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 عليه 
 !حکومت فقر و اعدام بپاخيزيم

 

 سياوش دانشور
 

حکومت اسالمى وارد دور جديدى از جنگ               
از يکسو با    .  مرگ و زندگى خويش شده است        

عر و تيز هسته اى مانور ميدهد و دنبال                           
امتيازگيرى از رقباى تروريست اش است و               
امنيتش را در ايران و موقعيت جديدش را در              
خاورميانه دنبال ميکند و از سوى ديگر                          
سياست فقر و اختناق و بردگى عريان را عليه            
کارگران و توده مردم معترض به موجوديت             

اين دو کامال بهم مربوط       .  اين نظام پيش ميبرد    
در هفته هاى اخير دولت اسالمى با طرح            .  اند

 زدن سوبسيدهاى دولتى و ايجاد      ،افزايش قيمتها 
بهترين شرايط براى سرمايه ها و سازماندهى           

 مطلوبيت خود را به                      ،استثمار وحشيانه     
. نهادهاى جهانى سرمايه دارى اعالم ميکند               

همراه با اين سياست اليحه جديد خانواده را از           
تصويب مجلس ارتجاع ميگذراند تا بساط                     
فحشاى عمومى را با تکيه به پول و ثروت و                
امتيازات طبقات دارا با قانون اسالمى متبرک           

سياست تحميل فقر و فالکت             .  و تکميل کند      
همگانى قرار است کارگر و جنبش کارگرى را        
زمينگير کند و سياست اليحه خانواده قرار                   
است حرمت اجتماعى زن و تالش براى                        

اولى خيل    .  برابرى را در نطفه خفه کند                   
انسانهائى را به خيابان ميفرستد که نان خشک           
براى خوردن ندارند و تن فروشى را به                          
معيشت همگانى تبديل ميکند و دومى تن ارزان        
و کاالى زن را براى حريصان و حيوانات                    
انسان نمائى فراهم ميکند که در اين جنگل                     
اسالمى بازار ناچارند قدرت سرمايه را با له              

 .شدن شخصيت و هويت خود پذيرا باشند

 

رکن .  در کنار اينها بايد مخالفان را درهم کوبيد        
مهم هر استراتژى مبتنى بر فقر و فالکت و                   

 اختناق  ،بىحقوقى و تداوم بى هويتى اجتماعى       
. و سرکوب عريان است             

٢صفحه   

 !کارگران چه ميگويند
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٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اينجا نقش دادگاهها و قضات و              
. قوانين جزائى برجسته ميشود             

مخالفان را بايد به دار کشيد تا                 
درس عبرت براى کسانى شود که      
به ساحت نامقدس مالکيت و                    
سرمايه و نظام مردساالر و ضد           
زن و حافظان نظم بردگى                         
همگانى و بردگى جنسى دست              

چوبه هاى دار را     .  درازى ميکنند 
بايد براه انداخت و مجددا هر                   
منتقدى را با پرونده سازى و زير         

ناميد تا      "  تروريست"شکنجه      
دولت تروريستهاى واقعى بتوانند       
دخل و خرج و عيش و نوش شان         

اعدامهاى روزهاى  .  را تنظيم کنند  
اخير زنگ خطرى جدى و گوشه        
اى از روندى است که رژيم                     
اسالمى قرار است در سيکل                   
مذاکره و جنگ با رقبا جان سالم           

 .بدر برد

 

 مرداد رژيم اسالمى        ١۴دوشنبه   
يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر                
طاهری صدر را در زندان                      

سه .  مرکزى زاهدان اعدام کرد         
حکم نهايى اعدام     مرداد    ١۵شنبه  

انور حسين پناهى و ارسالن                   
اوليايى در زندان مرکزى سنندج         

فرزاد کمانگر و عدنان     .  ابالغ شد 
حسن پور و هيوا بوتيمار به                     
احتمال زياد قربانيان بعدى                      
دستگاه جنايت اسالمى خواهند             

آيا اعدام زندانيان سياسى            .  بود
آغاز دور ديگرى از سرکوب و            
قتل عام گسترده مخالفين است؟             
تبئين مسلط در اپوزيسيون ايران         

. و جنبشهاى اجتماعى بخوراند       
رژيم اسالمى اگرچه مانور                 
ميدهد و جنايت ميکند و                          
قدرقدرتى سرمايه را با تصويب      
قوانين سوپر ارتجاعى بنمايش         

 اما دست و پاى لرزان      ،ميگذارد
و چهره نگران و ترسيده اش              

نقاط ضعف    .  قابل ديدن است       
رژيم اسالمى بسيار بيشتر از            

. نقاط قدرت ارتجاعى اش است       
يک هدف رژيم اسالمى اينست        
که هموراه جامعه و مردم و                 
جنبشهاى اجتماعى را به موضع     

خط شان اينست      .  دفاع بياندازد  
که عده اى را بگيرند و بزنند و          
جامعه را دنبال بازگشت به                  
نقطه اى پائين تر از موقعيت               

يعنى ما بايد هموراه    .  قبلى برانند 
قربانى بدهيم و همواره عقب              
بنشينيم و به عقب راندن درجه          
اى از تعرض وسيع رژيم دل             

اين معادله تماما به    .  خوش باشيم 
صرف حکومت اسالمى و به            
ضرر کارگر و اردوى آزادى و       

اين معادله  .  برابرى و رفاه است   
را نبايد پذيرفت و بايد صورت          
مسئله سياست در ايران را                   

 .تغيير داد

 

من تصور نميکنم جمهورى                
اسالمى دراين مسير جان سالم          

الزم به تاکيد است که       .  بدر برد 
فقر و بى شخصيت کردن                      
جامعه البته منشا هيچ نوع                     
انقالبيگرى و تحرک انقالبى             

اعدام هر مخالف      .  نخواهد بود  
سياسى و اصوال هر انسان و              
حتى جنايتکاران موجبات تقويت    
روحيه اعتراضى جامعه را                

تعميق .  فراهم نخواهد آورد           
آپارتايد اسالمى و ايجاد                          
حرمسراهاى عاليجنابان سرمايه    

 عليه 
 ...حکومت فقر و اعدام بپاخيزيم

تاکنون اينبوده که رژيم اسالمى               
 و   ۶٠توان عينى تکرار سالهاى            

دراين تبئين حقيقتى     .   را ندارد    ۶٧
وجود دارد اما نبايد اين واقعيت را          
از نظر دور داشت که اين رژيم تا           
آخرين روز ماندنش به جنايت                   
متکى خواهد شد و بدون جنايت                
مسلسل فلسفه وجودى اش را از               

رژيم اسالمى ظرفيت    .  دست ميدهد 
اينرا دارد که در متن يک سازش با        
غرب و گرفتن تضمين امنيت                    

 مخالفانش را در داخل نابود          ،نظام
رژيم اسالمى ميداند غرب            .  کند

همان برخوردى را با ترورها و               
اعدامها خواهد داشت که در سال             

يعنى سکوت    .   داشت   ۶٧ و        ۶٠
خودشان دست کمى از      !  گورستانى

اينها ندارند و هر روز در عراق و          
افغانستان و کشورهاى آفريقائى              

 .کشتار ميکنند

 

سوال امروز طبقه کارگر و مردم           
آزاديخواه اينست که چگونه بايد اين      
وضعيت را تغيير داد؟ چگونه بايد         
رژيم اعدام و فقر را افسار زد؟                 
چگونه بايد اين موج جديد تعرض           
به جامعه را مهار و پس زد؟                        
سناريوى باالئى ها براى جامعه              
سناريوئى خونين و جنايتکارانه              

جنايت هنوز کلمه رقيقى             .  است
براى نتايج اجتماعى آنچه است که         
ميتواند حاصل فالکت عمومى و             

. قوانين سوپر آپارتايد اسالمى باشد      
و حربه اعدام و نيروى سرکوب              
هنوز بايد بسيار گسترده باشد که              

را به جامعه   "  جام زهر "بتواند اين   

۶١شماره   
دار البته به ارتقا اعتماد بنفس                  

هدف .  زنان مواجه نخواهد شد          
همه اينها اينست که توقعات                     
جامعه و نسل جديد را پائين                      
بياورد و نهايتا به سازشى با                     

پاسخ اين     .  حکومت وادار کند        
وضعيت بجز حمله متقابل آگاهانه      

مخالفت .  و سازمانيافته نيست          
گسترده و فعال امروز مردم ايران      
و در راس آنها طبقه کارگر با                 
اعدام و اختناق و آپارتايد و فقر و          

 ميتواند آرزوهاى فرعونى    ،فالکت
سران اين حکومت و طبقه                        
سرمايه دار ايران را دود بکند و           

اعدامها را بايد         .  به هوا ببرد        
متوقف کرد و بايد براى درهم                
شکستن ماشين اعدام و فقر و                   

اين .  جنايت و تن فروشى آماده شد     
نظام براى سرپا ماندن بايد بکشد          
و بايد اعدام کند و بايد هر روز               
نيروى سرکوبش در خيابانها پاچه      

براى نفى اين       .  مردم را بگيرد      
اوضاع نميتوان در استراتژى               

دفاع .  دفاعى و کمپينى اسير شد         
 ،از خود مشروع و الزم است                

ها را  سياست متوقف کردن کمپين     
 اما بايد متوجه بود که      ،نبايد داشت 

بازى خطرناک جمهورى اسالمى     
 . چه ويژگيهائى دارد

 

جان زندانيان سياسى در خطر               
بايد ماشين اعدام را در قدم        .  است

بايد قوانين ضد    .  اول متوقف کرد   
زن و فحشاى اسالمى را درهم               

بايد عليه فقر و فالکت و            .  کوبيد
. مسببين آن سنگربندى کرد                     

استراتژى کمونيسم در ايندوره             
کوبيدن بنياد ضررويات بقاى اين       

عليه .  نظام و نفى آن است                     
 !*حکومت فقر و اعدام بپاخيزيم

 

 جنايتی ديگر عليه بشريت

  پناهجو در استانبول13کشف اجساد 

 پناهجوی عمدتا پاکستانی در       13اجساد  .  شهر استانبول، شاهد جنايتی هولناک بود       "  کوچوک چکمه سی   "، منطقه    2008 جوالی    30روز چهارشنبه    
ترکيه، تاکنون مقامات کشور ترکيه هيچ اقدامی دراين         "  ان تی وی  " بنا بر گزارش خبرگزاری      .ميان توحش دنيای ضد انسانی سرمايه داری کشف شد         

 .باره صورت نداده اند

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، ضمن ابراز تاسف شديد نسبت به وقوع چنين تراژدی هولناکی، دولت ترکيه و قوانين ضد انسانيش را مقصر و مسبب                               
 .اصلی اين واقعه ميداند و پس از تکميل تحقيقات در اين خصوص، اقدامات عاجلی را در خصوص پيگيری اين جنايت در دستور قرار ميدهد

ما همچنين از سازمانهای بشردوست در ترکيه و ديگر کشورها خواستاريم تا ضمن محکوميت جنايات دولت ترکيه، اعتراض خود را به هر طريق                                
 .ممکن به وضعيت اسفبار حقوق بشر در ترکيه و جنايت اخير دراستانبول اعالم دارند

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی

                                          تلخيص شده توسط  يک دنياى بهتر 31.07.08



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -١
برای پيروزی کامل و همه جانبه         
انقالب اجتماعی طبقه کارگر عليه     

. سرمايه داری مبارزه ميکند                 
انقالبی که کل مناسبات                               
استثمارگرانه سرمايه داری را             
واژگون و به مصائب ناشی از              
اين نظام خاتمه ميدهدهدف ما                 
برقرار فوری يک جامعه                          
کمونيستی است؛  جامعه ای،                  
بدون تقسيم طبقاتی، بدون مالکيت      
خصوصی بر وسايل توليد، بدون       
مزدبگيری، بدون دولت، بدون            

يک جامعه  .  استثمار و بدون ستم     
آزاد انسانی متکی بر اشتراک               
همگان در ثروت جامعه و در                

ما .  تعيين مسير سرنوشت آن             
برای نظامی مبارزه ميکنيم که در      
آن هرکس داوطلبانه به اندازه                
توان و خالقيتش در توليد وسايل          
زندگی و رفاه همگان شرکت                  
ميکند و به اندازه نيازش از                      
محصوالت اين تالش جمعی بهره      

جامعه ای آزاد، برابر و       .  ميگيرد
 ! مرفه

 

درعين حال، تا زمانيکه نظام         -٢
استثمارگر سرمايه داری                          
پابرجاست، حزب اتحاد کمونيسم       
کارگری برای تحميل گسترده               
ترين اصالحات بمنظور تضمين        
رفاه و آسايش و بهبود وضعيت             
زندگی کارگران و توده مردم                 

در شرايط کنونی     .  مبارزه ميکند  
محور سياستهايی که حزب برای        

 : آن مبارزه ميکند عبارتند از

 

تعيين حداقل           -الف
دستمزد توسط            

نمايندگان 
کارگران و                    
برمبنای نيازهای     
يک زندگی                   

 . انسانی

پرداخت بيمه            -ب
بيکاری و بيمه            

بازنشستگی 
دولتی، معادل             
حداقل دستمزد            

کنترل کارگری   .  وضعيت است  
يک راه حل کارگری دراين                  
شرايط براى دفاع از امنيت                   

 و   ، ادامه کارى کارخانه       ،شغلى
سازماندهى واحدهاى اقتصادى و    
توليدى در جهت رفع نيازهای             

 . کارگران و جامعه است

 

کنترل کارگری يک گام در           -۵
جهت حاکم کردن طبقه کارگر            
بر سرنوشت اقتصادی خود و              
خارج کردن کنترل شرايط کار و      
پروسه توليد و توزيع محصوالت     
مورد نياز زندگی مردم از حوزه       

پيشبرد .  بازار و سرمايه است          
موفق سياست کنترل کارگری             
نيازمند تامين همبستگی و اتحاد         
گسترده طبقه کارگر و عقب                  
راندن دستگاه سرکوب دولت              
اسالمی حافظ سرمايه داری                 

 . است

 

کنترل "اجرای سياست                -۶
در مراکز توليدی و         "  کارگری

خدماتی مترادف و به معنای                 
اجرای سياستهای اقتصادی                  
دولت کارگری و يا پياده کردن            

در يک واحد             "  سوسياليسم"
کارگر و   "  تعاون"توليدی و يا        

سرمايه برای راه اندازی واحد           
تحميل اراده       .  توليدی نيست      

مستقيم کارگر، نظارت و کنترل        
کارگری بر پروسه و شرايط                
توليد و توزيع، در برخی از                  
واحدهای اقتصادی در                              
چهارچوب مناسبات اقتصادی            

 .حاکم بر جامعه است

 

سرنوشت سياست کنترل             -٧
کارگری در تحليل نهايی در                 
جامعه منوط به تسويه حساب با          
قدرت سياسی و تصرف قدرت           
سياسی توسط کارگر و کمونيسم        
و نابودی مناسبات استثمارگرانه      

حزب اتحاد  .  سرمايه داری است   
کمونيسم کارگری طبقه کارگر و      
تمامی فعالين راديکال                               
سوسياليست طبقه کارگر را به            
تشديد مبارزه عليه فالکت                       
اقتصادی و رژيم اسالمی و                   

پيروزی .  سرمايه فراميخواند      
انقالب کارگری در گرو تامين            
رهبری طبقه کارگر در مبارزه         
برای سرنگونی انقالبی رژيم             

 بيانيه حزب در مورد 
 جايگاه سياست کنترل کارگری

رسمی به همه افراد      
فاقد شغل و                          

 . بازنشسته

طب و خدمات                 -پ
بهداشتی و پزشکی       
رايگان، مناسب و         
قابل دسترس برای        

 . همه

تامين و تضمين                -ج
مسکن مناسب برای     

هزينه .  همگان
 ٪١٠مسکن نبايد از     

در آمد فرد يا                      
خانواده بيشتر باشد       
و مابقی هزينه، بايد      
توسط سوبسيد دولتی  

 . تامين گردد

لغو قراردادهاى سفيد        -د
امضا و موقت و              
انعقاد قراردادهاى        
دسته جمعى رسمى       
توسط نمايندگان              
منتخب تشکلهاى            

 .مستقل کارگرى

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری           -٣
در عين تالش برای تحميل مفاد بند          

 به دولت و کارفرمايان و بهبود              ٢
 همزمان برای پيشبرد        ،شرايط کار  

سياست کنترل کارگری که متضمن        
نظارت و کنترل ارگانهای توده ای          

کارگران و کارکنان در مراکز توليد        
و توزيع و ارائه خدمات زندگی                  

. اجتماعی است، مبارزه ميکند                  
قطعنامه کنترل کارگری ضرورت،      
مفاد، چگونگی و دامنه اجرای                    
سياست کنترل کارگری را روشن            

 . ميکند

 

در شرايطی که سياستهاى                   -۴
سرمايه دارى و حکومت اسالمى             
عمال برخی از مراکز توليدی و                  
اقتصادی را به ورشکستگی کشانده        
اند، کارگران را دسته دسته اخراج          
و بيکار ميکنند و حقوق صدها                    
هزار تن را ماهها پرداخت نميکنند،       
کنترل کارگری يک پاسخ واقعى و          
راديکال کارگری در مقابل اين                  

۶١شماره   
اسالمی و استقرار فوری جامعه            
ای مبتنی بر آزادی، برابری و                 
رفاه همگان، يک جمهوری                       

 . سوسياليستی، است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٨ ژوئيه ٣٠

 

 قطعنامه در مورد 
 کنترل کارگری

  
کارگران کار ميکنند، اما                  -١

صاحبان صنايع و دولت از                        
پرداخت حقوق و مزايای آنها، به           
بهانه عدم سود آوری و عدم                        
توانايی رقابت با محصوالت                    

. وارداتی، خودداری ميکنند                    
فروشگاهها و مراکز توزيع و                  
انبارها پر از کاالها و محصوالت         
مورد نياز مردمند، اما توليد                      
کنندگان اين محصوالت خود در            
زمره محرومترين اقشار جامعه و        
از محصوالت توليد شده بی بهره           

بيکار سازيها و اخراج                   .  اند
کارگران ابعاد گسترده ای يافته               

تعداد واحدهاى اقتصادى و       .  است
کارخانجاتی که هر روز تعطيل             
ميشوند و يا در آستانه تعطيلى                   
هستند و يا توسط کارفرمايان به              
بهانه وضعيت بحرانی به تعطيلی         
و رکود کشانده ميشوند، در حال             

 . گسترش است

 

بخشهای وسيعی از کارگران           -٢
قادر به تامين ملزومات اوليه                    

بيکاری و عدم         .  زندگی نيستند    
پرداخت دستمزدها زندگی                         
کارگران را به تباهی و فالکت                 

آنها که کار ميکنند،       .  کشانده است  
دستمزد مکفی دريافت نميکنند و           
همان حقوق ناچيزشان نيز ماهها           

آنها که بيکار        .  پرداخت نميشود   
گشته اند، در غياب بيمه بيکاری            
مکفی و برخورداری از هرگونه           
سيستم تامين اجتماعی، محکوم به         

بعالوه .  فالکت و محروميت اند          
تحميل فقر و فالکت، سرکوب هر         
اعتراض حق طلبانه کارگران و            
توده های مردم يک رکن سياست           
رژيم اسالمی برای بقاء و بزانو             
 .درآوردن اعتراضات جامعه است

 
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 و در تقابل با سياستهائى که طبقه کارگر را               ،در چنين شرايطى   -٣
به حمايت از راه حل هايی سازشکارانه و بورژوايی دعوت ميکند،            
اتخاذ سياست کنترل کارگری در بخش های صنعتی و خدماتی که                 
در آستانه رکود و تعطيلی قرار دارند، يک راه حل کارگری                              
راديکال و سوسياليستی در پاسخ به اين وضعيت بحرانی در کنار                 
ساير مطالبات ديگر کارگری، از جمله افزايش فوری دستمزدها و              

 . بيمه بيکاری مکفی است

 

مجمع عمومی کارگران و کارکنان هر موسسه ای ارگان                            -۴
تشکلهای توده ای      .  اجرايی اعمال سياست کنترل کارگری است             

کارگری، مجامع عمومی منظم شده و شوراهای کارگری، با اعمال           
اراده مستقيم خود فعاليتهای واحد توليدی و خدماتی را تحت نظارت            

کليه تصميمات مجمع عمومی برای کليه      .  و کنترل خود قرار ميدهند    
نمايندگان منتخب مجمع     .  کارکنان واحد صنعتی الزم االجرا است          

عمومی دارای اختيارات محدود در فاصله بين دو اجالس مجمع                    
 . عمومی کارگران و کارکنان واحد اقتصادی هستند

 

دامنه اعمال سياست نظارت و کنترل کارگری بر حسب قدرت                -۵
و نيروی کارگری ميتواند تا کليه امور مربوط به واحد توليدی، از                
تهيه مواد خام و قطعات، تعيين نوع و ميزان محصوالت توليد شده،             

 دخالت در   ،تعيين قيمت تمام شده محصوالت، اعتبارات الزم بانکی        
شرايط کار و امور استخدامی و همچنين ميزان دستمزد کارگران و             

 . کارکنان را در بر بگيرد

 

کليه دفاتر و اسناد امور مالی و حسابداری واحد صنعتی می                       -۶
بايست باز و تحت کنترل و نظارت مجمع عمومی کارکنان و                            

 . نمايندگان منتخب آنها باشد

 

حراست و کليه ارگانهای اطالعاتی و سرکوبگر کارگران و                     -٧
انجمنهای اسالمی ضد کارگر و انگلی بايد منحل و از محيط کار                    

 .اخراج شوند

 

دستمزد هيچيک از کارکنان فنی و امور ادارى نبايد از حقوقی                 -٨
 .  معادل مزد متوسط کارگران واحد بيشتر باشد

 

مجمع عمومی کارگران و کارمندان ارگان اجرايی جلوگيری از            -٩
هر گونه سوء استفاده شخصی از امکانات و تسهيالت و محصوالت   

 . واحد توليدی و خدماتی است

 

مقررات جزيی تر و ويژه هر واحد در امور کنترل کارگری                  -١٠
توسط مجمع عمومی کارگران و کارکنان هر واحد تعيين و تنظيم                  

 . ميشود

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ ژوئيه ٣٠

 قطعنامه 
 ...در مورد کنترل کارگری

۶١شماره   

 تعطيلى و اخراج دسته جمعى 
 کارگران نساجى کردستان با يک اطالعيه

کارفرماى کارخانه نساجى کردستان پرويز قربانى طى اطالعيه اى که به درب         
 عمال کارخانه را تعطيل و کارگران را دسته جمعى   ،کارخانه وصل شده است

 روز از کارفرما   ١۵ ماه و ٢کارگران نساجى همين امروز  . اخراج کرده است
در . حقوق معوقه طلب دارند و پاداش سال قبل آنها نيز پرداخت نشده است 

ايندوره و در همين اطالعيه کارفرما تالش ميکند که راه تسويه حساب و    
بازخريد را بعنوان تنها راه در مقابل کارگران قديمى اين شرکت بگذارد و   

 نفر است با پايان قراردادها در    ٩٠ديگر کارگران قراردادى را که تعدادشان     
او ظاهرا زودتر به استقبال اين سياست  . همين ماه آينده قرار بود اخراج کند 

.          رفته است و با اطالعيه اى مسئله را تماما براى خودش حل کرده است  

مستقل از اينکه اين سياستى است که قربانى از طريق آن بخواهد به امکانات  
 مسئله ،مالى بيشترى از نهادهاى دولتى و بنياد مستضعفان دست يابد يا نه 

کارگران اين کارخانه  . امروز کارگران وضعيتى است که در آن قرار گرفته اند   
با جيب خالى و بدون حقوق ماههاى قبل و صرفا با قانون شخص کارفرما دسته    

کارگران نساجى کردستان به شرايط تعيين کننده اى از    . جمعى اخراج شدند 
. مبارزه و تالششان براى دفاع از کار و معيشت و حقوق خود رسيده اند       

اين وضعيتى است که . ضرورى است اين سياست کارفرما پاسخ روشنى بگيرد   
فردا در مورد ديگر کارخانجات سنندج يکى پس از ديگرى ميتواند تکرار         

!              کارگران سنندج بايد عليه اين شرايط برده وار به ميدان بيايند . شود
                                                ***       



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اخيرا دفتر          :يک دنيای بهتر         
سياسی حزب قطعنامه و بيانيه ای       

کنترل "در مورد سياست                          
و جايگاه اين سياست         "  کارگری

بطور مشخص  .  صادر کرده است  
تر چه ملزوماتی اتحاذ چنين                    
سياستی را در دستور حزب قرار        
داده است؟ اين قطعنامه در حال            
حاضر پاسخ به چه معضل                       
مشخصی است؟ چه افقی را در             
مقابل فعالين کارگری و جنبش ما        
قرار ميدهد؟ محدوده های اين                

 سياست کدامند؟ 

 

 همانطور که در            :علی جوادی   
قطعنامه اشاره شده است اتخاذ              
سياست کنترل کارگری ناشی از         
موقعيت ويژه ای است که                          
بخشهايی از طبقه کارگر در آن             
قرار داده شده اند و اين سياست              
پاسخی روشن و کمونيستی به اين       

اين .  شرايط داده شده است                  
واقعيات زمينه های عينی اتخاذ            

صد ها     -١:  چنين سياستی هستند    
هزار کارگر مدتهاست که دستمزد     
شان برای چندين ماه پرداخت                

اخراج کارگران ابعاد    .  نشده است 
گسترده و تکان دهنده ای بخود              

بنا به آمار            -٢.  گرفته است    
دولتی، در هفته های اول سال                
جاری بيش از پنجاه هزار تن را           

اين روند نه با            .  اخراج کردند   
شدت گذشته اما کماکان ادامه دارد   
و يک نتيجه بحران اقتصادی                 

 -٣.  سرمايه داری ايران است           
سياستهای اقتصادی سرمايه و              
دولت اسالمی برخی از واحدهای      
توليدی و صنعتی را به رکود و             

. در آستانه تعطيلی قرار داده است      
بعضا فروش و تاراج ابزار و                 
ماشين آالت توليدی و کال خود               
عوامل توليد راه سريعتری برای         
سرمايه و جانيان حکومتی برای          

در . انباشت و ثروت اندوزی است 
بخشهايی از جامعه راه ثروتمند           
شدن نه توليد و انباشت                                 

بلکه نابودی عوامل        "  متعارف"
اين سياست نيرويی      .  توليد است  

اقتصادی کارگری در مقابله با            
سرمايه در اين واحدهای                         

عدم .  اقتصادی بطور ويژه است     
سود آوری و عدم قابليت رقابت          
با کاالهای وارد شده يک بهانه            
کارفرمايان برای تعطيلی و به            
رکود کشاندن واحد توليدی و               

. تاراج لوازم وسايل توليد است          
در چنين شرايطی اعتصاب                  
کارگری، قدرت از کار انداختن        
چرخ توليد و توزيع از همان                 
جايگاه و توانی که در يک واحد         
توليدی سود آور وجود دارد،               

همان ساعت    .  برخوردار نيست   
اول اعتصاب در ايران خودرو          

و "  بيت امام  "شريان اقتصادی      
و "  صدا و سيمای اسالمی              "

ابزار سرکوب را وادار به                      
هم .  ميکند"  تکان و واکنش        "

سودشان و جيبشان به خطر                   
افتاده است و هم رژيم و دستگاه          

هر .  حکومتی و نظام حاکم               
دستگاه اتوموبيلی که در                          
کارخانجات ايران خودرو توليد        
نشود، چند ميليون تومان ضرر          
مستقيم به صاحبان سرمايه و                

اما .  انگلهای اسالمی حاکم است      
اعتصاب در واحدهايی که چنين        
موقعيت اقتصادی را به داليل              
مختلف ندارند از قدرت و نقش            

زمانيکه .  الزم برخوردار نيست    
يک سياست کارفرما به تعطيلی         
کشاندن و فروش و حراج وسايل       
توليد است، اعتصاب کارآيی               

 . هميشگی خود را ندارد

 

نتيجتا يک سئوال اساسی در                 
مقابل رهبران کارگران در چنين      

استراتژی :  شرايطی اين است        
کارگران برای پيروزی بر کدام        
مولفه ها بايد متکی باشد؟ آيا                  
کارگران بايد بنشينند و شاهد                
بيکاری و اخراج و تعطيلی واحد      
توليدی باشند؟ آيا کارگران يک          
واحد صنعتی معين بايد                            
سرنوشت مبارزه خود را به گرد       
آوری نيرويی بسيار فراتر از              
نيرو و توازن قوای محلی با                  

 :هيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد
 

 در باره قطعنامه کنترل کارگرى
. است که آينده ای در جامعه ندارد            

تحميل فقر و     -۴.  محکوم به فنا است   
فالکت اقتصادی يک رکن به زانو            

 بزانو در           ،در آوردن کارگران          
آوردن مبارزه و مقاومت طبقه                    

 . کارگر در شرايط کنونی است

 

اين شرايط اقتصادی در ايران را              
" فالکت اقتصادی     "فقط ميتوان            

اين شرايط يک استثناء و               .  ناميد
مساله ای خارج از نرم فعاليت                    

. اقتصادی سرمايه در ايران نيست          
محصول طبيعی عملکرد سرمايه            
داری و حکومت اسالمی در ايران          

حکومتی که نفس بقاء و تدوام       .  است
هر روزه آن با اعتراض توده های           

. مردم سرنگونی طلب روبرو است       
مقابله با فالکت اقتصادی تحميل شده      
بر طبقه کارگر يک واقعيت                          

مبارزه عليه   .  روزمره جامعه است    
دستمزدهای پرداخت نشده، مبارزه        
عليه اخراج و بيکار سازی                            
کارگران، مبارزه عليه به تعطيلی            
کشاندن واحدهای توليدی و نابودی         
و چپاول وسايل توليدی، مبارزه                
برای افزايش دستمزده ها و دريافت        
بيمه بيکاری، جملگی از عرصه              
های مبارزه طبقه کارگر در شرايط        

 . حاضر هستند

 

ما در دوره کنونی شاهد اعتراضات       
و اعتصابهای گسترده کارگری در         

. اين واحدهای صنعتی بوده ايم                  
اعتراض گسترده کارگران نيشکر          
هفت تپه و اعتراض کارگران کيان         
تاير تنها دو نمونه از اين                                  

اين اعتراضات   .  اعتراضات هستند  
عليرغم گستردگی و حمايت توده              
های مردم، بطور مشخص اعتراض     
کارگران نيشکر هفت تپه، تاکنون به      

عالوه .  اهداف خود دست نيافته اند        
بر سرکوب وحشيانه رژيم اسالمی         
و عوامفريبی های کارفرمايان، يک      

سياسی نيز    -واقعيت مهم اقتصادی      
مانع دستيابی کارگران به اهداف               
خود در اين زمينه شده است و آن               
نقش و جايگاه اعتصاب و اهرم                  

۶١شماره   

کارفرما و دولت تماما گره بزنند؟         
مسلما اتحاد و همبستگی کارگری         
يک رکن پيروزی هر مبارزه                  

اما تمام استراتژی    .  کارگری است 
مبارزاتی کارگران در هر بخشی          

. نميتواند به اين رکن متکی باشد            
در چنين شرايطی و در مواجه با            
اين فالکت اقتصادی يک سياست          

 . ما کنترل کارگری است

 

اما کنترل کارگری تمام سياست ما       
در مقابله با فالکت اقتصادی                      

يکی از حلقه های       .  موجود نيست  
مبارزه ما عليه فالکت         .  آن است  

اقتصادی ابعاد گسترده و متنوعی         
ما برای بيمه بيکاری مکفی       .  دارد

ما برای افزايش       .  مبارزه ميکنيم   
دستمزد و تعيين دستمزدها توسط          
نمايندگان مستقيم کارگران مبارزه       

ما برای جلوگيری از              .  ميکنيم
ما .  اخراج کارگران مبارزه ميکنيم    

برای لغو قراردادهای برده وار              
ما بيمه  .  سفيد امضا مبارزه ميکنيم    

درمانی مناسب و قابل دسترس                
در کنار  .  برای همه مبارزه ميکنيم    

اين مبارزه همزمان برای اعمال            
. کنترل کارگری مبارزه ميکنيم             

کنترل کارگری يک رکن تالش و         
سياست ما در مقابله با فالکت                    

 .اقتصادی است

 

اين مبارزات عرصه های فوری و      
مطالباتی ما در بستر عمومی                    
مبارزه عليه سرمايه و نابودی                 
نظام کار مزدی و حکومت                         

لغو کار مزدی، از      .  اسالمی است 
بين بردن مالکيت خصوصی بر             
ابزار توليد و توزيع نيازمندهای             

اما در عين   .  اجتماعی هدف ماست  
مبارزه برای اين اهداف پايه ای              
برای بهبود روزمره زندگی کارگر     

 . و توده های مردم مبارزه ميکنيم

 

 برداشتهای       :يک دنيای بهتر             
واحدی از اين سياست در تاريخ              

جنبش کارگری      
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از سياست بلشويکی    .  وجود ندارد 
و کميته های کارخانه در فاصله           
دو انقالب فوريه و اکتبر گرفته تا         
سياستهای سازشکارانه ای که              
همکاری کار و سرمايه تحت                 

را "  همکاری"و  "  تعاون"عنوان  
تاريخ اين جنبش       .  در برميگيرد   

چيست؟ حزب اتحاد کمونيسم                 
کارگری چه برداشتی از اين                   

 مساله و سياست دارد؟ 

 

 عنوان کنترل       :سياوش دانشور   
کارگرى و اسامى ديگرى مانند            
مشارکت کارگرى و مديريت                 

 در تجارب         ،کارگرى و غيره        
مختلف و در کشورهاى مختلف            

نه اين عناوين        .  بکار رفته اند       
ضرورتا به يک معنى بکار رفته        
اند و نه برداشتها چه در ميان يک        
سنت و گرايش کارگرى و چه در         
ميان سنتها و گرايشات مختلف              

. کارگرى يکسان بوده است                    
 ، سوسياليستها                       ،کمونيستها
 آنارکوسنديکاليست         ،آنارشيستها

 و     ، تريديونيونيستهاى چپ         ،ها
سنت رسمى جنبش اتحاديه اى در       
هر کشور تلقيات ويژه خود را               

بويژه سابقه جدال و          .  داشته اند   
بحث ميان آنارشيستها و                             
کمونيستها و جريانات رفرميست        
در اين زمينه و مشخصا در مورد        

. تجربه روسيه کم نبوده است                 
تجارب بعدى در ايتاليا و ايران و         
بعدتر در آرژانتين و ونزوئال بوده   

نميتوان بررسى بحث             .  است
کنترل کارگرى را در هر تجربه          
مشخص از متن تاريخى و                        
اجتماعى و توان و موقعيت                      
عمومى طبقه کارگر و بخش                   

در روسيه    .  پيشرو آن جدا کرد         
کميته هاى کارخانه دورانهاى               
سخت و جدالهاى سختى را پشت          

در روسيه اين سنت      .  سر گذاشتند 
عمل مستقيم کارگرى و خط                     
راديکال شورائى بود که ابتکار            
عمل را در دست داشت و                          
کارگران کمونيست بدنه اصلى آن      

در وضعيت معينى که             .  بودند
جنگ و بحران اقتصادى و                       
ناتوانى دولت موقت ايجاد کرده           

 و هر روز در ابعاد هزاران          ،بود

. آنارشيستى در آن مسلط است            
در اين دو سال بحرانى در                      

هم "  دو سال سرخ  " که به     ،ايتاليا
 نهايتا طبقه              ،معروف است       

کارگر ايتاليا نتوانست آمادگى             
کامل براى دخالت و پيشروى به        

. سمت قدرت سياسى پيدا کند               
دولت هم بيکار نبود و با انواع             
طرحها و فشارها ميخواست اين        

جنبش .  روند را متوقف کند              
کنترل کارگرى و اشغال کارخانه     
ها و شوراها با مخالفت سر                    
سخت سوسيال دمکراتها و بستر       
اصلى جنبش اتحاديه اى روبرو         

 ،در خال آلترناتيو کارگرى      .  بود
بورژوازى فاشيست عروج کرد       

 جنبش  ١٩٢٢-  ١٩٢١و سالهاى    
توده اى و راديکال کارگران و            
 . حزب کمونيست را درهم کوبيد

 

 در   ٧٠ و      ۶٠در اروپاى دهه        
 بحث  ،انگلستان و آلمان و فرانسه  

و "  کمپين کنترل کارگرى            "
 ،و غيره   "  مشارکت کارگرى   "

مضمونى دمکراتيک در تنظيم          
رابطه کار و سرمايه در محل              
کار دارد و در اساس با تجارب           
روسيه و ايتاليا و ايران متفاوت          

بطور کلى سنت تريد               .  است
يونيونى و اتحاديه اى بنا به                    
ماهيت و فلسفه خط سازش و                
همزيستى طبقاتى بحث کنترل            

ميداند و  "  غيرمجاز"کارگرى را   
حتى در روسيه نيز اتحاديه ها             
کمترين نقش و جاهائى نقش                  
مخالف در همراهى با بحث                   

تجربه .  کنترل کارگرى داشتند       
 نيز    ۵٨ و        ۵٧ايران سالهاى        

انعکاسى از قدرت و جايگاه                  
کارگر در انقالب و محصولى از      
سنت شورائى و عمل مستقيم                
کارگرى است که در متن فرار            
سرمايه داران و تعطيلى کارخانه     
جات و همينطور خواست و توقع      
کارگران در انقالبى که خود                 
نقش محورى در آن ايفا کرده                

 عمال کنترل کارگرى بر          ،بودند
توليد و توزيع توسط شوراهاى           
کارگرى بويژه در جاهائى مانند        

اين .  صنعت نفت اعمال ميشود        
جنبش با آغاز جنگ و سرکوب          

 در باره 
 ...قطعنامه کنترل کارگرى 

نفره کارگران به خيابان پرتاب                   
 طبقه کارگر و کميته هاى            ،ميشدند

کارخانه در تقابل با تعديات سرمايه         
جنبش کنترل کارگرى را بيرون داد       
و بسرعت به جنبشى فراگير و                    
تعيين کنند تبديل شد که در انقالب              
اکتبر يک پايه اساسى قدرت گيرى          

با اينحال بلشويکها       .  بلشويکها شد   
نيز تلقى واحدى و سياست واحدى            
در قبال جنبش کنترل کارگرى و               

در .  کال کميته هاى کارخانه نداشتند      
ميان ديگر موافقان و مخالفان کنترل      
کارگرى از آنارشيستها و منشويکها       

 نيز درک    ،و اس آرها و اتحاديه ها        
واحدى از اين موضوع وجود                      
نداشت و مواضعشان در سالهاى               

 در قبال کنترل                    ١٩١٧-١٩٢١
جنبش کنترل  .  کارگرى متغيير است   

کارگرى و کميته هاى کارخانه در           
روسيه اما توانستند در مقاطع ويژه          
اى پيروز بيرون بيايند و نهايتا در             
انقالب کارگرى اکتبر به رهبرى              
بلشويکها نقش تعيين کننده ايفا                     

 . کردند

 

تجربه ايتاليا در متن تحرک طبقه              
کارگر اروپا بعد از جنگ اول و                 
تاثيرات اجتماعى انقالب اکتبر                   

در متن بحران          .  صورت گرفت    
سياسى و اقتصادى و تعطيلى                       

 ،کارخانه جات و اعتصاب عمومى        
کارگران گامى فراتر نهادند و                     
فراخوان اشغال کارخانه ها را                    

 ١٩١٩در تورين ايتالياى           .  دادند
جنبش اشغال کارخانه شروع و                  

 ١٩٢٠سال  .  بسرعت گسترش يافت   
حدود نيم ميليون کارگر در صنايع           
مختلف کارخانجات را در اختيار             

کنترل توليد را      .  خود گرفته بودند     
بدست گرفته بودند و کارخانه را                
توسط کميسيونهاى داخلى کارخانه و   
نمايندگان منتخب و قابل عزل                      

. شوراهاى کارگرى اداره ميکردند        
اگرچه گرايشات راديکال و                          
کمونيستى در جنبش اشغال کارخانه      
در ايتاليا شرکت دارند اما خط                     

۶١شماره   

انقالب و کشتار رهبران کارگرى         
در آرژانيتن بدنبال   .  به پايان ميرسد 

سرنگونى و فروپاشى دولت                     
دالروا و يک انهدام مالى تمام                   

 کارگران    ٢٠٠٢ در سال           ،عيار
گرسنه و بيکار جنبش اشغال                     

 ٢٠٠قريب   .  کارخانه راه انداختند    
کارخانه به اشغال کارگران در مى       

در بخشى از اين صنايع بعد از     .  آيد
دوره اى جنگ و گريز با نيروى            

 باالخره   ،پليس و دولت و مالکين         
قانونا اختيار اداره برخى صنايع            

تجربه آرژانتين بنا به     .  را ميگيرند 
سير تحوالت سياسى در اين کشور       
عمال تمام شده است و آنجا هم که            
موجود است با حمايت دولت و                
اعتبارات بانکى کارخانه در                     
چهارچوب بازار براى بقا تالش            

مسئله اى که چشم انداز آن        .  ميکند
. روز به روز تيره تر ميشود                     

تجربه ونزوئال تماما دولتى و از             
باال است و به طرح سهيم شدن                 
کارگران در سهام کارخانه جات            

در ونزوئال در متن          .  شبيه است   
يک جنگ بين چاوز و نيروهاى             
طرفدار آمريکا و با حمايت دولت         

 ،بعنوان خريدار کاالهاى توليدى          
تعدادى کارخانه بحران زده و                  
سابقا تعطيل راه اندازى شدند و با          
کار شاق کارگران فعال سرپا مانده       

 . است

 

 بسته به شرايط        ،هر تجربه معين    
سياسى و اجتماعى و توان و                      
موقعيت عمومى طبقه کارگر و              
همينطور گرايشات مسلط دراين            
بحث اشکال و مضمون مختلفى              

آنچه روشن است سياست           .  دارد
کنترل کارگرى با چشم انداز دوام         

 کنترل  ، هرچه باشد   ،سرمايه دارى 
نوعى سهيم کردن    .  کارگرى نيست 

کارگر در سازماندهى توليد و                  
استثمار و در            

٧صفحه   

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بهترين حالت نظارت بر اجراى          
. پروسه توليد سود سرمايه است          

موارد ديگر که در غرب ديده                 
ميشود و عمدتا توسط جنبش                    

 ،اتحاديه اى پيش برده ميشود                 
مانند تعاونى ها و سيستم هاى                 

اساسا ربطى  "  مشارکت کارگرى "
به کنترل کارگرى و سنت                         

اينها .  راديکال کارگرى ندارند        
مکانيزمهائى براى تامين                          
همزيستى طبقاتى اند که سنتا                  
اتحاديه ها فعاليت و پراتيک شان         

 . را بر آن استوار کرده اند

 

آنچه حزب اتحاد کمونيسم                         
 سنت عمل    ،کارگرى طرح ميکند   

مستقيم کارگرى و جنبش شورائى      
و خط راديکال کارگرى و                        

سنت مسلط     .  سوسياليستى است    
کميته هاى کارخانه روسيه با خط        

در .  ما نزديکى بيشترى دارد             
کميته هاى کارخانه روسيه و                  
جنبش کنترل کارگرى خط                       
آنارشيستى و منشويکى و بعدا               

اما .  اتحاديه اى هم وجود داشتند         
در فوريه تا اکتبر عمدتا سنت                 
کمونيستى کارگرى دراين جنبش        

سنتى که بلشويکها به      .  مسلط بود 
نظر من برخورد دقيقى با آن                   

موضع بلشويکها در قبال     .  نداشتند
جنبش کميته هاى کارخانه و                    
کنترل کارگرى از يک تناقض و         

از .  محدوديت اساسى رنج ميبرد      
يک طرف همراه با بيشتر کميته           
هاى کارخانه تقابل اصولى با                 

اين تقابل از      .  آنارشيستها داشتند  
نياز ابژکتيو آندوره روسيه براى         
سر و سامان دادن به اقتصاد                    
جامعه و پاسخ به گرسنگى مردم          
و حتى نفس بقا حکومت کارگرى        

يعنى با يک          .  ريشه ميگرفت    
وضعيت سياسى معين روبرو               

 عليرغم           ،آنارشيستها.  بودند
 ،روايتهاى مختلف در ميان آنان          

براى دفاع از موجوديت انسانى         
و اجتماعى خود در مقابل                        
سرمايه؛ بحثى است مربوط به            
قدرت و تغيير مناسبات قدرت؛          
بحثى است براى ايجاد شرايط             
مساعدتر براى تعرض به نفس           
مالکيت بورژوائى؛ بحثى است          

براى دفاع و پاسخ فورى به                    
معيشت دهها هزار خانوار                    
کارگرى که امروز در متن                    
بحران و فلج اقتصادى رژيم و             
ورشکستگى ها و بيکارسازيها          

کنترل .  به فالکت کشيده است           
کارگرى نياز امروز کارگر                 

و اين   .  براى دفاع از خود است       
" همه يا هيچ      "ضرورتا قانون       

ما سياست و مبارزه               .  نيست
ما .  طبقاتى را اينگونه نميفهيم          

ميگوئيم بهتر است که کارگر               
. بداند در کارخانه چه خبر است         

بهتر است کارگر بداند حساب و         
کتاب ها چگونه است و بيالن               
مالى چيست و نظارتى بر فعل و        
انفعاالت اقتصادى محيط کارش        

بهتر است هر            .  داشته باشد     
تصميمى در هر واحد صنعتى             
بدون رضايت و توافق کارگر و         
ارگانهاى ذيصالح آنها صورت        

بهتر است کارگران             .  نگيرد
کميسيون ها و نهادهاى مستقل و        
منتخب خود را براى بررسى هر      

. معضل در محل کار داشته باشند    
بهتر است حق استخدام و اخراج        
و غيره توسط نهادهاى کارگران       

بهتر است سرمايه      .  کنترل شود  
دار در محل کار قدرتش کمتر             
شود و شرايط براى کارگر بهتر        

اينها و صدها مثال از اين          .  شود
اما کنترل    .  نوع فرض ماست       

کارگرى به يک سوال بسيار                
مشخص و حياتى همين امروز            
کارگر يعنى مقابله با بيکارى و          

. حفظ معيشت هم جواب ميدهد           
ضرورتش بدوا همين است و               
هدفش فراتر رفتن از اين                         

کنترل کارگرى   .  وضعيت است  
کارگران در      "  مدينه فاضله     "

براى .  سرمايه دارى نيست             
گرايش راديکال و سوسياليست          

 سياست کنترل کارگرى            ،طبقه

 در باره 
 ...قطعنامه کنترل کارگرى 

پاسخى براى اين سوال نداشتند و در       
" خود گردانى لوکال       "کارخانه و        

از طرف ديگر ديدگاه       .  مانده بودند  
اقتصادى متکى بر برنامه و تمرکز         
دولتى که هر نوع دخالت و نظارت          
و کنترل توده اى کارگرى را بر                 
شرايط توليد و کار عمال منتفى                    

 بلشويکها را از توجه به                 ،ميکرد
سازماندهى توده کارگران در اداره        
جامعه و از جمله توليد اقتصادى                

همين تناقض در            .  دور ميکرد     
موضع بلشويکها نهايتا به محدود              
کردن اختيارات کميته هاى کارخانه       
و ادغام آنها در جنبش اتحاديه اى               

جنبش اتحاديه اى ساختار     .  منجر شد 
مناسب ترى براى سازماندهى اين           

بعد از مرگ   .  نوع اقتصاد دولتى بود   
لنين و شکست انقالب کارگرى                  
روسيه و در دوران تصفيه هاى                 

 سران جنبش کميته هاى               ،استالين
 ،کارخانه و جنبش کنترل کارگرى          

بسياى از بلشويکها و آنارشيستها              
قتل عام شدند تا سرمايه دارى ملى            

 . روسيه بازسازى شود

 

تبئين مارکسى ما از سوسياليسم و             
ملزومات سازماندهى اقتصاد                     

 ما را    ،سوسياليستى و نظام شورائى    
در کنار سنت کمونيستى کارگرى            
کميته هاى کارخانه روسيه و جنبش        

. کنترل کارگرى قرار ميدهد                       
ديدگاهى که مرز روشنى با                           

سياست .  آنارشيسم و رفرميسم دارد     
 به هر       ،کنترل کارگرى براى ما          

 و اين تابعى      ،ميزان که ممکن است     
از اراده و تشکل و آگاهى طبقه                   

 بحثى است براى باال         ،کارگر است  
بردن قدرت و مکان کارگر در                    
قلمرو اقتصاد و سياست؛ بحثى است      
براى ايجاد مناسباتى متفاوت و                   
پيشرو در محل کار؛ بحثى است                 
براى تقويت جنبش مجمع عمومى و       
شورائى؛ بحثى است در تداوم                     
بميدان کشيدن توده اى کارگران                

۶١شماره   
. دريچه اى به قدرت کارگرى است     

موفقيتش در گرو تعيين تکليف با           
قدرت سياسى و تعيين تکليف با               
مناسبات استثمارى سرمايه دارى         

امروز اما کنترل کارگرى         .  است
تالشى براى بقا و دفاع از کار و              

کارگر به    "نه"اعالم  .  زندگى است 
شرايطى است که سرمايه ايجاد              

کارگر با اتخاذ وسيع       .  کرده است  
اين سياست وضعش بهتر ميشود           

چون در فقدان بيمه       .  بدتر نميشود  
بيکارى و کنترل کارگرى و                      

 تنها     ،دخالت توده اى کارگران            
خروجى اين سيستم فقر و                             
گرسنگى و تن فروشى و بيمارى و       
بى مسکنى و بى حرمتى بيشتر                

ما به مسئله کنترل کارگرى       .  است
برخورد ميکنيم   "  ايدئولوژيک"نه   

و نه به معضالت عملى چنين                    
کارگران .  سياستى بى توجه هستيم    

براى بهبود اين اوضاع ناچارند به        
سنتهاى اجتماعى و طبقاتى شان             
رجوع کنند و کنترل کارگرى يکى       

 .         از آنهاست

 

، "زود است " از    :يک دنيای بهتر   
دوره انقالبی  "، در    "عملی نيست "

کارگر که   "تا   "  فقط ممکن است     
نميتواند کارخانه و واحد توليدی را      

پاسخ شما  .  شنيده ميشود "  اداره کند 
چيست؟ ملزومات پيشبرد اين                  
 سياست بطور مشخص تر کدامند؟ 

 

 ما کمونيست های            :آذر ماجدی   
کارگری با اين برخورد ها کامال            

اين برخوردهای منفی يا از     .  آشنايم
روی ناباوری است و يا به قصد              

. ايجاد شک و ترديد و مانع تراشی       
يک راه مبارزه بورژوازی با                  
کمونيسم همين ايجاد شک و ترديد        

ما اينگونه      .  و ناباوری است           
عبارات را بارها در رابطه با                   

. برنامه يک دنيای بهتر شنيده ايم          
گفته ميشود برنامه شما عالی                    
است، اما عملی نيست، اتوپيک              

يک پاسخ  من به اين منفی           .  است
بافی ها اينست که اگر برنامه عالی       
است پس لطفا شما هم به صف                  
کسانی که ميخواهند آن را پياده                
کنند بپيونديد تا پياده کردنش آسان         

 !تر شود

 

به سياست کنترل کارگری                          
هيچ .  بپردازيم

٨صفحه   

 حال    ،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند    
کارل مارکس !             آنکه مسئله برسر تغيير آنست      



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياست انقالبی و راديکالی را               
نميتوان به آسانی پياده کرد، بويژه      
زمانی که با يک رژيم هار و                   

تامين بيمه  .  جنايتکار روبرو باشيم  
بيکاری مکفی، بيمه درمان و                 
بهداشت مناسب و رايگان،                      
آموزش و پرورش مناسب و                   
رايگان برای همه کودکان،                     
برابری حقوقی زن و مرد، کليه            
اين مطالبات تحت رژيم اسالمی          
به همين ميزان ناممکن و                           

بنابراين .  غيرعملی بنظر ميرسد     
يا بايد گوشه خانه نشست و گفت            
هيچ تغيير واقعی ممکن نيست يا          

راه سومی وجود   .  بايد مبارزه کرد  
مردم دولت باصطالح           .  ندارد

اصالحات را آزمايش کردند،                
معلوم شد که تغييرات جزيی از             
طريق جريان دو خرداد غيرعملی     
تر از تغيير راديکال از طريق               

 . مبارزه است

 

جريانات چپی که بدنبال دو خرداد      
روان شدند نيز سرشان سريعا به         

و همين جريانات       .  سنگ خورد   
دولت "سر به سنگ خورده از               

جزء اولين دسته هايی    "  اصالحات
هستند که اعالم خواهند کرد                    
کنترل کارگری غيرممکن است،        
زود است يا فقط در دوره های                

يک پاسخ به    .  انقالبی ممکن است   
" چپ"اين بهانه جويی های                    

اگر حکيم بودی درد     "اينست، که    
اجرای هيچ   !"  خود دوا ميکردی    

. سياست راديکالی آسان نيست             
مبارزه و تغيير توازن قوای                    
طبقاتی تنها راه عملی کردن چنين      

 . سياست هايی است

 

آيا کنترل کارگری فقط در شرايط       
انقالبی ممکن است؟ اين ميتواند          
سوال مربوطی باشد که بايد به آن        

زمانی که داريم از         .  پاسخ گفت  
اعمال سياست کنترل کارگری             
سخن ميگويم، نيت مان اجرای             
اين سياست تحت نظام سرمايه              

روشن است که در        .  داری است  
 –شرايط متعارف سياسی                         

اقتصادی نميتوان سياست کنترل         
اما شرايط  .  کارگری را پياده کرد    

سرمايه به طبقه کارگر و توده             
عملی .  مردم تحميل کرده است        
" تئوری"بودن يا نبودن آن را             

منفی بافی و بهانه      .  تعيين نميکند 
تراشی قطعا به يک مانع اصلی          
اعمال اين سياست بدل خواهد شد      
و يکی از تالش های ما و                         
کارگران راديکال سوسياليست          
پاسخ به اين منفی بافی ها و بهانه   

. تراشی محافظه کارانه است              
مبارزه برای اعمال اين سياست         
از عقب زدن اين نوع مقاومت             

 . ها ميگذرد

 

کارگر که نميتواند کارخانه را         "
اين پاسخ بورژوازی   ."  اداره کند 

به هر تالش طبقه کارگر برای            
مبارزه .  اعمال سياست خود است   

بورژوازی با طبقه کارگر فقط           
. از طريق سرکوب مستقيم نيست     

ايدئولوژی يکی از ابزارهای              
مهم بورژوازی در مقابله با                   

. کمونيسم و طبقه کارگر است             
ميليون ها دالر خرج حدادی                 

. ابزارهای ايدئولوژيک ميشود         
کرور کرور متخصص و                       
آکادميسين برای اين منظور                  

رسانه ها يکی از     .  تربيت ميشود 
ابزارهای اصلی اين مبارزه                 
ايدئولوژيک بورژوازی با                    

اين يک سالح       .  کمونيسم است   
قديمی و تاريخی بورژوازی                

مبارزه برای سازماندهی      .  است
طبقه کارگر حول مطالبه کنترل        
کارگری يک مبارزه همه جانبه         

يک پاسخ ساده و شايد              .  است
عاميانه به اينگونه ادعاها تاريخ        

اگر سی   .  اخير خود ايران است      
سال پيش گفته ميشد که يک                   
مشت آخوند بی سواد که تمام                
فکر و ذکرشان طهارت و غسل         
پس از رابطه جنسی با االغ و               
شتر و تجاوز به عمه و خاله                   
شان و مرده خوری است، بر                

 ميليونی برای        70يک کشور        
سی سال حکومت خواهند کرد و       
اين چنين از گرده ميليون ها                  
انسان ثروت به جيب خواهند                
زد، همه بعنوان جوک سال به آن   

حکومت اسالمی در   .  می خنديدند 
ايران بسيار غيرممکن تر بنظر         

اما اين بالی ويران             .  ميرسيد
 .کننده بر سر مردم نازل شد

 

مبارزه برای اعمال کنترل                    

 در باره 
 ...قطعنامه کنترل کارگرى 

جامعه ايران يک شرايط متعارف            
بحران اقتصادی و سياسی          .  نيست

ما داريم از   .  رژيم بسيار عميق است   
اعمال سياست کنترل کارگری در            
شرايطی صحبت ميکنيم که طبقه              
کارگر ايران هر روز در صف                   
صدها نفره برای حداقل معيشت و            

. زيست زير خط فقر مبارزه ميکند          
بسياری از صنايع دارند از دور                 

کارخانه ها بسته         .  خارج ميشوند    
ميشوند و کرور کرور کارگر                      

در مواردی کارگران   .  اخراج ميشود 
برای حفظ صنعت و فابريک خود            
دارند سياست های پروتکشنيستی را      

اين بسيار اتوپيک تر    .  مطرح ميکنند 
از بدست گرفتن کارخانه و اعمال            
کنترل بر توليد و توزيع توسط                     

اتوپيک .  تشکل های کارگری است      
بودن مطالبات پروتکشنيستی تاريخا     

. بارها و بارها به اثبات رسيده است        
بعالوه، اين يک مطالبه ارتجاعی             

 . است

 

مطالبه کنترل کارگری يک پاسخ             
دراز مدت و دائمی کارگری به                   

پاسخ .  مناسبات سرمايه دارانه نيست   
کمونيستی کارگری به استثمار و              
ستم سرمايه داری سوسياليسم و لغو        

سياست کنترل     .  کار مزدی است        
کارگری يک سياست دوره گذار               

طبقه کارگر برای حفظ خود         .  است
بايد دست به ابتکارات راديکال                  

در .  راهی بغير از اين ندارد        .  بزند
شرايط حاضر اعمال اين سياست             
يکی از عملی ترين طرق مبارزه با         
اين ميزان فقر و فالکتی است که                
بورژوازی به طبقه کارگر و به                  

. زحمتکشان دارد تحميل ميکند                 
بعالوه، مبارزه برای اين خواست            
کارگری و راديکال خود راهی                  
برای ايجاد اتحاد و تشکل طبقاتی و         
تالش برای تغيير توازن قوا بنفع               

. طبقه کارگر و توده مردم است                  
طبقه کارگر با تجهيز خود برای                 
اعمال کنترل کارگری ميتواند دوره       
گذار به شرايط انقالب کارگری را           

به اين معنا سياست             .  فراهم کند    
کنترل کارگری هم از نظر اقتصادی    
و هم از نظر سياسی يک پاسخ                     
کمونيستی کارگری به شرايط برده         
واری است که رژيم اسالمی                        

۶١شماره   

کارگری نه فقط تنها راه پاسخ به             
فقر و فالکت وحشيانه ای است که         
به مردم تحميل شده است، بلکه                
يک سياست مهم کمونيستی                        
کارگری برای سازماندهی جنبش        

بايد کوشيد  .  انقالبی کارگری است   
تا بخش هر چه وسيعتری از                      
کارگران راديکال سوسياليست و          
رهبران راديکال کارگری را به             

 .اين مساله مجاب کرد

 

 اين سياست در        :يک دنيای بهتر    
کدام واحدهای صنعتی و توليدی و        
يا خدماتی قابل اتخاذ است؟ توصيه      
های حزب در اين زمينه به فعالين         
راديکال و سوسياليست کارگری           

 در اين عرصه ها چيست؟ 

 

 کنترل کارگری            :علی جوادی     
گوشه ای از سياست عمومی ما در       
خارج کردن کنترل توليد و توزيع         
و ارائه خدمات از دست سرمايه و         

ما برای     .  دولت اسالمی است         
ما برای  .  سوسياليسم مبارزه ميکنيم  

جامعه ای مبارزه ميکنيم که                      
شهروندان و توليد کنندگان مستقيم        
نيازهای جامعه خود در مقام تعيين       
چند و چون توليد، ميزان توليد،               

... نوع توليد و شرايط توليد و                   
نظارت و کنترل          .  قرار گيرند    

کارگری يک گام در اين راستا                 
مسلما به معنای حاکميت            .  است

اقتصادی سوسياليسم در واحد                  
توليدی و يا استقرار مناسبات                   

اما .  اقتصادی سوسياليستی نيست      
اقدامی اوليه در اين راستا و همسو        
و هم جهت با اين مجموعه از                    

 . فعاليت است

 

در کدام واحدهای صنعتی و                      
خدماتی قابل اتخاذ است؟ پاسخ من        
به اين سئوال اين است که هر کجا          
که کارگران بتوانند چنين سياستی         
را پيش ببرند، ميتوان و بايد چنين          

فاکتور اوليه  .  سياستی را اتخاذ کرد   
و تعيين کننده،         

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قدرت و نيرو و درجه اتحاد و                 
اما .  همبستگی کارگری است           

اجرای اين سياست در مراکز                 
توليدی و خدماتی با مبرميت                   

در .  متفاوتی مواجه است                 
واحدهايی که در حال تعطيلی و يا       
ورشکستگی هستند و يا به نابودی      
کشانده شده اند اتخاذ اين سياست          
از مبرميت و اهميت بيشتری                 

در اين واحدها     .  برخوردار است  
مساله معاش کارگر مورد تعرض      

بيکاری و     .  قرار گرفته است         
اخراج بعضا معادل محکوميت به      

در .  فقر و فالکت گسترده است           
چنين شرايطی اعتصاب کارگری      
از همان جايگاه و مکانی                            
برخوردار نيست که اعتصاب در       
يک واحد به اصطالح سود آور            

نتيجتا کارگر     .  برخوردار است    
بايد استراتژی روشنی برای تامين   

. معاش و ادامه کاری داشته باشد         
در شرايطی که جامعه به سوی             
يک ورشکستگی اقتصادی همه          
جانبه رانده ميشود، در چنين                   
شرايطی نظارت و کنترل                         
کارگری يک راه واقعی و عملی          
در مقابله با اين تعرض کارفرما           

 . است

 

فراخوان ما به کارگران راديکال        
سوسياليست و رهبرای عملی          –

کارگری اين است که اين افق و             
سياست را در چهارچوب سياستها      
و راههای عملی مقابله با فالکت           

اين سياست   .  اقتصادی قرار دهيد    
راه حلی    .  به کارگر اميد ميدهد        

امکان ميدهد که         .  واقعی است    
سياستهای سازشکارانه و دنبال           
روی از بخشهايی از بورژوايی           
را بطور همه جانبه ای خنثی و              

با اتخاذ سياست     .  حاشيه ای کرد    
کنترل کارگری، کارگر دست باال      
را در مقابله با توطئه های                         

حتی شبح    .  کارفرما پيدا ميکند       
پيشبرد اين سياست به کارگر نيرو      

 . ميدهد

 

ابعاد فالکت کارگری روز به                 
بايد .  روز در حال گسترش است        

دست به اقدامات روشن و ويژه             

بيشتر کارگران به هردرجه اى          
اين مسئله  .  که مقدور است هستيم   

در مکانيزم عمومى مبارزه                  
کارگرى بويژه جائى که کارگر          
اهرم اقتصادى را در دست دارد        

هدف .  اعتصاب و اعتراض است   
اساسى هر اعتراض کارگرى             
تامين شرايط بهترى براى کارگر     

اما در موسساتى که در            .  است
آستانه تعطيلى و ورشکستگى             
قرار دارند و اعتراض کارگر             
فشار اقتصادى به سرمايه توليد          

 کنترل کارگرى و اداره         ،نميکند
موسسه صنعتى توسط کارگران       

راه .  يک راه حل عملى است             
 اگر بتوان راه حل       ،حلهاى ديگر 

راه .   چنگى به دل نميزنند       ،ناميد
حل و توصيه گرايش                                  
ناسيوناليست و پروتکشنيست و         
سنديکاليستى اساسا غير عملى           

چون قرار است دولت را        .  است
مجبور کند که بجاى سياست                 
اقتصادى همين امروز جمهورى      
اسالمى به سياست دولتگرائى و        
حمايت از محصوالت داخلى و          

" ايرانى جنس ايرانى بخر                  "
اين حتى اگى يک آرزو      .  برگردد

هم باشد اما سرمايه دارى ايران          
. در چنين مسيرى حرکت نميکند      

پس در دنياى واقعى قوطى بگير       
و بنشان کارگران است که صرفا      
آنها و مبارزه شان را به نيروى           

. ذخيره بورژواها تبديل ميکند            
کارگران با اتخاذ اين سياست               

 . چيزى عايدشان نميشود

 

گرايشات ديگرى هستند که هر           
تالش راديکال کارگر را به دوره      
انقالبى و شرايط انقالبى گره               

از شورا و مجمع                   .  ميزنند
عمومى تا کنترل کارگرى گويا          
صرفا در دوران انقالبى بايد                
طرح شوند و تا رسيدن به                       
شرايطى که اعالم آن از نظر               

.  مجاز نيست    ،اينها انقالبى باشد    
نفس اين درک از مبارزه طبقاتى       
و سوخت و ساز جنبش کارگرى        
و گرايشات و سنتهاى تاريخا                

ميتوان .  شکل گرفته وارونه است   
فهميد در دوره هائى امکانات               
مساعدترى مثال براى فالن خط         
و گرايش در ميان کارگران                   
وجود دارد اما تعميم اين به                     
شرايط انقالبى و غير انقالبى               

توصيه چنين        .  اشتباه است       
گرايشى در بهترين حالت خود            

 در باره 
 ...قطعنامه کنترل کارگرى 

بايد قدرت کارگر را برای         .  ای زد  
حاکم کردن بر سرنوشت خود به                

کنترل کارگری يک       .  ميدان کشيد   
سياست تعرضی در اين شرايط                  

بايد برای نبردهای     .  دهشتناک است  
فراخوان .  جدی و اساسی آماده شد         

ما به طيف کارگران سوسياليست و         
راديکال اين است که رسالت به                  
ميدان کشيدن طبقه کارگر در اين              
شرايط بر دوش شما و ما قرار                     

اين سياست نيروی سوسياليسم    .  دارد
را در طبقه کارگر در پيشاپيش                   
اعتراضات و مبارزه طبقه کارگر           

به ميدان کشيدن طبقه       .  قرار ميدهد  
کارگر در مبارزه عليه فالکت                     
اقتصادی يک شرط پيشروی در                

اين وظيفه را با    .  شرايط کنونی است  
تمام معضالت و مشکالتش بايد در          

 . دستور قرار داد

 

ما در عين حال به اين فعالين                         
ميگوئيم که پيشبرد چنين سياستی              

ما توهمی  .  کار ساده و سهلی نيست      
به معضالت و مسائل پيشاروی                 

اما هراس از پيشروی                .  نداريم
سياستی نيست که ما در دستور خود        

محدود کردن خود به          .  قرار دهيم   
محدوديتها و کمبودها سياست ما                

ما واقفيم که نيروی ما                   .  نيست
اما اين امکان فراهم       .  پراکنده است  

است که در مبارزه عليه فالکت                  
اقتصادی بتوانيم نيرو و صفوفمان           

 . را متحد کنيم و به ميدان بکشيم

 

 کنترل کارگری       :يک دنيای بهتر      
يک راه حل کمونيستی و کارگری            
در برخی از موسسات اقتصادی               

راه حل های غير کمونيستی و      .  است
غير کارگری ديگر کدامند؟ به                    
عبارتی چه سياستهای مشخصی را        
بايد در صفوف جنبش کارگری کنار      
زد تا اين سياست جای خود را باز             

 کند؟ 

 

 ما فکر ميکنيم            :سياوش دانشور   
کارگران در هر موسسه و واحد                 
صنعتى بايد بتوانند شرايط حاکم بر         
کار و توليد را به نفع خود بهبود                  

ما طرفدار نظارت و دخالت         .  دهند

۶١شماره   
 ،اينست که کارگران وقتش نيست         

 و اگر هم باشد                   ،عملى نيست    
کارگر را از توجه به مقابله با                   

يا .  سرمايه دارى دور ميکند                
گرايشات قانونگرا در اساس مانند        
خود بورژوازى چنين اقدامى را            

" غير مجاز  "براى کارگر امرى         
تعدى به  "ميدانند و چه بسا آن را           

ديدگاهى .  تلقى کنند "  تقدس مالکيت 
که در سوسيال دمکراسى و                       
 . يونيونيسم به حد افراط وجود دارد

 

کشمکش کمونيسم کارگرى برسر        
بحث کنترل کارگرى با گرايشات         
ديگر جزئى از کشمکش سنت                  
راديکال کارگرى با گرايشات                 
راست و رفرميست و ناسيوناليست     

تمام مسئله اينست اگر به             .  است
سوال واقعى روز پاسخ عملى و              
ممکن داده شود از جانب کارگر             

. نيازمند راه حل اتخاذ خواهد شد           
مکانيزم تقابل گرايشات در جنبش        
کارگرى از سير حرکت و                           
نيازهاى اين جنبش در هر دوره              

ترديدى نيست که ما     .  تبعيت ميکند 
با عالقه با فعالين جنبش کارگرى          
در اين زمينه مثل هر بحث ديگرى       
وارد گفتگو و جدل دوستانه                        

ترديدى نيست که بايد در        .  ميشويم
مورد مطلوبيت اين سياست و رفع        
موانع آن و حتى اشکال متفاوتى              
که ميتواند در هرجا بخود بگيرد             

اما .  بحث کنيم و منعطف باشيم             
اساس بحث کنترل کارگرى                      
پاسخى است راديکال و واقعى                
براى برون رفت نيروئى وسيع از        
طبقه کارگر که در پرتگاه فالکت          

کنترل .  تمام عيار قرار گرفته است     
کارگرى تخته پرشى است که                   
کارگر را در شکلى کيفى تر به                
مقابله با سرمايه و قدرت و                          
امتيازات سرمايه ميکشاند و به اين       
اعتبار در کل توازن قوا به نفع                 
طبقه کارگر تاثير ميگذارد و به               
تحرک سنت راديکال و عمل                    
مستقيم کارگرى نيروئى تازه                    

 . ميدهد

 

ما بايد مطلوبيت اين راه حل را به          
نفس طرح    .  کارگران نشان دهيم      

اين بحث در ايندوره خود از وجود        
مشکلى واقعى سرچشمه ميگيرد و       

يک الگو بردارى    .  پايه عينى دارد   
صرف از تجارب تاريخى                          

مبارزات 
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اوضاع در ايران    .  کارگرى نيست 
بسرعت عوض ميشود و ميتواند         
در مسيرهاى مختلفى عوض                  

آمادگى طبقه کارگر در اين       .  شود
شرايط يک فاکتور تعيين کننده              

تالش براى برخوردارى از    .  است
مسکن و امنيت شغلى و بيمه هاى        
اجتماعى و افزايش دستمزدها و           
بيمه بيکارى و تغيير شرايط به              

 ديناميزم عمومى     ،نفع کل جامعه    
حرکت کارگر و جنبش طبقاتى             

. براى اعاده آزادى و رفاه است            
 جنبش اشغال          ،کنترل کارگرى    

 بدست گرفتن و بکار              ،کارخانه
انداختن وسائل توليد وسائل مورد       
نياز جامعه هم جزئى از اين                     
مبارزه است که در شرايط                        
خاصى ميتواند توسط توده                       

کم نبودند    .  کارگران عملى شود      
کسانى که ميگفتند مجمع عمومى         
عملى نيست بايد کار ديگرى                   

 ، بايد سنديکاى قانونى داشت     ،کرد
 کميسيونهاى    ،نهاد مخفى داشت       

. ريش سفيدها را داشت و غيره             
اما مدتهاست که مجمع عمومى             
قالب اعتراض و تجمع و تشکل             
مقدور کارگران است و در موارد       

کنترل .  زيادى سنتى جاافتاده است   
کارگرى با تمام تفاوتها مشمول             
همين قاعده ميشود و يک رکن               
همين سنت راديکال کارگرى                

 . است

 

 پيشبرد سياست     :يک دنيای بهتر    
کنترل کارگری تنها يک وجه از          
وجوه متعدد سياست حزب در                
مبارزه با فالکت اقتصادی طبقه           

ساير .  کارگر و جامعه است               
سياستها چه جايگاه و چه رابطه            
ای در اين راستا پيدا ميکنند؟ آيا            
اين سياست جايگزين سياست                
تالش برای دريافت بيمه بيکاری        
يا افزايش دستمزد است؟ آيا عمال        
اينطور نخواهد شد؟ کال از چه               

 بايد برحذر بود؟ 

 

 برنامه يک دنيای           :آذر ماجدی   
بهتر مطالبات گسترده ای برای            
بهبود وضعيت توده مردم و ايجاد       

در شرايط    .  رفاه مطرح ميکند       

 نقطه قدرت        :يک دنيای بهتر       
سياست کنترل کارگری را کدام         
ميدانيد؟ به فعال کارگری که                 
ميپرسد من چه اقداماتی را بايد            
برای پيشبرد اين سياست دنبال           
کنم، چه ميگوئيد؟ چه مجموعه           
اقداماتی در اين زمينه را حزب          

 در دستور دارد؟

 

 نقطه قدرت               :علی جوادی       
سياست کنترل کارگری را بايد           
در راهگشا بودن، عملی بودن و        

اين .  تعرضی بودن آن ديد                
سياست يک پاسخ روشن و                    
عملی به بحران اقتصادی حاکم          

کنترل کارگری  .  بر جامعه است   
گوشه ای از اراده مستقيم و                    
بالواسطه کارگر را در پيشبرد          

 .  واحد اقتصادی متحقق ميکند

 

اصلی ترين مساله بنظر من جا           
انداختن اين سياست و افق توسط        
فعالين و سازماندهندگان و                     
رهبران عملی کارگری در                   

در حال  .  صفوف کارگران است   
حاضر راه حل های محافظه                 
کارانه که علت مشکالت                         

زياده روی     "کارگری را در             
و راه حل را در                   "  واردات

و باال  "  افزايش تعرفه و گمرک    "
بردن محدوديت های اقتصادی           
ميدانند در صفوف کارگران                 

کارگران اعتراض    .  رايج است   
اما در  .  اعتصاب ميکنند .  ميکنند

عين حال گرايشاتی با سياستهای       
محافظه کارانه عمال کارگران را     
به زائده بخشهايی از سرمايه در        

سياست .  جامعه تبديل ميکنند          
پروتکشنيسم اقتصادی راه حلی         
برای معضالت کارگران نيستند،     
بر عکس راه حل کارفرما و                  

کارگران راديکال و    .  سرمايه اند 
سوسياليست، رهبران کارگری         
بايد بتوانند اين سياستها را کنار          

اما کنار زدن اين سياستها       .  بزنند
در عين حال مستلزم تدوين و                
ارائه آلترناتيو روشن کارگری و      
ارائه راه حل کارگری و عملی            
در مواجهه با معضالت                           
اقتصادی و مسائل مبرم کارگری     

 .است

  

هم اکنون کارگران نيشکر هفت         
تپه در گير مبارزه ای همه جانبه        

 در باره 
 ...قطعنامه کنترل کارگرى 

حاضر دو مطالبه افزايش دستمزد و       
بيمه بيکاری مکفی از مبرميت                   

اين خواست کل       .  برخوردار است   
. طبقه کارگر و توده مردم است                  

تالش برای تحميل اين دو مطالبه به         
رژيم اسالمی و سازماندهی جنبش          
طبقه کارگر و يک جنبش توده ای             
عليه فقر بر مبنای اين دو خواست             
يکی از نکات محوری سياست ما             

مبارزه برای اعمال سياست        .  است
کنترل کارگری قرار نيست                           
جايگزين مبارزه برای دستيابی به           
بيمه بيکاری و افزايش دستمزد شود       

 .و جايگزين نيز نخواهد شد

 

مبارزه طبقه کارگر برای حفظ يا              
ارتقاء سطح معيشت اش يک                       

. مبارزه وسيع و همه جانبه بايد باشد       
طرح دو مطالبه افزايش دستمزد و           
بيمه بيکاری مکفی دو مطالبه پايه            

سياست .  ای در اين رابطه است              
کنترل کارگری يک سياست                         
استراتژيک تر طبقه کارگر برای            
مقابله با فقر و فالکت در يک                        

دو مطالبه فوق     .  شرايط معين است    
مطالباتی هستند که همواره و در هر       
شرايطی از جانب طبقه کارگر قابل        

سياست کنترل         .  طرح هستند        
کارگری سياستی است که در                       
شرايطی معين و بعنوان يک راه                

طبقه کارگر در   .  گذار مطرح ميشود  
مبارزه برای بهبود شرايط زيست و        
کار خود عمال به اهميت و                              
ضرورت اتخاذ سياست کنترل                   

 . کارگری پی خواهد برد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری يک          
برنامه همه جانبه برای مقابله با فقر        
و فالکت تحميل شده به مردم در                 

مبارزه برای بهبود        .  دستور دارد   
شرايط مردم از طريق سازماندهی          
تشکالت مردم عليه فقر،                                 
سازماندهی مبارزات کارگران برای    
افزايش دستمزد و بيمه بيکاری                  
مکفی، تالش برای تحميل عواقب            
بحران به سرمايه داران و                               
حکومتشان و تالش برای                                
سازماندهی طبقه کارگر برای تامين      
کنترل کارگری محورهای اين                   

 .برنامه کمونيستی کارگری است

۶١شماره   
با کارفرما و دولت اسالمی در                 
رابطه با ادامه کاری و دريافت                

. دستمزدهای معوقه خود هستند             
ماههاست که حقوق و مزايای آنها         

کارفرما .  پرداخت نشده است            
" سود ده "مدعی است که اين واحد      

ميخواهند زمينهای زراعی     .  نيست
اين واحد صنعتی را به فروش                  
بفرسانند و به تدريج کارخانه را             

تاکنون دو هزار تن از    . تعطيل کنند 
کنترل .  کارگران را بيکار کرده اند    

کارگری در اين مجموعه يک راه         
 . حل واقعی است

 

گام اول در پيشبرد چنين سياستی           
از نقطه نظر من مساله ضرورت          
و مطلوبيت چنين سياستی در                    

بايد .  صفوف فعالين کارگری است    
جوانب سياسی و عملی اين مساله          

. را باز کرد و توضيح داد                            
فراخوان ما به کارگران اين است          
که مجامع عمومی خود را تشکيل          

در مجامع عمومی خود              .  دهيد
پيرامون راه حل های کارگری به          

اين .  بحث و تبادل نظر بپردازيد          
گام اول پيشبرد عملی چنين                        

 . سياستی است

 

ما فعالين و سازماندهندگان                        
سوسياليست و رهبران      –راديکال  

عملی کارگری را به در دست                  
. گرفتن چنين سياستی فرا ميخوانيم     

فراخوان ما به کارگران اين است          
که اجازه ندهيد که واحد توليدی را        

اجازه ندهيد که   .  به نابودی بکشانند  
ابزار و وسايل توليد معاش و                     
مايحتاج زندگی مردم را به تاراج          

اجازه ندهيد که يا                   .  بگذارند
اخراجتان کنند يا درهای کارخانه         
را ببندند و شما را به گوشه خيابان         

راه ديگری عالوه بر      .  پرتاب کنند 
اعتراض و اعتصاب و مبارزه               
عمومی برای مقابله با اين شرايط          

و اين راه از نقطه       .  هم وجود دارد   
. نظر ما کنترل کارگری است                  

کارخانه و واحد توليدی را در                  
تحت نظارت و کنترل خود                         

. دفاتر مالی را باز کنيد           .  بگيريد
دست عوامل سرکوب کارگران و         
عوامل به نابودی کشاندن کارخانه       
را از سرنوشت مراکز اقتصادی           

اراده و سياست خود را     .  کوتاه کنيد 
شما ميتوانيد چرخ          .  حاکم کنيد    

کارخانه را بدون عوامل سرمايه و       
کارفرما به                

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جلوی اخراجها  .  حرکت در آوريد   
جلوی دزديها و چپاول    .  را بگيريد 

به هر  .  عوامل سرمايه را بگيريد     
درجه که ميتوانيد بر سرنوشت             

 .خود حاکم شويد

 

 بيانيه حزب         :يک دنيای بهتر        
اشاره کرده است که اجرای                     
سياست کنترل کارگری به معنای       

سوسياليسم در يک      "پياده کردن      
اما رابطه  .  نيست"  واحد اقتصادی 

پيشبرد اين سياست با سياست                 
خارج کردن کنترل پروسه توليد          
و توزيع از دست سرمايه و بازار        
چيست؟ ملزومات و ويژگی های        

 هر کدام چيست؟ 

 

 اين تاکيد               :سياوش دانشور       
الزامى است تا جلوى هر نوع                 
توهم پراکنى و ابهام در مضمون         
اقتصادى کنترل کارگرى در                  
چهارچوب سرمايه دارى زدوده         
شود و دامنه عمل و جايگاه واقعى       
اين سياست و تاکتيک کارگرى             

اين براى هر               .  معين شود       
مارکسيست و هر کارگر                           
کمونيست روشن است که نميتوان      
در متن مناسبات مسلط اقتصادى         
سرمايه دارى و مبتنى بر بردگى         

 تعدادى از کارگران                    ،مزدى
جزاير سوسياليستى در                            "

سوسياليسم از   .  بپا کنند  "  کارخانه
 سازمان توليد         ،منظر اقتصادى    

بالفصل شهروندان آزاد در تامين       
. نيازهاى فرد و جامعه است                   

سازمان توليدى که روى الغاى             
بنيادهاى جامعه طبقاتى و                         
مشخصات اساسى مناسبات                    
اقتصادى نظم کنونى بپا شده                    

جامعه انسانهاى آزادى که       .  است
از اسارت مالکيت خصوصى               

 کارشان   ،بورژوائى رها شده اند       
کاال نيست و در بازار بعنوان کاال       

کار .  در قبال مزد بفروش نميرسد     
از يک اجبار اقتصادى به يک               
فعاليت آگاهانه و خالق و انسانى          
با هدف تعالى مادى و معنوى                  

وجود .  انسانى تبديل شده است           
 ، چه بورژوا و چه کارگر      ،طبقات

بازار و   .  مشخصه جامعه نيست     

پاسخ به معضلى عينى و در                  
چهارچوب شرايط هاى متفاوتى       

کارگر در  .  جلو صحنه آمده است   
متن جنگ و تالش براى بقا و               
دفاع از موجوديتش در يک                   

 عمال به پراتيک         ،جدال مستمر  
در .  کنترل کارگرى کشيده است     

هيچکدام از تجارب متفاوتى که          
گرفته "  کنترل کارگرى     "نام      
 از پيش ايده هاى پخته اى          ،است

حول اين مسئله وجود نداشته                
بلکه در عمل مبارزاتى و       .  است

در متن يک مجموعه فعل و                   
انفعال سياسى جامعه و مبارزات      
کارگرى بحث کنترل کارگرى           

. گوشت و پوست گرفته است               
  که اساسا       ،هرجا هم اين تالش      

 ،خصلتى ترانزيشنال دارد                    
نتوانسته است خود را به تعيين            
تکليف با قدرت در مرحله اى              
جديدتر و باالتر تا کسب کل                   

 بناچار سير              ،قدرت برساند      
محتوم برگشت را طى کرده                  

يا در نهادهاى سياسى و           .  است
ادارى بورژوازى تماما بلعيده            
شده و همان قدرت و دخالت                  
بيشتر کارگران عقب رانده شده          

مانند کئوپراتيوها و جناح      (است  
هاى دمکراسى تريد يونيونيستى       

و با به ابزار     )  در اروپاى غربى   
مانند ونزوئال  (همزيستى طبقاتى    

و يا نوعى               )  و آرژانتين       
سوسياليسم اتوپيستى و ارتجاعى      

مانند کمونها و کلکتيوهاى                   (
تبديل )  خودگردان آنارشيستى      

در نتيجه رابطه بحث     .  شده است 
کنترل کارگرى بعنوان بحثى که        
در شرايط ويژه اى طرح                         

 با بحث خارج کردن                 ،ميشود
نيازهاى پايه اى مردم از                         

 بحثى مرحله اى      ،مکانيزم بازار 
بلکه رابطه اى بين آنها          .  نيست

حکمفرماست که اقتصاد و                     
سياست بطور کلى در                                

 . کشورهائى مانند ايران دارند

 

ملزومات و ويژگی های هر کدام      
چيست؟ کنترل کارگرى در                  
شرايط امروز ايران يک راه حل       
واقعى در کنار ديگر تالشهاى             
کارگرى براى دفاع از شغل و             
مقابله با بيکارى و چرخاندن                

. معيشت خانواده کارگرى است        
ترديدى نيست که کارگران نبايد        
اين توهم را داشته باشند که                    
ميتوانند بهتر از سرمايه داران و       

 در باره 
 ...قطعنامه کنترل کارگرى 

قوانين اش و منطق سرمايه بر                     
زندگى و حيات سياسى و اقتصادى          

يعنى جامعه اى   .  انسانها حاکم نيست  
که کنترل بر زندگى و مسير آن                   
توسط خود انسان متحقق گشته است        
و بشر دوران پيشا تاريخ اش را                  

در نتيجه ما    .  پشت سر گذاشته است    
 از جنگ    ،داريم از کنترل کارگرى     

 از مکان مناسب تر طبقه                ،قدرت
 از تامين   ،کارگر در جدال با سرمايه    

شرايطى براى دفاع از موجوديت و        
 از  ،هويت انسانى و اجتماعى کارگر    

تالش کارگر براى غير محتوم                    
اعالم کردن مصائب سرمايه دارى         
مانند بيکارى و فقر و گرسنگى                   

 ،هدف اين سياست      .  حرف ميزنيم   
اگر دادن پاسخى عملى و راديکال            
به معضالت بالفصل معيشتى صدها     
هزار کارگر و خانواده هايشان                   

 در عين حال به معنى عملى            ،است
تر توجه کارگر را به قدرت و                      
کنترل و دخالت و اداره جامعه                    

اين سياست سنتى      .  معطوف ميکند  
معين را در جنبش کارگرى تقويت           
ميکند و يک مجموعه سواالت                    
پراتيکى و بحثهاى تئوريک و                     
تاريخى جنبش عمل مستقيم کارگرى     

امروز .  را جلو صحنه مى آورد             
اجرای سياست کنترل کارگری به            

سوسياليسم در   "معنای پياده کردن        
نيست اما به      "  يک واحد اقتصادی     

معناى آماده شدن کارگران براى               
تمام کنترل و چشم انداز ايجاد                       

. سازمان سوسياليستى جامعه هست       
اين تاکيد همينطور بنا به مباحثاتى            
که حول تجارب تاريخى کنترل                  
کارگرى توسط رگه ها و گرايشات          
مختلف وجود داشته است و                           
تصويرهاى مختلف و متضادى که          

 براى  ،از کنترل کارگرى داشته اند       
مارکسيستها و کمونيستهاى کارگرى    

 . ضرورى است

 

اما رابطه پيشبرد اين سياست با                  
سياست خارج کردن کنترل پروسه         
توليد و توزيع از دست سرمايه و               

 بحثى مرحله اى و قدمى در           ،بازار
مجموعه قدمهاى ضرورى از                    

به نظر  .  امروز تا سوسياليسم نيست    
من اين تصور قالبى و اشتباهى                   

کنترل کارگرى تاريخا در            .  است

۶١شماره   
با همين مناسبات کارخانه را                     

اتفاقا کارگران دراين   .  کنند"  اداره"
بحث .  اند"  تخصص"زمينه فاقد      

اين نيست که اگر کارگران نيشکر        
هفت تپه راسا اداره کارخانه و                 
سازماندادن توليد و توزيع و کنترل      

 ،بر شرايط کار را داشته باشند                
ميتوانند با مصباح يزدى و تجار و        
باندهاى متفرقه شکر و محصوالت     

اين .  کنند"  رقابت"اين مجتمع         
نسخه اى براى ايجاد يک سرمايه          

که کارگران    "  منطقى تر   "دارى    
دلسوزانه برپا ميکنند و چهره                   

صاف .  دارد نيست "  انسانى ترى "
 کنترل    ،و ساده و بسيار روشن             

کارگرى نسخه اى براى ممانعت           
از فروپاشى خانواده کارگرى                  

امرى که امروز در ايران با       .  است
بيکارسازيها و بسته شدن کارخانه       

در .  جات ابعاد وسيعى گرفته است     
دوراهى حفظ کار و تالش براى             
ادامه زندگى و يا پرت شدن به                  
خيابان و قبول فقر بيشتر و                          

 کارگر دست به اقدام               ،گرسنگى
کنترل کارگرى    .  ضرورى ميزند   

. قدمى مقدور براى کارگر است             
ملزوماتش همين است که کارگر           
تصميم بگيرد تسليم اين اوضاع              

. نشود و سرمايه را عقب براند                
کنترل کارگرى ويژگيهائى دارد            
که مجموعا مبارزه کارگر عليه              

. سرمايه دارى را گامها جلو ميبرد       
 هر نوع کنترل کارگرى در           ،اوال

هر مرکز توليدى و خدماتى بناچار       
دخالت ارگان توده اى کارگرى را        

. مستقيما و مستمرا الزامى ميکند          
اين اقدام در سنت عمل مستقيم                  
کارگرى است و اين سنت را                     

 کارگر دراين     ،دوما.  تقويت ميکند  
مسير بيشتر درک ميکند که                       
ميتواند بى نياز از سرمايه دار و             
قوانين دست و پاگير سرمايه                     

 وسائل توليد را بکار انداز          ،دارى
و راسا به معنى وسيع کلمه اداره            

 پيشرفت هر درجه اى        ،سوما.  کند
از اين سياست مناسبات قدرت در          
محل کار را بهم ميريزد و اصل              
نظارت و راى و کنترل و موافقت         
کارگر را بسته به تناسب قوا احيا           

کارگر از شرايط برده وار       .  ميکند
کار دورتر ميشود و در موقعيت             
مساعدترى براى دورخيزهاى               

 ،چهارما.  بعدى قرار ميگيرد            
تناقض روزمره و مستمر منفعت           
سرمايه با موجوديت و دخالت و             
استقالل راى کارگر بعنوان يک            

انسان مولد                
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بيشتر عريان ميشود و اين به سهم       
خود افق الغاى پايه اى اين نظام             

. را در چشم انداز قرار ميدهد                
سياست کنترل کارگرى بدرجاتى       
اختيار کارگر و اراده کارگر را            
بر کار و شرايط کار تامين ميکند         
و همينطور به سوال فورى و                  
حياتى تامين معيشت و امنيت                 

اما پاسخ نهائى   .  شغلى پاسخ ميدهد  
. کارگر به سرمايه دارى نيست            

ترديدى نيست بورژوازى فرش          
قرمز براى کارگران پهن نميکند         
تا کنترل کارخانه جات را در                  

معضالت اين        .  دست گيرند       
سياست مانند معضالت هر                      
خواست و مطالبه بديهى کارگرى       
ديگر وجود دارند و پاسخ شان در       
اراده و تصميم کارگران براى               
عقب راندن بورژوازى نهفته                

 .است

 

اما ملزومات خارج کردن توليد            
نيازهاى پايه اى مردم از مکانيزم       

 نيازمند يک انقالب                       ،بازار
پيروزمند کارگرى است که بتواند      
فرمان اقتصادى انقالب را اجرا           
کند و گام بگام سازمان                                 
سوسياليستى توليد نيازهاى جامعه     

اين حکومت     .  را سازمان دهد        
 اما در آن                    ،کارگرى است      
به معنى  "  کارگر"کارگران ديگر    

 ،امروزى در سرمايه دارى نيستند    
بلکه انسانهاى آزادى هستند که             
مانند هر شهروند ديگر به اندازه          
توان و عالقه شان در توليد                       
نيازهاى جامعه شرکت ميکنند و          
به اندازه نياز شان از حاصل                   

 .        ثروت اجتماعى بهره ميبرند

 

 سياست کنترل      :يک دنيای بهتر     
کارگری يک رکن سياست حزب        
در مبارزه عليه فالکت اقتصادی         

برخی نيروها راه حل را           .  است
در مصادره انبارها و اموال                    
سرمايه داران و آخوندهای                      

نقد شما چيست؟    .  ميلياردر ميدانند 
ارزيابی تان از چنين سياستهايی          

 چيست؟ 

 

سازمان يافته کاناليزه کند که              
ميتواند هم نتيجه مثبت کوتاه               
مدت ببار آورد و هم مبارزه                
مردم را به يک مرحله عالی               
تر، متشکل تر و آگاهانه تر                  
رهنمون شود، دارد يک شورش     
و عصيان کور را در مقابل                  

 .مردم قرار ميدهد

 

مصادره بعنوان يکی از سياست      
های دولت کارگری پس از                  
قدرت يابی در دستور قرار                  

اما سياست مصادره در    .  ميگيرد
وضعيت حاضر و در شرايطی        
که طبقه کارگر و مردم از                     
حداقل تشکل سازمانيافته بی              
بهره اند، اگر توسط بخشی از            
مردم اتخاذ شود، عمال از يک           
سو شرايط سرکوب گسترده تر        
مردم  توسط رژيم را فراهم                 
ميکند و از سوی ديگر به                       
فضای محافظه کاری و انفعال          
در ميان بخش اعظم مردم دامن        

اين يک سياست بسيار         .  ميزند
مخرب، آوانتوريستی و ضد               

اگر دو حزبی     .  کمونيستی است  
که با يکديگر بر سر اين شعار           
مسابقه گذاشته اند، از يک                    
ميزان نفوذ واقعی در ميان طبقه      
کارگر برخوردار بودند، بايد از      
عواقب طرح اين سياست بشدت      

 در باره 
 ...قطعنامه کنترل کارگرى 

 سياست مصادره اموال     :آذر ماجدی 
يک سياست ماجراجويانه غير                   

در باال صحبت از        .  کارگری است  
غيرعملی بودن سياست کنترل                   

بايد گفت که سياست       .  کارگری بود  
مصادره يک سياست غيرعملی،              

آنهايی که   .    پوچ و انحرافی است       
دارند کارگران و مردم را به                         
مصادره اموال و انبارها تشويق و            
ترغيب ميکنند، دارند عمال مردم را       

. به يک شورش کور فرا ميخوانند           
اگر آنها امکان سازماندهی طبقه               
کارگر و مردم را برای مصادره                
اموال سرمايه داران و انبارها                     
دارند، آنگاه بايد قادر باشند مبارزه          
انقالبی طبقه کارگر را سازمان                  

اگر صرفا دارند اين سياست         .  دهند
را طرح ميکنند تا بلکه عده ای آن             
را اتخاذ کنند، آنگاه دارند يک                      
سياست بسيار غيرمسئوالنه و                     
انحرافی را در مقابل کارگران و               

 .مردم قرار ميدهند

 

فرض کنيم مردم شورش کردند و             
انبارها را يک بار مصادره کردند،         
آنگاه چی؟ چه نتيجه دراز مدت يا              
ميان مدتی از اين سياست عايد مردم       
ميشود؟ هر روز که نميشود انبار              

چه سازماندهی       .  مصادره کرد      
پايدارتری در اين مبارزه بوجود               
آمده است؟ فرض کنيم در يک                     
حرکت قهرمانانه کارگران به                     
انبارها و به خانه های سرمايه                     
داران و آخوندها يورش بردند، بعد          
چی؟ اگر طبقه کارگر و مردم خود           
را برای اين شرايط سازمان نداده             
باشند و مجهز و آماده نباشند، يک             
سرکوب گسترده و خونريزی انتقام        
جويانه پاسخ رژيم و سرمايه داران         

 . به مردم خواهد بود

 

فراخوان به مردم برای مصادره،             
عمال فراخوان به آنها برای قيام                  

فراخوان به مصادره همانقدر      .  است
آوانتوريستی، غيرمسئوالنه و                    
غيرکمونيستی است، که فراخوان به      

اين سياست    .  قيام در حال حاضر         
دارد روی استيصال مردم سرمايه           

اما بجای آنکه            .  گذاری ميکند     
استيصال مردم را در يک مبارزه             

۶١شماره   
اين .  اما چنين نيست   .  نگران ميشد 

سياست ها فقط طرح ميشوند،                
مانند هر سياست ديگری که                     
جريانات چپ راديکال مطرح               

اين يک سياست عملی           .  ميکنند
. نيست، صرفا اعالم موضع است      

قرار است با اين مواضع                            
برخ "  راديکاليسم و انقالبيگری    "

 .کشيده شود

 

اما بهر رو، ما وظيفه داريم که               
اين سياست و سياست های مشابه         

بايد انحرافی   .  را شديدا نقد کنيم        
بودن و مخرب بودن آن را به                  

همانگونه که در   .  مردم نشان دهيم  
باال اشاره کردم، مبارزه ما يک            
وجهی نيست و از جوانب مختلفی       

تالش برای      .  برخوردار است     
پيشبرد سياست کنترل کارگری و       
سازماندهی طبقه کارگر برای              
اعمال آن بايد با نقد سياست های           
انحرافی که گرايشات مختلف                

. مطرح ميکنند، توام شود                         
مطلوبيت سياست کنترل کارگری      
بايد ضمنا در مقايسه با شعارهای        

. انحرافی اين چنينی باثبات رسد          
بايد بتوانيم عواقب کوتاه مدت،              
ميان مدت و دراز مدت هر دو                
سياست را به کارگران نشان                   

 *.دهيم

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

!دوستانتان معرفى کنيد  

يک دنياى بهتر را تکثير  کنيد و بويژه بدست کارگران 
! کمونيست و پيشرو برسانيد  

با يک دنياى بهتر مکاتبه کنيد و سواالت و نظراتتان را 
! با ما در ميان بگذاريد  

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
!کمک مالى کنيد  

 به حزب خودتان ، کمونيستها،کارگران
!بپيونديد  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قانون جديد خانواده در کميسيون         
قضايی مجلس اسالمی به تصويب     
رسيده و بزودی به صحن علنی            

اين اليحه    .  مجلس ارائه ميشود       
شرع اسالم  .  ارتجاع محض است   

با تمام قوا در اين قانون جديد                   
رژيم اسالمی  .  عرض اندام ميکند   

بدنبال يک تعرض زن ستيزانه             
ديگر به جامعه در صدد است که          
تماميت اسالم را بر خانواده و                

 اين    23ماده    .  جامعه حاکم کند      
قانون هر نوع شرط و شروطی            
را از مقابل تعدد زوجات                           

 . برميدارد

 

زن ستيزی و ارتجاع                                    
سرکوبگرانه رژيم اسالمی از               

رژيم دارد    .  کسی پوشيده نيست      
چهار نعل ميتازد و ميکوشد که             
مردم را هر روز در تنگنای                    

بنظر ميرسد که   .  جديدی قرار دهد  
. اين تنها راه بقای رژيم است                  

سرکوب هر چه بيشتر و عنان                
گسيخته تر و بستن هر روزنه                
تنفس استراتژی بقای رژيم                      

دستگيری های      .  اسالمی است     
گسترده، سرکوب اعتراضات               
کارگری، تحميل فقر و گرسنگی         
و فالکت به مردم، اسالميزه                    
کردن تمام عيار جامعه بعنوان              
تنها تاکتيک و استراتژی مقاومت       
در مقابل تعرض و نفرت در حال        

. انفجار مردم برگزيده شده است          
اين حرکتی کامال آگاهانه از سوی      

و تنها راه       .  رژيم اسالمی است      
عقب راندن آن مبارزه و تعرض          

راه ميانه ای وجود        .  مداوم است  
 .ندارد

 

اما در اين ميان نمايندگان                          
سازشکار جنبش حقوق زن مومن      

ميکوشند تا با    .  تر از امام شده اند     
رجوع به اسالم اين قانون را نقد           

اين راه را هزار بار آزموده       .  کنند
اند، بی حاصلی آن را به عينه                 
تجربه کرده اند، اما باز دست                 

بطور مثال خانم        .  بردار نيستند   
شيرين عبادی در گفتگويی با                 

ايشان حتی نسبت     .  چنينی است  
به زنان هيات حاکمه توهم                    

 :پراکنی ميکنند

 

اين قانون که متاسفانه امضای       "
برخی از زنان نماينده مجلس از       
جمله خانم فاطمه آليا را در ذيل         
آن می بينيم و همچنين توسط               
رئيس مرکز امور خانواده                   
دولت، خانم طبيب زاده نوری،        
نسبت به آن موضع گيری مثبت       

. شده است باعث تعجب است             
زيرا اين اليحه نه تنها حقوق               
زن در خانواده را پايمال می               
کند، نه تنها به مردان ثروتمند و        
نو کيسه اجازه می دهد                            
هوسرانی خود را جنبه ی                     
قانونی بخشند، نه تنها ارکان               
خانواده را متزلزل می سازد،            
بلکه مخالف روح واالی اسالم         
است زيرا شرط اجرای عدالت         
را به صورتی که قبًال توضيح           

 ".دادم از بين می برد
 

برخی فعالين حقوق زن که در           
ميان رهبری کمپين يک ميليون       
امضاء نيز جای دارند، بنظر             

 !انتقاد اسالمی از اليحه جديد خانواده
 !مدافعين حقوق زن مومن تر از امام

 آذر ماجدی

سايت تغيير برای برابری اعالم                
کرده اند که اين قانون مغاير اسالم            

گفته اند که اسالم اصوال                .  است
باور !  مخالف تعدد زوجات است          

 :نميکنيد به اين نقل قول توجه کنيد

 

بر خالف آنچه که در کميسيون                "
قضائی مجلس مطرح شده که اين              

 مطابق   23طرح خصوصا ماده ی         
اسالم است، بايد بگويم که اصال                 

زيرا قبل از    .  چنين مساله ای نيست     
اسالم تعدد زوجات در حد چهل يا             
پنجاه همسر هم بين اعراب متداول           
بوده و اسالم اين امر را به چهار                 
همسر محدود کرده و آن هم به                     
شرطی که عدالت اجرا شود و در              
آيه ای از قران کريم خطاب به مردم       
فرموده شما هرگز نمی توانيد                      

به اين ترتيب    .  عدالت را اجرا کنيد     
در حقيقت نظريه ی اسالم مبتنی بر         
تک همسری بوده است و اگر در               
مواقعی بنا بر ضرورت مانند جنگ       
هايی که در صدر اسالم صورت               
می گرفته پيش بيايد که تعداد زنان            
نسبت بسيار بيش از مردان باشد                
چنين راه حلی مانند دارويی برای             

. مداوای اجتماع پذيرفته شده است           
اما در شرايط عادی اساسًا با توجه           
به اين که قرآن هم فرموده که شما              
نمی توانيد عدالت را اجرا کنيد پس          
نظر شارع تاکيد بر تک همسری              

 ".بوده است

 

 مملو از توهم به       ،اين باصطالح نقد   
اسالم و توهم پراکنی است، آغشته           

حتی يک دختر   .  به عوامفريبی است  
نه ساله نيز که بزور حجاب بر                    
سرش کرده اند و صبح تا شام                       
سرکوفت ميشنود، ميداند که اسالم           

باز خانم    .  عين زن ستيزی است          
عبادی از اسالم دفاع ميکند و                       
ميکوشد با حربه اسالم رژيم                         
اسالمی را باصطالح سر عقل                    

اين تاکتيک مندرس است و       .  بياورد
نه تنها بی حاصلی، بلکه زيان بار             
بودن آن بارها و بارها در عمل به             

سکوت در مقابل   .  اثبات رسيده است  
اين قانون بسيار مفيد تر از نقد اين             

۶١شماره   
ميرسد در مقابل تعرضات عنان             
گسيخته رژيم سر بزيری و مظلوم        
نمايی را بعنوان راه تطبيق با                    

براين .  شرايط انتخاب کرده اند           
باورند که از اين طريق موفق                   
خواهند شد اصالحی هر چند                     

اما .  کوچک را به رژيم تحميل کنند 
. اين دوستان کامال در اشتباه اند              

مساله اينجاست که تنها راه عقب            
نشاندن رژيم اسالمی تعرض                   

رژيم ميکوشد شرايط               .  است
مقاومت، مبارزه و تعرض را هر          

فعالين نيز در    .  چه دشوارتر سازد   
مقابل يک انتخاب سخت قرار                  

يا از مبارزه دست شويند      :  ميگيرند
و يا اينکه عليرغم دشواری                        
شرايط، تعرض خود را گسترش           

بايد .  راه ديگری وجود ندارد   .  دهند
توجه داشت که راه مقابله با شرايط       
دشوار، تسليم به سازش، مظلوم             
نمايی و توسل به دروغ و توهم                

اين شيوه رژيم را جری تر        .  نيست
ميکند و در صفوف فعالين و                      
جنبش علی العموم تفرقه و تشتت           

نتيجه اين شيوه و           .  ايجاد ميکند   
تاکتيک فقط و فقط تضعيف جنبش        
و ايجاد تزلزل در صفوف فعالين           

دفاع از اسالم راه تحقق               .  است
نقد اسالم و دفاع     .  حقوق زن نيست  

از سکوالريسم يک شرط الزم                
 . دستيابی به حقوق برابر است

 
اين مقاله اولين بار در نشريه                     

 . منتشر شده است48آزادی زن 

 راهزنان خيابانى ارتش اسالم

 مصادره اموال و ضرب و شتم يک کارگر 
 

 مردادماه در خيابان       ١٣ امروز يکشنبه       ،بنا به خبر دريافتى از مشهد          
 نيروهاى انتظامى يک کارگر موتور سوار       ،معروف به چهار طبقه مشهد   

را که از محل کار به سمت منزل ميرفت را متوقف نمودند و از او در                       
اين کارگر اظهار نمود از محل کار می آيم و                  .  خواست مدارک کردند   

نيروی انتظامی موتور سيکلت کارگر را      .  مدارک موتور را همراه ندارم    
 کارگر خود را     ،در واکنش به اين راهزنى ماموران رژيم        .  توقيف ميکند 

روی موتور انداخت و گفت اين تنها وسيله ای است که من با آن به محل                  
مردم نيز از    .    کارم ميروم و نميگذارم شما اين وسيله را از من بگيريد               

وقتی نيروی انتظامی ديد نمی تواند           .  دور اوضاع را زير نظر داشتند          
. مقابله کند و موتور را توقيف کند از نيروهای يگان ويژه کمک گرفت                  

 بدون هيچ سوال و جوابی اول به         ،وقتی نيروى يگان ويژه به محل رسيد       
کارگر وسط خيابان   .  وسيله اسپری گاز فلفل به جوان کارگر حمله کردند          

سه نفر از مزدوران يگان ويژه به جان          !   کور شدم  ،فرياد ميزد کور شدم   
اين کارگر نحيف و خسته افتادند و با باتوم و لگد تا توانستند اين جوان را      

هم زمان تعدادی ماشين ديگر از نيروی انتظامی وارد          .  زير کتک گرفتند  
عمل شد و تمام دوربينها و موبايلهای مردم را جمع آوری کرد و شروع                 

 . *به پاک کردن فيلمها و عکس هائی که مردم گرفته بودند نمود



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 پيشرو و    ىتعيين خط مشی سياس     
راديکال کارگری در برابر جنبش      
ها و نهادهايی که داعيه رهبری            
مبارزات کارگری در کشورهای       
مختلف جهان را دارند از اهميت          

در .  بسزايی برخوردار است           
کشورهايی که سنت های                           
اجتماعی و مبارزاتی در آن                     

 جنبش کارگری    ،ضعيف تر است   
کمتر توانسته است روی پای خود       
بايستد و بيشتر در جهت سياست           
های کلی دولت ها حرکت  کرده           

از اين ميان سازمان های              .  اند
کارگری در آمريکا مثال زدنی             

آگاهی رهبران عملی جنبش        .  اند
کارگری در ايران از وضعيت              
اين اتحاديه ها می تواند راهگشای      
 .مبارزات کارگری در ايران باشد

 

فدراسيون خودمختار اتحاديه             "
از دو     "  های کارگری آمريکا        

و "  فدراسيون کار آمريکا              "
" کنگره صنعتی کارگری آمريکا   "

تشکيل شده است که در سال                    
.  درهم ادغام گشتند                       1995

بعد "    فدراسيون کارگری آمريکا  "
 حدود  ،از پايان جنگ جهانی دوم      

 درصد از کارگران شاغل در        35
اين رقم  .  آمريکا را دربر ميگرفت   

 درصد  26 به   ،بعد از جنگ ويتنام   
امروزه اين فدراسيون   .  تقليل يافت 
 درصد کارگران در    12فقط حدود   

بخش دولتی و هشت درصد                     
کارگران در بخش خصوصی را         

کنگره اين     .  نمايندگی می کند         
فدراسيون هر دو سال يک بار               

 .تشکيل می شود

 

فدراسيون دارای سيزده شعبه                
سازمان دهی    :  خدمات از قبيل       

 ، آموزش سياسی                     ،کارگری
 ،آموزش تدوين قوانين کارگری          

 امنيت شغلی و               ،حقوق مدنی    
و بنا به     .  سالمت کارگران است    

 حدود سيزده    2005آمار در سال      
البته .  ميليون عضو داشته است         

تشکل های مخفی در ميان                         
کارگران آمريکا سابقه طوالنی            

مولی " تشکل     ،برای نمونه  .  دارد
اسم يک بيوه زن                  "  (مگوار

به .  زيادی کارگر به آن پيوستند        
طوری که تعداد اعضای آن در           

 هزار  702 برابر با      1886سال  
تظاهرات مشهور       .  نفر بود      

ميدانهای مارکت شيکاگو در ماه       
 به منظور برقراری         1886مه   

 ،هشت ساعت کار در روز                   
توسط اين تشکل سازماندهی شده      
بود که توسط پليس به نحوی                  
دهشتناک سرکوب شد و بعدها به      
اين مناسبت همه ساله در سراسر      

. جهان جشن گرفته می شود                 
متعاقب اين تظاهرات هفت تن از      
رهبران اين تشکل در دادگاه به           
اعدام و يکی نيز به پانزده سال            

چهار تن از    .  حبس محکوم شدند   
. اين فعالين بالدرنگ اعدام شدند      

يکی در زندان خودکشی کرد و           
حکم اعدام دو نفر نيز از اعدام             

اين .  به حبس ابد تقليل يافت                
تشکل متاسفانه به خاطر                          
مشکالت مالی که بر اثر                          
پشتيبانی از چندين اعتصاب                 
عظيم کارگری ايجاد شده بود و          
نيز سنگ اندازی مقامات دولتی        

  ،و اختالفات و انشعابات متعدد          
قدرت و نفوذ خود را به تدريج             

به طوری که         .  از دست داد        
 به   1890اعضای آن در سال            

سير .   هزار نفر کاهش يافت    100
اراده "نزولی فعاليت و اعضای        

اصيل و مقدس فرمان شواليه               
همچنان ادامه يافت تا     "  های کار 

 ديگر  1900آنکه در اوايل سال       
 .اثری از آن باقی نماند

 

يکی از مشخصه های بارز                   
در "  فدراسيون کار آمريکا           "

اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن        
 تسلط ايدئولوژی محافظه       ،بيستم

کارانه بر آن و مخالفتش با                      
. هرگونه ايجاد حزب کار بود              

مشخصه ديگر آن تاکيد بر                       
سازماندهی کارگران ماهر و              
غير ماهر به صورت جداگانه             

به همين دليل و داليل ديگر        .  بود
رهبران اين فدراسيون وظيف            
خود می دانند که از نظام حاکم             

اولين رئيس اين           .  دفاع کنند     
 ، ساموئل گومپر                ،فدراسيون

اعتقاد .  فردی محافظه کار بود         
داشت که اتحاديه بايد اقتصاد                
سرمايه داری را قبول کرده و              
در چارچوب قوانين نظام موجود      

 فعاليت اين       .به فعاليت بپردازد     
تشکل در دوره حاضر بر مبنای        

 نگاهی به عملکرد اتحاديه کارگری در  آمريکا
 

 على طاهرى

 1840 که در سال                           ،ايرلندی
اعتصاب کرايه نشينان در ايرلند را        

در معادن زغال    )  رهبری کرده بود   
 ،سنگ جنوب پنسيلوانيا و ويرجينيا       

به طور مخفی برای احقاق حقوق              
کارگران اين دو منطقه مبارزه می           

صاحبان اين معادن در سال           .  کرد
 کارآگاهی مخفی برای                     1870

شناسايی رهبران اين تشکل استخدام      
نتيجه اين اقدام دستگيری       .  می کنند  

ده ها تن از رهبران اين تشکل بود              
که هر ده تن در دادگاه محکوم و                 

 .اعدام شدند

 

اراده اصيل و          "همچنين تشکل          
يکی "  مقدس فرمان شواليه های کار     

از اولين تشکل های کارگری                       
 توسط  1869آمريکاست که در سال     

خياطان فيالدلفيا تاسيس و برای                 
تحقق ايده های برابرى طلبانه                      

اين تشکل به دليل      .  مبارزه می کرد   
 کارگران      ،قبول عضويت زنان           

 به      ،صنعتی و نيز سياهپوستان               
زودی به يکی از مهم ترين تشکل             
های کارگری در آمريکا تبديل                    

تشکل مزبور با شعار                 .  گرديد
زخم يک کارگر مربوط        "محوری   

سعی ميکرد  "  به همه کارگران است   
حس همبستگی را بين کارگران                 

اراده اصيل و مقدس         .  "دامن بزند  
مطالبات "  فرمان شواليه های کار         

زير را سرلوحه مبارزه خود قرار           
 :داده بود

 

 -2. ساعت کار در روز          8حق    -1
لغو کار اجباری    -3منع کار کودکان  

حقوق مساوی      -4.  برای متهمان   
از بين بردن      -5.  برای کار يکسان   

بانک های خصوصی و ملی کردن          
دولتی کردن     -6.  شرکتهای بزرگ  

ايجاد   -7.  راه آهن و مخابرات            
سيستم کئوپراتيو به جای نظام کار           

ايجاد نظام تصاعدى           -8.مزدی     
 به  1881اين تشکل تا سال       .  ماليات

از .  طور مخفيانه فعاليت می کرد           
جمله خصوصيات آن باز گذاشتن             
درهای اتحاديه روی کارگران                   

 ، زنان           ، غير ماهر                      ،ماهر
به .  سياهپوستان و مهاجران بود            

همين علت طی مدت کوتاهی تعداد          

۶١شماره   

 در صد سال         ،مانيفست اوليه آن     
: يعنی.  پيش صورت می گيرد            

 از  ،مبارزه برای کنترل کارگری    "
 ،بين بردن نظام کار مزدوری                 

ايجاد جامعه ای بی طبقه از طريق        
قدرت گيری مستقيم کارگران متحد     

 ." صنعتی و اعتصاب عمومی

 

در سال   "  اتحاديه کاميون رانان     "
 400 حدود يک ميليون و            1998

اين اتحاديه  .  هزار نفر عضو داشت   
از اعضای تشکيل دهنده                               

 ،دزدی.  فدراسيون کار آمريکاست   
رشوه خواری و رابطه با مافيا                 
باعث شد که اين اتحاديه در سال             

 از فدراسيون اخراج و                  1957
معاون .  رئيس اتحاديه زندانی شود    

وی جيمی هوفا رياست اتحاديه را        
او نيز به جرم         .  بر عهده گرفت     

 1958دزدی و تقلب در سال                     
  به خاطر    1967زندانی و در سال     

. ارتباط با مافيا دوباره دستگير شد       
اما رهبری اتحاديه را تا سال ها              

 ،  1998از سال     .  بر عهده داشت    
 پسرش رهبری        ،جيمز پ هوفا       

اتحاديه را به دست گرفت و                        
تاکنون در اين مسند باقی مانده                 

در حقيقت سيتسم                      .  است
پدرخواندگی در اين اتحاديه جريان     

او يکی از اعضای کميته            .  دارد
است که از طرف     "  آزادی عراق "

پروژه "نئومحافظه کاران در                  
انستيتو "و    "  آمريکای قرن جديد      

پشتيبانی "  سرمايه گذاری آمريکا      
 .ميشود

 

رهبران اين اتحاديه از سياست                
مداران ارتجاعی حمايت می کنند         
با اين اميد که آنها از اتحاديه دفاع           

و در انتخابات همواره از             .  کنند
کانديداهای جمهوری خواه                          

به عنوان مثال     .  پشتيبانی می کنند    
 از      1972در      

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از ريگان     1980نيکسون و در        
پس از آغاز جنگ     .  حمايت کردند 

 اعتراضات کارگری    ،جهانی دوم 
بسياری در نقاط مختلف امريکا           

 اضافه    ،برای شرايط بهتر کار          
 توسط کارگران    ،دستمزد و غيره   

دولت .  و نيروهای چپ برپا شد          
آمريکا که تاثير حرکت های                   
کارگری را در آسيا و اروپا و                 
ديگر نقاط جهان مشاهده کرده               

 از يک طرف تقريبا به                     ،بود
تمامی خواسته های اقتصادی                
کارگران جواب مثبت داد و از               
طرف ديگر هم زمان در سطح              
جهانی سياست جنگ سرد و                    
سرکوب شديد نيروهای                             

  راديکال و مترقی را         ،کمونيست
در سطح جامعه آمريکا اتخاذ                 

در همين راستا رهبران             .  کرد
" کنگره سازمان های صنعتی           "

سياست های ارتجاعی دولت                  
آمريکا را در اين تشکل به مرحله        
اجرا گذاردند و يازده اتحاديه                  
راديکال و با تمايالت قوى                        

 هزار     650سوسياليستى را با             
کنگره سازمان های       "عضو از       

چون .  اخراج کردند     "  صنعتی
اتحاديه های آمريکا مبارزان                 
راديکال کارگری را اخراج                    

 سياست راست روانه بر           ،کردند
 .آنها حاکم شد

 

فدراسيون کار آمريکا و کنگره             
سازمان های صنعتی در انتخابات     
رياست جمهوری آمريکا غالبا از       
کانديداهای حزب دموکرات                   

البته جرج    .  حمايت کرده است       
معانی تا حدودی سعی نمود اين            

او در سال    .  سياست را تغيير دهد    
 موفق شد سياست عدم                 1979

حمايت از کانديداهای رياست                
جمهوری را بر اين تشکل غالب          

 جوزف ليين  ، 1979در سال .  کند
 ، معاون جرج معانی               ،کيرکلند

 -فدراسيون کار امريکا     "رهبری   
را "  کنگره سازمان های صنعتی      

او از جمله موفق     .  به عهده گرفت  
" اتحاديه اتوموبيل سازی   "شد که    

اتحاديه   "،  1981را در سال           
 1988را در سال     "  کاميون رانان 

" اتحاديه متحد کارگران معادن   "و  

. ارتجاعی در جهان وجود دارد         
البته سياستهای ارتجاعی و ضد         
کارگری اين تشکل با ادغام                   

و "  فدراسيون کار آمريکا             "
" کنگره سازمان های صنعتی         "

 بلکه از بدو تاسيس      ،شروع نشده 
فدراسيون کار آمريکا در اواخر        
قرن نوزدهم تاکنون ادامه داشته        

کافی است بياد بياوريم که       .  است
چگونه در کنگره موسس اين               
تشکل سياست های آن در                        
مخالفت با خط مشی سوسياليستی     
و سياست های مترقی تشکل                 

و با قبول       "  شواليه های کار      "
  .نظام سرمايه داری تعيين شد

 

بنا بر همين سياست ها بود که               
فدراسيون کار آمريکا فعاالنه به        
ضد انقالبيون مکزيک در تمام           

 1910طول مدت انقالب از سال      
در اين   .   ياری رساند     1919تا   

دوران فدراسيون کار آمريکا از        
نيروهای ارتجاعی مکزيک عليه    

اين .  انقالبيون طرفداری ميکرد     
تشکل از جمله از سياست های            
دولت آمريکا برای شرکت در             
جنگ جهانی اول حمايت کامل           
کرد و سپس به يکی از نيروهای        
ضد بلشويک در آمريکا تبديل             

ساموئل گامبرز رهبر اين    .  گرديد
تشکل برای هدفمند کردن فعاليت     
های ضد کمونيستی در سراسر          

 به خصوص          ،آمريکای التين    
 پس از پايان جنگ                ،مکزيک

جهانی اول دست به تاسيس                    
زد "  فدراسيون کار پان آمريکن   "

و دراين رابطه کمک های مالی         
بسياری از دولت وقت آمريکا به       
رياست جمهوری ويلسون                     

 فدراسيون کار آمريکا             .گرفت
فعاليت های خود را پس از                     
جنگ جهانی اول در قاره های            

 آفريقا و      ،ديگر از جمله اروپا        
آسيا گسترش داد و دوش به دوش   
سازمان سيا مجری سياست های       

. ضد کمونيستی دولت آمريکا شد     
اين تشکل در اوايل جنگ جهانی       
دوم  برای مدت کوتاهی سياستی       

اما .  ضد فاشيستی در پيش گرفت     
به زودی آن را به ويژه در                      

 به سياستی        1940اواخر دهه        
اين .  ضد کمونيستی تغيير داد          

سياست به طور چشمگيری در           
. فرانسه و ايتاليا  پيش برده شد            

در انتخابات ايتاليا تشکل مزبور        
اتحاد قوی با واتيکان و احزاب           

 نگاهی به 
 ...عملکرد اتحاديه کارگری در  آمريکا

 به اين تشکل          1989را در سال          
کيرکلند به غايت ضد           .  بازگرداند

کمونيست و يکی از طرف داران              
اتحاديه همبستگی       "سر سخت              

با وجود کوشش های      .  بود"  لهستان
 33او تعداد اعضا ی اين تشکل از            

درصد 14 به     1960درصد در سال    
 تقليل يافت و همين       1990در اوايل    

مسئله باعث استعفای او در سال                 
بعد از او رئيس خزانه         .   شد  1995

 ، توماس ار دوناهو        ،داری اتحاديه  
 -رياست فدراسيون کار امريکا                 

کنگره سازمان های صنعتی را به            
اما در انتخاباتی که         .  عهده گرفت  

اولين انتخاب مستقيم در تاريخ اين           
 ، رقيب او جان ج سوينی      ،تشکل بود 

" رييس اتحاديه بين المللی خدمات        "
توانست به رهبری فدراسيون                     
انتخاب شود و تا به امروز نيز در              

 .اين مسند ادامه فعاليت می دهد

 

هنگامی که جان سوينی رياست                 
کنگره   -فدراسيون کار آمريکا             

سازمان های صنعتی را عهده دار            
 اين تشکل دارای چند سازمان           ،شد

انستيتو آسيايی  :  مختلف بود از جمله    
مرکز   "،آمريکايی کارگر آزاد         -

 ،آمريکايی  -کارگری آفريقايی            
و "  انستيتو اتحاديه کارگری آزاد        "
انستيو آمريکايی برای پيشرفت              "

 که آمريکای التين مرکز      ،"کار آزاد 
 برای فعاليت در           ،فعاليت آن بود      

او همه اين     .  اقصی نقاط جهان بود      
سازمان ها را منحل کرد و مرکز              
آمريکايی برای همبستگی بين المللی     

که به سوليداريتى مشهور     (کارگری  
از اين  .  را جايگزين آنها کرد    )  است

تاريخ به بعد تشکل جديد انجام                     
تمامی فعاليت های ضد کارگری               

کنگره   -فدراسيون کار امريکا            "
را که پيش     "  سازمان های صنعتی    

از اين توسط سازمان های فوق                   
. صورت می گرفت عهده دار شد             

کنگره   -فدراسيون کار آمريکا             
 در طول         ،سازمان های صنعتی        

تاريخ حيات خود سياستی ارتجاعی        
را در اقصی نقاط جهان دنبال کرده         

داليل و مدارک بسياری دال         .  است
بر دخالت مستقيم اين تشکل در                   
سرنگونی حکومت دست چپی و               
پشتيبانی از دولت ها و اتحاديه های         

۶١شماره   
حزب کمونيست      "راست عليه            

تشکيل داد و فعاالنه در             "  ايتاليا
کنار سيا عليه اين حزب فعاليت و          
حتی ميليون ها دالر برای شکست        
 .آن در انتخابات ايتاليا هزينه کرد

 

فدراسيون کار آمريکا سياست های     
ارتجاعی خود را در آمريکای                 

فدراسيون بين    "التين از طريق           
که "  المللی اتحاديه های آزاد                

تشکلی ضد کمونيستی بود پيش              
اين تشکل يک سال قبل از         .  ميبرد

اتحاد با  کنگره سازمان های                     
صنعتی در کودتای خونينی عليه           
حکومت ياکوب اربنز در گواتماال       

 در کنار سازمان        1954در سال      
 ،ياکوب اربنز .    سيا شرکت داشت   

بعد از به قدرت رسيدن در                          
گواتماال سعی در ملی کردن زمين        

اما از آنجا که اين سياست          .  داشت
يونايتد فوروت     "به نفع کمپانی            

 1952 در سال              ،نبود"  آمريکا
دولت ترومن طبق فرمانی سيا را          
مسئول رساندن اسلحه و کمک                

يکی .  های مالی به مخالفان او کرد      
از ماموران سيا که در اين کوتا                
نقش مهمی بر عهده داشت در                   
مصاحبه با تايمز در دوازدهم                   

ما در     :  ژوئن چنين می گويد              
گواتماال با کمونيست ها مبارزه و          

خطر اصلی در آن      .  جنگ نکرديم 
ما نه  .  کشور اصالحات ارضی بود   

 که عليه مردم       ،عليه کمونيست ها    
حکومت نظامی با   .  "مبارزه کرديم 

بدست گرفتن قدرت در طول چهل        
 هزار نفر مردم        200روز حدود     

در تمام  .  بيگناه اين کشور را کشت     
 سيا و        ،اين مدت دولت آمريکا           

فدراسيون کار آمريکا رابطه ای            
تفاهم آميز با رهبران نظامی                      

 .گواتماال داشتند

 

عين همين سياست را فدراسيون             
کار آمريکا و کنگره سازمان های         

 1964صنعتی در برزيل در سال         
در انتخاباتی آزاد خوآو      .  پيش برد 

گووالرت به رياست جمهوری               
او سعی کرد با     .  برزيل انتخاب شد  

 کوبا و ديگر کشورهای         ،شووری
اروپای شرقی رابطه ايجاد کند و           
دست اتحاديه های کارگری را                 
برای مبارزه جهت کسب حقوق             

از سوی     .  کارگران آزاد گذارد        
ديگر سعی کرد از چپاول                            

شرکتهای 
١۶صفحه   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. خارجی در برزيل جلوگيری کند      
دولت آمريکا در اينجا هم از                    
طريق سازمان سيا و فدراسيون           

کنگره سازمان های     -کار آمريکا   
صنعتی به کودتايی عليه حکومت       

پس از  .  خوآو گووالرت دست زد    
کودتا فعاليت اتحاديه های                         
کارگری ممنوع و جو پليسی بر            

از سال     .  جامعه حکمفرما شد         
 70 حدود      1985 تا سال        1964

هزار نفر توسط حکومت کودتا            
در رابطه با کوتای        .  کشته شدند  

برزيل و به قدرت رسيدن                          
 لينکن جوردن سفير                ،نظاميان

آمريکا در دوران رياست                          
جمهوری کندی در تلگرامی به             

: واشينگتن چنين می نويسد                     
حرکتی کامال دموکراتيک و               "

پيروزی بسيار مهم برای آزادی و      
در جهت کامل از دست ندادن                 
کامال جهموريهای آمريکای                   
جنوبی در اواسط قرن بيستم در            
برزيل اتفاق افتاد که زمينه بسيار        
مناسبی برای سرمايه گذاری های      

 ."خصوصی فراهم آورد

 

 ،در همين رابطه ويکتور روئتر         
يکی از فعاالن کارگری آمريکا            

که مخالف سياست های                               
کنگره   -فدراسيون کار آمريکا         

سازمان های صنعتی بود چنين             
اتحاديه کارگری      :  "می نويسد     

منظور همان فدراسيون کار                 (
کنگره سازمان های              -آمريکا

به رهبری جرج       )  صنعتی است   
معانی و با هم دستی سيا کودتايی          
عليه حکومت خوآو گووالرت              
رئيس جمهور منتخب مردم                     

اين تشکل    .  برزيل سازمان داد       
نهايت سعی خود را برای                          
تضعيف اتحاديه های کارگری             

دنباله .  مستقل در برزيل کرد             
روی کورکورانه فدراسيون کار         

کنگره سازمان های              -آمريکا
صنعتی از سياست های ارتجاعی      
حکومت مرکزی آمريکا باعث            
شد که اين تشکل مستقيما عليه                
اتحاديه کارگری نه فقط در برزيل      
که در کل آمريکای التين فعاليت          

مسئوالن اتحاديه و معاونان     ...  کند
جرج معانی در فعاليت های بين           

و )  ترافيکنته و کارلوس ماسه لو     
از يک   )  بونانو و گلنته     (شمال   

طرف و سازمان سيا از طرف            
وی از جانب   .   عمل ميکرد  ،ديگر

سيا ماموريت می يابد که از                   
سانتوترافيکنته و کارلوس ماسه        
لو بخواهد برای پيشبرد فعاليت          
های ضد انقالب کوبا با آنها                   

مدارک و شواهد    .  همکاری نمايد 
گواهی ميدهند که مخارج تمامی        
اقدامات انجام شده توسط سيا                

 توسط سانتو      ،عليه انقالب کوبا     
ترافيکنته و کارلوس ماسلو و               

 .هوفا تامين شده است

 

يکی ديگر از کشورهای قاره               
آمريکا که مورد تهاجم ارتش               

 جمهوری    ،آمريکا قرار گرفت       
کوچک دومينيکن بود که در                

در سال   .   اشغال شد    1965سال   
 حکومت فاشيستی دونالد        1963

رييد کابرال توسط کودتای                    
پس .  نظامی سرنگون می شود        

از مدتی حکومتی دست چپی به          
رهبری خووان بووش زمام                  

. امور کشور را به دست ميگيرد       
 ،رييس جمهور وقت آمريکا                

 از سيا ميخواهد       ،ليندن جانسون  
دومينيکن را از شر کمونيست ها      

از همان اول به قدرت           .  برهاند
 سيا و        ،رسيدن خووان بووش       
کنگره   -فدراسيون کار آمريکا         
 فعاليت     ،سازمان های صنعتی        

های خود را در اين کشور آغاز          
کرده و زمينه تهاجم نظامی به آن  

.  مهيا ميکنند    1965را در سال       
چامسکی به نقل از خووان                     

 می      1975بووش در جون                
کشور دومينيکن            :  "نويسد

 ،کشوری طرفدار آمريکا نيست       
بلکه آمريکا مالکيت آن را در              

چامسکی می      ."  اختيار دارد     
بعد از اشغال نظامی             :  "گويد

 جوخه های اعدام در اين      ،آمريکا
 ، همانند برزيل و گواتماال    ،کشور

شروع به کار کردند و تعداد                  
بيشماری از مردم و فعاالن                    

." سياسی را قلع و قمع کردند               
چامسکی در رابطه با نقش                     

کنگره   -فدراسيون کار آمريکا         
: سازمان های صنعتی می نويسد     

سياست های کورکورانه ضد              
کمونيستی رهبران اين تشکل              
باعث گرديد آنها به طور فعاالنه        
و دوش به دوش سيا در آماده                 
ساختن شرايط برای حمله نظامی     

 نگاهی به 
 ...عملکرد اتحاديه کارگری در  آمريکا

المللی خود پولهای کالنی برای                  
ايجاد شبکه های عظيم اتحاديه های         
زرد کارگری و برای کمک به                    
حکومت های دست نشانده و                         

 ".ارتجاعی خرج می کردند

 

 اين    ،بعد از پيروزی انقالب کوبا            
تشکل برای پيشبرد مقاصد خود در         

 1962آمريکای التين در سال                    
انستيتوی آمريکايی برای پيشبرد          "

اين .  را تاسيس کرد        "  کار آزاد    
 فعاليت   ،انستيتو در آمريکای التين       

های ضد کمونيستی خود را در                   
 ، هندوراس      ،جمهوری دومينيکن      

 ، برزيل     ، اکوادور     ، شيلی     ،گيوانا
 ، کاستاريکا       ، اروگوئه       ،آرژانتين
 ، السالوادور        ، بوليوی        ،مکزيک
 ، پاناما ، نيکاراگوئه ، جامائيکا ،کلمبيا

در .  هائيتی و ونزوئال ادامه ميدهد         
اينجا سعی می شود مروری کوتاه            
به بخشی از اين فعاليت ها در اين              
کشورها داشته باشيم تا شايد بتواند           
منعکس کننده بخشی از حقايق                     
تاريخی جنبش کارگری در سطح             

اتحاديه "در کوبا           .  جهانی باشد     
يکی از اتحاديه های     "  کاميون رانان 

عضو سازمان فدراسيون کار                     
کنگره سازمان های                  -آمريکا
 که تبديل به يکی از                         ،صنعتی

نيروهای با قدرت مافيا در آمريکا            
  همراه با ديگر نيروهای           ،شده بود 

مافيايی و با سازمان دهی مستقيم               
 به فعاليت های ضد انقالبی و            ،سيا

هم چنين تالش برای ترور فيدل                 
همان طور که    .  کاسترو اقدام کردند   

ميدانيم کوبا پيش از انقالب از                      
مهمترين پايگاه های پخش مواد                 

 فحشا    ، کازينو   ، قمار خانه       ،مخدر
و نيز پايگاه دو باند مافيايی            ...  و   

سانتو ترافيکنته و کارلوس ماسه لو         
بعد از پيروزی انقالب و                  .  بود

ممنوعيت کليه فعاليت های مافيايی         
و مصادره اموال کازينوها و                        

 همه باندهای       ،...قمارخانه ها و           
مافيايی از اين کشور اخراج می                 

سانتوترافيکنته و کارلوس         .  شوند
 فلوريدا و ليوزيانا را به             ،ماسه لو  

ترتيب به مرکز فعاليت های خود              
هوفا رييس اتحاديه    .  بدل می سازند   

کاميون داران به عنوان حلقه رابطه         
سانتو (بين گروه های مافيائی جنوب     

۶١شماره   
آنها بعد از      .  آمريکا شرکت کنند     

 اتحاديه های کارگری                  ،اشغال
طرفدار خووان بووش را به طور         
کلی از بين بردند و در عوض از            
حکومت های توتاليتر با سياست            
های به غايت ضد کارگری حمايت      

 . کردند

 

شيلی يکی ديگر از کشورهای                 
آمريکای التين است که انستيوی           

 ،آمريکايی برای پيشبرد کار آزاد         
نقش اساسی و مهمی در کودتا در          

از فعاليت های اين            .  آن داشت   
تشکل در شيلی از جمله ميتوان               
تعليم و کمک به ايجاد زمينه                       
مناسب برای کودتای ژنرال                     
پينوشه عليه سالوادور آلنده را                  

فعاليت های اين تشکل    .  نمونه آورد 
در شيلی توسط سيا اداره ميشد و            

آژانس اياالت متحده   "از نظر مالی    
که خود  "  برای پيشرفت بين المللی    

 ،رابطه ای نزديک با سيا دارد                
تامين عمليات را در شيلی به عهده        

انستيتوی آمريکايی برای       .  داشت
پيشبرد کار آزاد از جمله از                        

رهبران کارگران در اتحاديه برای       
تعليمات ضد کمونيستی و همکاری     
با کارفرماها دعوت کرده و در               
مدرسه ای که متعلق به فدراسيون         

 برای آنها کالس        ،کار آمريکاست  
اين افراد  .  آموزشی برگزار ميکرد  

برای چند ماه در اين مدرسه تعليم          
داده ميشدند و کمک های مالی را           
نيز دريافت می کردند که تا نه ماه          
پس از برگشتن آنها به شيلی ادامه          

 1972 تا   1962از سال   .  می يافت 
 نفر توسط اين        100 تا     79حدود   

نهاد در اين مدرسه تعليم داده                     
 نفر ديگر     8837ميشدند و حدود        

نيز در خود شيلی در کالسهای                
 سمينار و غيره دوره         ،کوتاه مدت  

برای "انستيتوی آمريکايی      .  ديدند
رابطه بسيار    "  پيشبرد کار آزاد       

فدراسيون ملوانان      "نزديکی با           
افسران نيروی      .  داشت"  شيلی

 اولين نيروهايی           ،دريايی شيلی     
بودند که در کودتا شرکت کرده و           

 اولين شهری        ،شهر والپاررائسو   
. بود که به دست کودتاچيان افتاد            

که در  "  فدراسيون حرفه ای شيلی   "
 توسط انستيتو                  1971سال         

آمريکايی برای  پيشبرد کار آزاد           
 سازمان ده تظاهرات        ،تشکيل شد  

راست گرايان عليه آلنده قبل از                
کودتا و نيز تظاهرات زنان کاسه           

. به دست بود           
١٧صفحه   



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 -رابطه فدراسيون کار آمريکا              
کنگره سازمان های صنعتی با              
اين تشکل ها پس از به قدرت                  
رسيدن پينوشه و تا زمانی که در          

. قدرت بود همچنان ادامه داشت          
يکی از اقدامات پينوشه بعد از               
کشتار مردم غير قانونی کردن              
بزرگ ترين اتحاديه کارگران               

با "  مرکز کارگری  " يعنی     ،شيلی
بيش از دو ميليون عضو و بيش            

 اتحاديه در شهر                  1279از       
  1974در سال         .  سانتياگو بود    

به نام   "  تشکل کارگری  "پينوشه   
فدراسيون ملی کارگران شيلی را        

 تشکل کارگری که         26از جمع      
توسط انستيتو آمريکايی برای               
پيشبرد کار آزاد در شيلی تاسيس         

 .شده بودند بنيان ميگذارد

 

الزم است در اين جا  نظری هر            
پروژه "چند کوتاه و گذار به                    

" اعطای ملی برای دموکراسی            
چرا که بدون شناخت و      .    بيندازيم

نقش مخرب اين سازمان به ظاهر       
در جهان مشکل        "  ان جی او       "

است دستهای پشت پرده را در               
آشوبهای سازمان داده شده در                
کشورهای جهان سوم به طور عام     
و به طور خاص آمريکای التين           

سازمان اعطای ملی         .  "شناخت
 1983در سال   "  برای دموکراسی 

 برای  ،در دوران حکومت ريگان    
پيشبرد سياست های دولت آمريکا      
و ايجاد آشوب در کشورهايی که          

 تاسيس   ،در کمپ آمريکا نبودند        
يکی از چهره های مشهور و       .  شد

سازمانده کودتای خونين عليه                
 اولين  ، يعنی هنری کيسنجر     ،آلنده

بعد از او    .  رهبر اين سازمان بود     
مادلين آلبرايت وزير امور خارجه     

 فرانک کارلوچی    ،دوران کلينتون 
 زبينگو        ،وزير دفاع ريگان              

برژنسکی رييس سازمان حفاظت      
 ژنرال     ،ملی در دوران کارتر            

رمزی کالرک فرمانده نيروهای        
 و پاوول    ،ناتو در دوران کلينتون     

ولفويتز رييس فعلی بانک جهانی        
و معاون رامسفلد وزير دفاع                   

 در دوره های مختلف                    ،بوش
رهبری اين سازمان را بر عهده           

 اين سازمان به رغم             .داشته اند   

 ديروز دوشنبه        ،بنا به خبر دريافتى          
 در   ، صبح  11 راس ساعت       14/5/87

حاليکه ماموران مزدور اداره اماکن              
عمومی نيروی انتظامی قصد پلمب                
يکی از مراکز تجاری آريا شهر تهران         

 با    ،واقع در بلوار کاشانی را داشتند               
مخالفت و اعتراض صاحبان اين مرکز        

در حين اين         .  تجاری روبرو شدند        
 جوانان و مردم      ،اعتراض و در گيری     

اين منطقه در حاليکه هر لحظه به                     
 در اعتراض    ،جمعيتشان اضافه می شد    

به سرکوب و برخورد خشن مزدوران          
. انتظامی دست به تجمع اعتراضی زدند     

ماموران انتظامی قصد سرکوب و                   

متفرق نمودن جوانان و مردم ناراضی         
کار به درگيری متقابل بين         .  را داشتند  

ماموران خود فروش انتظامی و جوانان      
و مردم معترض عليه حکومت کشيده            

مقاومت و يورش شجاعانه مردم و       .  شد
جوانان در حاليکه با فرياد بلند به بانيان        
حکومت اسالمی و مزدورانش فحش             
ميدادند منجر به کتک کاری و                             

. گوشمالی ماموران نيروی انتظامی شد      
درعين حال يک دستگاه خودروی                   
حامل مزدوران انتظامی که در محل              
حاضر بود مورد حمله خشمگينانه                   
جوانان و مردم معترض قرار گرفته و          

 . به شدت آسيب ديد

 

ماموران سرکوب که از مقابله با                       
جوانان درمانده بودند از ديگر نيروهای      
ويژه و گارد ضد شورش نيروی                        

اين .  انتظامی طلب کمک نمودند                 
درگيری و اعتراض بمدت دو ساعت و        
نيم از ساعت يازده صبح تا يک و نيم              

 نگاهی به 
 ...عملکرد اتحاديه کارگری در  آمريکا

آنکه وانمود ميکند نمونه ای         
از سازمان های ان جی او               

 اما از بدو تاسيس خود        ،است
مستقيما سياستهای سيا را در        
آمريکای التين و جزاير                  

 بويژه کشورهايی          ،کارائيب
که برنامه سرنگونی آنها                 
توسط کاخ سفيد تهيه شده                 

اين .   دنبال ميکند             ،است
سازمان به عنوان مثال                     
بزرگترين کمک های مالی           
را به مخالفان رييس جمهور         

 هوگو چاوز کرده           ،ونزوئال
دکتر مايکا چاووسو         .  است

دوسکی در مقاله ای تحت              
عنوان تخريب هائيتی در                
مرکز تحقيقات گلوبال                       

اين سازمان از            :  مينويسد
جمله بودجه چهار انستيتو به        

انستيتو بين المللی                 :  نام
 انستيتو ی   ،جمهوری خواهان 

دموکراتيک ملی برای امور        
 کانون بين المللی برای         ،ملی

سرمايه گذاری خصوصی و        
کانون آمريکايی برای                      

که (همبستگی کارگری                   
معموال به اسم کانون                          

) همبستگی شناخته می شود         
کانون بين  .  را تامين می کنند    

المللی برای سرمايه گذاری          
خصوصی به اتاق بازرگانی       
آمريکا تعلق دارد و سياست          
سرمايه های بزرگ را برای        
چپاول کشورهای تحت سلطه     

کانون آمريکايی  .  دنبال ميکند 
 ،برای همبستگی کارگری            

سياست فدراسيون کار                      
سازمان های صنعتی     -امريکا

در واقع     .  را تعقيب ميکند        
رژيم آمريکا برای تغيير                 
رژيمی که همخوان با سياست     
های اقتصاد نئو ليبرالی و               
بازار سرمايه جهانی نيست با      
ابزارهائی چون پروژه                    
اعطای ملی برای دمکراسی        

 -و فدراسيون کار آمريکا               
 ،کنگره سازمانهاى صنعتی        

سعی در سرکوب جنبشهای          
اجتماعی پيشرو ضد سرمايه       
داری داشته و امروز نيز                

 * .چنين است

۶١شماره   

بعد ازظهر در حاليکه بلوار                       
کاشانی تقريبا بسته شده بود                        

طی اين     .  همچنان ادامه داشت         
درگيريها جمعی از جوانان و مردم      
معترض دستگير شده اند که هنوز        
آمار دقيقی از دستگير شدگان در           

در ضمن خيابانهای      .  دست نيست  
کاشانی و بلوار فردوس از ديروز         
دوشنبه زمان شروع در گيريها تا          
عصر امروز سه شنبه توسط                    
مزدوران حکومتی به حالت                      

 .حکومت نظامی درآمده است

 

 به جوانان و مردم شريف            ،حزب
. آرياشهر تهران درود ميفرستد             

حکومت "آريا شهر با شعار                      
مکان خود را   !"  اسالمى نميخواهيم 

در مبارزات انقالبى و                                   
آزاديخواهانه عليه ارتجاع اسالمى      

پاسخ هر  .  سرمايه نشان داده است     
 پاسخ هر بساط           ،تعدى به زنان      
 و پاسخ هر طرح         ،شالق و اعدام    

. ارازل و اوباش دولتى همين است       
 . زنده باد جوانان آريا شهر تهران

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٨ اوت ۵ – ٨٧ مرداد ماه ١۵

  ،خبر تکميلى
 تعداد ،بنا به اخبار ديگرى که بدنبال انتشار اين خبر دريافت کرديم

.  نفر بوده اند۵دستگير شدگان درگيرى روز دوشنبه ارياشهر تهران 
 نفر و آزادى آنها اطالعى دريافت ۵هنوز از محل دستگيرى اين 

.                                                                                نکرديم  

 گوشمالی مزدوران نيروی انتظامی 

 !توسط جوانان و مردم آريا شهر تهران



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به همه شما برای حضورتان در           
پلنوم سوم کميته مرکزی حزب             
اتحاد کمونيسم کارگری خوش آمد      

رفقای عزيز، نفس         .  می گويم    
اينکه ما توانسته ايم در عرض               
يک سال گذشته حزب جديدی را          
شکل بدهيم و بتوانيم االن پلنوم              
سومش را برگزار کنيم در خود            
برای پرچمی که بلند کرده ايم،              

تقريبًا يک سال . يک موفقيت است 
و اندی از تشکيل حزب اتحاد                 

. کمونيسم کارگری می گذرد                 
يکسال سخت اما بايد گفت                         

ما آدمهايی هستيم      .  موفقيت آميز  
که در شکل دادن به يک حزب               
جديد و برافراشتن پرچمی که بعد        
از مرگ منصور حکمت                           
نمايندگی نشده است، سهم و نقش         

ما به اين اعتبار در      .  ايفا کرده ايم  
در .  تاريخ مهمی سهيم هستيم             

تاريخی در رابطه با تحوالت                 
سياسی کمونيسم کارگری سهم              
داريم که به نوبه خود جايگاه و               

بحثی که   .  اهميت ويژه ای دارد        
در اين قسمت ميخواهم ارائه بدهم       
اين است که اين خودآگاهی و                  
اهميت اين مبحث را بتوانيم جا              
بيندازيم و بتوانيم در اين تاريخ              

ما آدم هايی   .  آگاهانه شريک شويم  
هستيم که در تاريخ معينی پرچمی      
را برافراشته ايم که در چند سال           

ما .  گذشته نمايندگی نشده بود             
پروژه ای را به پيش ميبريم که              
برخالف دوره های گذشته،                     
پيروزی و يا شکست آن در دست        
خود ما و بر عهده خود ما بعنوان          
يک گرايش معين کمونيستی                   

ما بايد اين ويژگی     .  کارگری است 
را به مشخصه حزب اتحاد                       

اين .  کمونيسم کارگری تبديل کنيم     
نقطه قدرت و نقطه اهميت کار              

 . ماست

 

حزب پرچم کمونيستی منصور            
 حکمت

يک ويژگی حزب اتحاد کمونيسم        
کارگری در تمايز با ساير احزاب       
کمونيسم کارگری اين است که              
اين حزب پرچمدار کمونيسم                   

از سکتاريسم و فرقه گرايی                  
مصالح و اهداف        .  بدور است   

عمومی و استراتژيک طبقه                 
کارگر و کمونيسم کارگری در           

حزبی که آن رگه      .  مقابلش است 
در جنبش کمونيسم کارگری                 
است که از مصالح و منافع                     
جنبش و نه سازمان خود حرکت        

تاريخ قضاوتی مثبت از        .  ميکند
 . اين تالش ما خواهد داشت

 

هيچ سرنوشتی از پيش رقم                    
تاريخ .  نخورده و محتوم نيست        

محصول تالش انسانها در                      
شرايط و با داده های مادی                      

اجازه دهيد مثالی      .  معينی است  
. مقايسه ای تاريخی بکنم        .  بزنم

اگر به تاريخ کمونيسم کارگری          
نگاه کنيم، به دورانی در تاريخ            
جنبش خودمان نگاه کنيم،                       
دورانی را می بينيم که مثال خط          
لنين در مساله اصلی و                              
پروبلماتيک تعيين کننده ساختمان    
سوسياليسم در روسيه نمايندگی         

در آن دوران قطب بندی ای     .  نشد
صورت گرفت که در يک طرف      
آن جناح استالين قرار داشت و             
در طرف ديگر تروتسکی قرار         

جناح استالين که به                .  داشت
ساختمان "اصطالح بر                            

در کشور تاکيد            "  سوسياليسم
داشت،عمال پرچمدار پيشبرد              
يک نوع سرمايه داری دولتی در      
جامعه تحت عنوان سوسياليسم           

سياست اقتصادی نپ و             .  بود
دولتی کردن را به عنوان                         
سوسياليزه کردن اقتصاد به                  

خط .  خورد جامعه دادند                  
تروتسکی از طرف ديگر که بر         
انقالب جهانی تاکيد ميکرد، از           
پاسخ به مساله مشخص جامعه            

برای .  عمال طفره ميرفت               
ساختمان سوسياليسم در شوروی      
منتظر انقالب جهانی می ماند و         
سرنوشت سوسياليسم را به                    
پراتيکی گره ميزد که خود طبقه        
کارگر روسيه نقش تعيين کننده           
ای در پيروزی و استقرار آن                

يک بحث ويژه ما     .  الزاما نداشت 
اين بود که متاسفانه خط لنين در          

 وظايف ويژه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 * سخنرانی افتتاحيه در پلنوم سوم حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 على جوادى

به حرکت ما    .  منصور حکمت است   
که نگاه کنيد می بينيد که ما در شکل 
دادن و راه انداختن يک حزب                      
کمونيستی کارگری با خط معينی              

اين به نوبه      .  نقش بازی کرده ايم        
در دوره ای     .  خود شورانگيز است    

که جنبش کمونيسم کارگری در اثر          
مرگ نابهنگام منصور حکمت ، در        
اثر انشقاقات در صفوفش، در اثر             
اتخاذ سياستهايی که هر چه بيشتر             
از کمونيسم منصور حکمت دور               
هستند، ضربات جبران ناپذيری                

ما حزبی را بر مبنای       .  خورده است 
آخرين تالشهای خط کمونيسم                      

پرچمی .  منصور حکمت شکل داديم    
را در جامعه به اهتزاز در آورديم             
که تمام تالش اش اين است که                      
کمونيسم معينی را، کمونيسم                        

. منصور حکمت را، نمايندگی کند          
. پراتيک معينی را به پيش ببرد                  

پراتيک کمونيسم سازمانده و رهبر،      
! نه کمونيسم افشاگر و مفسر و مبلغ        

ما انسانهايی هستيم که در اين تاريخ        
به نظرم مستقل از           .  سهيم هستيم   

ابعاد و طول و عرض حرکت و                 
اقداممان، نفس اين اقدام برای جنبش       

اين حرکتی   .  ما حائز اهميت است       
تاريخی در تاريخ کمونيسم کارگری       

تاريخی که به اين حرکت نگاه      .  است
. کند، چنين قضاوتی خواهد داشت           

شايد بنظر بزرگ گويی جلوه گر               
شود، اما بنظرم بعد از مرگ                        
منصور حکمت، خط منصور                     
حکمت تا مدتها نه نمايندگی شد و نه         

يک ويژگی حرکت ما      .  پراتيک شد 
اين است که ميتوانيم ادعا کنيم که              
اين پرچم را حزبمان در دستمان                

اگر حتی ما پيروز نشويم و            .  دارد
نتوانيم مهر آنچنان تعيين کننده ای            
در تحوالت سياسی آتی جامعه داشته  
باشيم و يا حتی اگر شکستمان بدهند         
و شکست بخوريم، تاريخ که به اين          
حرکت نگاه کند، به نفس حرکت                

به نفس اينکه پرچم . نگاه خواهد کرد
کمونيستی معينی در جامعه در پی           
تحوالت درونی حزب کمونيست              

پرچمی که   .  کارگری برافراشته شد    
کمونيسم را به مثابه نيروی                            
سازمانده يک انقالب عظيم کارگری     
و عامل دخالتگر و مثبت در زندگی         

حزبی که  .  نسلی از انسانها، می ديد      

۶١شماره   

خطی که  .  اين دوران نمايندگی نشد   
بتواند مساله سوسياليسم در روسيه       
را به سرانجام لغو کار مزدی و               
نابودی مناسبات سرمايه داری               

ميخواهم اين نتيجه را             .  برساند
بگويم که بنظرم خط کمونيسم                   
منصور حکمت هم در دوره ای              

تا مدتها بعد از            .  نمايندگی نشد   
مرگ منصور حکمت در هيچکدام      
از احزاب کمونيست کارگری                 

اما امروز ما            .  نمايندگی نشد     
ميتوانيم خوشبختانه ببينيم که حزب     
اتحاد کمونيسم کارگری عليرغم            
کمبودهايش، عليرغم ضعفهايش،        
در مجموع خودش اين خط را                   

نه حزب          .  نمايندگی ميکند         
حکمتيست و نه حزب کمونيست            
کارگری، هيچکدام پرچمدار                    

 . کمونيسم منصور حکمت نيستند

 

در تمايز با دو حزب کمونيست                
 کارگری

اگر به حزب کمونيست کارگری            
نگاه کنيد، می بينيد که دو پروژه             
اصلی هويت سياسی و مشغله                  

. اساسی اين حزب را شکل ميدهد         
يکی از اين پروژه ها اکس مسلم              
است و ديگری تالششان برای                 
تبديل شدن به حزب جنبش                          
سرنگونی و نقشی که در اين                     
رابطه در جنبش کارگری و در               
خنثی کردن تالشهای کمونيسم                
منصور حکمت در انتقال بستر               
اجتماعى چپ به جنبش سرنگونی        

اين حزب مساله         .  دنبال ميکنند    
اجتماعی شدن را در دستور خود           

اما برای اجتماعی      .  گذاشته است  
شدن مکانيسم راست شدن و                      
چرخش به راست در پيش گرفته            

عمال هويت کمونيستی                 .  اند
عمال .  خودشان را تحليل برده اند        

دارند همان کاری را ميکنند که               
منصور حکمت در زمينه اجتماعی     
شدن برخی نيروهای چپ که                    
ميخواهند از حاشيه جامعه به بستر       
اصلی جامعه حرکت کنند، هشدار        

بجای اينکه بتوانند                   .  ميداد
١٩صفحه راديکاليسم و             



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ماکسيماليسم شان را توده ای                   
کنند، بجای اينکه کمونيسم شان را      
توده ای کنند، پروژه های دست            

آب .  راستی را در دست گرفته اند      
. در راديکاليسم شان می ريزند             

اکس .  هويتشان را تغيير ميدهند        
به راست امتياز        .  مسلم ميشوند   

حزب .  ميدهند تا بتوانند جلو بروند   
کمونيسم کارگری با توسل به                 
پروژه اکس مسلم دقيقا اين کار را        

رسما اعالم کردند که     .  کرده است 
کمونيسم خودشان را کمرنگ                
ميکنند تا بتوانند در مديای غرب          

و اين  .  ابزار و جايی بدست آورند     
پروژه امروز نقش مهمی در                   
تغيير خصلت و جايگاه اين حزب        

از طرف ديگر حزب      .  ايفا ميکند 
کمونيست کارگری، که حزب               
سنت جنبش اعتراض ضد سرمايه     
داری و سوسياليستی کارگر بود،        
را عمال به حزب جنبش                              
سرنگونی طلبی تبديل کردند و              
تازه با افتخار هم اعالم ميکنند که        
حزبشان حزب جنبش سرنگونی         

تمام تالش رهبری اين              !  است
حزب را که بررسی کنيد، می                
بينيد اساسا در رابطه با جنبش                

يک .  سرنگونی معنی پيدا ميکند       
علت اينکه زور ميزنند تا ثابت              
کنند که تمام جنبش سرنگونی                 
طلبی انقالبی است، از اين رو               

کار .  است که حزب اين جنبش اند      
را به جايی رسانده اند که از يک           
طرف ميگويند که حزب                            
کمونيست کارگری جديد تنها                 
حزب سرنگونی طلب است و از          
طرف ديگر ليدر اين حزب                      
منصور اسانلو که يک فعال                     
جنبش اتحاديه ای است و کبری            
رحمانپور را که يک قربانی ستم         
طبقاتی در جامعه است را از                  

و .  رهبران اين جنبش اعالم ميکند    
در همان زمان چنگ و دندانش را       
به برخی نيروهای کمونيست                 

يک نوع گيج    .  جامعه نشان ميدهد   
سری و پوپوليسم عميقی در                     
ارکان خط رهبری اين حزب                  

با تمام اين تالشها          .  موج ميزند   
دارند ميگويند که حزبشان حزب         
جنبش سرنگونی در جامعه است         
و نه حزب جنبش اعتراض ضد            

يک رکن   .  سرمايه داری کارگر     

بلکه اساسا     .  و ارتباط نيست         
ناشی از يک نگرش سياسی و             

اين .  خط سياسی معينی است            
حزبی است زمانی که به                          
اعتراضات کارگری نگاه ميکند       
که برای معيشت خود مبارزه               
ميکنند، مبارزه ای که در                        
بسياری موارد مبارزه ای دفاعی      
است، به اين مبارزه مهر و                    

با .  برچسب اکونوميسم ميزند         
کارگر با تفرعن و از باال                         

به تالش کارگر     .  برخورد ميکند  
برای ايجاد سنگرهای دفاعی با          

. تحقير و تفرعن نگاه ميکند                  
اتحاديه کارگری را با اتحاديه              
کارفرمايی نخود فروشان مقايسه     

اين پراتيک حاصل              .  ميکند
نگرشی در اين حزب است که             

تحصيل "و   "  روشنفکران"نقش   
انتقال آگاهی       "را       "  کردگان

به درون طبقه           "  سوسياليستی
" پيامبر"گويا      .  کارگر ميداند     

گويا کارگر نيرو و            .  کارگرند
جنبش اش جنبشی خام و لوحی            

معتقدند که        .  نانوشته است       
به مثابه يک         "سوسياليسم را         

اين روشنفکران و                  "  علم
دانشجويان هستند که بايد به                   

بی .  درون طبقه کارگر ببرند           
دليل نيست که نگاهشان به                      
اعتراضات کارگری تا اين حد            

. از باال است    .  تحقير آميز است    
" کالسيک"خيلی اين حرکت              

دو باره همان مباحثی را          .  است
حتی بيست سال پيش که توسط            
خط مارکسيسم انقالبی نقد شد، و       
با نقدش در عرصه پراتيک                  
کمونيسم کارگری توانست                    
گامهايی معينی برای خالصی            
خودش از زير کوله بار چپ                 
سنتی بردارد، را دو باره مطرح        

واقعا اين حرکت                 .  ميکنند
نشاندهنده يک عقب گرد به                    
سنگرهای چپ سنتی و چپ                  

 . راديکال است

 

و زمانيکه حرکت اين دو حزب          
را نگاه و بررسی ميکنيد، می              
بينيد که هر دو حزب عليرغم               
اينکه در مجاری مختلفی حرکت       
ميکنند، هر دو در يک بستر                  

. عمومی و واحد حرکت ميکنند         
هر دو روندی رو به عقب، رو            
به سنگرهای چپ سنتی را طی           

ويژگی هايشان متفاوت      .  ميکنند
رگه های متفاوتی را               .  است

وظايف ويژه حزب اتحاد 
 ...کمونيسم کارگری 

تمام تالش تاريخی منصور حکمت         
اين بود که تببين سياسی و تفاوت               
جنبشی حرکت سياسی حزب                       
کمونيست کارگری را معنا و پايه              

اما امروز به اين حزب      .  ريزی کرد 
که نگاه ميکنيد می بينيد که هويت              
جنبشی اين حزب در حال تغيير                  

تمام تالشی که برای انتقال            .  است
بستر اجتماعی کمونيسم در ايران             
صورت گرفت را رهبری جديد اين        
حزب خنثی کرد و به حرکتی                       

اگر يک تالش      .  معکوس دامن زد     
عظيم منصور حکمت اين بود که              
بستر کمونيسم را از چپ راديکال و        
سرنگونی طلبی عام و محيط های            
روشنفکری و خيابانی به جنبش                 
اعتراض ضد سرمايه داری کارگر        

 رهبری جديد اين حزب         ،منتقل کند  
پروسه معکوس اين حرکت تاريخی       

اين اتفاقی است که      .  را سازمان داد   
در حزب کمونيست کارگری افتاده          

اين علت شکست تالشهای ما       .  است
در حزب کمونيست کارگری در               

. زمان رهبری جديد اين حزب است       
متاسفانه امروز ما شاهديم که خط             
پوپوليستی و راديکال چپ بجای               
خط کمونيستی منصور حکمت بر           

 . اين حزب حاکم است

 

از طرف ديگر وقتی به پروژه                    
سياسی حزب حکمتيست نگاه                      
ميکنيد، می بينيد که دو پروژه                      
سياسی، گارد آزادی و دانشجويان           

. مشغله اصلی اين حزب است                     
اعتراض سوسياليستی و کال                        
اعتراض طبقه کارگر که بايد مبنای        
وجودی يک حزب کمونيستی                     
کارگری باشد، کمتر در سوخت و            

شما .  ساز اين حزب به چشم ميخورد     
اصال کمتر حرکتی از اين حزب در        
زمينه اعتراضات کارگری می                  

شما کمتر سياست و بحث و            .  بينيد
رهنمودی از جانب اين حزب در               
زمينه سوخت و ساز اعتراضی                 

اين حزب در         .  کارگر می بينيد        
رابطه با دستگيری کاروانچيان و             

توسط رژيم اسالمی        "  قاچاقچيان"
اطالعيه ميدهد اما در رابطه با                    
اصلی ترين اعتراضات کارگری             

و اين مساله   .  ساکت و خاموش است    
ناشی از عدم اطالع    .  تصادفی نيست 

۶١شماره   
اما رگه های         .  نمايندگی ميکنند    

متفاوت در يک سنت چپ راديکال      
چه حزب حکمتيست که       !  و سنتی  

سوخت و ساز و اعتراض دانشجو        
در کنار گارد آزادی تمام جنبش              
اش است و چه حزب کمونيست               
کارگری با پروژه اکس مسلم و                
تالش برای تبديل شدن به حزب              
جنبش سرنگونی هر دو در يک              

اما .  بستر عمومی حرکت ميکنند        
اين تنها وجه تشابه اين دو حزب             

اين دو حزب هر دو يک            .  نيست
نگاه به شدت مخرب به جنبش                  
کمونيسم کارگری و نيروهای آن           

يکی کمونيستهايی که پرچم      .  دارند
منصور حکمت را در دست دارند،      
را نماينده سرمايه داری بزرگ               

و ديگری، حزب       !  قلمداد ميکند؟   
حکمتسيت، جريانات ديگر اين               
جنبش را در کنار دست آقای رضا        
پهلوی و ناسيوناليسم پرو غرب              

؟ اينهمه محصول يک     !قرار ميدهد 
چرخش و حرکت عمومی در                   
پيشروی به سنگرهای چپ سنتی           

اين احزاب را اگر مستقل از       .  است
موقعيت لحظه ای شان نگاه و                   
قضاوت کنيد، اين تغيير و تحول             
را به خوبی ميشود در حرکتشان            

. اين يک حرکت تاريخی است     .  ديد
اين دو حزب دارند بخشی از                     
کمونيسم کارگری را به سنگر                 

دارند تاريخ  .  ديگری منتقل ميکنند   
کمونيسم کارگری را در جهت                 
عکس تکرار ميکنند و سياستها و          
اقداماتشان ناشی از اين تغيير و               

حزب اتحاد کمونيسم     .  تحول است  
کارگری اما در نقطه مقابل اين                

اين ويژگی برای        .  حرکت است   
ما .  حزب ما تعيين کننده است               

حزبی هستيم که ميدانيم کجا                       
جايگاه اجتماعی و         .  ايستاده ايم    

ميدانيم .  طبقاتی مان را ميشناسيم        
مرکز ثقل   .  که بايد در کجا باشيم         

سوخت و ساز سياسی مان کجا بايد       
باشد و چگونه ميتوانيم اجتماعی            

 . شويم

 

 حزب جنبش کمونيسم کارگری 

بعالوه ما نمی توانستيم نسبت به             
موقعيت ويژه و معضالت کمونيسم     
کارگری و تغيير و تحوالتش بی             

ما بعنوان حرکت        .  تفاوت باشيم   
حزبی عمال در زمانی شکل                      
گرفتيم که شاهد بوديم جنبش مان            
عمال دچار تفرقه و انشقاق شده                

٢٠صفحه ما نمی      .  است  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

توانستيم نسبت به اين مساله                     
هيچ .  گرهی بی تفاوت باشيم              

نيروی واقعا کمونيستی کارگری        
که به اين تصوير و داده ها نگاه             
کند، نميتواند نسبت به اين                         
وضعيت بی تفاوت باشد، و                      

. نخواهد پروژه ای داشته باشد              
هيچ نيروی کمونيستی کارگری           
نميتواند به اين تصوير نگاه کند،          
پروژه ای برای تغييرش نداشته            
باشد، و خودش را هم نماينده کل           

به اين     .  اين جنبش قلمداد کند            
اتحاد صفوف      "اعتبار پروژه            
به نظر پروژه   "  کمونيسم کارگری 

مهم و تعيين کننده ای بود و                       
هر چند که در هر دوره بر       .  هست

حسب واقعيات بيرونی معنا و                
ما .  شکل ويژه ای بخود ميگيرد         

تنها رگه در صفوف کمونيسم                 
کارگری هستيم که معتقد نيستيم            
که کمونيسم کارگری فقط در                  

ما مسلما         .  برگيرنده ماست        
خودمان را همانطور که گفتم در          
اين جنبش پرچمدار کمونيسم                  

اما هم    .  منصور حکمت ميدانيم      
خودمان را می بينيم و هم جنبش           

و به اين اعتبار تالش            .  مان را  
ميکنيم که صفوف جنبش مان را          
متحد کنيم، رابطه خودمان و                   

ما .  جنبش مان را تعريف کنيم             
تالش کرديم تا ارزيابی واقعبيانه         
ای از انشعاب در صفوف حزب          
کمونيست کارگری بعد از گذشت        
چند سال و خوابيدن گرد و خاکها         

تالش کرديم که نشان دهيم       .  بدهيم
که انشعاب چه ضربه بزرگی به          

به نقاط    .  اين جنبش زده است           
ضعف حرکت خودمان اشاره                
کرديم، تالش کرديم آن سنگرها و       
ديوارها را در هم بشکنيم و به                
پديده و ديناميسم جديدی در اين              

جلوی روند    .  جنبش شکل دهيم       
تجزيه و تخريب را با کمک ساير        

اما با  .  بخشهای اين جنبش سد کنيم    
مقاومت شديد ساير جريانات                  

" مستقل"تحزب يافته و کانونهای       
. در اين جنبش مواجه شديم                      

حرکت ما بطور عينی موقعيت             
از اين  .  کنونی شان را نقد ميکرد      
و هر   .  رو به شدت مقابله کردند        

چه بيشتر در سنگرهای خود فرو        
اما ما محق بودم تا پرچم           .  رفتند

يک ويژگی ديگر حزب ما خط           
اين حزبی خط    .  دار بودن ماست   

دار، پا رو زمين و دور انديش              
مباحثی را که در اين دوره      .  است

در نشريه برای يک دنيای بهتر          
مطرح شده است را با ساير                    
مباحث نشريات و ادبيات                        
نيروهای ديگر کمونيسم کارگری    

بنظرم يک نمونه       .  مقايسه کنيد   
خوب از يک نشريه دندانگير و          
راهگشای کمونيسم کارگری               

بيان يک نوع      .  ارائه داده است     
دلگرمی در صفوف جنبش                    

 . ماست

 

ما حزبی در بسستر يک مبارزه         
ما .  طبقاتی جاری و دائمی هستيم    

حزبی هستيم که ميگوئيم مبارزه       
و ما  .  طبقاتی امری جاری است     

بر عکس خط جديد حزب                        
کمونيست کارگری، حزب يک          
گرايش معينی در جامعه و طبقه         

برای مثال به         .  کارگر هستيم    
تزهای رفيق حميد تقوايی نگاه            

تمام بحثش اين است که             .  کنيد
بورژوازی در اپوزيسيون از بين     

. شکست خورده است  .  رفته است 
راست نابود شده و در سياست             

. در اپوزيسيون نمايندگی نميشود     
مردم ازشان عبور کرده اند، و            

. چپ پيروزی اش محتوم است          
صاحب و   .  انقالب محتوم است     

نماينده چنين تزهای جبرگرايانه        
ای به قول منصور حکمت بايد            

از جنبه    .  به دکتر مراجعه کند         
تشکيالت دارانه اين تزها که                
بگذريم، اين تزها خواسته يا                  
ناخواسته ابزار و عاملی برای            
خلع سالح کارگر و کمونيسم در        

اين .  مقابله با بورژوازی است         
تزها تحرک راست و اپوزيسيون     
راست پرو غربی و بورژوا را           

و تا زمانيکه که      .  کمرنگ ميکند 
شما يکی از نيروهای اصلی                 
اپوزيسيون را ناديده ميگيريد              
نتيجتا برای مقابله با آن و کنار             
زدنش هم آماده نيستيد و نخواهيد       

بی دليل نيست که زمانيکه          .  شد
بر خالف تزهای پا در هوای                

" مجددا"گذشته خود، راست را         
. در صحنه می بيند، آماده نيستند       

و بعضا به دنبالش    .  آچماز ميشود 
و يا از اين                .  روانه ميشود     

صحبت ميکند که اين اقدامات              
خارج از متن رقابتها و و                         
کشمکشهای جامعه صورت                 

وظايف ويژه حزب اتحاد 
 ...کمونيسم کارگری 

اتحاد و انسجام کمونيسم کارگری را       
ما حق داشتيم که بگوئيم         .  بلند کنيم  

که صفوف اين جنبش بايد متحد                  
ما حق داشتيم تالش کنيم که به       .  شود

هر درجه ای که ميتوانيم صفوف              
نيروهای اين جنبش را نزديک تر            

ما حق داشتيم که حزبيت را با         .  کنيم
ما حق    .  فرقه گرايی يکی نگيريم         

داشتيم که تالش کنيم که ببينيم کدام            
بخشهايی اين جنبش تحزب يافته را         

متاسفانه .  ميتوان نزديک و يکی کرد    
بايد اذعان کنم که در اين مقطع از              

. تالشمان در اين عرصه ناکام شديم        
اما اين ناکامی حاصل ضعف و                  

محصول .  نادرستی تالش ما نبود         
مقاومت و مقابله از سنگر                               
سکتاريسم و فرقه گرايی چپ سنتی        
در مقابل تالش کمونيسم کارگری             

حمالتی که  .  برای قدرتمند شدن بود    
به اين پروژه شد اساسا از جايگاه              

صورت "  حفظ وضعيت موجود        "
نيروهای متعدد اين جنبش         .  گرفت

که سنگر حفظ موقعيت خود                          
پرچمشان بود در مقابل حرکت ما به       

اگر به مباحثی   .  شدت مقاومت کردند  
که بر فرض در سايتها صورت                  
ميگرفت نگاهی می انداختيد متوجه       
اين ويژگی در تقابل با اين پروژه               

. ما تالشمان را کرديم               .  ميشديد
هرگونه انعطاف پذيری اصولی ای        

اما نتوانستيم بر   .  از خود نشان داديم    
جو دفاع از سنگر تفرقه و تشتت                

به ما   .  سازمانی و حزبی غلبه کنيم        
اثبات شده که اتحاد سازمانی در                 

ما گفته   .  حال حاضر ممکن نيست       
بوديم که تا زمانيکه به ما غير                      
ممکن بودن اين پروژه اثبات نشود،        
از تالشهايمان دست برنخواهيم                 

ما االن با سر بلند ميگوئيم            .  داشت
نيرويی بوديم  .  که تالشمان را کرديم   

که خالف جريان تجزيه صفوف                
اما .  کمونيسم کارگری حرکت کرديم   

در يک پروژه در يک مقطع، ناکام          
ناکامی در اين پروژه هم به            .  شديم

علت ضعف و کمبود سياستمان                  
اين تعرض و قدرت چپ سنتی     .  نبود

و پايداری چپ غير کمونيسم                        
کارگری است که مانع پيشرفت و             

 . موفقيت حرکت ما شد

 

 ويژگی های حزب ما

۶١شماره   
اقداماتی .  است"  تشبث.  "ميگيرد

خارج از متن مبارزه طبقاتی                    
مساله اين  .  جاری در جامعه است     

است که اگر بورژوازی ده بار هم         
شکست بخورد دوباره در پروژه           
بعدی قد علم ميکند و سخت جان              

دو باره   .  تر به مقابله بر ميخيزد         
بورژوازی يک      .  مدعی ميشود     

يک طبقه بين   .  نيروی جهانی است  
متکی به امکانات و       .  المللی است  

. ابزار طبقه جهانی خودش است           
بعالوه بورژوازی شکست خورده       
و زخم خورده ده بار جان سخت              

اين تزها عمال منجر به         .  تر است  
کمرنگ کردن وظايف طبقه                     
کارگر و کمونيسم درمقابله با                    

به اين  .  بورژوازی و راست ميشود   
دوستان بايد ياد آور شد که                           
بورژوازی شکست خورده حتی            
در پس يک انقالب کارگری با                 
سختی و سماجتی مجددا به ميدان           

اين تصاوير و ارزيابی ها      .  می آيد 
به نوعی به اين معنا است که گويا          
مبارزه طبقاتی به پايان رسيده                  

پيروزی کمونيسم اجتناب         .  است
اين تزها فقط ظاهر        .  ناپذير است  

زمانی راست و       .  راديکالی دارد   
بورژوازی بعد از پايان جنگ سرد      

. اعالم کرد که کمونيسم نابود شد           
. تاريخ مبارزه طبقاتی تمام شد                

اکنون ليدر و رهبری حزب                       
کمونيست کارگری به نوعی                     
ديگری ميگويد که مبارزه طبقاتی        

. چپ پيروز است    .  تمام شده است    
فقط زمان     .  فقط زمان ميخواهد        

ميخواهد تا از پل پيروزی عبور             
اين تزهای   .  کنيم و جشن بگيريم        

خوش خياالنه و جبرگرا، عمال               
منجر به خلع سالح کمونيسم و                 

مستقل از هر           .  کارگر ميشود     
 ! ... نيتی

 

تحوالت جامعه و در تقابل با                      
 راست

جامعه در اين مدت تغييرات                      
رژيم اسالمی با   .  زيادی کرده است  

پرچم خونين اسالم تالش کرد                   
دستگير .  اعدام کرد  .  سرکوب کند  

. بی حقوق کرد  .  سرکوب کرد .  کرد
اما نتوانسته است       .  گرسنگی داد   

مردم را مرعوب و به سازش و               
. تمکين با هيوالی اسالمی بکشاند        

در سطح منطقه رژيم اسالمی                  
. پيشرويهای معينی داشته است              

اسالم سياسی جبهه های جنگی               
٢١صفحه جديدی را ايجاد        



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنگ اسرائيل وحزب   .  کرده است 
اهللا يکی از آن جبهه ها بود که                  
اسالم سياسی در آن موقعيت خود        

عراق صحنه     .  را گسترش داد        
اما عليرغم اين           .  ديگر است     

پيشرويها در سطح منطقه،                       
عليرغم سرکوبگری های داخلی         
نتوانست جلوی اعتراضات                    
گسترده کارگران در جامعه را              

دستگير .  سرکوب کرد .  زد.  بگيرد
کرد، اما ما کماکان شاهد حضور         
تعيين کننده اعتراضات کارگری        

اعتراض .  در جامعه هستيم              
کارگران هفت تپه، اعتراض                  
کارگران کيان تاير، اعتراض               

از ...  کارگران در عسلويه و               
از .  جمله اين اعتراضات هستند        

طرف ديگر ما شاهد عقب نشينی         
رژيم اسالمی در مقابل تالش                 
جهانی برای آزادی دانشجويان             

اين وضعيت   .  دستگير شده بوديم    
حاصل تغيير شرايط و تغيير                   
توازن قوای سياسی در جامعه               

 . است

 

يک مساله ديگر موقعيت گرايش         
راست و ناسيوناليسم پرو غرب            

راست با شکست   .  در جامعه است  
پروژه رژيم چنج و حمله احتمالی       

اميد .  نظامی، تضعيف شد                
بخشهای گسترده ای از اين                      
جريان تغيير رژيم در پس جنگ          

اين .  و حمله نظامی به ايران بود        
افق در تناقضات و کشمکشهای            
بين المللی و جناحهای هيات                    

. حاکمه آمريکا به بن بست رسيد          
بطوريکه بخشهايی برای                          
جلوگيری از فضايی که ميتوانست     
به سرعت به يک حمله نظامی و          
جنگ تمام عيار شود، به جلو                  
آمدند تا مانع چنين جنگ احتمالی         

راست بعد از اين پروژه           .  شوند
اما دو  .  برای مدتها در محاق بود      

با .  باره تحرکاتش تشديد شده است    
پروژه سوپر ناسيوناليستی و                  

جزاير "و   "  نام خليج  "ارتجاعی   
يک .  به تحرک افتادند    "  سه گانه  

ويژگی تحرک جديد راست اين             
است که حتی ابايی ندارد در                    
شرايطی خود را در کنار و همسو       

اما اين  .  با رژيم اسالمی قرار دهد    

به نظر من پلنوم بايد عالوه بر             
اين مسائل به اين مساله فکر کند         
که چگونه ما ميتوانيم به سنت              

. پايداری در جامعه تبديل شويم          
چگونه ميتوانيم يک حزب                     

ببينيد .  اجتماعی قدرتمند شويم        
جريانات ناسيوناليسم پرو غربی       

اسالميها جرياناتی سنت     –و ملی   
دار و با سابقه در تاريخ جامعه             

اما کمونيسم        .  ايران هستند       
کارگری به همان اندازه دارای           
چنين موقعيت تحزب يافته و                 

به لحاظ     .  سنت داری نيست          
تحزب سياسی و بخش تحزب              
يافته جنبش خود، دارای چنين             

بطور مثال سنت   .  موقعيتی نيست 
سنديکاليستی در ايران عمر و             
قدمت بيشتری از سنت شورايی         
و سنت جنبش مجمع عمومی                

و يا اينکه سنت توده ايستی      .  دارد
و يا سنت ناسيوناليستی، سنت              
ديرپا و جان سختی در جامعه               

سئوال برای ما اين است          .  است
که در اين شرايط چگونه ميتوان        
و بايد به يک نيروی قدرتمند و            

حلقه های  .  سنت پايدار تبديل شد     
گرهی و اصلی کدامند؟ پلنوم               
سوم حزب اتحاد کمونيسم                       
کارگری بايد به اين مسائل                     

ببينيد هيچ تحول حزبی      .  بپردازد
در جامعه بدون قرار داشتن بر            
يک سنت و جنبش پايدار                         
اجتماعی نميتواند به پيش برده            

حرکت ما بايد ملزومات          .  شود
. چنين پيشرويی را تضمين کند          

تالش ما برای سازماندهی                     
انقالب کارگری بايد منجر به               
ميدان آمدن بخش سوسياليست             
طبقه کارگر و قرار گرفتن اين            
طيف با پرچم کمونيستی در                  
راس اعتراضات جامعه و جنبش      

حزب اتحاد      .  سرنگونی شود     
کمونيسم کارگری در متن چنين         
شرايطی ميتواند به قدرت                       

تبليغات و افشاگری    .  تعرض کند 
مساله سازماندهی    .  کافی نيست   

وظايف ويژه حزب اتحاد 
 ...کمونيسم کارگری 

اقدامات و تحرکات برايش تاکتيکی        
تالشی است برای باز سازی        .  است

همسويی هايشان با رژيم    .  مجدد خود 
هر بند و        .  اسالمی مقطعی است       

بستی برايشان زمينه ای در نهايت            
برای جلوگيری از قدرتمند شدن و           
جلوگيری از حرکت کمونيسم و                 
طبقه کارگر برای قدرت گيری                  

اين جريانی به شدت                      .  است
. ناسيوناليست و عظمت طلب است         

برای اين جريان منافع ناسيوناليستی      
مقابله با     .  اساس حرکتشان است        

کمونيسم و کارگر يک خصلت ذاتی       
چو ايران نباشد     "شعار   .  شان است  

بيان واقعی تمام          "  تن من مباد         
تن "البته از         .  سياستهايشان است    

از تن  .  هم مايه نميگذارند   "  خودشان
مردم زحمتکش و کارگر مايه                     

بی جهت نيست که می            .  ميگذارند
، "تهديدی"بينيد زمانيکه کوچکترين    

چه واقعی و چه واهی، اين منفعت            
را به خطر بيندازد، گويا همه                       

با هر   .  زندگی شان تمام شده است         
جک و جانور و هر رژيمی به بند و         

داريوش همايون      .  بست ميرسند     
حرف پايه ای اين جنبش را ميزند             
زمانيکه ميگويد چنانچه تماميت                
ارضی ايران به خطر بيفتد حتی در         
کنار و پشت سر رژيم اسالمی قرار        

کمی "  گربه"اگر به اين         .  ميگيرد
شود، تمام هويتشان از          "  تعرض"

راست و         .  بين رفته است                 
مانورهايشان را نبايد در تحوالت             

حزب ما  .  آتی جامعه دست کم گرفت    
اتفاقا بايد خودش را در تقابل با اين            
جريانات اصلی در جامعه تعريف و       

مساله اصلی کماکان   .  باز سازی کند  
مردم بايد    .  است"  انتخاب"مساله    

مردم بايد در سيمای        .  انتخاب کنند  
کمونيسم کارگری و حزب اتحاد                
کمونيسم کارگری آن نيرويی را                
ببينند که فقط مبلغ و افشاء کننده                   

توان .  سازمانده و رهبر است   .  نيست
سازماندهی و قابليت رهبری را                 

مردم بايد نيرويی را ببيند که         .  دارد
ميتواند رژيم اسالمی را سرنگون            

نيرويی که ميتواند پرچمدار           .  کند
جامعه ای آزاد و برابر و مرفه و                

پلنوم بايد به  چگونگی      .  انسانی باشد 
 . تحقق اين مسائل فکر کند

 

۶١شماره   
و تمام  .  مساله رهبری است   .  است

مساله اينجاست که حزب سياسی           
کارگران، حزب کمونيستی                       
کارگری نميتواند از فرای سر                 
رهبران کارگری و اجتماعی به             
نقش تعيين کننده خود در جامعه              

 . نائل شود

 

ما در اين دوره بايد تالش ويژه ای         
ما بايد به حزب      .  را سازمان دهيم   

بستر اصلی کمونيسم کارگری                
ما پرچمدارکمونيسم    .  تبديل شويم   

اين خط و    .  منصور حکمت هستيم   
اين رگه سياسی در صفوف جنبش        
ما بايد به بستر اصلی و خط اصلی        

. و سازمانی اين جنبش تبديل شود         
اندام .  ما ضعفهای متعددی داريم        

. سازمانی و حزبی ما ضعيف است     
به لحاظ کمی و       .  قوام نيافته است    

ابعاد سازمانی بايد رشد زيادی                
. ما حزب کوچکتری هستيم       .  کنيم

بايد .  اما حزب کم نفوذ تری نيستيم      
ما حزب    .  بر ضعفها غلبه کرد          

کوچکتری هستيم اما افق                             
راه .  بزرگتری در مقابل خود داريم    

 . پيشروی مان را ميشناسيم

 

رفقا وظايف خطيری در مقابل ما          
و تنها يک انتخاب در        .  قرار دارد 

بار پيشبرد خط     .  مقابل خود داريم    
کمونيستی منصور حکمت بر                  

وظيفه تبديل اين         .  دوش ماست    
جنبش به نيرويی سازمانده و رهبر      

ما تنها يک          .  بر عهده ماست         
تنها .  انتخاب در مقابل خود داريم        

 !بايد به جلو برويم

 

اين متن بر مبنای سخنرانی               *  
ارائه شده در پلنوم اديت و آماده               

با تشکر فراوان از ترانه                 .  شد
آزادی و سروش ابراهيمی در پياده      

 . کردن اين متن

!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/ 
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 با سالم و تشکر          :کامران پايدار  
در اين گفتگو قبل      .  از همراهيتان 

از هر چيز مايلم  در باره خود                 
در کجا    .  کارخانه صحبت کنيم       

 توليداتش چيست و           ،واقع است   
چند نفر کارگر در آنجا مشغول به       

 کار ند؟

 کارخانه جنرال       :کارگر اخراجی   
الکتريک هم مثل صدها کارخانه        
ريز و درشت ديگری که در                    
اطراف و حواشی تهران عين                
قارچ از زمين روييده اند و از                 
صبح تا شب در شيفتهای شبانه              
روزی در بدترين شرايط کاری           
از کارگران کار ميکشند در جاده        

قبال .  مخصوص کرج واقع است       
در زمينه توليد محصوالت                      
مختلفی فعال بود اما االن ديگر              
مدتهاست بطور تک محصولی در     
زمينه توليد کولرهای جنرال فعال      

در اين مرکز توليدی                 .  است
 تا  350هميشه بطور متوسط بين       

 نفر کارگر با قراردادهای             400
سفيد امضا و يک طرفه  مشغول          

 10من خودم به مدت         .  به کارند  
سال در اين کارخانه بطور                       
قراردادی کار کرده ا م و حاال                

خودم، .  بيکار و سر گردان                
همسرم و تنها فرزندم مانده ايم با          

 اين زندگی چکار کنيم؟ 

 

 احساست رو درک  :کامران پايدار 
 متاسفم از اينکه کارت را      ،می کنم 

چی شد که با       .  از دست داده ای      
اين سابقه کار اخراجت کردند؟             
حاال به چه مشغولی؟ برای گذران      
 زندگی خانواده ات چکار ميکنی؟

 سال در     10 من     :کارگر اخراجی  
اين کارخانه برای آقای زمانی               

از جوانيم، از سالمتيم،    .  کار کردم 
از آرزو ها و خواسته های                        

خيلی .  خانواده ام مايه گذاشتم             
اوقات که شبها دير وقت به منزل         

 ديگر نه حوصله              ،بر ميگشتم    
خودم را و نه حوصله زن و بچه           
بيچار ه ای را داشتم که از صبح            

! تا شب منتظر آمدن من بودند                
زمانی يکی از سرمايه داران                 

او در  .  بسيار بزرگ تهران است     
ميلياردها تومان سرمايه غلت می       

وقتی از سابقه کار و نحوه         .  زدم
اخراجم آگاه شدند منو نپذيرفتند و      

! گفتند حتما مشکلی داشته ای              
 هزار تومان          50فعال حدود          

بساط دست        .  سرمايه دارم       
هر روز  .  فروشی راه انداخته ام     

صبح با اين پول از بازار تهران         
مقداری صابون و باتری و تيغ            

از ترس     .  تهيه می کنم        ...و     
شهرداری شبها در اطراف سه           
 .راه آذر ی دست فروشی می کنم

 

 400 گفتی حدود      :کامران پايدار 
نفر کارگر قراردادی در کارخانه     
جنرال الکتريک مشغول به                  

اين کارگران از طريق          .  کارند
شرکت پيمانکاری استخدام شده         
اند يا توسط خود کارخانه؟                     

 شرايط کاريشان چگونه است؟

 همه اين                 :کارگر اخراجی        
کارگران از طريق خود کارخانه      

روز استخدام   .  استخدام شده اند     
برگه سفيدی به همراه يک                      

تو .  خودکار به کارگر می دهند        
فقط بايد پايين ورقه سفيد اسمت          

در اين  .  رو بنويسی و امضا کنی     
. ورقه سفيد هيچ نوشته ای نيست      

نه توافق و شرايط کار، نه خبری       
از حق و حقوق کارگر، نه مبلغ           

هيچ چيز در اين          ...  دستمزد و   
تو فقط امضا می    .  قرار داد نيست  

کنی و هر وقت کار فرما صالح         
ديد هر چيزی را عليه کار گر و          
تاريخ ختم قرار داد در آن می               
نويسد و تو به همين آسانی که               
گفتم از کار اخراج و محکوم می        

کار گر و خانواده اش در        .  شوی
برهوت فقر و نداری بدون هيچ          
پشتوانه و حمايتی سرگردان به           

کار و   .  امان خدا رها می شوند        
زندگی در اين کارخانه ها از                
دورانهای برده داری ما قبل                  

در اينجا    .  تاريخ هم بدتر است        
تنها چيزی که ارزش نداره جان         
و زندگی و خواسته ها و آرزوها        

 400اين  !  و حرمت انسان است     
نفر کارگر همگی در اين شرايط        
سخت و دشوار مشغول به کار             

 .ند

ساعات کار و       :  کامران پايدار   
اضافه کاری در کارخانه جنرال       

 الکتريک چگونه است؟ 

 ساعت کار            :کارگر اخراجی      
 عصر   4 صبح تا        8ظاهرا از      

 7 عصر تا     4است و باز هم از         

 گفتگوى کامران پايدار با يکی از 
 !کارگران اخراجی کارخانه جنرال الکتريک

در ماه چنين سفر به اروپا و         .  خورد
خانواده اش در آلمان          .  آلمان داره   

در اداره کار، اداره    .  زندگی می کنند 
بيمه، دادگستری و هر ارگان دولتی        
ديگری بواسطه پول زياد و رشوه            

 10طی    .  حرف اول را می زند             
سالی که برای اين جانور کار می              

 بارهای بار ديدم کارگرانی            ،کردم
را که اخراج کرد، کارگرانی را که         

هر ...دچار سوانح کاری شدند و               
وقت هم که کار به شکايت  و                         
دادگستری و بيمه و اداره کار کشيده       

 آخرش اين زمانی بود که حق             ،شد
به جانب و پيروز از مهلکه بيرون            

عين .  شايد باورتان نشود     !  می آمد  
سيل پول را به پای اداره کار و بيمه         
و دادگستری می ريزه بدون حساب         

اما وقتی به ما کارگرها              !!  کتاب
ميرسه حاضره جونشو بده يک                  

هميشه تکيه کالم زمانی       !  ريال نده  
 هم  ،اينه؛ کارگر رو زياد نگه داری       

پر رو ميشه هم خواسته هاش زياد            
 هزار  219من پايه حقوقم     !!  می شه 

با اضافه کاری و هزار       .  تومان بود 
بدبختی و مصيبت ديگر دستمزد               

 هزار تومان می       300ماهانه ام به       
در کمال آباد کرج يک خانه          .  رسيد

 45که نه يک زاغه و مخروبه                     
 ميليون   3.  متری را اجاره کرده ام        

هزار تومان کرايه   150پيش و ماهی  
برای من و خانواده ام              .  می دهم   

برای کل مخارج زندگيمان در اين           
هزار تومان  150شرايط سخت فقط      

خودتان قضاوت     !  باقی می ماند        
حتی با اين پول نمی شه زنده           .  کنيد
چند بار به زمانی مراجعه              !  ماند

. کردم از جهت افزايش دستمزدم              
آخرش يک روز با پوزخندی به من         

حتما حتما مثل اينکه تو هم             :  گفت
ديگه زير دلت زده، همين االن                    
اشاره کنم صدها کارگر جوان و                 
کاری جويای کار در همين کارخانه       

آخرش بعد از     ....صف می کشند و      
گفت بيا    .  چند روز منو خواست           

تسويه حساب،عذرم را خواست و            
راستش خيلی اوقات       .  حاال بيکارم   

. احساس دلتنگی و تنهايی ميکنم                
بعضی وقتها بشدت احساس نااميدی       

اما زندگی     .  و خستگی می کنم             
. چکار می شه کرد        .  مبارزه است  

چشمان همسر و فرزندم به من                     
به چند کارخانه برای کار سر      !  است

۶١شماره   
شب اضافه کار اجباريست و چه            

 شبی است که تا آخر شب هم        7بسا  
در اينجا ساعت    !  به طول نيانجامد   

هر .  کار و تعطيالت معنی ندارد         
روز تعطيل و غير تعطيل تا هر              
وقت که الزم باشد و کارفرما                    
صالح بداند کارگر بايد مطيع و              

در غير        .  امر بردار باشه               
اينصورت روز بعد اخراجش می         
کنند و کارگری که نه پول و                       
اندوخته ای دارد و نه هيچ تضمين         
شغلی به نا چار به همه اين شرايط         
بی حقوقی، تحقيرآميز و بد تن می         

کارگربه ناچار به هر                   .  دهد
شرايطی تن می دهد تا زن و بچه            
اش گرسنه نمانند و اين همان                     
شرايط بدتر از  برده داری است             
که زمانی ها و آخوندهای مفت                 
خور به ما و خانواده هايمان تحميل    

 .کرده اند

 

سوانح و حوادث       :  کامران پايدار  
کار در کار خانه چطور است؟ آيا          
پيش مياد بر اثر فشار و سختی                 
کار کارگری سالمتيش را از دست      
بدهد؟ اگه اين اتفاقات پيش بياد                 
 کارفرما و زمانی چکار می کنند؟

 ببين قسمتهای           :کارگر اخراجی     
 قسمت پرس،    ،اصلی اين کارخانه   
کارگرانی که  .  رنگ و برش هستند   

در قسمت رنگ کارخانه کار می           
کنند بر اثر استنشاق انواع مواد               

 آرام و        ،شيميايی و بوی رنگ           
 مثل ويروس   ، آهسته آهسته  ،بيصدا

ايدز به انواع بيماريهای تنفسی و           
کارگر .  ريوی مبتال می شوند              

بيچاره وقتی از بيماری خود آگاه           
. می شود ديگه کار از کار گذشته          

اين بيماريها ديگه مزمن و العالج        
اند و تا آخر عمر با زجر هر                       
روزه کارگر رو تا دم مرگ                       

در اين شرايط     .  همراهی می کنند    
کار گر بيمار نه وقتی داره که                   
دنبال درمان بره و نه پولی در                  
بساط داره که خرج دوا و دکتر                 

و تنها چيزی که در زير پای          .  کنه
زمانی و کار فرما ديده نمی شه                
کارگر بيمار و مصدوم و خانواده          

بايد چرخ        !  محرومش هستند       
بايد از شر کارگر    . کارخانه بچرخد 

و .  مصدوم و بيمار خالص شد             
بهترين راه سود آوری کار خانه             
اخراج و باز هم اخراج کارگر                 

و استفاده از    "  بهانه گير "بيمار و    
تا .  کارگران سالم و جوانتر است         

 !* اين چرخ بچرخد



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

.  خسته نباشيد        :سياوش مرادى    
 آجا آار مي آنيد؟ 

 . ذوب آهن:کارگر انرژى گستر

 

  آدوم شرآت؟:سياوش مرادى

 يكى از          :کارگر انرژى گستر         
پيمانكارهاى زير نظر شرآت               

 .انرژى گستر نصر

 

 اين شرآت چه        :سياوش مرادى  
 تعداد آارگر داره؟

 سه تا پيمان      :کارگر انرژى گستر   
 تا     1400آار داره و حدودا                  

 . نفر آارگر1500

 

 در مورد قرار         :سياوش مرادى  
 .داد صحبت آنيد

 خوب        :کارگر انرژى گستر              
 . همين،قراردادها روزيه

 

  بيمه هم داريد؟:سياوش مرادى

 بله بيمه         :کارگر انرژى گستر         
 .داريم

 

 : مرخصى چى؟:سياوش مرادى

 چيزى به        :کارگر انرژى گستر       
اگه برى  .  عنوان مرخصى نداريم   

 اگه نرى            ،کار حقوق دارى           
ولى اگه يه روز غيبت            .  ندارى

حتى جمعه   .  آنى اخراجت ميكنند    
البته جمعه   .  هارو هم آار ميكنيم      

 .ها نصف روزه

 

 روزى چند            :سياوش مرادى      
 ساعت آار ميكنيد؟

.  ساعت  10  :کارگر انرژى گستر    
البته بيشتر موقع ها اضافه آارى         

 ساعت هم   12هم داريم و حتى به       
 .ميرسه

 

  حقوقه يك                :سياوش مرادى     
 آارگر معمولى چقدره؟

 خيلى آثيف    :کارگر انرژى گستر   
و ايمنى هم به نظر يه خورده به           

افسر .  آارگر هم بستگى داره           
ايمني داريم ولى خوب بازهم               

همين چند وقت    .  اتفاقات مى افته   
پيش يه بلگرد رفت تو آتف يه              

 .آارگر ولى خوب زنده موند

 

 تا حاال تو               :سياوش مرادى     
 آارگاه شما آسى هم فوت شده؟

 ، من نديدم     :کارگر انرژى گستر     
ولى شنيدم آه يك نفر از ارتقاع           

 .به پايين افتاده و مرد

 

 غذاخوريها        :سياوش مرادى       
 چطورند؟

 خيلي    ، بد   :کارگر انرژى گستر      
بعضى از بچه ها غدا از                .  بد

چون آه يك ساعت     .  خونه ميارن 
وقت غذا دارم و بايد نيم ساعتشو        

تازه بعد از    .  فقط تو صف باشيم     
اونم تو يقلبى بهمون يك غذا با              

حتى تو  .  آيفيت خيلى پايين ميدن    
سالن يك ليوان آب هم وجود                   

و وضعيت بهداشتشم آه        !  نداره
  .خيلي بده

 

 فقط همين يك         :سياوش مرادى  
 غذاخورى داريد؟ 

 يكى ديگه      :کارگر انرژى گستر     
اونجا .  هم هست آه مال مهندسينه   

. چند نوع غذا ميدن       .  فرق داره  
 .دسر دارن و خيلى هم تميزه

 

 به نظرت چه         :سياوش مرادى  

 گفتگوى سياوش مرادى
 با يکى از کارگران انرژى گستر اصفهان

 اگه همه ماه         :کارگر انرژى گستر     
 220000رو آار آنه يه چيز بين              

 .تومان بهش ميدن

 

 بعد از اينكه شروع     :سياوش مرادى 
به آار ميكنيد اولين دريافتيتون چند          

 وقت بعده؟

 . سه ماه بعد:کارگر انرژى گستر

 

 تاخير هم ميفته            :سياوش مرادى   
 حقوق ها؟

از .   معموال آره  :کارگر انرژى گستر  
 ماه ممكنه تاخير     2چند روز و حتى      

 .بيفته

 

 آسى اعتراضى        :سياوش مرادى   
 نميكنه؟ 

 خوب اگه          :کارگر انرژى گستر         
 ميگن پول نداريم و            ،بهشون بگيم  

 هزار تومن بهمون ميدن ميگن           50
. همينو داشته باش تا پول برسه                   

اخيرا هم چند نفر از آارگران                      
شرآت رو آه براى حقوق اعتصاب       
آرده بودند اخراج آردن و چك چند         

 .ماه بهشون دادن

 

 آيا اگه اخراج بشيد      :سياوش مرادى 
 حق و حقوقى براتون قائل ميشن؟

خوب اگه   .   نه  :کارگر انرژى گستر    
بخوان اخراجت آنن ميگن بيايد                 
وسايل تونو تحويل بديد و تسويه                 

 .آنيد

 

 بيمه بيكارى              :سياوش مرادى       
 شاملتون نميشه؟ 

 اگه زياد تو          :کارگر انرژى گستر      
 خودت بايد    ،بيمه سابقه داشته باشى     

بريد و از اونجا بيمه تونو بگيريد آه        
اداره .  بيمه هم پول زيادى نميده              

 .آارى ميده

 

 وضيت محيط            :سياوش مرادى     
  بهداشت و ايمنى؟،آارتون چطوره

۶١شماره   
جورى ميشه وضعيت تون رو                 
بهتر آنيد؟ مثال يك جمعى بشيد آه         

 . بتونيد حرف تونو بزنيد

 خوب ما         :کارگر انرژى گستر         
اوال ما قردادمون رسمى      .  نميتونيم
بايد قراردادمون رسمى          .  نيست
دوما بايد بيمه بيكارى داشته       .  باشه

باشيم آه بدونيم اگه ما رو اخراج            
آردن تا اينكه آارى ديگه برام گير       

بعد از اينا آسى    .  بياد بى پول نباشم   
بايد يك نقر   .  آه حرف منو نميخونه   

. باشه آه سابقه زياد داشته باشه              
تازه اينجا خيلى با آارفرما و فك             

. فاميل همشون با پارتى بازى آمدن     
اگه جم بخوريم اونا به آار فرما               

ولى اگه يك نفر           .  گزارش ميدن   
باشه آه پشتش محكم باشه ميتونه           
بقيه آارگرها رو هم دنبال خودش         

 .بكشونه

 

 منظورت چيه آه     :سياوش مرادى 
 پشتش محكم باشه؟ 

 يعني اينكه       :کارگر انرژى گستر      
روش حساب باز      .  همه بشناسنش  

بدونن اگه هم بيكار شيم اون         .  آنن
يه .  ميتونه واسمون آار جور آنه        

جورى آه بدونيم اگه اون باشه                 
هممون ميتونيم روش حساب باز           

 .آنيم

 

 خوب ممنون از        :سياوش مرادى  
اين آه وقتت تو براى اين گفتگو              

 ...گذاشتى

 خواهش      :کارگر انرژى گستر            
 *.ميكنم

 

 اخراج کارگران بخاطر اعتراض در پيرانشهر
 

کارگری به نام خالد پابرجا در حالی به مسوالن کارخانه قند پيرانشهر                  
 سال بود در کارخانه قند پيرانشهر کار ميکرد         8اعتراض کرده است که     

 ماه  1و هر ماه از حقوق ماهيانه اش حق بيمه را کسر ميکردند و حدود                 
است که بدون هيچ دليلی او و چند تن ديگر را از کارخانه اخراج                                

 .کردند

 

 ماه در اداره      6 سال و      9کارگری ديگر بنام بايزيد رسولی نزديک به            
شهرداری کار ميکرد و هر ماه حق بيمه پرداخت ميکرد در حاليکه                        
حتی وی را بيمه نکرده بودند و بعد از اين مدت او را اخراج کردند و                      

وی .  در پی اعتراض او به مسوالن حتی مورد فحاشی قرار گرفته است            
 .*   اين کارگران در وضعيت بد مالی بسر ميبرد. همسر و بچه دارد



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ديکتاتورى پرولتاريا

نظر شما در مورد ديکتاتورى               
پرولتاريا چيست؟ نقش و جايگاه          
يک حزب کمونيستى در يک                 

 . انقالب کارگرى چيست؟ کاوان

 

  ،کاوان عزيز

ديکتاتورى پرولتاريا معادل                   
حکومت کارگرى است که در               
برنامه ما مضمون سياسى و                   

. اقتصادى آن بيان شده است                    
دولتى است که برنامه و سياست           

.  را اجرا ميکند             طبقه انقالبى    
درست مانند ديکتاتورى                            
بورژوائى که برنامه و سياست             

.  را اجرا ميکند      طبقه بورژوازى  
اين نکته را بويژه بايد در پاسخ به        

نئو دگرانديشان  "ضد کمونيستها و    
طرفدار دمکراسى و           "  راست

دولت ابزار   بازار تاکيد کرد که           
هر دولتى    .  سلطه طبقاتى است       

هرچند پارلمانى و دمکراتيک و          
غيره نهايتا سياست و راه و روش        
يک طبقه براى اداره جامعه                    

دولت "و     "  دولت ملى    .  "است
" دولت نماينده مردم   "و  "  همگانى

در ادبيات     .  تبليغات پوچ است        
مارکسيستى دولت مترادف با                
ديکتاتورى تعريف شده است و             
دولت هر طبقه اى طبق تعريف،          
مستقل از اينکه خود را ليبرال يا           
دمکرات يا محافظه کار يا چپ              
مينامد، ديکتاتورى يک طبقه عليه     

ديکتاتورى است  .  طبقه ديگر است  
چون سياست و اهداف طبقه ديگر       

جامعه .  به اپوزيسيون رانده است     
کمونيستى جامعه اى بدون دولت         

کمونيسم .  و بدون طبقات است          
جنبشى براى الغاى جامعه طبقاتى      

. و به اين اعتبار الغاى دولت است      
در دوره گذار و به معنى مشخص       

 دولت از     ،ترى در دوره انقالبى      
تمام زيور و آرايش خود تهى                  
ميشود و صرفا به وسيله اى براى       
پيشروى و يا عقب راندن و به                 
 ابزارى مهم در مبارزه طبقاتى            

براى کمونيسم       .  تبديل ميشود      
ديکتاتورى پرولتاريا دولت اين            

در کمونيسم زمانى     .  دوران است  
که جامعه براساس توليد اجتماعى      

از منظر بورژوازى   .  الغى ميکند 
. است"  ديکتاتورى"اين معادل       

در صورتى که در سوسياليسم             
نفس مالکيت زير سوال نميرود          
بلکه خصلت طبقاتى و                              

. استثمارگر آن از بيم ميرود                 
 ٪ مردم فاقد هر     ٩٠امروز عمال   

ما ميخواهيم از    .  نوع مالکيت اند   
٪ که به همه چيز چنگ            ١٠آن   

انداخته اند سلب مالکيت کنيم و           
مالکيت را به اشتراک همگان             

ما ميخواهيم بجاى         .  دربياوريم
نظم مبتنى بر بردگى و فقر و                 

 نظم آزاد و برابر و                    ،اختناق
مرفه براى همگان بوجود                      

اعمال اين اراده طبقه          .  بياوريم
انقالبى البته از زاويه بورژواها        
ديکتاتورى است چون بساط                 
بازار و استثمار و تبعيض را                
نفى ميکند و براى کمونيسم                    
مسير آزادى بشر است چون به           
بنيان ديکتاتورى و دولت بعنوان       

 . ابزار آن دست ميبرد

 

جايگاه و نقش يک حزب                         
کمونيستى در يک انقالب                       

 حزبى که دربرگيرنده       ،کارگرى
رهبران و سازماندهان                             
سوسياليست و کمونيست طبقه            

 سازماندهى و رهبرى و به    ،است
پيروزى رساندن اين انقالب                 

الزم به تاکيد است که               .  است
دولت کارگرى دولتى تک حزبى      

 دولتى  ،و يا دولت احزاب نيست      
مبتنى بر شوراها است که هر              
شهروند در سطوح مختلف در            
سرنوشت سياسى خود در آن                

موفق و     .  دخالت مستمر دارد        
 . پيروز باشيد

 

 ورزش حرفه اى و سوسياليسم

درود بر علی جوادی انسان                   
 .دوست و برابری طلب بزرگ          

من يکی از هواداران حزب                   
 .اتحاد کمونيسم کارگری هستم          

يکی از دوستان من که                                
کمونيست هستند از من پرسشی         
کردند که من چون جواب خوبی         
برای پرسش ايشون نداشتم از             
شما ميخواهم تا جواب اين                      

 پرسش دوست     .پرسش را بدهيد    
در مورد ورزش حرفه ای         : من

 در   .ميخواستم نظرت رو بدونم       
همه کشورها ورزش بعنوان                
شغل پذيرفته شده و پولهای                    

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

سوسياليستى سازمان يافت و يا                   
سازمان توليد بالواسطه                                  
سوسياليستى شکل گرفت، دولت               
بعنوان يک نهاد امروزى فلسفه                 

به .  وجودى خود را از دست ميدهد        
ديگر .  امرى زائد تبديل ميشود              

دولتى نيست که قرار است منافع                
 چون   ،طبقه معينى را حراست کند         

طبقات و مناسبات طبقاتى الغى شده        
لذا غير ضرورى است و               .  است

عمدتا به ارگانى از اداره امور                    
توسط شهروندان تبديل ميشود که             

 . ماهيت دولت طبقاتى را ندارد

 

بنابراين ديکتاتورى پرولتاريا در             
قياس با دمکراسى بورژوائى و هر          

 ،دولت به اصطالح دمکراتيک                 
دولتى آزادتر و دولتى در مسير نفى        

 ،تلقى عامه  .  دولت بطور کلى است     
بويژه امروز و در متن هياهوى                  

 ،بازار و روشنفکران بورژوا                    
اينست که ديکتاتورى را فورا معادل      
سلب آزاديهاى فردى و اجتماعى               

در صورتى که دمکراتيک     .  ميفهمند
ترين دمکراسيهاى بورژوائى چيزى    
نيست جز ديکتاتورى طبقه بورژوا        

حقوقى و سياسى      "  مشروعيت"که   
خود را در انتخاباتها و سيستم                       

آنهم در    .  دمکراسى نيابتى ميگيرد     
جاهائى که انتخابات به معنى واقعى        

. اين کلمه درجه اى نزديک است              
کمونيسم در دفاع از آزاديهاى فردى       
و اجتماعى بسيار افراطى است و             
اتفاقا به منشا ديکتاتورى يعنى                     
سرمايه و نظام طبقاتى و دولت اين          

تبعيض و       .  طبقه دست ميبرد            
نابرابرى ذاتى اين نظام را ور مى            

ما جزو چپهائى نيستيم که           .  اندازد
همراه با تبليغات بازار عليه                          

 ترمينولوژى ديکتاتورى         ،کمونيسم
پرولتاريا را کنار گذاشتند و دنبال             

. دمکراسى بورژوائى راه افتادند             
براى کمونيسم معناى طبقاتى دولت        

و به اين اعتبار اعمال ديکتاتورى        –
معتبر   -عليه برنامه طبقه ديگر              

و بورژواها حق دارند                   .  است
 ،بنامند"  ديکتاتور"کمونيستها را         

" مقدس"چون کمونيسم مالکيت                
خصوصى بورژوائى را الغى                    

 بردگى مزدى و امتيازات              ،ميکند
سياسى و اقتصادى طبقه بورژوا را        

۶١شماره   
کالنی برای قرارداد بستن با                      

از همه      .  بازيکنان بسته ميشه          
مهمتر فوتبال که هوادار زيادی              

به بازيکنان مبلغ هنگفتی            .  داره
ميدن که گاهی به ميليون دالر هم            

در دوران سرمايه داری         . ميرسه
 ،که بسر ميبريم حقوق يک کارگر        

که زحمتکشان جامعه      ...  معلم و      
 بسيار اندکتر از اين                        ،هستند

حرفهاست که با قرارداد ميليون             
 دالری فوتباليستها بشه مقايسه کرد

سوال اينجاست که در يک جامعه        .
سوسياليستی چه فکری به حال                
ورزش حرفه ای بايد کرد؟ اصال           
چرا بايد ورزشکاری که نه در                
توليد نقشی داره و نه در بخش                   
خدمات مسئوليتی داره و خالصه          
به اندازه سر سوزن هم سودی                  
برای بشريت نداره بايد پول داد که        
بخاطر پول ورزش کنه؟ پيشاپيش        
از شما برای ارسال پاسخ                            

 .متشکرم

 

  ،دوست عزيز

در سرمايه دارى نه فقط ورزش             
بلکه صور مختلف هنر از                          
موزيک و سينما و غيره حرفه اى         

دراين نظام   .  و البته پولساز است       
هنر و استعداد و خالقيت فردى                
بطور کلى کاال است و در بازار              

سوسياليسم نظامى  .  بفروش ميرسد 
مبتنى بر رهائى و آزادى انسان از        

در .  قيود سياسى و اقتصادى است       
سوسياليسم بسيار بيشتر ورزش و        

چون اوال   .  هنر ميتواند رشد کند        
امکان عينى و مادى آن براى                    
همگان تامين ميشود و خصلت                
اليتيستى امروز خود را از دست            
ميدهد و دوما خالقيتهاى فردى از         

. قيد کاال شدن رها ميشود                            
سوسياليسم جامعه انسانهاى آزاد و       
برابر است و نيازى ندارد به                      
ورزشکاران حرفه اى پولهاى                

همانطور که به          .  نجومى بدهد    
هنرپيشه و خواننده حرفه اى نياز           

اگر .  ندارد پولهاى نجومى بدهد          
موزيک و ورزش و هر جنبه                   
زندگى و فعاليت اجتماعى از قيد            

 ،بازار و مناسبات طبقاتى رها شود     
وقتى که نياز اقتصادى مبناى                   
تالش هنرى و ورزشى و غيره               

 ماهيت هنر و ورزش هم              ،نباشد
انسانى تر ميشود و از رقابتها و               
الگوهاى زندگى هاليودى و امثالهم      

 . موفق باشيد. هم تکانده ميشود
٢۵صفحه   



٢۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 روبنا و زير بنا

ظر       .   با سالم رفيق گرامى     ق ن طب
د           ي ول ات ت مارکس اقتصاد و مناسب
اعى               م ت ات اج اسب ن ا و م ن ر ب زي

وده               ا ب ن گى روب رهن . سياسى و ف
ات           اسب ن بنابراين من فکر ميکنم م
ر        روبنائى همانند ستونها و پايه زي
ا          ه ت بنا بوده و الزم است مارکسيس
ه                 د ک ن ن ارزه ک ب براى تغيير آن م
باعث سست و متغير شدن زير بنا       

ن         .   ميگردد ر اي با اين حساب من ب
ن                   د در جهت اي اي ا ب باورم که م
دون                م ب ي کوش رات اساسى ب تغيي
ه           اينکه خدشه اى  بر راه اصلى ک
وده وارد           ارکس ب ظر م ان ن م ه

بنابراين شرايط عينى جامعه    .   شود
ر حکومت و            .   درک ميشود  ي ي غ ت

ات               اسب ن ر م ي ي غ سيستم منجر به ت
ط                    ا در شراي شود و م ي م توليد  ن
فعلى از تغيير سيستم بعنوان رفرم      
ارزه          ب استقبال نموده و در جهت م
دست آوردن           راى ب تغيير سيستم ب

وق     ، برابرى نسبى  ،دمکراسى  حق
ا                ارزه ب ب بشر وسکوالريسم و م
اى               ج اب اى ن اوره ات و ب راف خ
م خود               ه ه آن م ک مذهبى اقدام نمايي
باعث سست شدن ستونهاى زيربنا     

گردد            ي د م ي ول . و تغيير مناسبات ت
اع از            ى دف ل ع بنابراين درشرايط ف

رفرمى  .   رفرم عملى انقالبى است   
که منجر به تغيير اساسي چه در         
اسى و            مناسبتهاى اجتماعى و سي
فرهنگى شود و چون حکومت               
ى آن        فعلى رفرم نمى تابد سرنگون

ه اول است      رحل راى      .   م د ب ع و ب
اع       ايجاد تغييرات مبارزه اصلى دف
وق         از برابرى نسبى و رعايت حق

بشر و دمکراسى و سکوالريسم            
اورهاى خرافى و               ا ب و مبارزه ب

ى    اي ط رون وس ارزات    .   ق ب ن م اي
باعث سست شدن ستونهاى زيربنا     
ات                    اسب ن ر آن م ي ي غ ه ت و منجر ب

شود            ي .  دلخواه هر مارکسيست  م
من ميخواستم نظر خودتان در اين      

 جالل کارونى . مورد بيان نماييد

 

  ،جالل عزيز

نکات مورد اشاره شما نظر                     
 روايتى از                ،مارکس نيست       

. کمونيسم روسى از مارکس است      

هستى اجتماعى و آگاهى 
 اجتماعى

انسانها در توليد اجتماعى            ...  
زندگى خود وارد مناسبات معين،     
اجتناب ناپذير و مستقل از اراده          
شان مى شوند، يعنى مناسبات             
توليد، که با مرحله مشخصى از         
توسعه نيروهاى مادِى توليد شان       

مجموعه اين      .  متناسب است      
مناسبات توليد ساختار اقتصادى       

را )  يعنى زيربناى واقعى  (جامعه  
مى سازد که بر روى آن، يک              
روبناى حقوقى و سياسى پديد مى 
آيد و اشکال معينى از آگاهى                 
اجتماعى با آن ساختار مطابقت          

شيوه ى توليِد زندگى                .  دارد
مادى، فرايند عاِم زندگى                         
اجتماعى، سياسى و فکرى را             

چنين نيست که    .  مشروط مى کند   
آگاهى انسانها هستى آنان را                  
تعيين کند، بلکه برعکس، هستى       
اجتماعى آنان آگاهى شان را                 

نيروهاى مادِى    .  تعيين مى کند      
توليِد جامعه در مرحله خاصى            
از توسعه خود با مناسبات توليِد          
موجود يا با مناسبات مالکيتى ـ            
اين صرفًا اصطالح حقوقى همان     
است ـ که تاکنون در چارچوب            
آن عمل مى کرده اند در تعارض       

اين مناسبات    .  قرار مى گيرند       
توليد يا مالکيت از قالبى براى              
توسعه نيروهاى توليدى به مانعى     

آنگاه .  براى آنها تبديل مى شود         
يک دوره ى انقالب اجتماعى              

با تغيير زيربناى   .  آغاز مى گردد  
اقتصادى دير يا زود کل روبناى        
عظيم دستخوش دگرگونى مى            

در بررسى چنين تحوالتى      .  شود
همواره بايد ميان دگرگونى مادى      

که (در شرايط اقتصادى توليد             
مى توان آن را به وسيله علوم               

و آن    )  طبيعى دقيقًا تعيين کرد         
اشکال حقوقى، سياسى، مذهبى،       
هنرى يا فلسفى و خالصه،                     
ايدئولوژيکى ئى که انسانها از            
طريق آن از اين تضاد آگاه مى             
شوند و براى غلبه بر آن دست             

. به مبارزه مى زنند فرق گذاشت       
درست همان طور که يک نفر             
را بر اساس چيزى که او درباره        
ى خودش فکر مى کند قضاوت          
نمى کنند، چنين دوره ى تحولى          
را هم نمى توان بر مبناى آگاهِى         
خوِد آن دوره قضاوت کرد، بلکه       
برعکس، اين آگاهى را بايد بر            
مبناى تضادهاى زندگى مادى،          
بر مبناى تعارضى که ميان                   

 ... نامه ها
کمونيسم .  تازه اينهم نيست                   

بورژوائى و اردوگاهى اگرچه در           
تبئين اش از مقوله زير بنا و روبنا             
ديوار چينى ميکشيد و بنا به                           

و شرايط      "  دوران"سياستهايش      
تعريف ميکرد تا با هر مرتجعى                 

 با اينحال هنوز تلقى منسجم          ،بسازد
ترى از زاويه خودش از زيربنا و             

نکته ديگر اينست که       .  روبنا داشت  
براى کمونيسم کارگرى رفرم و                 

. انقالب يک مقوله کليدى است                   
مبارزه براى رفرم با خط مشى                   

 ،رفرميستى تفاوت ماهوى دارد                
رفرميسم بعنوان يگ گرايش                       
اجتماعى تالشى در چهارچوب نظم       
موجود است و متقابال تالش براى            
بهبود دائمى زندگى مردم منطق                

فرق .  درونى مبارزه کارگرى است     
کمونيستها و رفرميستها اينست که           
کمونيستها در مبارزه براى هر نوع        
رفرم قطبنماى تغيير بنيادى اين                 

براى کمونيستها  .  نظام را گم نميکنند   
هر درجه اصالحات در جامعه                   
بورژوائى به ارکان استثمارى                    

مناسبات .  جامعه دست نميزند              
موجود را بايد درهم کوبيد و اين                 
هدف اعالم شده و فورى کمونيسم            

و "  برابرى نسبى    "ما به         .  است
" حقوق بشر       "و        "  دمکراسى"

اين عقايد را   .  ليبرالى اعتقادى نداريم  
جناحهاى مختلف بورژوائى همواره      

برابرى کمونيستى    .  تکرار ميکنند   
ايجاد وضعيتى است که همگان                  
بعنوان شهروندان آزاد از مناسبات         
استثمارى سرمايه دارى و نظام                 

 بتوانند در شرايط مشابهى          ،طبقاتى
براى رشد خالقيتها و شرکت در                
توليد و فعاليت اجتماعى شرکت                 

واين بدون لغو سرمايه دارى         .  کنند
همينطور سياست      .  ممکن نيست     

کمونيستى برخورد و مقابله با                     
 ،نيست"  باورهاى نابجاى مذهبى      "

. بلکه نفى مذهب بطور کلى است             
مذهب و ايدئولوژى را نميتوان از            
متن تاريخى و طبقاتى امروزش جدا      

اينجا نکاتى از ديدگاههاى             .  کرد
مارکس و انگلس را دراين زمينه ها        
مى آوريم تا ديدگاه کمونيسم                           
مارکسيستى در تقابل با روايتهاى             
کمونيسم بورژوائى بيشتر روشن             

 شود؛  

۶١شماره   
نيروهاى اجتماعى توليد و                          
مناسبات توليد حاکم است، توضيح       

) فرماسيون(هيچ شکل بندى        .  داد
اجتماعى ئى مضمحل نمى شود              
مگر آنکه همه نيروهاى توليدى به       
مقدارى که براى آنها کافى است             
توسعه يافته باشند، و مناسباِت                  
توليِد جديِد عالى تر هرگز جاى               
مناسبات سابق را نمى گيرد مگر           
آنکه شرايط مادى وجودش در                 

. بطن جامعه قديم رسيده باشد                   
بنابراين، بشر هميشه فقط آن                     
تکاليفى را در مقابل خود قرار مى        
دهد که قادر به حل آنهاست، زيرا          
بررسى دقيق تر همواره نشان                 
خواهد داد که خوِد معضل فقط                 
هنگامى پيش مى آيد که شرايط                
مادى حل اش از قبل موجود و يا             

در .  الاقل در شُرف تکوين است          
طرحى کلى مى توان شيوه هاى              
توليد آسيايى، باستانى، فئودالى و          
بورژوايى نوين را به عنوان                     
دورانهائى که معّرف پيشرفت در         
توسعه اقتصادى جامعه هستند                 

مناسبات توليد       .  مشخص کرد      
بورژوايى آخرين شکِل خصمانه          
فراينِد توليِد اجتماعى است ـ                       
خصمانه نه به مفهوم خصومت               
فردى بلکه به مفهوم خصومتى که        
از اوضاع و احوال اجتماعى                    
زندگى افراد نشأت مى گيرد ــ اما          
آن نيروهاى توليدى ئى که در بطن       
جامعه بورژوايى در حال رشد اند،      
در عين حال، شرايط مادى حل اين       

از اين  .  خصومت را ايجاد مى کنند    
رو، با پايان اين شکل بندِى                         
اجتماعى ماقبل تاريخ جامعه                     

 ...بشرى خاتمه مى يابد
نقد اقتصاد     «پيشگفتار     :  مارکس(

 )١٨٥٩، »سياسى

 

افراد معينى که به شيوه معينى         ...  
از لحاظ توليدى فعال اند وارد اين          
مناسباِت معيِن اجتماعى و سياسى        

مشاهده تجربى در هر       .  مى شوند  
مورد جداگانه بايد به طور تجربى         
و بدون هرگونه مبهم جلوه دادن و          
ژرف انديشى ئى ارتباط ساختار            
اجتماعى و سياسى را با توليد                   

ساختار اجتماعى و         .  نشان دهد    
دولت پيوسته با فرايند زندگى افراد      
معين در حال تحول است، با                      

منتها نه    -فرايند زندگِى اين افراد        
آن طور که شايد در خيال خودشان        
و يا ديگران جلوه کنند، بلکه آن               

٢۶صفحه طور که واقعًا            



٢۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هستند، يعنى آن طور که عمل مى       
کنند و به طور مادى توليد مى                 
کنند، و لذا آن طور که تحت                      
محدوديتها و پيشفرضها و شرايط       
مادى معين که مستقل از اراده                

توليد .  آنان است کار مى کنند              
افکار و تصورات و آگاهى قبل از       
هر چيز مستقيمًا به فعاليت مادى          

 -و مراوده مادى انسانها بافته شده   
تصور، تفکر  .  زبان زندگى واقعى  

و مراوده ذهنى انسانها در اين                
مرحله هنوز به مثابه بروز                      
مستقيم رفتار مادى آنان جلوه مى         

همين امر در مورد توليد              .  کند
ذهنى ئى که به زبان سياست،                 
قوانين، اخالق، مذهب، ماوراء            
الطبيعه و به زبانهاى ديگِر مردم         

. بيان مى شود صدق مى کند                   
انسانها توليد کننده تصورات،                

خود هستند، يعنى          ...  افکار و    
همان انسانهاى واقعِى فعالى که با       
رشد معين نيروهاى توليدى شان         
و مراوده ئى که تا عالى ترين                  
َاشکال اش با آن مطابق است،                

آگاهى هرگز   .  مشروط مى شوند    
نمى تواند چيزى جز هستى آگاه            
باشد، و هستى انسانها، فرايند                 

اگر در  .  زندگى واقعى آنان است     
انسانها و  )  ١(هرگونه ايدئولوژى    

مناسبات شان مانند تصويِر داخِل        
 camera(دوربين عکاسى                

obscura  (           وارونه جلوه مى
کند، اين پديده همان قدر از فرايند        
زندگى تاريخى آنان ناشى مى                
شود که وارونگى اشياء بر شبکيه      
چشم از فرايند زندگى جسمى                  

در تقابل کامل با فلسفه                 .  آنان
آلمانى که از آسمان به زمين                    
نزول مى کند، ما اينجا مى                        
خواهيم از زمين به آسمان صعود        

بدين معنى که براى رسيدن       .  کنيم
به انسانهاى زنده، ما از آنچه                   
انسانها مى گويند و خيال مى کنند        
و تصور مى کنند آغاز نمى کنيم،         
همين طور نه از انسانها بدانگونه        
که روايت مى شوند، فکر مى                 
شوند، خيال مى شوند يا تصور             
مى شوند؛ بلکه ما از انسانهاى               
واقعِى فعال آغاز مى کنيم و بر               
اساس فرايند زندگى واقعى آنان            
تحول انعکاسات و بازتابهاى                 
ايدئولوژيک اين فرايند زندگى را       

واسطه وجودى اش را از دست          
در بهترين حالت، جاى     .  مى دهد 

آن را فقط يک جمع بندى از                   
عمومى ترين نتايج، تجريداتى که    
ناشى از مشاهده تحول تاريخى           

. انسان هستند، مى تواند بگيرد           
اين تجريدات به خودى خود، جدا      
از تاريخ واقعى، هيچ گونه                     

آنها فقط مى         .  ارزشى ندارند    
توانند به تسهيِل نظم و ترتيب                
دادن به اطالعات تاريخى، به              
نشان دادِن تسلسِل اليه هاى                   

اما، .  مجزايش خدمت کنند              
برخالف فلسفه، به هيچ وجه                 
نسخه و يا طرحى براى مرتب            
کردن دورانهاى تاريخى به دست     

برعکس، دشواريها    .  نمى دهند   
فقط هنگامى پيش مى آيد که                   
شخص به بررسى و منظم کردن       

خواه مربوط به            -اطالعات     
دوران گذشته باشد خواه مربوط         

و ارائه واقعى آنها            -به حال       
 ... دست مى زند

ايدئولوژى «: مارکس و انگلس(
 ) ٤٦-١٨٤٥، جلد اول، »آلمانى

 

 ماترياليسم تاريخى

طبق برداشت ماترياليستى از     ...  
تاريخ، عامل تعيين کننده نهايى          
در تاريخ، توليد و بازتوليد                     

نه مارکس و   .  زندگى واقعى ست  
نه من هيچگاه چيزى غير از اين        

لذا اگر کسى     .  اظهار نداشته ايم    
اين حکم را تحريف کرده و                    
بگويد که عامل اقتصادى تنها              
عامل تعيين کننده است، آن را              
بدل به عبارت بى معنِى مجرِد             

وضعيت .  پوچى کرده است            
اقتصادى زيربنا است، ليکن                
همچنين عناصر گوناگون روبنا        

اشکاِل سياسِى کشمکِش طبقاتى      -
و نتايج آن، نظير قوانينى که                  
طبقه پيروز پس از يک نبرد                 
موفقيت آميز وضع کرده و                     
غيره، اشکال حقوقى، و به ويژه        
انعکاسات تمام اين مبارزات                
واقعى در ذهن مبارزان،                         
تئوريهاى سياسى و حقوقى و               
فلسفى، ديدگاه هاى مذهبى و                 
تحول بعدى آنها به دستگاه هائى         

تأثير شان را بر سير               -جزمى
کشمکشهاى تاريخى برجا مى             
گذارند و در بسيارى از موارد            
باالخص شکل آنها را تعيين مى         

تأثير متقابلى ميان کليه اين       .  کنند
عناصر هست که در آن، در                  

 ... نامه ها
شکل گيرى ابر        .  نشان مى دهيم       

خياالت در مغز انسانها نيز                            
بخارهاى تصعيد شده الزم از فرايند       
زندگى مادى آنان است، که به طور         
تجربى قابل اثبات و به مفروضات           

بدين ترتيب بجز   .  مادى وابسته است  
اخالق، مذهب، ماوراء الطبيعه و             
هرگونه ايدئولوژى ديگر، آن                      
اشکالى از آگاهى نيز که مطابق با            
آنهاست ديگر ظاهر مستقل خود را          

آنها فاقد تاريخ     .  از دست مى دهند       
اند، هيچ تحولى نمى پذيرند؛ اما                 
انسانها، که توليد و مراوده مادى                
شان را توسعه مى دهند، همراه با              
آن، دنياى واقعى خود و همچنين                
تفکر خود و ثمرات تفکر خود را               

چنين نيست که    .  نيز تغيير مى دهند     
آگاهى زندگى را تعيين کند، بلکه               
برعکس، زندگى آگاهى را تعيين              

نقطه مبدأ در نحوه نگرش        .  مى کند 
اّول آگاهى است که فرد زنده فرض         

که (شده، و در نحوه نگرش دّوم                 
خوِد )  منطبق بر زندگى واقعى است     

افراِد زنده واقعى؛ و آگاهى صرفًا به    
مثابه آگاهى آنها درنظر گرفته مى            

اين نحوه نگرش عارى از              .  شود
بلکه از          .  مفروضات نيست         

مفروضات واقعى آغاز مى کند و             
. يک لحظه هم آنها را رها نمى کند           

مفروضات اش انسانها هستند، اما نه      
در انفراد و سکونى واهى، بلکه در         

که از    (فراينِد واقعِى تحول شان               
تحت )  لحاظ تجربى محسوس است       

به مجرد اينکه اين          .  شرايط معين   
فراينِد زندگِى فعال تشريح شود،                
تاريخ به منزله مجموعه ئى از                    

چنان که نزد          -فاکتهاى بى جان       
که خودشان از آنها       (آمپريستهاست   

و يا فعاليتهاى      -)هم تجريدى تر اند     
چنان   -تصورِى سوژه هاى خيالى         

خاتمه مى     -که نزد ايده آليستهاست      
جائى که ژرف انديشى پايان           .  يابد

مى يابد، جائى که زندگى واقعى                 
آغاز مى گردد، همان جا متعاقبًا                 
علوم مثبته واقعى شروع مى شود،          
تشريح فعاليت عملى انسانها، تشريح     

عبارات .  فرايند عملى تحول آنان          
پوچ درباره آگاهى خاتمه مى يابد، و       
معرفت واقعى بايستى جاى آنها را           

هنگامى که واقعيت تشريح        .  بگيرد
 die(شود، يک فلسفه قائم به ذات           

selbständige Philosophie (

۶١شماره   
يعنى (ميان سيل بى پايان اتفاقات           

اوضاع و رويدادهائى که پيوستگى     
درونى شان با يکديگر چنان ناچيز       
و يا اثبات اين پيوستگى چنان                    
غيرممکن است که مى توانيم آن             
را ناموجود بدانيم و ناديده اش                  

، ضرورت حرکت                       )بگيريم
. اقتصادى سرانجام ظاهر مى شود      

در غير اين صورت، نحوه کاربرد       
تئورى در هر دوره تاريخى، آسان       
تر از حل کردن يک معادله درجه         

 .يِک ساده مى بود

 

از اينکه جوان ترها گاهى بيش       ...  
از آنچه مقتضى است روى جنبه            
اقتصادى تأکيد مى ورزند بايد تا             
حدودى خود مارکس و من را                   

ما مجبور بوديم در      .  مقصر شمرد 
مقابله با مخالفان مان روى اصل            
عمده، که آنان منکر اش بودند،               
تأکيد کنيم و هميشه وقت و امکان           
و فرصت اش را نداشتيم که به                  
عوامِل ديگر در اين تأثير متقابل            

اما وقتى  .  به تفصيل الزم بپردازيم    
که مى رسيديم به ارائه بخشى از            
تاريخ، يعنى کاربست عملى،                   
مسئله فرق مى کرد و ديگر                        

مع هذا،       .  خطائى جايز نبود            
متأسفانه به کّرات پيش مى آيد که           
اشخاص فکر مى کنند همينکه                 
اصول عمده يک تئورى جديد را           
درک کردند، حتى نه هميشه به                
طور صحيح، آن تئورى را کامًال          
فهميده اند و مى توانند بى چون و            
چرا به کارش برند، و من نمى                  
توانم بسيارى از تازه                                      

 را از اين سرزنش         »مارکسيستها«
معاف کنم، چرا که حيرت                           
انگيزترين چرند در آن محل نيز             

 ... ارائه شده است 

-٢١نامه به يوزف بلوخ،     :  انگلس(
 )١٨٩٠ سپتامبر ٢٢

 
ما شرايط اقتصادى را آن                 ...  

شرايطى مى دانيم که تحوالت                  
تاريخى را در تحليل نهايى                         

اما، نوع بشر       .  مشروط مى کند      
مع .  خود عاملى اقتصادى است          

الوصف، اينجا دو نکته را نبايد               
تحوالت )  الف:ناديده گرفت           

سياسى، حقوقى، فلسفى، مذهبى،          
ادبى، هنرى و غيره وابسته به                 

اما، اينها   .  تحوالت اقتصادى است   
همه بر يکديگر و همچنين بر                    

زيربناى 
٢٧صفحه   



٢٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چنين .  اقتصادى اثر مى گذارند         
نيست که وضعيت اقتصادى علت       
و تنها فعال است و چيزهاى ديگر        
فقط معلولى منفعل، بلکه مسئله             
برسر تأثير متقابلى ست بر اساس       
ضرورت اقتصادى، ضرورتى          
که در تحليل نهايى همواره                       

براى نمونه،   .  خودنمايى مى کند     
دولت از طريق تعرفه هاى                      
حمايتى، تجارت آزاد، نظام مالى        
خوب يا بد تأثير مى گذارد؛ و                  
حتى جمود و عجز مفرِط کوته               
فکر خرده بورژواى آلمانى، که           
از شرايط فالکت بار اقتصادى              

 ١٨٣٠ تا   ١٦٤٨آلمان در سالهاى    
ناشى مى شد و ابتدا به صورت              
نهضت پى تيسم و بعد با ابراز                
احساسات و نوکرمنشى چاپلوسانه     
براى شاهزادگان و اشراف بيان           
مى شد، بدون تأثير اقتصادى                  

آن جمود و عجز يکى از             .  نبود
بزرگترين موانع بهبودى بود، و          
تکان نخورد تا آنکه جنگهاى                  
انقالبى و جنگهاى ناپلئونى فالکت     

بنابراين، .  مزمن را حاد کرد             
برخالف آنچه بعضى ها مايل اند         
به سادگى تصور کنند، چنين                   
نيست که وضعيت اقتصادى                   
باعث تأثيرى خود به خود مى                

انسانها خود تاريخ شان      .  نه.  شود
را مى سازند، اما در محيطى                  
مشخص، که آنان را مشروط مى         
کند، و بر اساس مناسبات واقعِى           
فى الحال موجود، که از ميان آنها        

حال هر قدر     (مناسبات اقتصادى     
هم که شايد تحت تأثير مناسبات             

 -سياسى و ايدئولوژيک         -ديگر   
بازهم نهايتًا تعيين کننده            )  باشد

است، و آن رشته اصلى ئى را                
تشکيل مى دهد که از درون                     
تمامى آنها رد مى شود و به                       

 ... تنهائى به فهم آنها مى انجامد

 
هرچه حوزه خاصى که مورد       ...  

تحقيق ماست از حوزه اقتصادى          
دورتر و به حوزه کامًال مجرِد               
ايدئولوژى نزديک شود، پى                   
خواهيم برد که در پيشرفت اش             
بيشتر اتفاقات را به نمايش مى               
گذارد، منحنى نمايش آن بيشتر             

اما اگر     .  زيگزاگ خواهد شد         

رن     ( ماترياليست جديد    به مفهوم ق
دار         )   هژدهمى آن    ا طرف ود، ام ب

ود            طعى ب ق حکومت مطلقه در م
اسر              ه در سرت ق که سلطنت مطل
ود و در                 ود ب ا در اوج خ اروپ
دان          ي انگلستان عليه مردم وارد م

الک ، هم در مذهب     .  مبارزه شد 
ِد سازِش              ري است، م و هم در سي

ِى      ات ق ب ود       ١٦٨٨ط ) . ١٩(  ب
ان     راي داگ ى و     )   ٢٠( خ س ي ل گ ان

ان،         دنبال کنندگان پيگيرتر راه آن
وى،             رانس اى ف ه ت س ي ال ري ات م
ورژوازى      ن ب ي ت ان راس سوف ل ي ف
رانسوى          اى ف ه بودند، ماترياليست
ى             ورژواي قالب ب ه ان حتى فالسف

ا هگل،           .   بودند ه ت ت از کانت گرف
ورژوا             کر خرده ب ) ٢١( کوته ف

ان                    اي م ى ن ان م ه آل سف ل ان ف از مي
اً               ي ف اه ن ًا و گ ات ا  .   است، گاه اثب ام

فلسفه هر دورانى، به مثابه حوزه      
ار، فرض را             م ک معينى در تقسي
ى مى              ن ي ع بر مايه هاِى فکرِى م
الف در                      ه از اس ذارد ک گ
طه               ق ه و ن ت رف اختياراش قرار گ

د          و .   شروع آن را تشکيل مى ده
حاظ             علت اينکه کشورهاى از ل
اقتصادى عقب مانده با وجود اين      
ازى در          ت ش ي قش پ د ن ن وان مى ت

 ... نامه ها
محور ميانگين اين منحنى را رسم            
کنيم، درمى يابيم که هرچه دوره                
مورد بررسى طوالنى تر و هرچه           
زمينه مورد بحث وسيع تر باشد،               
اين محور با محور توسعه اقتصادى       

 ...بيشتر و بيشتر موازى خواهد شد

 ٢٥ُبرگيوس،   .  نامه به و     :  انگلس(
 ) ١٨٩٤ژانويه 

 

رو                     . . .    م ل ه ق ه ب ى ک ائ ا ج ت
م           ن ه ايدئولوژيهائى که پايشان از اي
وط مى            رب کم تر روى زمين است م

ر آن              -شود   ظاي  -فلسفه، مذهب و ن
خى              اري ل ت ب اق اينها يک مايه اوليه م
الهت           ى ب از چيزى که امروز بايست
خ        بناميم دارند، که هنگام دوران تاري
وسط آن                 ود و ت وجود ب فى الحال م

د     ذ ش وراِت           .   اخ ن تص اى اي ن ب م
ت،         ع ي ب اره ط اذب درب وِن ک اگ ون گ
اى         ه درت وجود خوِد انسان، ارواح، ق
ر                    ث ا در اک ه ن ر اي ظي سحرآميز و ن
موارد فقط يک عامل منفى اقتصادى     
اره             اذب درب ن تصورات ک است؛ اي
ا حدودى                      ز ت ي عت مکمل و ن ي طب
ه              وسع مشروط کننده و حتى علت ت
ل                ب ا ق ناچيز اقتصادى در عصر م

که ضرورت          .   تاريخ هستند  ن و با اي
اخِت        اقتصادى قوه محرکه اصلِى شن
يش از                ود و ب عت ب روزافزوِن طبي
ن و                  ى ُجست ده است، ول پيش هم ش
ن             ام اي م راى ت يافتن علل اقتصادى ب
ى              اب ت دوى خشک و ک الِت ب م ه م

ود    د ب واه خ        .   خ اري وم ت ل خ ع اري ت
روبيدِن تدريجِى اين مهمالت و يا به        
ا                       ا ب ه ى آن ن گزي اي ر ج ق ت ي بيان دق
ى               ن ع ى م ر ب مهمالت تازه ولى کم ت

ن امر مى            .   است  ه اي ه ب ى ک ان کس
پردازند نيز به حوزه هاى خاصى             
ظر               ه ن از تقسيم کار تعلق دارند و ب
خودشان چنين مى رسد که در زمينه      

ه درجه     .   مستقلى مشغول کار اند    و ب
م                 ي س ق ى را در ت ل ق ئى که گروه مست
د،                    ن ل مى ده اعى تشکي م کار اجت

اهات     ( ثمرات کارشان   ب ت از جمله اش
ر مى            )   شان ه اث ع ام بر کل تحول ج

. گذارد، حتى بر تحول اقتصادى آن        
اما با وجود اين، خودشان نيز تحت          
رار         تأثيِر مسلِط تحوالِت اقتصادى ق

اين امر را مثًال در فلسفه مى    .   دارند
ه در دوره                   م ر از ه اده ت وان س ت

ورژوازى نشان داد     ن   .   ب ي ز اول اب ه

۶١شماره   
ن است                 ي د هم ن اش ه ب ت : فلسفه داش

ا                 اس ب ي م در ق رن هژده فرانسه ق
ه آن           سف ل انگلستان، که فرانسويها ف
دًا              ع د، و ب را اساس خود قرار دادن

ا  .   آلمان در قياس با هر دوى آنها       ام
در فرانسه نيز مانند آلمان، فلسفه و       
ات در آن               ي شکوفائى عمومى ادب
تصادى         زمان نتيجه رشد فزاينده اق

وِق   .  بود ف من در اين حوزه ها نيز ت
ر                ادى را ام ص ت ِد اق ِى رش اي ه ن
ن امر در                 ا اي م، ام مسلمى مى دان
وِد           ه خ ى ک ائ چهارچوب محدوديته
ه            د ب ن آن حوزه خاص تحميل مى ک

ود         ى ش ع م ج واق دري ًال در   :   ت ث م
رات          ي أث فلسفه، از طريق عملکرد ت

که بازهم عمومًا فقط در     ( اقتصادى  
لفافه هاى سياسى و نظاير آن عمل        

د    ن ى ک ِى          )   م ف س ل اى ف ر داده ه ب
ار                 ي ت ان در اخ ي ن ي ش ي موجود، که پ

زى از      .   گذاشته اند  اينجا اقتصاد چي
که           )   a novo( نو   ل د، ب ن ري نمى آف

واِد                  دِى م ع حوِل ب ر و ت ي نحوه تغي
د،              ن ن مى ک ي فکرِى موجود را تعي
م،            ي ق ت رمس آن هم عمدتًا به طور غي
وقى        چرا که انعکاسات سياسى، حق
رات             ي أث ن ت ري ش ت ي ى ب الق و اخ

د            ذارن ه مى گ . . .    مستقيم را بر فلسف
** 

شرکتى ثبت کردند و اين دست ما را          
اصال اين شرکت      .  هم از هم بريده        

باور .  شرکت کردن ميدانيد براى چيه؟ براى اينکه صدامان به هم نرسد             
کشاورزان شمال خوزستان با جنوبش اصال ارتباطى ندارند و اين           !  کنيد

مسئول استراتژيک گفت بايد      .  باعث شده هر بالئى سر ما در بياورند             
در حالى که از ما     .  دولت خودش مثال از ما ميخرد     .  گندم و ذرت بکاريم   

اعتراض کرديم چرا      .   تومان فروخته     ٤٠٠ خريده اما خودش            ٢٨٠
 تومان  ۵٠اينجورى است؟ به ما وعده سرخرمن دادن که بابت هر کيلو              

اين مثال نماينده    .  که هنوز ما پولى به چشم نديديم           .  بازپرداخت ميکنيم 
 سال است در مجلس است و هيچ                ١٦شوش آقاى سيد جاسم ساعدى           

غلطى براى اين مردم نکرده است بجز اينکه هر سال کلى ديگر بر                         
 . ثروت خودش افزوده شود

 

تخصص .  ميرستارى وزير نيرو است        .  درد ما يکي دوتا که نيست             
از آنجا که بايد بابت آب هم پول پرداخت             .  بيمعنى است در اين مملکت      
 از ايشان در مورد         ، چون سد خالى بوده       ،کنيم و آبى به ما داده نشده           

خشکسالى و مشکالت کم آبى و بى آبى و خالصه مشکل از اين قبل                         
سوال ميشود که وزير نيرو شروع ميکند به شرح حال که ايشان چريک              

اين هم تخصص وزير نيروى اين               !  بوده اند و در عراق جنگيدند              
دولت حتى  .  در مورد مشکالت آب و برق ايشان صحبت کردند        !  مملکت

در رسانه ها مدعى ميشود به             .  حاضر نيست کود را به ما بفروشد              
  همه    ، اين امکانات داده ميشود       ،کشاورزان اين سوبسيدها داده ميشود       

. راستى يادم رفت اين را هم بگوييم         .  اش وعده است و همه اش دروغ         
 هزار تومان از ما گرفتند        ٢٠نفرى  .  مثال صنف براى ما درست کردند       

ما کارتى دريافت کرديم و ديگر خبرى هم از اين                          .  و يک عکس     
ببينيد پدر بزرگهاى ما و پدران ما اگر توسط اربابان                     .  مسئولين نشد  

 . *استثمار ميشدند امروز در يک کالم ما توسط دولت و شرکتهاى آن

....گزارشى از شوش   



٢٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

امروز طبقه کارگر در شرايطی          
به سر می برد که روز به روز               
گام های رو به عقب از طريق                
سرمايه داری به عنوان طبقه                  
حاکمه در تأمين رفاه اجتماعی به        

زدن سر و ته    .  او تحميل می گردد   
رفاه زندگی کارگران به عنوان             

 ،راهکار دستيابی به سود بيشتر          
تبديل شده به يک امر طبيعی که            
مسلمًا ماهيت نظام سرمايه و                  

روزانه نرخ    .  جامعه طبقاتيست   
کاالها و شايد ساعت به ساعت با          

. تورم سرسام آور باال می رود             
خرج تحصيل، درمان، پوشاک و        
خوراک يک خانواده چند برابر            

. ميزان درآمد ها شده است                       
افزايش چند درصدی حقوق هر            
ساله چند برابر از ميزان تورم               

 . کمتر است

 

هيچگاه فراموش نمی کنم خبر               
مربوط به کارگری در نواحی                
شمال کشور را که به دليل نداشتن        
پول بابت خريد چند کيلو ميوه                 
برای ميهمانی خانوادگی شبانه             
خود و احساس هر روزه اين                   

 باعث اقدام به خود      ،فشار بر  وی   
او در سالن خط    )  حلق آويز (کشی  

توليد کارخانه گشته بود که                       
خوشبختانه با اقدام ديگر کارگران     

روزنامه کار و      (زنده مانده بود        
 )83کارگر سال 

 

حاال بهانه تحريم هاى اقتصادى و       

ساالنه به دريا می ريزند تا مردم        
در آفريقا و حتی خود آمريکا                
فقط براى اين که پولی برای                  
خريد آن ندارند از گرسنگی                  

از طرفی سرمايه دار           .  بميرند
... صاحب دهها خانه، اتومبيل و       

می گردد در حالی که کارگر از          
. پس اجاره خانه خود هم برنميآيد     

آری دليل اصلی آن اين وضعيت       
و اين شکاف طبقاتی عظيم خود         

شايد .  نظام سرمايه داری است        
بگويند خب اين وضعيت در                 
اروپا آن چنان حاکم نيست ولی با     
گذشت تقريبًا بيست سال ما شاهد       
زدن سر و ته رفاه اجتماعی                   
مردم در اين کشورها هم هستيم          
و اعتراضات کارگری موجود           
در اروپا بيانگر اين وضعيت               

به نظر من به عنوان يک         .  است
نقطه محتمل نويد پيش آمدن                  
وضعيتی شبيه به ايران در اروپا       
را هم در صورت مقابله مردم              

سرمايه داری يک    .  می توان داد   
تافته جدا  .  نظام توليد جهانی است   

ماهيت آن در تمام        .  بافته ندارد  
دنيا استثمار با نهايت قدرت است      
و به همين دليل انحصار، جنگ،       

را به عنوان راه        ...  تبليغات و     
نجات خود به جامعه تحميل می          

اين ها هرکدام جزء                   .  کنند
اليتجزای نظام سرمايه داری              

اگر .  برای سر پا نگه خود است        
تبليغات نبود فروش کمتر بود،            
اگر انحصار نبود سود کمتر بود        
و اگر جنگ و نيروی نظامی                
نبود جامعه اين وضعيت را                   

اقتصاد و      .  تحمل نمی کرد           
سياست و فرهنگ سرمايه دارى       

. ضد جامعه و ضد انسان است            
بحران و دست اندازهاى                         
اقتصادی و نابودی شيرازه                   

 کارگران و سرمايه دارى 
 

 رضا تابان

حقوق .  فضاى جنگ هم اضافه شده       
ها کفاف يک زندگی معمولی بخور         
و نمير را هم نميدهد؟ دليل اين                      
وضعيت را بايد در کجای جامعه               

 جستجو کنيم؟

 

مسلمًا ميزان توليد به حدی رسيده             
که ما شاهد انباشت آن در انبارها               

فقط قدرت خريد پائين آمده،        .  هستيم
سرمايه داری برای فروش کاالهای       
روی دست مانده خود نقشه ها                      
کشيده، کيفيت را همراه با قيمت                  

تبليغات گسترده   .  پايين تر می آورد     
ميلياردی برپا ميکند تا فروش کاالها      

از بزرگراه گرفته تا    .  (را ممکن کند  
زمين فوتبال، تی وی و راديو به                 
عبارتی هر جا که چشم، گوش،                  
پوست و خون انسانی آن را لمس               

بازارهاى جديد کشف ميکند و        )  کند
کاالها را به دورترين نقاط کره                   
خاکی صادر می کند، جنگ می                 
کند، تخريب می کند تا دوباره به                

بازار فروش       "  بازسازی"اسم       
ميبينيم بسياری  .  تحميلی را ايجاد کند   

از کاالهای برقی که امروز خريد             
می کنيم تاريخ سه سال پيش روی             
آن خورده، يعنی سه سال در انبار             
به قيمت سود سرمايه دار مانده و               

.  مشتری برای خريد نداشته است             
اختراعات جديد را به مدت ده سال           
احتکار می کنند، انحصار ايجاد                 
ميکنند تا رقبا را از دور خارج کنند         
تا شايد يکه تاز امر توليد، فروش و          

در .  استثمار در بازار جهانی باشند       
آمريکا گندم اضافه توليد شده را                 

۶١شماره   
. جامعه نمود اين سيستم توليد است       

پاسخ اشتباه را به جامعه تحميل               
می کنند و اين وضعيت در فقدان            
يک تقابل جدى طبقه کارگر و                  
بشريت آزاديخواه هر روز حاد تر        

 .می شود

  

اين نظام استثمار کارگر را هر                
روز در اشکال جديد و ابعاد                       

يک روز  .  گسترده تر تشديد ميکند    
تحريم می کنند تا کارگر در جايی          
مثل ايران با استثمار بيشتر پاسخ           
گوی سود سرمايه باشد و يک روز    

جنگ "را با     "  آزادی"ديگر نويد     
و بمب اتم ميدهند      "  عليه تروريسم 

و در راه به قهقرا کشاندن جامعه            
انسانی نهادهای بين المللی خود را        

اوپک می زنند،    .  تشکيل می دهند   
 را برگزار می کنند      8جلسات جی   

تا هر چه متحدانه تر در مقابل                   
. کارگر و زندگی ايستاده باشند                

رفته رفته نمادهای بربريت اين              
نظام هر چه بيشتر به چشم ديده                
می شوند، هر روز بمب گذاری،           
قتل، گسترش اعتياد، فقر، جنگ،         

خوب توجه کنيد؛ اين            ...  قحطی
تمام چيزی است که هر روزه تی           
وی های خودشان به عنوان اخبار         

چند سال است که      .  اعالم می کنند   
خبری از ريشه کنی و ادعاهايی             

. در اين خصوص ديده نمی شود            
اين سرمايه دارى است که دشمنى         

طبقه .  اش با کارگران خونين است     
کارگر براى پيشروى و حتى                    
متوقف کردن اين روند بايد                        
سرمايه دارى را هدف اعتراض و        

سرمايه .  اعتصاب خود قرار دهد       
دارى بدون قدرت توليدى کارگر           
به گورستان نظام طبقاتی تبديل               

 . *خواهد شد

 گزارشى از وضعيت کشاورزانشوش؛ 
امسال خشکسالى بود و خشکسالى امسال را مردم و کشاورزان از چشم مسئولين دولت                      .  يکي از کشاورزان شهر شوش با ما از رنجهايش ميگويد              

  به فکر فقير هست؟ ، به فکر کارگر است،کى به فکر کشاورز است. مسئولينى که همه به فکر جيب خودشان هستند. ميبينند
 

. پس بايد ما هم با هم ميبوديم       .  چون ميدانستيم مسئولين همه دستشان در دست هم است          .  وقتى کارگران هفت تپه اعتراض کردند ما هم پشتيبانى کرديم           
ببينيد آقاى فاتحيان يکى از اين مسئولين است که نااليقترين و بى              .  تعداد زيادى از کشاورزان آشنا و اقوام دوستانشان در کارخانه هفت تپه کار ميکرد               

پاييز رفته آب سدها را خالى کرده به اميد                .  بيسواد است  .  از خودشان است   .  ميدانيد چرا؟ مسئول شده چون حزب اهللا است             .  مسئوليت ترين است   
مشکل از هوا شناسى است که گفتند باران زياد ميبارد و حاال چون                 :  تازه ايشان با کمال پروروئى و بيشرمى ميگويد         .  حاال خشکسالى است  .  بارندگى

 .بلکه افتخارش بسيجى بودن است.  اين را گفته باشم،اين مسئول دولت افتخارش تخصص نيست! باران نباريده خشکسالى شده است
 

گفتند .  دولت آمد بدون اينکه از ما راى بگيرند براى خودشان چند نفر را انتخاب کردند                     .  ما اعتراض کرديم   .  خشکسالى يقه ما کشاورزان را گرفت       
 بعد نقدى کمک      ،ما اوال بهتان وام ميدهيم      :  در پى اعتراضات ما گفتند      !  نماينده شما کشاورزان هستند که اصال به چشم هم نديديم               

٢٧صفحه هر تعداد از ما را با اسمى در        .  ما کشاورزان صنفى نداريم که متشکل شويم      .   که همين امروز هيچ خبرى از اينها نبوده است          ،ميکنيم  



٢٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کارخانه ناز نخ

 روز سه شنبه    ،بنا به خبر دريافتى   
 ، مرداد ماه             ٩هفته گذشته              

کارگران نساجى ناز نخ قزوين             
 ۴در اعتراض به عدم پرداخت             

. ماه حقوق دست از کار کشيدند            
کارگران به بيرون از کارخانه              
مى آيند و دست به اعتراض                     

. ميزنند و جاده اصلى را ميبندند          
بالفاصله نيروهاى سرکوبگر               
رژيم وارد عمل ميشوند و با                    
همدستى مديريت و کارفرما به             
کارگران وعده پرداخت                             

به .  حقوقهايشان را ميدهند                
کارگران عصبانى و گرسنه اعالم     

هزار ١٠٠ميکنند که فعال به آنها         
کارگران .  تومان پرداخت ميشود     

 هرچند به آن با               ،با اين وعده       
ترديد و بى اعتمادى برخورد                 

.  به کارخانه برميگردند     ،ميکردند
 پنج شنبه و            ،روز چهار شنبه       

. جمعه کارخانه تعطيل بوده است       
روز شنبه وقتى کارگران به                    
کارخانه ميروند ميبينند که                       
کارخانه بسته است و مديريت                
طى اطالعيه اى کارخانه را تا               

 مرداد تعطيل اعالم کرده  ١٨شنبه  
 . است

 

 ٨ الى     ٧کارگران ميگويند مدت       
سال است که هميشه ما حقوقهاى          

خود را با اعتراضات روزمره              
اگر اعتراض      .  دريافت کرديم     

اين .  نکنيم حقوقى در کار نيست         
 ١۵٠٠کارخانه که زمانى بيش از      

کارگر داشته و بخش زيادى از              
کارگران آن را نيز زنان تشکيل           

 کارگر   ٤٠٠ امروز تنها       ،ميدادند
يک .  در اين کارخانه کار ميکند         

سالن آن را به کارگران زن                      
اختصاص دادند که در محيط کار        
آپارتايد جنسى و نابرابرى حقوق        

اما زنان  .  زن و مرد اعمال ميشود    
و مردان در مبارزات سالهاى                
اخير دوش به دوش براى دستيابى      

 . به خواستهايشان مبارزه کردند

 

مديريت از پس هر اعتراض                  
کارگرى روزها از ترس                           

پرداخت حقوقها همزمان با                   
روز .  کارگران ناز نخ آغاز کنند     

 مرداد کارگران ناز نخ       ١٨شنبه  
و فرج نخ بار ديگر به جنگ اين         
شرايط غير انسانى ميروند که             
سرمايه داران براى کارگران             

 .  درست کردند

 

 کارخانه نخ البرز 

. اينجا بربريت حاکم است                      
 ساعت کار ميکنند      ١٢کارگران  

 ساعت را دريافت    ٨اما تنها پول    
کارگران نخ البرز نيز         !  ميکنند

در سالهاى اخير اکثرا با                           
اعتراضات و به خيابان آمدن               

. توانستند حقوقهايشان را بگيرند      
 ١٢يکى از کارگران ميگويد من       

 ،با حق شيف   .  ساعت کار ميکنم   
پاداش و مزايا و حق اوالد و صد        

 ،تا حق ديگر که مثال تعريف شده  
 هزار تومان      ٢٨٠ماهى حدود      
وقتى خانه اى را     .  حقوق ميگيرم 

 ٧٠٠ تا      ۵٠٠  ،خواستيم بگيريم  
هزار تومان وديعه داديم و ماهى        

!  هزار تومان کرايه      ٢٠٠باالى   
بقيه را خودتون حدس بزنيد با              

اين !  اين گرانى سرسام آور              
کارگر ميگويد؛ سرمايه دار چشم      
ديدن نون خشک تو سفره کارگر       

بغض اش ميترکد و    !  را هم ندارد  
تالش براى متشکل کردن و                  
منعکس کردن صداى کارگران         

 . را ارج مينهد

 

کارگران کارخانجات ريسندگى          
 !شهر صنعتى البرز

به وعده هاى سرمايه داران                   
 به قدرت خودتان          ،توجه نکنيد   
حال که تجربه به        !  متکى شويد  

شما ميگويد بايد متشکل بود و با         
اعتراض حتى حقوق کار انجام          

 پس  ،شده را از کارفرماها گرفت    
بايد قدرت اعتراض تان را                    

بايد متشکل تر و               !  باالببريد
بايد توده    !  متحدتر ظاهر شويد      

کارگران اين کارخانه جات از            
! اول تا آخر يک تن واحد باشند          

 اخبارى از اعتراض و اعتصاب کارخانه جات ريسندگى قزوين

  نخ البرز، فرج نخ،نازنخ

. کارگران وارد کارخانه نميشود              
اينبار کارگران خيلى عصبانى                   
هستند و اعالم کردند اگر حقوقهاى          
ما را پرداخت نکنيد اقدامات                         

. جديترى در دستور ميگذاريم                    
مديريت از ترس کارگران اعالم               
کرده است که احمدى نژاد خودش            
شخصا مى آيد به وضعيت کارگران       

کارگران بى صبرانه    !  رسيدگي کند 
آنها .   مرداد هستند    ١٨منتظر شنبه     

شکى ندارند که حقوقى پرداخت                
آنها به وعده آمدن             .  نخواهد شد    

احمدى نژاد براى حل مشکالتشان           
آنها ميگويند وقتى     .  اعتمادى ندارند  

نمايندگان ما بدون همراهى                           
اعتراضات ما دنبال خواستهاى                 
کارگران ميروند کسى آنها را                      

اما وقتى همراه با       .  تحويل نميگيرد  
اعتراضات ما نمايندگان دنبال                    

يکي .  خواستها ميروند جواب ميدهند   
از کارگران ميگويد؛ اينها فقط زبان        

کارگران ناز نخ    .  زور را مى فهمند    
الزم به  .  در انتظار روز شنبه هستند    

 زن که کارگر          ٤ذکر است بجز          
 همه کارگران           ،قراردادى هستند     

قرارداد کارشان رسمى است و همه        
 سال سابقه کار    ١٠کارگران بيش از    

 . دارند

  

 کارخانه فرج نخ 

وضعيت کارگران فرج نخ بهتر از          
 ٨٠٠اين کارخانه       .  ناز نخ نيست      

زمانى اينجا نيز تعداد      .  کارگر دارد 
. کارگرانش بسيار بيشتر بوده است        

کارگران فرج نخ نيز ماهها است               
خبرى از    .  حقوق دريافت نکردند      

بيمه بيکارى نيست و بيمه حوادث            
. هم اصال وضعيت خوبى ندارد                

کارگران معموال يکى از                                 
خواستهايشان بهتر کردن شرايط              

يک هفته است  . محيط کار بوده است 
. کارخانه فرج نخ تعطيل شده است          

مديريت رسما اعالم کرده است                  
بعلت پرداخت نکردن پول برق و             
قطع برق است که کارخانه تعطيل            

بنابراين ماشينى روشن              .  است
کسى جوابگوى کارگران       .  نميشود
مديريت خودش را گم و گور      .  نيست

کارگران فرج نخ قرار       .  کرده است  
است اعتراضات خود را به عدم                

۶١شماره   
حرف شما روشن و ساده است؛               
کارگران ميگويند کارفرماهاى دزد    

چرا بايد چند    !  حقوق مان را بدهيد    
ماه چند ماه حقوق نگيريم و با                    

و بدهکارى   "  حقوق مساعده اى     "
زندگى کنيم؟ مگر سرمايه دار چند       
ماه حقوق پيش به ما ميدهد؟ مگر           
سرمايه دار کار مساعده اى را از          
ما قبول ميکند؟ به ما چه مربوط              
که سرمايه دار پول برق دارد يا              

دولت و کارفرما در قبال            .  ندارد
. زندگى ما و کوکانمان مسئول اند         

پرداخت سر وقت و يکجاى                       
حقوقها خواست واحد همه                           

پرداخت درست     .  کارگران است    
 و نه باال کشيدن        ،بيمه ها و مزايا     

 خواست فورى کارگران                  ،آنها
ايجاد ايمنى محيط کار و              .  است

شرايط بهداشتى دراين کارخانه              
جات خواست فورى کارگران                 

بيشتر کارگران دراين              .  است
صنايع دچار انواع بيماريهاى                  

 . ريوى و تنفسى هستند

 

 !کارگران

مجامع عمومى خود را در                          
کارخانه و محالت کارگرى برپا            

خواستهايتان را تنظيم و به           .  کنيد
. حرف همه کارگران تبديل کنيد            

آماده روياروئى با اين کارفرماهاى     
قدرتان که   .  حريص و دزد شويد       

در اتحاد شما و خواباندن چرخ                
توليد نهفته است را دريابيد و                     

. آگاهانه آن را به ميدان بکشيد                  
ضرورى است با کارگران                        
کارخانه جات شهر صنعتى البرز         
در تماس نزديک ترى باشيد و                 
حمايت اين کارگران را از مبارزه        

حزب براى مبارزه   .  تان تامين کنيد  
برحق و مشروع کارگران اين                 

 . صنايع آرزوى موفقيت ميکند

 

زنده باد اتحاد کارگران عليه 
 !سرمايه دارى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ اوت ۵ -٨٧ مرداد ماه ١۵

 مجمع عمومى کارگرى
. ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است  

!کارگران سنت مجمع عمومى را تقويت کنيد  



٣٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، مرداد  ١۴صبح امروز دوشنبه        
مجمع عمومى غير رسمى                        

بحث .  کارگران نساجى تشکيل شد   
اين مجمع در مورد پيدا کردن                
روشى جهت دريافت حقوق                    

. معوقه دو ماهه کارگران بود                
کارفرما از دادن حقوق سرباز              
ميزند و پرداخت حقوق ها را به            
بعد از تعطيالت تابستان حواله              

کارگران قبول ندارند و    .  داده است 

همچنين .  حقوق شان را ميخواهند     
در مجمع عمومى امروز به                     
کارگرى که هفته قبل به عنوان              

سر خود در      "  نماينده کارگران  "
جلسه کميسيون کارگرى                           
استاندارى شرکت کرده بود                    

کارگران اين اقدام      .  برخورد شد  
مجمع تصميم     .  را تقبيح کردند        

گرفت که کارگران بعد از خوردن      
غذا راس ساعت ده و سى دقيقه             
در جلوى درب کارخانه حاضر           

 نفر از      ١٠در اين ميان         .  شوند
کارگران را جدا کردند و به آنها            

 نفر دستگاهها را    ١٠گفتند که اين    
اين .  استارت بزنند و کار کنند            

تصميم را کارگران به اين دليل             
گرفتند که به کارفرما و                               

 . استاندارى بهانه ندهند

 

 که کارگران در          ١١از ساعت       
جلوى درب کارخانه تجمع کرده          
بودند اين بحث مطرح شد که اگر         
چندين روز هم اينجا جلوى درب         
کارخانه بمانيم کسى جوابگو                  

سپس کارگران تصميم به       .  نيست
راهپيمائى از جاده بهشت محمدى       

. به طرف اداره کار گرفتند                      
کارگران در صف يک و دو نفره         
خود را سازمان دادند و راه                      

با عبور صف کارگران از     .  افتادند
جلوى کارخانه پرريس و نرسيده        

شوراى کارخانه هم صحبت شده       
بود و رئيس اداره کار گفته بود            
که کارگران سوپيشينه خود را            

را برگزار  "  انتخابات"بياورند تا   
 .  کنند

 

آخرين خبر در مورد وضعيت            
اين کارخانه اين است که از                   
طرف مديريت اعالم شده که                
بزودى و پس از اتمام قرارداد             

 با آنها             ،کارگران قراردادى      
تعداد .  قرارداد تمديد نخواهد شد      

کارگران قراردادى کارخانه                
 .  نفر هستند٩٠نساجى 

 

به اين ترتيب نه فقط بار ديگر              
بجاى پرداخت حقوق کارگران           
به آنها وعده و وعيد دادند بلکه             
اخراج گسترده در دستور                       

وقايع دو سه هفته     .  کارفرما است 
اخير در نساجى و جلسات و                  
تصميمات ادارات و رفتار                     

 همگى نشان ميدهند که       ،کارفرما
قصد ندارند حقوق کارگران را           
بدهند و جنگ فرسايشى با                      

اين .  کارگران راه انداخته اند           
تاکتيک در کارخانه هاى ديگر           
سنندج هم ادامه دارد و عمال                  

 ، اداره کار                             ،کارفرماها
استاندارى و غيره يک سياست           

دراين ميان تنها         .  واحد دارند    
کارگران پراکنده اند و                               
مبارزاتشان را تنهائى پيش                    

راه شکستن اين بن بست      .  ميبرند
ايجاد فشارى قويتر و موثرتر              

 . است

 

حزب بار ديگر توجه کارگران          
سنندج را به اتحاد و هماهنگى             
در دفاع از حرمت و حق و                     
حقوق خود و خانواده هايشان               

بار ديگر تاکيد          .  جلب ميکند    
ميکنيم که مسائل مختلفى که در          
کارخانه ها و مراکز صنعتى                
سنندج در مقابل کارگران صف         

. کشيده در اساس يکسان اند                  
سياست کارفرماها و حمايت                
قانون و ادارات ذيربط از آنها              

بايد .  نيز در اساس يکسان اند            
تالش کنيم نيروى متحد و                        
گسترده تر و همصداترى را در          
مقابل اين روند وخيم به صحنه            

براى دفاع از امنيت            .  بياوريم
شغلى و بيمه بيکارى و                             

 !کارگران نساجى حقوق شان را ميخواهند
 تجمع و راهپيمائى کارگران نساجى کردستان

 نيروى انتظامى و    ،به کارخانه شاهو  
اطالعات جلوى راهپيمائى کارگران    
را سد کردند و به نمايندگان                            
کارگران اعالم کردند که با آنها                  

مذاکره کنند که قضيه چيست؟                      
نمايندگان کارگران توضيح دادند که      

 روز است که         ١۵ ماه و         ٢مدت   
 گرسنه       ،حقوق دريافت نکردند            

. هستند و خواهان حقوق شان هستند       
کپى نامه هائى را که کارگران با                
استاندارى و اداره کار مکاتبه کرده         

. بودند را به مامورين تحويل دادند           
مامورين انتظامى به کارگران گفتند       
که ما حتما پيگيرى خواهيم کرد و             
بدنبال اين ماجرا به توصيه                            
نمايندگان کارگران راهپيمائى را             
متوقف و به سمت کارخانه                             

راهپيمائى کارگران حدود   .  بازگشتند
 دقيقه شروع و         ٢٠ و      ١١ساعت   
 کارگران به          ٣٠ و          ١٢ساعت     

 .کارخانه بازگشته بودند

 

 ١ حدود ساعت       ،متعاقب اين قضيه    
بعدازظهر رئيس سازمان کار و                

 رئيس روابط کار    ،آموزش حرفه اى  
 و دو نفر از        ،و حراست اداره کار     

نيروهاى حفاظت نيروى انتظامى به      
آنها توضيح    .  داخل کارخانه آمدند      

ما در صدد حل مشکل           "دادند که      
شما هستيم و سعى خواهيم کرد که            
بتوانيم حقوق يکماه را حداقل از                 
طريق وزارت کار براى شما                       

در ضمن رئيس اداره کار       ".  بگيريم
هم با پرويز قربانى مدير عامل                   
شرکت نساجى تماس تلفنى گرفته             
بود و از جمله از او خواسته بود که          

کارفرما .  حقوق کارگران را بدهد         
هم اعالم کرده که به هيچ عنوان                 
پول ندارم و اداره بنياد مستضعفان          

. هم حاضر به پرداخت پول نيست            
در همين تماس تلفنى در رابطه با              

۶١شماره   
 اقدامات فورى     ،خواستهاى رفاهى  

و عاجلى را بايد در دستور                          
سنگر کارخانه را بايد            .  گذاشت

محکم کرد و معنى اين اينست که            
کارگران بايد به تنها منبع قدرت             
شان يعنى اتحاد در مقابل کارفرما         

اما اين درجه اتحاد الزم     .  تکيه کنند 
بايد در    .  است ولى کافى نيست          

محالت کارگرى و در سطح شهر         
کارگران متحدتر و هماهنگ تر             

آنچه که در جريان است              .  شوند
تعيين سرنوشت شما و خانواده                

ضرورى است دسته    .  هايتان است 
جمعى در اين موضوع دخالت                 

 . کنيد

 

در محل کار و در محالت                            
کارگرى مجامع عمومى تان را               

اين اصل را بايد عمال         .  برپا کنيد  
جا انداخت که هر اعتراض                        

 ،کارگرى در هر گوشه شهر                    
حمايت عملى و معنوى کارگران           

اگر چنين   .  زيادى را با خود دارد       
 کارفرماها  ،وضعيتى را ايجاد کنيم    

در اين کارخانه جات نميتوانند هر        
دخالت .  رفتارى با کارگران بکنند     

خانواده ها در تالش و مبارزه                   
کارگران .  کارگران مهم است            

 ، نخشين  ، نساجى  ،گونى بافى سما    
 سازمان        ، شين باف              ،پرريس
 ، آتيال ارتوپد    ، شهردارى  ،هميارى

همراه با خانواده   ...  احيا صنعت و    
هايشان و حمايت گرم مردم                       
آزاديخواه سنندج ميتوانند اين روند      
ضد کارگرى را متحدانه متوقف            

 . کنند
 

 !  مرگ بر جمهورى اسالمى

 !مرگ بر سرمايه دارى

 حکومت ، برابرى،آزادى
 !کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٠٠٨ اوت ۴ -١٣٨٧ مرداد ماه ١۴   



٣١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما .  اين واقعيت را بايد ارج گذاشت                 .  است
 روند يک     ،متاسفانه و با توجه به اين اوضاع             

توهم زدايی وسيع شايد چند سال پس از حاکميت          
 . اوباما طول بکشد

 

مساله ديگر اينست که عليرغم هر نوع گردش به راست اوباما پس از                         
قدرت و عليرغم هر عوامفريبی اجتناب ناپذير، انتخاب اوباما يک واقعيت            
تاريخی است که تاثير خود را بر نه تنها آمريکا، بلکه بر جهان خواهد                         

انتخاب اولين رئيس جمهور سياه پوست در آمريکا بر مکانيزم                  .  گذاشت
درست است که اوباما    .  (مناسبات نژادی و راسيستی تاثير عميقی ميگذارد       

مردم در او    .)  دو رگه است، اما مردم او را بعنوان سياه پوست ميشناسند               
اوباما سمبل پيروزی و عروج مردم      .  بيش از واقعيت سمبل ها را می بينند       

تحقق يک  .  محروم، فقير و سياه پوست در يک جامعه بشدت بيرحم است              
جذابيت اوباما بيشتر در جان بخشيدن به يک رويای هاليوودی           .  رويا است 

 .*است تا در تغييراتی که او بخواهد يا قادر باشد عملی سازد

کردند نگهبانى ميدهند مبادا                  
اعتراض کنيم و حقمان را                       

 .بخواهيم
 

کارخانه در ماههاى اول سال               
جارى تعداد کارگرانش به بيش          

اول کارفرما   .   نفر رسيد    ٨٠او   
آمد همين کارخانه را در دلش               
يک کارخانه ديگر ثبت کرد به            

تعدادى .  اسم احيا صنعت باختر       
از کارگران را بى جيره و                       

بعد .  مواجب اخراج کرد                 
کارگران را با اين طرح دو                    

يعنى نوعى         .  قسمت کرد        
پراکندگى را بين کارگران ايجاد        

همين دو روز پيش اوايل          .  کرد
 نفر از          ۵تير ماه بود که                    

. کارگران اينجا اخراج شدند                
 يعنى  ،وقتى در دل اين کارخانه       

 کارخانه احيا              ،احيا صنعت      
 اولى  ،صنعت باختر هم ايجاد شد     

اعالم ورشکستگي کرد و با                  
. کارگران قرارداد تازه بسته شد        

اما قراردادها بجاى اينکه از اول       
 ۵ با کارگران از روز        ،ماه باشد 

 گزارش از شهرک صنعتى
 کارگاه احيا صنعت و احيا صنعت باختر

 

 شوان سور

تقريبا دو هفته پيش گزارشى را دريافت        .  توطئه هاى کارفرما پايانى ندارد     
متاسفانه در البه الى اخبار و گزارشات زيادى که به دستمان                         .  کرديم

رسيده است اين خبر مهم منعکس نشده بود که مجددا کارگران محل از ما                 
خواستند که وضعيت و موقعيت آنها را در نشريه بازتاب بدهيم و در عين                 
حال توطئه ها و شگردهاى کارفرماها و دولت را به گوش ساير کارگران               
برسانيم و بخواهيم از کارگران که از اين طريق صدايشان را به گوش هم                 

 .طبقه ايشان برسانند
 

شهرک صنعتى سنندج محلى است پر از کارگاه  بزرگ و کوچک و هر                    
من در کارخانه احيا صنعت              .   نفر کارگر شروع ميشود             ۵کدام از       
اينجا از بيمه حوادث خبرى       .  اينجا از حق حقوق خبرى نيست        .  کارميکنم
همانطور اينجا از همان قوانين ضد کارگرى جمهورى اسالمى هم             .  نيست

کارگاهي که قطعات    .  اينجا عين بربريت را ميتوانيد ببينيد         .  خبرى نيست 
. بيشترين قطعات ضربه گير و صحفه کالج است       .  يدکى ماشين توليد ميکند   

با .  راستى اينجا از چيزى هم به اسم طرح طبقه بندى مشاغل خبرى نيست              
حداقل دستمزد کارگران کار ميکنند و در روز روشن حقوقها باال کشيده                   

پاسداران کثيف و حاميان کارفرما      .  کسى هم نميتواند اعتراض کند     .  ميشود
دم در عين سگهاى بو کش دارند اين زالوها را که خون ما را در شکيشه                    

۶١شماره   
در حالي که   .  ماه قرارداد بسته شد   

کارگران از اول ماه شروع به                
ماه   ۵کار کردند اما حقوق آنها از        

اين کارفرماى  .  پرداخت شده است  
 روز کار کارگران را            ۵بيشرم   

بعنوان مرخصى قيد کرده است            
 روز کار کارگران          ۵در حالى       

 ميليون تومان پول    ٣يعنى بيش از    
واقعا .  که مفت به جيب زدند                

دزدها هم در روز روشن                           
اما در      .  نميتوانند دزدى کنند          

جمهورى اسالمى با حمايت بسيج       
 ،و حراست نيروى سرکوبگر               

زندگى را به ما کارگران و مردم          
 .سياه کرده اند

 

بايد اين را هم در پايان اين                        
گزارش به شما بگويم که ما دو               
ماه حقوق را طلب داريم که                      
کارفرما و مدريت رسما ميخواهند     
باال بکشند و هيچ قانون و کسى              
نيست بگويد اين همه بيعدالتى                

 براى چى؟

*** 

 

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

   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يک
ست،     .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است         ي بيطرف ن

اه و                   .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي مدافع حق
ی                     .   سعادت انسانها است   ست ي ال رای يک جمهوری سوسي ما ب

ه                       .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي
 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

...ستون آخر  

 ،!جان زندانيان سياسى در خطر است! عليه اعدام بپاخيزيم

رسانه .   ديماه رسانه هاى جمهورى اسالمى از اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر در زندان مرکزى زاهدان خبر دادند                    ١۴روز دوشنبه   
 بيدادگاه انقالب سنندج حکم     ، مردادماه ١۵روز سه شنبه    .  اعالم کردند "  وابستگى به گروه تروريستی   "اين جنايات را مانند هميشه      "  توجيه"هاى رژيم   

فرزاد کمانگر و عدنان حسن پور و هيوا             .  جان زندانيان سياسى در خطر است         .  نهائى اعدام انور حسين پناهى و ارسالن اوليايى را ابالغ گرديد                 
بايد نيرو و تالش گسترده ترى را براى متوقف کردن اعدامها در ايران                    .  بوتيمار به احتمال زياد قربانيان بعدى دستگاه جنايت اسالمى خواهند بود               

 .سازمان داد

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اعدام اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهری صدر را قويا محکوم ميکند و مراتب همدردى خود را با خانواده و                               
دور جديد اعدام زندانيان سياسى زنگ خطرى جدى است که بايد مورد توجه کل اپوزيسيون مخالف جمهورى اسالمى و                            .  بستگان آنها اعالم ميکند    

اعدام قتل  .   مردم آزاديخواه و مخالف اعدام را به اعتراض عليه مجازات اعدام دعوت ميکند                     ،حزب.  مردم مخالف مجازات شنيع اعدام قرار گيرد          
اين ماشين آدمکشى را بايد بزير کشيد و            .  رژيم اسالمى رژيم قاتلين سريال است       .  مجازات اعدام بايد لغو شود      .  آگاهانه و سازمان يافته دولتى است       

 ٢٠٠٨ اوت ۶ – ٨٧ مرداد ۶.   *                                                                                درهم شکست



٣٢صفحه   يک دنياى بهتر                     ۶١شماره    

!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 داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت 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 

  ،ستون آخر
 آذر ماجدی

 !اروپا اوباما را انتخاب کرد
اوباما تحقق رويا يا نماينده 

 تغيير؟
 

کمپين انتخاباتی باراک اوباما به                
خاورميانه و اروپا نيز گسترش                  

در خاورميانه اوباما به                 .  يافت
افغانستان، اسرائيل و ساحل غربی          
سفر کرد و در اروپا به فرانسه،                  

هدف اصلی  اين      .  آلمان و انگلستان   
سفر تحکيم موقعيت او بعنوان                     

منافع "سياستمداری است که ميتواند      
را تضمين  "  آمريکا و ابر قدرتی آن      

سفر او موفقيت آميز ارزيابی          .  کند
شد و مک کين رقيب جمهوريخواه           
را به اتخاذ سياست های دفاعی                    

 . مجبور کرد

 

اوباما در خاورميانه اعالم کرد که            
قصد ندارد تغييرات قابل مالحظه             
ای در سياست خارجی آمريکا ايجاد       

در افعانستان به بلند پروازی           .  کند
رای ب:  "ميليتاريستی خويش باليد         

آنکه بتوانيم در همه جا، از جيبوتيی        
تا قندهار آماده حمله باشيم، من                    
ارتش قرن بيست و يکم را تشکيل             
خواهم داد با متحدينی به نيرومندی          
اتحاد ضدکمونيستی ای که باعث               

اقامت دو    ."  پيروزی جنگ سرد شد   
روزه در اسرائيل و چند ساعته اش          
در ساحل غربی، مهر تائيد و                        

ضمانت نامه ای برای تداوم                           
سياست يک جانبه آمريکا در دفاع            

 .از اسرائيل بود

 

با اين وجود اروپا از او استقبال                   
در برلين بيش از     .  بسيار گرمی کرد  

.  هزار نفر به استقبال او آمدند          200
و رسانه ها اين واقعه را با استقبال            

. از جان اف کندی مقايسه کردند                
نشريات فرانسوی اعالم کردند که            

استقبال .  اروپا اوباما را انتخاب کرد     
بسيار گرم از اوباما بخصوص از             
اين رو چشمگير بود که حضور                 
بوش در اروپا همواره با تظاهرات          

 .اعتراض آميز روبرو شده است

 

کليد موفقيت اوباما نيز دقيقا در                   
اوباما کانديد رياست     .  همين جاست  

جمهوری در شرايطی است که                   
رئيس جمهور جمهوريخواه فعلی             

.  بسيار نامحبوب و حتی منفور است      
سياست های ميليتاريستی و قلدر               

 سال اخير         6منشانه آمريکا در             
اعتراض و انزجار بين المللی را               

در صحنه داخلی      .  برانگيخته است  
کشته .  نيز دولت بوش منفور است         

شدن سربازان آمريکايی در عراق و     
افغانستان، لگدمال کردن آزادی های     
مدنی و اکنون بحران اقتصادی ای           
که حلقوم بخش وسيعی از مردم را           
ميفشارد، انتخاب يک جمهوريخواه        

. را تقريبا غيرممکن کرده است                 
بخصوص جمهوريخواهی که از              

 .سياست های بوش حمايت ميکند

 

در اين شرايط است که اوباما حکم            
نسيم تازه را در سياست آمريکا پيدا         

نه تنها سخنان و نطق          .  کرده است  
های آتشين اوليه او درباره تغيير و           
جامعه انسانی تر، بلکه رنگ پوست       
و نژاد او نيز اين نسيم را برای                     
مردم بجان آمده آمريکا و دنيا فرح            

 . بخش تر کرده است

 

اوباما، تغيير يا تداوم وضع                          
 موجود؟

اما آيا اوباما ميخواهد و ميتواند                   
تغييرات راديکالی در وضعيت                  
مردم آمريکا و سياست خارجی                  
آمريکا ايجاد کند؟ بنظر من پاسخ              

چه از نظر تحليلی و چه      .  منفی است 
در عمل ميتوان به سرعت به پاسخ           

هيچگاه تفاوت های         .  منفی رسيد    
فاحشی ميان سياست های دو حزب         

. حاکم آمريکا وجود نداشته است               
واقعيت های سر سخت نظام سرمايه      
داری در مهد سرمايه و در يکی از           
بيرحم ترين سرمايه داری های                  

ترين "  ايده آليست  "پيشرفته جهان،     

سياستمدار دموکرات را نيز سريعا                
 . مياورد" سرعقل"

 

بسياری از مردم محروم آمريکا با                  
شور و شوق مشابه ای و به اميد بيمه             
درمان همگانی به بيل کلينتون رای               

در عوض بيمه درمان همگانی،      .  دادند
مردم با لغو بسياری از حقوق رفاه                  
اجتماعی شان در دوره رياست                         

تا آنجا  .  جمهوری کلينتون روبرو شدند    
که به سياست های امپرياليستی مربوط       

 سال حاکميت کلينتون،      8ميشود، طی    
صدها هزار کودک و پير و جوان                   
عراقی در اثر تحريم اقتصادی جان              
باختند و استاندارد های زندگی مردم            

تا آنجا  .  عراق روز به روز سقوط کرد     
که به جان اف کندی، قهرمان                             
دموکرات ها مربوط ميشود، در زمان        
رياست جمهوری او بود که جنگ                   
ويتنام گسترش بسيار يافت و بمب های       
خانمان برانداز بر سر مردم ويتنام                 

 . ريخته شد

 

طی .  اوباما هم تافته جدا بافته نيست            
همين مدت کوتاهی که او دوفاکتو                   
بعنوان کانديد حزب دموکرات                          
برسميت شناخته شده است، يک                      
چرخش روشن به راست در سخنان،            
قول ها و وعده های انتخاباتيش بوجود        

قدردانی او از کلينتون فقط       .  آمده است 
يک تاکتيک انتخاباتی نيست، ارجاع           
به گذشته ای است که در آينده تکرار             

 .خواهد شد

 

آيا با اين حساب انتخاب اوباما هيچ                 
نتيجه مثبنی نخواهد داشت؟ مساله                  
اينجاست که شرايط بشدت برای                      

درست است  .  انتخاب اوباما مهيا است     
که اوباما فردی هوشمند و                                     
سياستمداری زيرک است، اما فقط                 
نقش خود او نيست که شرايط را اين              

به بوش،  "  نه.  "چنين مهيا کرده است     
به اوباما را بسيار راحت و              "  آری"

همين واقعيت،    .  مطلوب کرده است       
خواست عميق مردم برای يک دنيای           

اين .  بهتر و انسانی تر را برمال ميکند        
محبوبيت بی سابقه اوباما در صحنه              
داخلی و بين المللی بيانگر نفرت مردم        
از ميليتاريسم و قلدر منشی هيات                    
حاکمه آمريکا و تمايل عميق به ايجاد            

يک دنيای انسانی تر    

!اعدام نه  
 

اعدام قتل عمد 
!دولتى است  

٣١صفحه   


