظامی           
چاشنی یک جنگ و یک                        
مجموعه از عمليات گسترده              

عمليات .  نظامی خواهد شد            
نظامی محدود برای از بين                  
بردن تاسيسات هسته ای                        
جمهوری اسالمی یک تصور           

هر اقدامی با   .  پوچ و باطل است   
مجموعه ای از واکنشها در                 
منطقه و چه بسا در جهان                      

شعله های    .  مواجه خواهد شد      
جنگ و کشمکش را در مناطق         
و کانونهای متعددی در سطح             
منطقه گسترده خواهد کرد که            
بسادگی قابل کنترل و مهار                  

از طرف دیگر        .  نخواهد بود   
ماشين نظامی آمریکا توان وارد      
شدن به یک جنگ با نيرویی               
مانند جمهوری اسالمی را                   

در افغانستان و عراق           .  ندارد
دچار مشکالت متعدد و گسترده       

ژنرالها و سازمانهای    .  ای است 
امنيتی که چندی پيش با اطالعيه      
خود عمال مانعی در مقابل نقشه        
های باند نئو کنسرواتيو هيات            
حاکمه آمریکا قرار دادند،                    
کماکان بر نظرات و مکانهای           

بر پی   .  سابق خود قرار دارند       
آمدها و عواقب چنين فاجعه ای         
برای هيات حاکمه آمریکا                    

از طرف دیگر مخالفت       .  واقفند
عمومی افکار عمومی چه در            
آمریکا و چه در سطح جهان                

. یک عامل بازدارنده جدی است     
در نقطه مقابل این فاکتورها باید      
فاکتور دیوانگی و                                      
افسارگسيختگی در هر دو سو           

در .  این کشمکش را اضافه کرد     
شرایطی که دو اردو در مقابل           
هم دست به آرایش سياسی و                
نظامی زده اند، هر واقعه                      
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مذهبی دولتها و جریانات درگير              
کل دستگاه    .  ميتوان مشاهده کرد       

اسالم در مقابل دستگاه مسيحيت و         
. یهودیت صف آرائی کرده است             

این جدال تاکنون سيماى سياسى و          
فکرى جهان و منطقه را دستخوش        
تغييرات عميقی کرده  است و مانند        
هر تقابل جهانی فراز و نشيبهای              

تقابل سياسی،   .  خود را دارا است       
سازش موقت، مذاکره، تحریم                  
اقتصادی و تجاری و مالی و                       
جنگ، از عرصه های متفاوت این        

جبهه .  رو در رویی ارتجاعی است     
های اصلی این تقابل در حال                      
حاضر عراق، فلسطين، لبنان،                 

رژیم .  افغانستان و ایران است              
اسالمی و هيات حاکمه آمریکا در          
مرکز این دو قطب و تقابل جهانی           

تقسيم قدرت، تغيير        .  قرار دارند   
توازن قوای سياسی و جغرافيای             
سياسی منطقه از پی آمدهای                       

 ".اجتناب ناپذیر این جدال است

 

بنظر من سازش و بند و بست                     
پایداری ميان نيروهای اصلی این          
دو قطب و مشخصا رژیم اسالمی           
و آمریکا با توجه به موقعيت این              

هر گونه     .  نيروها محتمل نيست        
رسيدن به تعادل دیگری ميان این            
نيروها و یا سازش پایدار نيازمند            
تغييرات جدی در ویژگی ها و                   
نيروهای هر کدام از طرفين و                   
مشخصا رژیم اسالمی است که                
چنين چشم اندازی را به یک                        
دورنمای کم و بيش غير محتمل در        

به .  شرایط کنونی تبدیل ميکنند             
عبارت دیگر هر گونه تغيير                       
استراتژیک در مناسبات این نيروها   
تا آنجا که به حکومت اسالمی                    
برميگردد مستلزم تغييرات جدی            

. در صفوف جمهوری اسالمی است    
چنين تغييراتی شاید در زمانی که           
رژیم اسالمی راه حل و قدرت                   
مانور دیگری نداشته باشد، هم از           
باال و هم از پایين در زیر ضربات          
خرد کننده ای قرار گرفته باشد که           
حتی راه فرار موقتی هم نداشته                 
باشد، یک راه حل برای رژیم                    

اما در شرایط کنونی     .  اسالمی باشد 
اساسا تالشی برای حفظ موقعيت            

۵٨شماره   
کوچکی ميتواند زمينه یک فاجعه       

 .  جهانی شود

 

مالحظات عمومی ما در زمينه             
سياست ما در قبال حمله نظامی             
احتمالی و جنگ چه در قطعنامه           
اخير حزب و چه در بيانيه های              
قبلی حزب تماما و با جامعيت قيد         

من خوانندگان را به         .  شده است  
مطالعه دقيق این اسناد رجوع                 

. خط ما کامال روشن است      .  ميدهم
ما برای سرنگونی رژیم اسالمی         
در پس یک انقالب کارگری و               
برای شکست نظم نوین ارتجاعی       
و قدر قدرتی و قلدری آمریکا و             

ما تنها   .  متحدینش مبارزه ميکنيم    
یک منفعت داریم و آنهم امر                     
آزادی و برابری و رفاه همگان             

سرنگونی تمام و   .  در جامعه است  
کمال رژیم اسالمی پيش شرط               

 . تحقق چنين سياستی است

 

دادگاه جنایی بين   :  يک دنيای بهتر  
المللی حسن عمر البشير را به                
جرم جنایت عليه بشریت متهم                
کرده است و خواهان محاکمه او           

از هم اکنون صف بندیهایی      .  است
در سطح جهان در قبال این مساله        

نظر هيات   .  صورت گرفته است     
دایر حزب در این زمينه چيست؟         
اگر خامنه ای یا رفسنجانی در این       
ليست قرار گيرند چگونه باید                  

 برخورد کرد؟ 

 

به نظر من              :سياوش دانشور    
اجراى عملى این حکم بدالیل                 
شکافهاى موجود بين المللى و                
محاسبات و منافعى که هر سو                

و همينطور بدليل پيامدهاى        ،دارد
فورى آن در سودان و دیگر                     
کشورهاى آفریقائى دور از                      

سال گذشته هم         .  دسترس است    
قضات همين دادگاه کيفری بين              
المللی احکام  بازداشت احمد                   
هارون، یکی از وزیران دولت             
سودان، و احمد خشيب، رهبر                
یک گروه شبه نظامی فعال در               
دارفور را به اتهام ارتکاب                       

اما    .جنایات جنگی صادر کردند       
اینها هنوز راست راست راه                   
ميروند و حسن عمر البشير نيز             
در صف اول تظاهرات                               
هوادارانش شرکت کرده و جواب       

نوع احمدى           
١١صفحه   



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

این .  نژاد را به این حکم داده است      
در حالى است که به گفته                            

در "کارشناسان بين المللی،                    
جریان جنگ داخلی سودان که از        

آغاز شده تا کنون              ٢٠٠٣سال    
دست کم دویست هزار تن جان              
خود را از دست داده و دو و نيم              

 ". ميليون نفر نيز آواره شده اند

 

از آنجا که در بيانيه دادستان                    
دادگاه بين المللی اعالم شده                      

سودان "  تمامی دستگاه دولتی        "
متهم به شرکت و سازماندهى                 
عمليات سازمان یافته عليه                       

 ،غيرنظاميان در دارفور هستند          
بنابراین اجراى عملى این حکم به       
معنى تالش مستقيم نظامى براى          

. سرنگونى دولت سودان است              
اینکه بحران فعلى سودان که خود       
ناظران سازمان ملل آنرا در                   
آستانه جنگ داخلى جدیدى                      

با این حکم اخير       ،ارزیابى ميکنند 
به کجا ميرسد؛      براى عمر البشير   

تابعى از اولویت جنگ                                
. تروریستها دراین منطقه است            

نوع برخورد و صف بندیهاى                
و    ،موجود در قبال این موضوع         

همينطور درجه اعمال فشار                   
دیپلماتيک به دولت حسن عمر              

چه از طریق دولتهاى                ،البشير
غربى و سازمان ملل و چه توسط        

تابعى     ،کشورهاى اتحادیه آفریقا      
از این اولویت و معضالت                       

چون .  مشخص منطقه اى هستند       
مابقى سران این دولتها و                            
گروههاى نظامى دست کمى از            

اگر .  حسن عمر البشير ندارند            
که فعال      ،جنگ در دستور نباشد       

این حکم ميتواند تلطيف              ،نيست
شود و نتيجه آن در داالنهاى                    
دیپلماتيک سازشى سياسى و                  
تعادلى موقت و مقدور بين                        
نيروهائى در سودان باشد که                  
دسته جمعى زندگى مردم را گرو        

 . گرفته اند

 

اما موضع ما نسبت به این حکم             
ما هيچگونه      ،اول.  دو جنبه دارد    

احساس ناراحتى از محاکمه                    

و افغانستان و آمریکاى التين و        
هر گوشه دنيا مستقيما دست                

کنار حسن عمر البشير          ،داشتند
و ميلوسویچ و دیگران محاکمه         
نشوند؟ این ریاکارى و                            
استاندارد دوگانه از کجا مى                
آید؟ ما بعنوان جنبش                                 
سوسياليستى و انسانهاى                       
آزادیخواه و خواهان اجراى               

از   ،عدالت و روشن شدن حقایق     
هر درجه تالش براى افسار                
زدن به تبهکاران سياسى و                  

در عين  .  نظامى استقبال ميکنيم   
حال ميدانيم بسيارى از کيس              
هاى دادگاه جنایی بين المللی               
هدفش نه اجراى عدالت بلکه              
گوشه اى از اعمال قدرت طرف   
پيروز در یک جنگ وسيع تر            

ما طرف هيچکدام از این       .  است
اردوهاى تروریستى و قوانين           

با هر دو در تقابل        .  شان نيستيم 
در عين حال تالش داریم            .  ایم

راسا و توسط انقالب پيروزمند        
کارگرى به موضوع جرم و               
جنایت عليه بشریت در                           
دادگاههاى عادالنه و صرفا                
براى کشف حقيقت و عبور از           

از .  آنها به این سوال پاسخ دهيم       
امروز تا استقرار حکومت                  

ما از زاویه منفعت              ،کارگرى
جنبش مان و اصول انسانى مان       
و مواضع روشن سياسى و                   
طبقاتى مستقل مان به این                      

به .  موضوعات برخورد ميکنيم   
همين اعتبار اگر این دادگاه                  
بجاى حسن عمر البشير حکم             

دستگاه حکومتى    "جلب کليت        
و امثال      "  جمهورى اسالمى     

ما    ،خامنه اى را صادر ميکرد        
از این موضوع به نفع گسترش         
جنبش آزادیخواهانه مان براى          
سرنگونى انقالبى جمهورى              

 .     اسالمى بهره ميبردیم

 

اعتراض :  يک دنيای بهتر            
کارگران ایران خودرو یک                
اعتصاب مهم در یکی از                       
بزرگترین مراکز کارگری                 

رژیم واکنش ویژه ای به        .  است
حضور حزب اتحاد کمونيسم             
کارگری در این اعتراضات               

این اعتراض چه       .  کرده است   
جایگاهی در استراتژی عمومی      

 حزب برای پيشروی دارد؟  

 

 هيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد
 

حکم  ،تبليغات جنگی ،بزرگداشت منصور حکمت ،پلنوم سوم حزب
 ...جلب رئيس جمهور سودان

جنایتکارانى مانند حسن عمر                    
البشير در دادگاههاى بين المللى               

راسا    ،اگر بدست ما باشد        .  نداریم
حسن عمر  .  اینها را محاکمه ميکنيم    

اگر .  البشير خامنه اى سودان است      
 ،خامنه اى مشمول این حکم ميشد           

ما بعنوان اپوزیسيون سرنگونى              
طلب و انقالبى و ضد جمهورى                

خود ما    .  اسالمى خوشحال بودیم      
بارها گفته ایم که سران جمهورى           
اسالمى باید در دادگاههاى بين                  
المللى بجرم جنایت عليه مردم                   

این اما      .  سيویل محاکمه شوند          
موضع ما در اپوزیسيون است و              
تالشى است براى انزوا و تضعيف        

. جمهورى اسالمى در سطح جهانى     
ما انزواى رژیم اسالمى را به بند و      
بست دولتها با این جنایتکاران                   

در عين حال ما در       .  ترجيح ميدهيم 
همين زمينه سياست مستقل دیگرى       

ما براى سرنگونى           .  هم داریم     
جمهورى اسالمى و محاکمه سران        
و کارگزاران جنایت عليه مردم               
توسط دادگاههاى منتخب و عادالنه       

در .  حکومت کارگرى تالش ميکنيم   
موقعيت قدرت سياسى موضع ما            
محاکمه جنایتکاران اسالمى توسط       

اگر جریانى      .  خود مردم است          
انقالبى و کارگرى در سودان وجود      
داشت و قدرت را در اختيار                        

موضع ما محاکمه حسن          ،ميگرفت
عمر البشير توسط دادگاههاى                   
عادالنه آن دولت انقالبى و                           

 . کارگرى بود

 

نکته دیگر اینست که از نظر ما                  
دادگاه جنایی بين المللی ارگانى در         
خدمت قدرتهاى حاکم دنياى امروز       
و منافع و اولویت هاى سياسى                   

اگر واقعا چنين دادگاهى        .  آنهاست
محل بررسى جرم و جنایت جنگى         

 ،عليه بشریت و مردم بيدفاع بود             
اگر آن اصول حداقل اعالم شده در         
منشورهاى جهانى که مبناى هویت       
و کار این دادگاه است واقعا اجرا             

اگر استقالل این دادگاه مورد       ،ميشد
چرا نميبایست بوش و        ،سوال نبود 

بلر و خامنه اى و سران ارتش و               
پارلمانترهاى متشخص غربى که          
در دهها جنایت در آفریقا و عراق            

۵٨شماره   
خبر این اعتراض و      :  آذر ماجدی 

به آن، در پایان    "  حراست"واکنش  
پلنوم به ما رسيد، در پایان سه                 
روز بحث در مورد دستاورد های      
حزب در جنبش کارگری از یک          
سو و تاکيد بر گسترش نفوذ حزب       
در ميان طبقه کارگر و تالش                   
برای جذب رهبران عملی                        

گویی .  کارگری، از سوی دیگر        
جنبش کارگری داشت جهت                    
گيری حزب را مورد تائيد قرار            

واکنش رژیم به این                   .  ميداد
اعتراض و اعالم اسم حزب در             
رابطه با اعتراض ایران خودرو          

در "و در اعتراضات کارگری             
خصوصا در       ...  سطح کشور      

مجموعه های صنعتی                                 
اتفاقی که برای اولين بار       " (موثر
مهر تائيدی بود بر پالتفرم      )  ميافتد

حزب سازمانده حزب رهبر که از      
زمان تشکيل فراکسيون، پالتفرم         

این واکنش رژیم به     .  ما بوده است  
ما نشان داد که درست عمل کرده         
ایم و جهت گيریمان درست بوده           

 . است

 

باید گفت که      (کمتر اتفاق ميافتد         
مدتهاست این اتفاق نيافتاه بوده               

که رژیم این چنين صریح         )  است
نام یک جریان یا حزب سياسی را       
در رابطه با مبارزات اعتراضی         
مردم، خصوصا مبارزات                        

از اعالم نام     .  کارگری اعالم کند    
می پرهيزد تا خود باعث شناخته          
شدن بيشتر آن جریان نشود، خود        
به عامل تبليغ برای آن حزب بدل         

خيلی حساب شده و دقيق           .  نشود
اگر این بار رژیم به       .  عمل ميکند 

این صراحت اسم حزب را، یک           
حزب کمونيستی را در رابطه با           
مبارزات طبقه کارگر در سراسر        
کشور مطرح کرده است، باید                
دانست که از دستش در نرفته                  

این .  بقولی سوتی نداده است   .  است
کار را برای هشدار دادن به دولت       
و به سرمایه داران انجام داده                  

و همين ثابت ميکند که نفوذ       .  است
حزب در جنبش کارگری بسيار            

حزب .  وسيع و گسترده است              
توانسته ميان طبقه کارگر کامال            
نفوذ کند و اعتماد بخشی از                       
رهبران عملی و کارگران                         
رادیکال سوسياليست را بخود               

این باعث شادی و            .  جلب کند   
این نشان ميدهد که       .  هيجان است  

ما در پيشبرد        
١٢صفحه   



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

پالتفرمان موفقيت داشته      
این بيانگر آنست که       .  ایم

توانسته ایم سياست                    
سازماندهی منصور                
حکمت و سبک کاری که      
او مطرح ميکرد را تا              

این .  حدودی به پيش بریم    
 .تازه آغاز کار ماست

 

یک روی سکه برخورد        
. اداره حراست است                

روی دیگر آن اخباری            
: است که بما ميرسد                  

نشریه حزب در ميان               
کارگران پخش ميشود و        
کارگران در مورد حزب      
و سياست هایش بحث              

وقتی این دو تکه      .  ميکنند
خبر را از دو اردوی                
متخاصم کار و سرمایه          
در کنار هم ميگذاریم                

عليرغم .  معما حل ميشود   
این سانسور و سرکوب          
وحشيانه و خفقان و                   
اختناقی که بر جامعه و           
محيط کار حاکم است،             
کمونيسم کارگری در              
ميان طبقه کارگر                        
گسترش و نفوذ قابل                  

حقيقت .  توجهی دارد       
کمونيسم کارگری در              
دیوارهای سانسور و               

و .  اختناق نفوذ کرده است   
این حقيقت سياست های         
کمونيستی منصور                    
حکمت را به اثبات                     

 .ميرساند

 

این خبر ما را در ادامه            
راهی که در پيش گرفته         
ایم مصر تر و قاطع تر            

باید این راه را با     .  ميسازد
تمرکز نيروی بيشتر و با       

. سرعت بيشتر ادامه دهيم   
به اميد پيروزی انقالب          
کارگری و استقرار                   

 .جمهوری سوسياليستی
 

 *** 

رقابتى که امروز جهانى       .  است
است و از فاکتورهاى اقتصادى       

. در بازار جهانى تبعيت ميکند          
ایران خودرو هم در چند سال             
گذشته وارد این عرصه شده و           
کاالهایش در بازارهاى                         
کشورهاى مختلف از جمله؛               

 ،ترکيه           ،اوکراین           ،روسيه
 ،مصر            ،عراق            ،الجزایر

ارمنستان و ونزوئال بفروش              
ایران خودرو دراین          .  ميرسد

بازارها باید با شرکتهائى مانند          
. پژو و تویوتا و رنو رقابت کند        

معنى این امر یعنى باال بردن              
استانداردها مطابق با نيازها و          
استانداردهاى امروز بازار                 

ارزان بودن و مقرون        ،اتومبيل
به صرفه بودن اقتصادى براى         

یک وجه       .  خریداران است      
برخالف       ،تناقض این روند           

هدف سرمایه داران براى کسب      
گرایش نزولى نرخ      ،سود بيشتر 

و این بهائى    .  سود سرمایه است   
است که سرمایه ها در رشته               
هاى مختلف باید براى بقا خود           

 .در جنگ رقابت بپردازند

 

 ،وجه دیگر تناقض این روند              
معنى اجتماعى و انسانى آن                 
براى کارگر و خانواده کارگرى      

توان تکنولوژیک و علمى    .  است
بشر و قدرت عظيم بارآورى              

به جاى اینکه در خدمت              ،کار
رفاه و آسایش طبقه کارگر و               
خالقان ثروت اجتماعى قرار              

به اهرمى در جهت به               ،گيرد
فالکت کشيدن هرچه وسيع تر           

. طبقه کارگر بدل شده است                 
که توسط      ،خداى جبار سرمایه    

خود کارگران هر روز فربه               
بيش از پيش بر فالکت                 ،شده

این تناقض    !  شان حکم ميراند      
بنيادى تر سرمایه دارى با نفس         
وجود اجتماعى و انسانى کارگر      

سرمایه بدون اردوى کار      .  است
منکوب شده و له شده و                           
حکومت و قوانينى که این وضع      

و     ،را نگهدارد نميتواند بماند          
ارتش بردگان مزدى با وجود             
سرمایه و نظام مبتنى بر بردگى       

هيات دائر دفتر 
سياسى حزب 
 ...پاسخ ميدهد

 

بنا به تصميم و اقدام مدیران و کارفرمایان              
 38اخيرا تعداد               ،مجتمع ایران خودرو         

دستگاه روبوت  خریداری شده از کشور                 
آلمان را در سایتهای یک و دو ایتکوپرس               

کار این ربوت ها در زمينه        .  بکار گرفته اند  
استفاده از روبوت    .  برش و بسته بندی است      

ها در جهت کاهش استفاده از نيروی انسانی          
بالفاصله و بدنبال این    .  در پروسه توليد است   

 ،تغييرات تکنولوژیک در ایران خودرو                
 . حکم اخراج بخشى از کارگران ابالغ شد

 

بلوری مدیر توليد سایت دو ایتکوپرس به                
کارگران اعالم نموده که تا پایان شهریور               

نفر از کارگران قراردادی را                   230ماه    
مابقى کارگران سایت     !  اخراج خواهند کرد    

دو ایتکوپرس را در سایت یک ایتکوپرس             
. واقع در اتوبان کرج قزوین ادغام نموده اند         

آنها اعالم داشته اند که روش کار تاکنونى               
برای شرکت سوددهی نداشته و پول اضافی         

اقدام !  هم برای پرداخت به کارگران ندارند         
تمدید نکردن          ،بعدى و در همين راستا               

قراردادها و تغيير قرادادهاى فى الحال منعقد     
شرکت از تمدید قراردادها  با              .  شده است  

و همينطور کارگرانی     ،کارگران امتناع کرد  
 ،را که با شرکت قرارداد یکساله داشته اند             

با این  .  ماهه تبدیل کرد     3قراردادشان را به     
موج بيشتری از ابهام و                   ،اقدام کارفرما   

اضطراب و فقر و بيکاری بر زندگی                         
کارگران و خانواده های محرومشان سایه              

کارگران سایت دو ایتکوپرس از هم          .  افکند
اکنون بشدت نگران بيکاری خود و                             
چگونگی تحميل هر چه بيشتر فقر و فشار              

 .به خانواده هایشان هستند

 

آنچه که در ایران خودرو صورت گرفته                 
یک حرکت اجبارى عمومى و                          ،است

متناقض سرمایه دارى در همه جاى جهان و         
سرمایه .  بویژه در مراکز مهم صنعتى است        

 ،ها در روند رقابت در بازار و جنگ بقا                  
ناچارند مرتبا تکنولوژى و توان توليدى را            

یعنى بر حجم سرمایه گذاشته شده       .  باال ببرند 
براى ماشين آالت و دانش تکنولوژیک                     
بيافزایند و حجم کمترى از سرمایه را به                   

نتيجه .  نيروى انسانى اختصاص دهند                 
 ،بالفصل این تحوالت در پروسه توليد                     

کاهش نيروى انسانى و بيکارسازیها و                     
پرتاب بخشى دیگر از کارگران به ارتش                

هدف سرمایه داران باال بردن     .  بيکارى است 
ميزان سود و بقا در جنگل بازار و رقابت                

۵٨شماره   

. وضع شان تغييرى نخواهد کرد         
کارگران مخالف تکنولوژى و               

چرا که کل           .  پيشرفت نيستند     
پيشرفت جامعه بشرى و ظرفيت         
نجومى بارآورى کار نتيجه                     

. فعاليت و کار اجتماعى آنهاست          
توان فعلى بشر امروز و پتانسيل          
بسيار بيشتر آن در رفع نيازهاى           
جامعه و رشد و تعالى فيزیکى و           

تنها بر حقانيت و ممکن            ،معنوى
بودن و مبرميت سوسياليسم تاکيد        

انتقاد کارگران کمونيست و      .  دارد
سوسياليست به این نظام اینست که      
چرا سد راه رهائى و آزادى بشر           
شده است؟ چرا این توان توليدى و       
تکنولوژیک و علمى بشر در                  
خدمت خود او نيست و به چماقى          
براى عقب راندنش به عهد                       
فرعونها تبدیل شده است؟ این چه         
نظام کثيفى است که رشد علم و              
تکنولوژى در آن به فقر و                          
بيکارى و گرسنگى و تن فروشى        

 و بيمارى کارگر منجر ميشود؟ 

 

 !هم زنجيران ،کارگران

سرمایه دارى به راستى نظامى             
گندیده و دشمن بچه ها و زندگى و        
عواطف و همه وجوه انسانى و              

اگر قرار   .  اجتماعى طبقه ماست     
است آینده اى براى ما و کل مردم         

دراین    ،محروم قابل تصور باشد       
نه .  آینده سرمایه دارى جائى ندارد    

 ،فقط باید این نظام را بزیر بکشيم        
بلکه بقاى تاکنونى آن براى طبقه          

. ما  بسيار گران تمام شده است              
طبقه ما براى رهائى راهى جز             
انقالب عليه سرمایه و نظام منحط       
و ضد کارگر سرمایه دارى                     

هيچ راه سومى براى ما            .  ندارد
امروز باید در جبهه     .  وجود ندارد 

ها و سنگرهاى مختلفى حاضر              
درعين حال که نيرویمان         .  شویم

را براى آوردن توده هاى طبقه              
١٣صفحه   

 کارگران و روبوت ها
 کارگر ايران خودرو اخراج ميشود ٢٣٠



١٣صفحه    يک دنياى بهتر   

کارگر و جامعه پشت آلترناتيو              
همزمان     ،کارگرى بسيج ميکنيم      

باید در مقابل مصائب عملکرد              
. سرمایه دارى سنگربندى کنيم            

بيکارى مخلوق ما نيست و                       
ما .  مسئوليتش هم بعهده ما نيست       

آماده بکاریم و تاکنون چرخهاى           
جامعه روى دوش کار ما چرخيده       

اگر کار ندارند باید بيمه             .  است
نه کار نه بيمه           .  بيکارى بدهند   

اگر این   .  بيکارى را قبول نداریم      
را هم نميتوانند بدهند باید گورشان   

هم طبقه ایهایمان در      .  را گم کنند   
نيشکر هفت تپه به شيواترین بيان        

این بچه گرسنه   "اعالم کردند که؛     
ما بشریم و    "!  وعده سرش نميشه   
هيچ احدى و      .  حق زندگى داریم     

هيچ خدائى نميتواند زندگى و                  
معاش و سالمتى و سواد و                        

اگر ما  .  بهداشت را از ما سلب کند   
کار نکنيم کثافت سراپاى                           

تمام شوکت  .  وجودشان را ميگيرد  
و جالل این حيوانات درنده و                  

. نظامشان محصول کار ماست            
اینها که هر روز و هر ثانيه                      

بدون ما    ،کارگر را تحقير ميکنند     
مشتى .  و کار ما هيچى نيستند             

انگل و مفتخور و سفته باز و دزد         
و مافيائى و پدوفيل مخرب بيش            

 . هستند
 

کارگران باید قدرتشان را عليه              
بيکارسازى و اخراج و روند                  
فالکت عمومى طبقه کارگر                    

بيکارى امر بيکار    .  بميدان بکشند 
امر طبقه کارگر         ،شده ها نيست     

یک موضوع مهم و بنيادى       .  است
مسئولش سرمایه     .  جامعه است    

دارى است و باید وادارش کرد که    
هزینه تامين معيشت بيکار شده ها      

حتى همين هزینه از      .  را بپردازد 
جيب سرمایه دار خارج نميشود           
بلکه بخشى از کار طبقه کارگر            

ما گدائى نميکنيم بلکه حق        .  است
مسلم و بدیهى مان را طلب                        

یا کار یا بيمه بيکارى              .  ميکنيم
هيچ تغيير تکنولوژیک         !  مکفى

و دور  "  اضافه بودن "نميتواند به    
انداختن بخشى از جامعه ترجمه           

جایگزینى    ،آموزش کارگر  .  شود
پرداخت بيمه          ،در بازار کار         

 کارخانه آتيال اورتوپد

. کارگر را اخراج کرد     ۵٠مدتى قبل کارفرماى این کارخانه      
کارگر    ۵٠اخيرا بحث و خبر اینست که هر کدام از این                      

تومان از کارفرماى این          ١۶۵٠٠٠اخراجى هر کدام مبلغ         
مسئله به این صورت بوده که کارفرما        .  کارخانه طلب دارند  

هر ماه مبلغى از حقوق این کارگران بابت حق مسکن کم                    
 ١۶۵٠٠٠مجموعا از حقوق هر کارگر                 .  ميکرده است   

اما چند ماه پيش وقتى که این                    .  تومان کسر شده است         
کارفرما این طلب کارگران را به آنها        ،کارگران اخراج شدند

دراین مدت هر بار که کارگران براى             .  بازپس نداده است    
گرفتن پول خودشان مراجعه کردند هيچ کسى جوابگو نيست          

یعنى این بخش      "!  پولى پيش ما ندارید       "و مدعى اند که           
" شرعى و قانونى  "دستمزد کارگران را با یک کالهبردارى        

 . باال کشيدند
 

 اعتصاب شيفت شب ،نساجى کردستان

کارفرما شيفت شب کارخانه را از                  ،تير   ٢٣از یکشنبه      
یعنى دیگر شيفت شب کارگران کار        .  برنامه کارى برداشت  

با اینکه خبر تعطيل کارخانه و اخراج همه                            .  نميکنند
اما هنوز توليد         ،کارگران را در هفته پيش منتشر کردیم               

. کارخانه ادامه دارد و کسى تاکنون اخراج نشده است                          
تيرماه کارگران شيفت شب نساجى کردستان که           ٢۴دوشنبه  

نفر بود دست به اعتصاب زدند و در محوطه              ۵٠تعدادشان  
خواست کارگران اعتصابى پرداخت حقوق     .  کارخانه نشستند 

معوقه دو ماه گذشته و ادامه کارى و تامين امنيت شغلى                       
 ٢شروع کار شيفت شب کارخانه از ساعت                               .  است

در پایان اعتصاب کارگران      .  شب است   ١٠بعدازطهر الى    
اعالم کردند اگر به خواست شان رسيدگى نشود در روزهاى        
آینده اقدامات دیگرى از جمله به بستن خيابان بهشت محمدى           

 . که کارخانه در اطراف آن واقع است مبادرت خواهند کرد
 

دراین ميان کارفرماى نساجى بيکار ننشسته و به توطئه                     
از جمله اقدامات این جناب طى      .  عليه کارگران مشغول است   

دو سه روز گذشته اینست که تعدادى از کارگران گوش به                 
فرمان را که کارشان جاسوسى در کارخانه است سازمان                 

این .  داده تا تومارى تهيه و به امضاى کارگران برسانند                   
از   ،تومار که با ادبيات و محتواى اسالمى تنظيم شده است               

جانب کارگران از استاندارى ميخواهد که به کارفرماى                     
نساجى وام بدهد تا کارخانه تعطيل نشود و بتواند به کارش                

این تومار را تعدادى از کارگران امضا کردند و           !  ادامه دهد 
 .براى استاندارى ارسال کردند

 

همينطور شایعه اى در ميان کارگران بگوش ميرسد مبنى                
براینکه کارفرما قصد دارد راسا به تحصن و اعتراض                       
کارگران در همين راستا دامن بزند و کارگران را بعنوان                  
ابزارى در اعمال فشار به نهادهاى دولتى براى گرفتن وام               

 . در خدمت بگيرد
  

 پرريس سنندج

کارفرماى این کارخانه یکى از کارگران این کارخانه را با              
 *. نام فرزاد زند سليمی اخراج کرد

 کارگران و روبوت ها
 ...کارگر ايران خودرو اخراج ميشود ٢٣٠

باالبردن دستمزدها    ،کاهش ساعت کار    ،بيکارى
و غيره باید نتيجه طبيعى چنين                  ،و بيمه ها     

اما اگر سرمایه دارى و منطق             .  روندى باشد  
سودآورى با نفس موجودیت طبقه ما بعنوان                 

باید به قدرتمند شدن           ،انسان در تناقض است       
اراده و تصميم ما براى جارو کردن این نظام                
فاجعه بار و جنایتکار و استثمارگر سرمایه                   

بردگى را نميتوان اصالح         .  دارى منجر شود     
آزادى بردگان تنها ميتواند در الغاى نظام            ،کرد

آنچه را که سرمایه دارى        .  بردگى متحقق شود   
طبقه کارگر و حکومت              ،نميتواند تامين کند      

کارگرى به وسيعترین شکلى براى همگان                    
 . تضمين ميکند

 

اگر دنيا دست ما باشد؛ کودکى از گرسنگى و                
اگر دنيا دست ما      !  بى داروئى تلف نخواهد شد       

اگر دنيا  !  باشد؛ تبعيض و استثمار را الغا ميکنيم      
دست ما باشد؛ مليت و نژاد و مذهب بشریت را            

همه شهروندان محترم و       ،قصابى نخواهند کرد   
اگر دنيا دست ما باشد؛ زندانها      !  برابر جامعه اند  

. و سالحها و شکنجه گاهها را نابود خواهيم کرد        
بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى،                    
شرایط مادى شکوفائى فرد و جامعه را تامين               

اگر دنيا دست ما باشد؛ جامعه              !  خواهيم کرد  
اردوى کار اجبارى براى تامين سود سرمایه               
نخواهد بود بلکه کار آگاهانه و نقشه مند براى              

! رفع نيازهاى همگان را سازمان خواهيم داد              
اگر دنيا دست ما باشد؛ ژنرالها و سرکوبگران             
و خيل آخوندها و کاردینال ها و خاخام ها و                    

. واعظين بردگى بشر را مرخص خواهيم کرد            
بجاى توليد جهالت و سم در جامعه علم و                          

اگر !  پيشرفت انسان را هدف قرار خواهيم داد           
دنيا دست ما باشد؛ آن را زیر و رو خواهيم                      

 ! کرد
 

طبقه کارگر ایران را به سنگربندى در             ،حزب
مقابل بيکارى و فقر و فالکت و گرسنگى                         

موج بيکارسازیها و ماشين جهنمى       .  فراميخواند
و خونين فقر و گرسنگى خود بخود متوقف                    

باید آنرا متوقف کرد و باید آنرا درهم              ،نميشود
حزب توجه کارگران سوسياليست و           .  شکست

کمونيست و رهبران کارگرى را به تالشى                     
گسترده و نقشه مند براى مقابله با این روند                     

 . جلب ميکند
 

 !يا کار يا بيمه بيکارى مکفى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨جوالى  ١١ – ١٣٨٧تير ماه  ٢٠

۵٨شماره   

 چند خبر کارگرى از سنندج



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

حدود چهاردهه است که زنان                
حضور فعال و چشمگير در                    
عرصه های گوناگون اجتماعی           
اعم از فرهنگ و آموزش                          

صنعت و هنر      _سياست_اقتصاد_
این حضور با اهدافی         .  یافته اند  

مختلف از قبيل کسب هویت                     
مستقل اجتماعی و مشارکت در            
مخارج خانواده یا سرپرستی آن           

اکثریت آنان   .  صورت می گيرد     
جهت رفع نياز مالی خود یا                      
خانواده ای که سرپرستی می                  

. وارد بازار کار می شوند            ،کنند
به عبارت دیگر از حوزه                           

که        ،خصوصی و خانوادگی             
به     ،قوانين خاص خود را دارد            

حوزه وسيع تر جامعه پای می               
ولی آیا قوانين حاکم بر           .  گذارند

جامعه بيانگر و حافظ منافع آنان           
هست؟ آیا اعاده هویت مستقل و            
برابر زنان با کسب و کار و منافع        
عده اى روبرو نميشود؟ قانون               

که انعکاس حقوقى منافع          ،جامعه
در مورد حقوق        ،طبقات باالست  

. زنان بيشرمانه صریح است                 
مروری اجمالی بر بخشی از                  
قوانين جاری یعنی قانون تامين            

که در خصوص زنان          ،اجتماعی
 ،است و هم اکنون اجرا می شود          

این موضوع و این تحریف                       
مفسرین بورژوازی و دروغ                  
آشکارشان در رابطه با تنظيم                 
عادالنه روابط عادالنه افراد و              
رفاه اکثریت در قانون بيشتر                   

قانون جامعه        .  برمال ميشود       
بورژوازی نه بر اساس منافع                
همگان که بر اصل منافع طبقاتی         
بورژواها و قانون مقدس سود                

 ،و در این ميان      .  تنظيم می شود    
 ،هر چيزی که سد راه سود باشد           

دورانداختنی و بی ارزش جلوه             
به چند مورد از این              .  می کند   

 :قوانين اشاره کنيم
 

 در قانون بازنشستگی 

قانون     76ماده        4طبق تبصره       
تامين اجتماعی با عنوان بخش               

مستمری ها چنين گفته           23نامه   
"می شود  زنان کارگر با داشتن      : 

سال سابقه پرداخت حق بيمه          20

بازماندگان او با شرایط زیر می       
 توانند از مستمری استفاده کنند؛ 

 

شوهر مشروط به اینکه اوال             "
تحت تکلف زن بوده و ثانيا سن         
او از شصت سال متجاوز باشد         
یا طبق نظر کميسيون پزشکی          

از   ،این قانون   91موضوع ماده   
کار افتاده بوده و در هر حال               

." مستمری دریافت نکند                      
فرزندان در صورت حائز بودن      

پدر آنها در    :  الف: "شرایط زیر 
قيد حيات نبوده یا واجد شرایط           
مذکور در بند اول این ماده باشد        
و از مستمری دیگری استفاده            

سن آنها از کمتر از         :  ب.  نکند
سال تمام باشد و یا منحصرا        18

به تحصيل اشتغال داشته باشد تا       
پایان تحصيل و یا به علت                     
بيماری و نقص عضو طبق گواه  
کميسيون پزشکی قادر به کار            

پدر و مادر در صورتی        .  نباشد
که اوال تحت تکفل او بوده ثانيا          
سن پدر از شصت سال و سن              

سال تجاوز کرده         55مادر از      
باشد و یا آنکه به تشخيص                     

این    91کميسيون پزشکی ماده        
در .  قانون از کار افتاده باشند          

هر حال مستمری دیگری از               
 ".سازمان دریافت ندارد

 

در واقع فرزندان در صورت             
در قيد حيات بودن       (داشتن پدر    

حتی اگر پدر توان مالی              )  او
بيمار یا بيکار باشد و یا         ،نداشته

صرفا حداقل مستمری را از               
نمی       ،سازمان دریافت نماید          

توانند از مستمری مادری که             
سال سابقه پرداخت        30تا      10

. بهره مند شوند     ،حق بيمه دارد   
در واقع فرزندان عالوه بر                  
ضایعات روحی و روانی ناشی        
از فوت مادر شاغل یا مستمری        

که قسمتی       ،درآمد او را     ،بگير
از درآمد خانواده را تشکيل می        

بدیهی .  از دست می دهند         ،دهد
است که فرزندان این خانواده ها      

در    ،پس از این شوک ناگهانی         
سنين کودکی اجبارا ترک                     
تحصيل می کنند و برای جبران       
هزینه های زندگی وارد بازار           

 .کار می شوند
 

چه بسيارند این گونه زنان که           
به علت اعتياد همسرانشان خود       
سرپرست خانواده شده و شاغل        

 : خانواده ،سرمايه داری ،مذهب
 جايگاه اجتماعی زنان کجاست؟

 على طاهرى

سال سن به شرط پرداخت             42و   
روز حقوق می           20حق بيمه با          

مبلغ .  توانند بازنشسته شوند                
مستمری استحقاقی کسانی که بر             
اساس شرایط مقرر در این تبصره         
بازنشست می شوند از مقررات               
راجع به حداقل مستمری تبعيت                

(نمی کنند     111موضوع ماده       ." 
 )قانون

 

این افراد در            ،به عبارت دیگر       
صورتی که مستمری استحقاقی آنها     
کم تر از حداقل مستمری زمان                 

به ميزان حداقل         ،تعيين شده باشد     
در حقيقت      .  افزایش نمی یابد           

مستمری این افراد با توجه به این            
که ميزان حقوق دریافتی آنان                     
معموال در حدود حداقل دستمزد               
بوده و مالک محاسبه برای تعيين            

   ،مستمری حقوق استحقاقی                         
ميانگين دو سال آخر ضرب در                

به    ،می باشد     30تقسيم بر        ،سابقه
با .  دو سوم ميانگين کاهش می یابد        

توجه به اینکه هر سال درصدی به         
ميزان مستمری ها افزوده می                   

این زنان هيچ گاه نمی توانند          ،شود
کسانی که  (حقوقی مانند دیگر افراد     

حداقل مستمری یا حقوق را دریافت      
این تبعيض  .  داشته باشند )  می نمایند 

در حالی صورت می گيرد که                   
تا    76ماده      3الی      1تبصره های     

همه افراد را         80مهر      14تاریخ   
اعم از مرد یا زن در صورت دارا          

سال سابقه کار و داشتن           10بودن  
سال   60سال سن برای زنان و         55

مشمول دریافت              ،برای مردان      
به .  حداقل مستمری می دانند                
تا   42عبارت دیگر زنی که دارای        

سال سن بوده و به هر علت                  54
فشارهای    ،اعم از فرسایش کاری        

یا متشنج بودن محيط              ،خانوادگی
کار نتواند به کار کردن ادامه دهد            

 ،و ناچار به بازنشستگی شود                    
محکوم به دریافت مستمری زیر             
 .حداقل برای تمام عمر خواهد بود

 

 در قسمت بازماندگان 

قانون تامين اجتماعی     82طبق ماده   
در صورت فوت بيمه شده یا                       

همسر و                      ،مستمری بگير          

۵٨شماره   
ولی فرزندان به علت              ،شده اند  

وجود پدری ناتوان و مبتال به                  
مواد مخدر و نداشتن حضانت                

نتوانسته )  قبل از فوت او       (مادر   
اند مدارکی جهت برقراری                     
مستمری ارائه کنند و از سر                    
استيصال جهت تامين معاش خود        
به فروش و مصرف مواد مخدر و       

 .یا تن فروشی روی آورده اند
 

اگر بپذیریم که خانواده واحد پایه          
یک اجتماع است و باید از جانب          

بنا    ،جامعه و دولت حمایت شود         
براین مقرر کردن شرایط متعدد و       
دشوار برای بهره مند نشدن از              
همين مستمری حداقلی و محقر             
چه ضرورتی دارد؟ مستمری که        
می تواند صرفا نيازهای اوليه                
خانواده هایی که سرپرست  خود          
را از دست داده اند برآورده کند؟          

قانون تامين      80ماده      3در بند      
: اجتماعی چنين می خوانيم                     

برقراری مستمری بازماندگان          "
 76مهر      26بيمه شدگانی که از         

به بعد فوت می نمایند موکول به            
این است که در ظرف ده سال قبل        

حداقل یک سال         ،از تاریخ فوت     
 90سابقه پرداخت حق بيمه را که        

روز آن در آخرین سال حيات                 
داشته    ،بيمه شده واقع شده باشد           

 ".باشند
 

 3(روز    90پس اگر چنانچه این        
را نداشته باشند فقط در                 )  ماه

 ،سال سابقه       20صورت داشتن       
مستمری جهت بازماندگان برقرار    
می شود و صورت دارا بودن                 

مبلغی   ،سال  20سال تا     10سابقه  
تحت عنوان غرامت مقطوع                   

به نسبت سال های پرداخت        ،فوت
حق بيمه و با در نظر گرفتن                     

به بازماندگان به              ،تاریخ فوت    
. طور یک جا پرداخت می شود            
 9حال اگر کارگری از یک تا                 

سال سابقه داشته باشد و از ظرف        
 90یک سال قبل از تاریخ فوت             

هيچ    ،روز سابقه را نداشته باشد         
مبلغی به بازماندگان او پرداخت          

دليل قانونی هم همان        .  نمی شود  
قطع رابطه بيمه پردازی ظرف            
یک سال قبل از تاریخ فوت می             

با در نظر داشتن شرایط             .  باشد
کنونی جامعه و تعطيل شدن اکثر         
صنایع قدیمى کشور و بيکاری              

به جز    ،خيل عظيمی از کارگران     
تغييرات 

١۵صفحه   



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

چاره ای      ،بنيادى شرایط موجود     
فورى باید باشد که حداقل پاسخ             
گوی نيازهای جامعه ای با این               

آمار .  فقر روز افزون باشد                 
حوادث روزنامه ها خود حکایت         
از جامعه ای به شدت فقر زده                 
است که در مرحله تباهی و                       

 .ویرانی تمام عياری است

 

اگر سری به شعب مختلف تامين          
زنان و کودکانی      ،اجتماعی بزنيم 

را خواهيم دید که قانون کثيف                 
سرمایه داری اسالمی گریبانشان       

نااميد و مایوس از هر         ،را گرفته 
حمایتی با این سوال بزرگ                      

پس ما چگونه باید             :  روبرویند
 زندگی کنيم؟

 

چندی پيش شبکه خبر رژیم                     
به نظر   .  خانمی را نشان می داد        

خانمی با چهره    .  ساله می آمد     60
ای پر از چين های عميق بر                    

اما فقط حدود   .  پيشانی و زیر گونه   
سال    20با   .  سال سن داشت       48

سابقه کار حدود سه سال پيش                 
ميزان .  بازنشست شده بود               

 57مستمری دریافتی اش فقط                
: می گفت     .  هزار تومان بود           

شوهرم سمسار دوره گرد بود             "
که سه سال پيش بر اثر سکته                   

من .  مغزی فلج و زمين گير شد           
 4.  نيز به ناچار بازنشسته شدم           

فرزند دارم که فقط اولی که دختر        
است ازدواج کرده و بقيه در خانه        

با این حقوق بازنشستگی به          .  اند
ناچار برای تامين مخارج خانواده      

به همراه بچه    .  بازهم باید کار کنم    
خيلی .  باید در خانه سردوزی کنم      

سعی کردم که بچه هایم درس                 
بخوانند تا سرنوشتی مثل من پيدا         

زن دیگری که شوهرش       ."  نکنند
بر اثر اعتياد متواری شده بود و            
برای مراقبت از سه فرزندش                

سال سابقه بازنشسته     20اجبارا با   
هزار      76می گفت              ،شده بود    

تومان مستمری می گيرد و چون         
هزار تومان بابت اجاره یک          90

باز هم          ،اتاق پرداخت می کند        
آن هم کاری که در       .  باید کار کند   

مثل سبزی پاک کردن     .  خانه باشد 

درصد از سهم     16.6سهم هر زن     
درصد کمتر می        25فرزندانشان   

زنان صيغه ای حتی اگر            .  شود
دارای فرزند باشند در قانون                   
تامين اجتماعی از هيچ حقی                     

چون در قانون    .  برخوردار نيستند 
برای آنها هيچ جایگاهی تعيين                
نشده است و بازار ثبت و امالک           
خرید و فروش زنان آنها رتبه                 
پایين تری نسبت به زنان عقدی             

فرزندان این زنان نيز به           .  دارند
علت مشکالت عدیده اجتماعی از       
لحاظ عاطفی دچار مشکل می                
شوند و اکثر به بزهکاری روی             

 . می آورند
 

نفس ستمکشى و فرودستى زن           "
اما .  اختراع سرمایه دارى نيست       

سرمایه دارى این ميراث نفرت             
انگيز تاریخ پيشين را تکامل                    
بخشيده و به یک رکن مناسبات              
اقتصادى و اجتماعى معاصر بدل       

ریشه نابرابرى و بى      .  کرده است 
حقوقى امروز زن، نه در افکار             
کهنه و ميراث فکرى و فرهنگى           
نظام ها و جوامع منقرض شده و           
پيامبران و مذاهب عصر جاهليت،     
بلکه در جامعه سرمایه دارى                  
صنعتى و مدرن امروز نهفته                  

نظامى که به تقسيم جنسى          .  است

 : خانواده ،سرمايه داری ،مذهب
 ...جايگاه اجتماعی زنان کجاست

و کارهایی ازاین قبيل تا کفاف                     
بچه ها  .  مخارج خانواده اش را بدهد     

هم عالوه بر انجام تکاليفشان در                
. چنين کارهایی سهيم می شوند                   

نتيجه این کارها در بسياری از                    
موارد به ترک تحصيل کودکان                 

 .منجر شده است

 

به علت افزایش        ،در ده سال اخير       
درصد بيکاری و اعتياد و در نتيجه         

همسران معتادان    ،تالشی خانواده ها  
که اکثرا جوانند و دارای یک یا چند         

از سر          ،کودک خردسال هستند         
استيصال مجددا به خانواده پدری و         

چرا که محل   .  مادری باز می گردند    
حال خانواده ای   .  امن دیگری ندارند  

که خود مبلغ ناچيزی دریافت می ند        
. باید این تعداد را نيز پذیرا باشد                 

البته بخشی از بيمه به زنان در                     
اما نه خود     .  جامعه تعلق می گيرد       

حق استفاده از بيمه را دارند و نه                
عمال قانون موجود با        .  فرزندانشان

الیحه ای زنان را از سر خود باز               
یعنی اینگونه زنان باید         .   می کند  

سرپرست خانواده بودن خود را با            
 ،هزار دليل و مدارک اوال ثابت کنند      

ثانيا در صورت اثبات فقط از حق             
عائله مندی می توانند استفاده کنند و        

. حق اوالد به آنها پرداخت نمی شود       
این گونه زنان حتی در نقش                           
سرپرست خانواده فقط می توانند               
بخشی از حقوق مردان را داشته                

دریافت مستمری زن تنها            .  باشند
درصد حق قائل شده از             50شامل   

جانب قانون است و این تازه اگر                
مرد متوفی دو زن داشته باشد تقسيم        

. درصد می رسد     25می شود و به       
مساوی با سهم فرزندان و در                     (

 16.6صوت داشتن سه همسر                    
از مستمری حقوق متوفی         )  درصد

سرمایه داری   .  را دریافت می کنند      
اسالمی به هزار و یک کلک همان           
بازنشستگی ناچيز را از دهن کارگر      

 .و زن و خانواده کارگر می قاپد

 : زنان صيغه ای

در این قسمت قانون می شود عمق            
حقارت زن را در قانون کاپيتاليسم           

اگر مردی در زمان         .  اسالمى دید  
حيات خود دو یا سه زن عقد دائم                 

پيش از این اشاره کردم        ،داشته باشد 

۵٨شماره   
انسان ها در قلمرو توليد به عنوان       
یک عامل مهم اقتصادى و سياسى      
در تضمين سودآورى سرمایه               

ایجاد انعطاف پذیرى          .  مينگرد
نيروى کار در اشتغال و اخراج،          
ایجاد شکاف و رقابت و کشمکش        
درونى در اردوى مردم کارگر،           
تضمين وجود بخش هاى محروم         
تر در خود طبقه کارگر که پائين           
نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه       
را مقدور ميسازد و باالخره                     
مخدوش کردن خودآگاهى انسانى       
و طبقاتى بشریت کارگر و دوام            
بخشيدن به آراء و افکار و                         
تعصبات کهنه و پوسيده و فلج                 
کننده، برکات ستمکشى زن براى       
سرمایه دارى مدرن معاصر و از        
ارکان انباشت سرمایه در دنياى           

اعم از اینکه سرمایه    .  امروز است 
دارى ذاتا و بطور کلى با برابرى         
زن خوانایى داشته باشد یا خير،            
سرمایه دارى انتهاى قرن بيستم            
بطور مشخص خود را بر این                 
نابرابرى بنا کرده است و به                     
سادگى و بدون مقاومت                               
سرسختانه و قهرآميز از آن عقب         

 ."نمى نشيند 
 

برنامه یک               ،منصور حکمت    
 دنيای بهتر

 راه حل های راست و چپ؟ : معضل گرانی، شورش گرسنگان
دهها ميليون نفر در زیر خط      .  فقر و فالکت ابعاد فاجعه آميزی بخود گرفته است         

رژیم اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند این            .  زیر خط فقر مطلق زندگی ميکنند        
از نظر اقتصادی و سياسی و اجتماعی در یک بن بست             .  اوضاع را تخفيف دهد   

تحميل فقر و    .  راه حل و عالجی هم ندارد        .  و بحران همه جانبه ای قرار دارد          
فالکت یک سياست رژیم اسالمی برای بزانو درآوردن کارگران و مردم                              

در چنين شرایطی که فقر و گرانى کمر مردم را خرد کرده                      .  زحمتکش است 
است و مردمى ناراضى و منزجر هر روز بيشتر قربانى این اوضاع ميشوند،                   

آلترناتيوهای . شورش گرسنگان عليه وضع موجود یک چشم اندازى واقعى است
سياسی و اقتصادی نيروهای راست پرو غرب، ملی اسالمی و کمونيسم                                 
کارگری در قبال این اوضاع چيست؟ سهم مردم از زندگی، درجه رفاه اجتماعی             
در آلترناتيو این نيروها کدامست؟ در این سمينار به نقد و بررسی راه حل های                   
پروتشکنيستی، بازار آزادی، رفرميستی و آنارکو پاسيفستی و همچنين تمایز راه           

 .  حل کمونيسم کارگری خواهيم پرداخت

 علی جوادی 
 "ياهو مسنجر"و " ايران –شبکه پالتاک، گروه خاور ميانه : "مکان

 ٢٠٠٨ژوئيه  ٢٧يکشنبه : زمان

بعد از ظهر بوقت نيويورک و  ٣شب بوقت اروپای مرکزی و  ٩ساعت 
 صبح بوقت لس آنجلس ١٢

com.yahoo@Markazmkk  



١۶صفحه   يک دنياى بهتر  ۵٨شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

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

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرین رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 

مسئول سایت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

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 

 به ياد مهتاب 
 !ساله تجاوز کرد ١۵کارفرما به مهتاب 

 

 سياوش دانشور

طبقه کارگر ایران هر روز بيشتر             
از دیروز حرمت و حيثيت و وجود           
اجتماعى اش مورد تعرض سرمایه         

سرمایه داران   .  داران قرار ميگيرد    
تنها کارگر را برده خود نميدانند                 
بلکه فکر ميکنند مالک کودکان                  
کارگران هستند و هر وقت دلشان              
خواست بدتر از حيوان ميتوانند به            

سرمایه دار       !  آنها تجاوز کنند            
جماعت عموما کاراکتر و شخصيت       

اما سرمایه    .  اجتماعى لجنى دارد       
دارانى که حکومت اسالمى پاسبان          

اگر .  منافع آنهاست پدوفيل هم هستند     
اسالم شرعا و قانونا تجاوز به                      

اگر    ،کودک را مجاز شمرده است          
قانون چيزى جز انعکاس منافع و              

چرا     ،امتيازات طبقه حاکم نيست           
سرمایه داران و کارفرماها اوج                 
رذالت و توحش شان را به نمایش              

 نگذارند؟ 

 

اهل    ،ساله   ١۵  ،"مهتاب احمدزاده  "
همراه با خانواده اش در          ،پيرانشهر

آنها .  نقده کارگر جوجه کشى بود            
مثل دیگر کارگران فصلى و خانواده      
هاى کارگرانى که مرتبا در هر                   

گوشه ایران دنبال کار و تالش براى       
دسته جمعى در        ،زنده ماندن هستند    

یک کارگاه جوجه کشی نقده مشغول       
فقر .  بکار در بدترین شرایط بودند         

همه چيز را از خانواده مهتاب و                 
خود او بعنوان کودکى با یک دنيا              

اما سرمایه به همين        .  آرزو گرفت  
کارفرماى پست و کثيف       .  قانع نشد  

ساله تجاوز کرد و            ١۵به مهتاب      
. دنياى سياه مهتاب را سياهتر کرد           

قلب عزیز مهتاب و فشار روانى                
او .  ناشى از این واقعه تحمل نياورد       

با به آتش کشيدن خود به این زندگى         
مهتاب نه اولين قربانى         !  پایان داد  

تجاوز جنسى سرمایه داران است و        
هر روز در موسسات         .  نه آخرین  

مختلف و زیر حمایت پول و قدرت          
به زنان و            ،و پارتى و استخدام          

. کارمندان و کودکان تجاوز ميشود         
رسمى و قانونى و غير رسمى و در         
هر فرصت به زنان و کودکان                     

مدتى پيش بود که          .  تجاوز ميشود   
کارگر کوره         ،گالویژ سلطان نيا       

در واقعه مشابهى     ،ساله  ١٧  ،پزخانه
 ،یعنى بدنبال تجاوز کارفرما به او           

خود را به آتش کشيد و پرونده                      
. زندگى مملو از مشقت اش را بست        

هر روز در گوشه اى از خانواده                      
خودکشى دسته              ،بزرگ کارگرى      

و یا کشته شدن در             ،جمعى و فردى    
زندگى طبقه   .  محل کار جریان دارد        

کارگر با قربانيان روزمره و ثانيه به            
 .ثانيه ميگذرد

 

. اما اوضاع همين گونه نخواهد ماند             
مهتاب ها و    .  طبقه کارگر قبول نميکند    

که تعدادشان در هر گوشه            ،گالویژها
. قرار نيست بميرند    ،جامعه بسيار است  

قرار نيست این کارفرماهاى کثيف                
اینهمه زور داشته باشند و به کارشان           

قرار نيست این وضعيت        .  ادامه دهند  
قرار نيست    .  را بپذیریم و نميپذیریم         

مهتاب با روش       .  جوابشان را ندهيم      
غير موثر خودش جنگ آخرش را                 

او اعتراضى بلند و عميق به                .  کرد
اعتراضى .  ابعاد تمامى وجودش داشت   

که در پيکره طبقه کارگر ایران موج            
اما طبقه کارگر ایران نه                   .  ميزند

ميتواند و نه مقدور است تماما خود را          
راهى جز راه انداختن       .  به آتش بکشد    

طوفان آتش عليه نظام وحشى سرمایه         
دور .  دارى و حکومت اسالمى ندارد        

نيست که آه و ناله و زجه مهتاب ها و             
 ،گالویژها و خانواده هاى کارگرى              

زیر فشار تجاوز جنسى و در درد                    
به فریاد و اعتراضى      ،سوختن در آتش  

بنيان کن عليه این موجودات کثيف و            
این جنایات بى      .  نظامشان تبدیل شود     
طبقه کارگر و       .  پاسخ نخواهند ماند      

جنبش سوسياليستى اش این را تضمين        
 .* ميکند

 www.wupiran.com  
  or     

www.for-abetterworld.com 
 

به حزب اتحاد کمونيسم 
!کارگرى بپيونديد  

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/ 

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
بعد از ظهر بوقت تهران   ۵ساعات : جمعه

ظهر بوقت   ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 
 در کانال يکتهران  

اسی        برای يک دنيای بهتر يک برنامه سي
ع   .  بيطرف نيست، جانبدار است   .  است داف م

اه و                 ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب حقيق
ت           ا اس ه ان ادت انس ع ک        .  س رای ي ا ب م

م              ي کن ي ارزه م ب ی م . جمهوری سوسياليست
ا را            ه ه ام رن لطفا روز و زمان پخش اين ب
ان         ان خودت اي به اطالع همه دوستان و آشن

 . برسانيد

از سايت حزب 
 ديدن کنيد؛ 


