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 سياوش دانشور

 

 !به کارگران سنندج
 

مبارزات ايندوره کارگران نساجى و پرريس و        
فرش غرب باف بيش از هر زمان در مرکز                

حساسيت به   .  توجه همگانى قرار گرفته است        
اين مبارزات نقطه قدرت مهمى براى پيشبرد            

چرا که امر کارگر و         .  مبارزه کارگران است    
اعتراض کارگر را بعدى اجتماعى داده است و        

اين .  از هر سو به مسئله روز تبديل کرده است          
 حساسيت چند سويه است؛ 

 

در يکسو دولت و نهادهاى رژيم اسالمى و                   
. سرمايه داران و کارفرماها قرار دارند                         

کارفرماها در اين جنگ پيروزى و عقب                       
نشينى در هر سنگر را پيروزى و عقب نشينى           

به همين دليل سياست و      .  همه شان تلقى ميکنند    
 ،تاکتيک شان در مورد ندادن حقوق کارگران           
. اخراجها و بستن کارخانه يکى است                               

. وقاحت شان يکى است   .  ادعاهايشان يکى است  
در کنار اينها نهادهاى دولتى و ادارات هستند             
که بعنوان بازوى قانونى و دفتر و دستک                      
حقوقى کارفرما عليه کارگران هر روز مشتى          

کار اينها سردواندن کارگر     .  وعده پرت ميکنند   
. و خسته کردن و ايجاد شکاف در ميان آنهاست  

کنار کارفرماها و نهادهاى دولتى نيروهاى                 
سرکوب قرار دارند که هر روز بعنوان لولو به     
کارگران نشان ميدهند و هرازچندگاه باتوم ها            

 . را روى سر کارگران گرسنه فرود مياورند

 

در يکسوى ديگر کارگران مبارز و خانواده                
هايشان بعنوان صف اول اين نبرد کارگرى                

اين صف قلبهاى زيادى را با خود         .  قرار دارند 
هر کارگرى که خبر اين اعتراضات و            .  دارد

فرياد اين بردگان مزدى را ميشنود نيرو                         
جنبش کارگرى       .  ميگيرد

٢صفحه   

د يک جوان          ، کارخانه سنندج۴برگزارى مجمع عمومى در صفحات ديگر؛    افعانستان از دي
 ... و ، اخراجها، اعتصاب در آبتين کرج، گزارشاتى از اعتراضات کارگران،کمونيست

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

ويژگی های مبارزات طبقه کارگر در سنندج و 
 ٣صفحه تاکيدات ما                                        

 دمکراسی و کمونيسم کارگری: انتخابات آمريکا
  هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد

  سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى
  ۶صفحه 

 منصور حکمت و کنترل کارگرى
 !قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست

اد   ،  ١٩٨۵ آوريل ،نوار سمينار منصور حکمت در باره کنترل کارگرى  ح  در سايت حزب ات
د و                .   کمونيسم کارگرى و سايت منصور حکمت موجود است        ي ن اين نوار را به دقت گوش ک

 . بدست کارگران پيشرو و محافل کارگرى برسانيد

 يادداشت سردبير

 کنترل کارگری و حزب حکمتيست
 »بی ربط به جنبش راديکال و سوسياليستی طبقه کارگر«

 ١٣صفحه على جوادى                                                         

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر

  شورا، مجمع عمومى، سنديکا

 ۴صفحه منصور حکمت                                                             

 در کمونيسم "
 "!زندگی بهتری داشتيم

 

 ١٨على طاهرى             صفحه 

  ،کارگران و فقر

 گفتگو با يک کارگر کارخانه ماموت

١۶صفحه کامران پايدار                          



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 فعالين کارگرى و صف             ،ايران
عدالتخواهى کارگرى در کنار اين     

همه با عالقه و           .  مبارزه است   
اشتياق اين اعتراضات پرشور را       

 . دنبال ميکند

 

در سوى ديگر مردم انقالبى و               
تاثيرات .  پيشرو سنندج قرار دارند   

اين اعتراضات کارگرى روى             
فضاى شهر و بحث محافل مشهود      

مردم با سمپاتى قوى اى به        .  است
اعتراض کارگران برخورد                   

امرى که کمتر در                   .  ميکنند
برخورد به موضوعات ديگر ديده     

نفس اينکه تحرک کارگر      .  ميشود
ميتواند روى فضاى شهر تاثير             

 حقانيت آن سمپاتى وسيع       ،بگذارد
جلب کند يا بالقوه طرفيت بسيج             

 نشان ميدهد که     ،آن را داشته باشد    
اين شهر نبض واقعى اش با                     
کارگر و عدالتخواهى کارگرى            

در .  ميزند و نه هيچ چيز ديگر             
کنار اين سمپاتى به کارگر و حق          

 فشار نارضايتى به دالئل                ،اش
فراوان از جمله بگير و ببند و                 
اعدام و بيکارى و گرانى و غيره          

مردم عصبانى و         .  موج ميزند    
معترض اند و اعتراض کارگر             
دارد اعتراض انها را به جهت               

 . درستى معطوف ميکند

 

 نقطه قدرت کارگران

نمايندگان کارگران چهار کارخانه     
 فرش باف و               ، نساجى    ،شاهو

پرريس سنندج ديروز اولين مجمع     
. عمومى خود را برگزار کردند           

اين گام اصولى و درستى در                   
جهت ايجاد شوراى کارگران                 

ارگانى که قادر   .  شهر سنندج است  
باشد مبارزات کارگرى را دراين        
شهر متحد کند و اراده جمعى                  

. کارگران را بميدان بياورد                     
همينجا بايد به کارگران سنندج              
صميمانه تبريک گفت و آرزوى          

تالش براى  .  موفقيت برايشان کرد  
تحکيم مجمع عمومى بعنوان                  
سلول پايه تشکل کارگران در                

 پيوستن      ،محل کار و زيست               
نمايندگان مجامع عمومى هر محل     
و مرکز کارگرى به مجمع                        

ر   ٣٠  ، بعدازظهر١ الى ٨ از ساعت ، شهريور٢٧امروز چهارشنبه    ف  ن
 ١١کارگران ساعت     .   از کارگران پرريس جلوى اداره کار تجمع کردند       

ماموران لباس شخصى و     .   دسته جمعى وارد اتاق رئيس اداره کار شدند   
شعبانى رئيس حراست اداره کار بالفاصله به داخل اتاق آمدند و شروع               

اه              .   به تهديد کارگران معترض کردند     ب ت ا اش ار شم ه ک شعبانى ميگفت ک
د       .   است و به اين شکل به هيچ نتيجه اى نخواهيد رسيد           ن ت ف کارگران هم گ

ه       .   شما هم نماينده کارفرما هستيد    .   دست از شعار دادن برداريد     ا گرسن م
 . حقوق مان را بدهيد تا برويم. ايم و نميخواهيم به ما صدقه بدهيد

شعبانى که با مصمم بودن و عصبانيت کارگران و تاکيد بر                                            
 به ماموران لباس شخصى دستور داد که فورا          ،خواستهايشان روبرو شد  

بعد از مدتى ماموران حفاظت          .  اداره حفاظت اطالعات را خبر کنيد           
اطالعات جلوى اداره کار حاضر شدند اما عکس العمل خاصى نشان                   

کارگران گفتند که ما از اين نمايشات مسخره ترسى نداريم و تا                  .  ندادند
 . گرفتن حقوق هايمان به تجمع در اينجا ادامه ميدهيم

 ،"زندگى انسانى حق مسلم ماست       "کارگران پالکاردهائى با مضامين؛        
 . در دست داشتند" کارگران اتحاد اتحاد "،"آيا کارگر انسان نيست"

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ سپتامبر ١٧ – ١٣٨٧ شهريور ٢٧

 ...به کارگران سنندج
نمايندگان کارگران را بايد آگاهانه و       
مستقل از هر اعتصاب و اعتراض          

اين .  کارگرى بدون وقفه ادامه داد          
 . يک نقطه قدرت مهم کارگران است

 

اما کارگران دراين مبارزه مشخص       
جدا از اهرم تعيين کننده اتحاد                      

 اهرم قوى و کارساز                   ،کارگرى
اين اهرم    .  ديگرى دم دست دارند         

سمپاتى و حمايت گرم مردم شهر              
اين اهرم ميتواند           .  سنندج است     

معادالت در باال را بهم بزند و به                
. نفع پيروزى کارگران عمل کند               

ترس رژيم از اعتراضات کارگران       
تنها از آمدن هر روز کارگران در            
شهر نيست بلکه اينست که اين                     
اجتماعات بعنوان جرقه اى براى              

. شلوغ شدن شهر عمل کند                             
محدوديت اساسى دولت و                              
ارگانهايش اينجاست و کارگران بايد      
با هشيارى از آن در خدمت پيروزى     

 . خود استفاده کنند

 

اعتراضات کارگرى بحدى مشروع      
است که حکومتيها را هم در                          

نميتوانند .  موقعيت دفاعى ميگذارد      
بگويند پول نميدهيم و کار نداريم و           

اگر علنا    .  توى سرتان هم ميزنيم          
چنين کنند فردا نميتوانند سر                          

مردم محروم    .  کارهايشان برگردند   
ميبينند که با نابود شدن صدها                       
خانواده کارگرى مشکالت و                        
بيکارى هر روز گريبان شان را                

مردم آزاديخواه شهر با            .  ميگيرد
قدرت بيشترى پشت دفاع از کارگر        
و مقابله با فقر ميروند تا هر                            

رهبران کارگرى   .  موضوع ديگرى  
بايد بعنوان کسانى که اين نبرد معين       
را در لحظات مختلف آن پيش                      

 همه تصوير را در نظر                  ،ميبرند
بگيرند و از همه امکانات و                           
مقدورات که بسيار بيشتر از                         
اهرمهاى اقتصادى و فابريکى                    

. هستند براى پيروزى استفاده کنند          
پيروزى اين اعتراضات کارگران           
را در موقعيت مناسب ترى براى              
طرح خواستهاى برحق شان قرار            
ميدهد و تا همينجا درسها و                             
دستاودرهاى معينى براى جنبش               

 . *      کارگرى ايران ببار آورده است

۶٧شماره   

 گزارشى از اجتماع امروز کارگران پرريس
 

 کارگران دسته جمعى وارد اتاق رئيس اداره کار شدند



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مبارزات دوره اخير کارگران              
نساجی کردستان، ريسندگى                   

 ،پرريس و فرش غرب باف                    
 از نقطه    ،عليرغم محدوديت کمی   

نظر سنت سياسى و مبارزاتى               
يک تجربه مهم در اعتراضات              
طبقه کارگر در شرايط کنونی                

جمعبندی اين اعتراضات و     .  است
تالش براى گسترش سنتها و                   
دستاوردهاى تاکنونى آن امرى            

تاکيدات ما بدين     .  ضرورى است  
 :قرارند

 

 يک   مجمع عمومى کارگران؛     -١
نقطه قدرت اين اعتراضات اتکا          
منظم آن به مجمع عمومی                         

کارگران بمنظور  .  کارگران است 
سازماندهی و هدايت                                    
اعتراضاتشان به سنت عمل                    
مستقيم و مستمر متکى شدند و لذا        
در هر لحظه اعمال اراده جمعى          

اين تجربه  .  خود را تضمين کردند   
يکبار ديگر قابليت باالی مجمع            
عمومی کارگری را بمثابه سلول         
پايه تشکل توده ای کارگران نشان      

نقطه قدرت مجمع عمومى          .  داد
اينست که به سادگی قابل شکل               
گيری است و خالء تشکالت                   
پايدار توده اى کارگری را پر                 

 . ميکند

 

اولويت امروز کارگران راديکال       
و سوسياليست تالش براى منظم          

 متکى شدن    ،کردن مجمع عمومی   
به اين سنت و تحکيم آن چه در                
اعتصاب و مبارزه و چه در                    

 انتخاب              ،"عادى"شرايط              
 ،نمايندگان و سخنگويان کارگران     

اطالق نام شورای کارگری به               
 ،مجمع عمومی هر واحد صنعتى       

تحميل مجمع عمومی و نمايندگان       
منتخب کارگران به دولت و                     
کارفرما به مثابه تشکل و                           

 و      ،نمايندگان واقعی کارگران          
شخصيت حقوقی دادن به مجامع          

 . کارگرى است

  

شورای نمايندگان      "ايجاد        -٢
 چه تجربه عملى و              ؛"کارگران

پرداخت اقساط وام ها براى                  
. کارگران حکم جلب فرستاده اند      

اما کارگران نساجى توانستند               
استاندار و مقامات استان را                  
وادار کنند تا بانکها را در ارسال       
قبضهاى بازپرداخت وامها تا              

اين .  دريافت حقوقها متوقف کنند     
اين الگو را    .  يک پيشروى است   

دولت مسئول    .  بايد تسرى داد       
پرداخت قبض بانک و اجاره و           
فيش آب و برق و معيشت کارگر       

وقتى حقوق نميدهند پول         .  است
 . هم نميتوانند بگيرند

 

يک مطالبه فوری کارگران در          
اعتراض بر سر دريافت حقوق          
معوقه، در اعتراض برای                     
جلوگيری از تعطيل کردن و                 
اخراج کارگران و کال در هر               
اعتصاب کارگری مساله تعليق          
پرداخت بدهی ها و هزينه                       
خدمات اجتماعی در مدت زمان        

بدين منظور يک   .  اعتصاب است 
اقدام هر مجمع عمومی کارگران      
در چنين شرايطی اعالم اسامی          
کارگرانی که در اعتراض بسر          
ميبرند و ابالغ آنها به                                 
دستگاههای ذيربط دولتی و                  
بانکها و رسانه های جمعی                    

نبايد به دولت و                         .  است
کارفرمايان اجازه داد که هم                  
حقوق کارگران را پرداخت                  
نکنند و هم کارگران را بخاطر            
عدم پرداخت هزينه خدمات                  
اجتماعی و يا اقساط وام بانکها            

اين سنت  .  مورد تعرض قرار داد   
را بايد گسترش داد و عموميت            

 .بخشيد

 

  کنترل کارگرى؛ -٤

کارگران و شوراهايشان بايد               
براى کنترل در تمام سطوح                  

اعالم آمادگی        .  تالش کنند       
کارگران برای راه اندازی و                
اداره فابريک در مقابله با تالش         
کارفرمايان برای به تعطيلی                
کشاندن و اخراج و بيکار سازی        

 يک اقدام پيشرو،                     ،گسترده
جسورانه و يک سياست راهگشا      

 بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ويژگی های مبارزات طبقه کارگر در سنندج و تاکيدات ما

واقعى مبارزات کارگران اين                     
مراکز صنعتى و چه نيازهاى                      
پيشبرد موثرتر و متحدتر مبارزات         

 بر ممکن و               ،روزمره کارگران    
ضرورى بودن ايجاد تشکلهاى                  

تالش .  فراکارخانه ای تاکيد ميکند        
آگاهانه برای مرتبط کردن مجامع            
عمومی يک رکن فعاليت جنبش                 

ايجاد .  مجمع عمومی کارگری است     
ارتباط ميان مجامع عمومی                          
کارگران کارخانجات مختلف برای        
سازماندهی حرکتهاى وسيع تر و             
قدرتمندتر، با رهبری های شهرى و       
منطقه ای و در برگيرنده جغرافيای         

 يک   ،وسيع تر اعتراض کارگران        
وظيفه تمامی فعالين جنبش مجمع             

  .عمومی کارگری است

 

شورای "در اين سطح تشکيل                      
مجموعه ای از   "  نمايندگان کارگران 

مثال نساجى و پرريس و         (فابريکها   
و يا  ...)  فرش غرب باف و شاهو و        

هر "  شورای نمايندگان کارگران       "
 شرط و نقطه         ،شهر و منطقه ای        

اتکاى قدرتمندى براى پيروزى                 
مبارزات کارگرى در شرايط کنونی      

خود اين شوراها يک مجمع          .  است
عمومی متشکل از نمايندگان مجامع       
عمومی پايه و يا شوراهای پايه در           

نمايندگان .  هر مرکز صنعتى هستند     
شوراى فرا کارخانه اى منتخبين               
مستقيم مجمع عمومی شورای                     
فابريک هستند و توسط همين ارگان       

. قابل فراخواندن و عزل هستند                  
 شهرى   ،سازمانيابی فراکارخانه اى    

و منطقه ای طبقه کارگر شکل                     
مطلوب گسترش شوراهای کارگری     
و ايجاد تشکل های توده اى طبقه                

 .کارگر است

 

 دولت مسئول است؛ -٣

 کارگران نساجی کردستان،                        
کارگران پرريس، کارگران فرش           
غرب باف مانند صدها هزار کارگر       
ديگر ماههاست که حقوق و مزايای        
خود را دريافت نکرده و قادر به                 
پرداخت قبض های آب و برق و                 
تلفن و گاز و بدهی های بانکی                     

برخی از بانکها بخاطر عدم       .  نيستند

۶٧شماره   
در شرايط کنونی مبارزه طبقه                 

مطالبه نظارت       .  کارگر است      
کارگران بر امور مالى و اقتصادى      
کارخانه توسط کميسيون هاى                  
مستقل کارگرى و منتخب                            

 تاکيد بر اين مساله که             ،کارگران
کارگران بدون مديريت و کارفرما       
قادر به راه اندازی واحد توليدی             
هستند، از اقدامات ضرورى                    

 . مبارزه امروز کارگران هستند

 

اين مجموعه اقدامات در کنار                  
تالش برای ممنوعيت اخراج،                 
وادار کردن دولت به پرداخت بيمه       
بيکاری مکفی برای تمام افراد                

 و همچنين برگزاری     ،آماده به کار   
دوره های آموزش حرفه ای جديد         
به هزينه دولت و کارفرما براى              
کارگرانی که حرفه يا رشته آنها             
بدليل تغييرات تکنولوژيک از دور      
خارج ميشود، از جمله اقدامات و          
سياستهائى است که بايد توده وسيع       

 .  کارگران را براى آن بسيج کرد

 

دفاع متحد از نمايندگان                    -٥
  کارگران؛

يورش به رهبران مبارزات                       
کارگرى و پرونده سازى براى آنها     
شيوه شناخته شده دولت سرمايه              

حفظ رهبران و           .  داران است     
نمايندگان کارگران از تعرض و            
دست اندازی دولت اسالمی و                  
خنٽی کردن تهديدات دستگاه امنيتی 
يک وظيفه دائم هر اعتراض                    

سازماندهى عملى   .  کارگری است  
اين امر از وظايف رهبران و                    

يک رکن  .  نمايندگان کارگری است  
حفظ امنيت نمايندگان کارگری،             
گسترش حضور اجتماعی و علنی        

 . آنهاست

 

 رهبران و فعالين طبقه                  ،حزب
کارگر را به گسترش جنبش مجامع      
عمومی و مقابله سازمانيافته با                
بيکارسازيها و فالکت اقتصادی             

 . فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 ٢٣ – ٢٠٠٨ سپتامبر ١٢
 ١٣٨٧شهريور 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قطعنامه در باره              "  :توضيح
" تشکلهای توده ای طبقه کارگر          

نوشته منصور حکمت در آبانماه         
 است که اولين بار در                   ١٣٦٦

حزب کمونيست       "پلنوم دهم              
اين سند  .  به تصويب رسيد  "  ايران

و مجموعه اى از اسناد و قطعنامه      
هاى ديگر کمونيسم کارگرى که          
توسط منصور حکمت تدوين                 

 در کنفرانس اول حزب                ،شدند
 اواخر    ،اتحاد کمونيسم کارگرى      

 بعنوان مبانى سياست    ،  ٢٠٠٧مه  
سازماندهى ما در جنبش کارگرى      

نظر به      .  به تصويب رسيدند          
اهميت اين بحث در شرايط                       
امروز مبارزه کارگرى در ايران       
و جايگاه آن در انسجام گرايش              
راديکال و سوسياليست طبقه                  
کارگر اين سند را مجددا منتشر             

 .ميکنيم

 

قطعنامه در باره تشکلهاى توده 
 اى طبقه کارگر

 شورا، مجمع عمومى، سنديکا

 :با توجه به اينکه

  

اى کارگرى،      هاى توده     تشکل  -١
هاى حزبى طبقه،        در کنار تشکل    

يک رکن اساسى مبارزه طبقاتى          
کارگران است و پيشروى و                    
پيروزى در اين مبارزه بدون                 
پيدايش و تقويت اين تشکلها و                 
اتحاد وسيع توده هاى طبقه کارگر      

 از طريق آنها، مقدور نيست؛

 

طبقه کارگر ايران تاريخا از           -٢
هاى توده اى و علنى ادامه           تشکل

کار محروم بوده است و فقدان اين       
ها هم امروز يک ضعف               تشکل

اساسى مبارزه طبقه کارگر عليه         
پرولتارياى .  بورژوازى است       

ايران براى دخالت موثر در                    
اجتماعى آتى و       -   تحوالت سياسى  

ايفاى نقش تاريخى خود بايد بر              
 اين نقطه ضعف فائق آيد؛ 

 

يک شرط اساسى براى                   -٣

با توجه به نکات فوق اين وظيفه         
مبرم در برابر کمونيستها قرار           
ميگيرد که نقطه نظرات و طرح        
مشخص خود را براى                               
سازماندهى توده اى کارگران             

 .بروشنى اعالم دارند

 

 رئوس سياست ما: الف

سياست کمونيستها در امر                      
سازماندهى توده اى کارگران             

 :بايد بر عوامل زير مبتنى باشد

  

مبارزه اقتصادى کارگران          -١
در ايران، عموما خصلتى                      

در .  فراصنفى و سراسرى دارد      
پايه اى ترين سطح، ادغام                       
سرمايه ها در رشته هاى مختلف       
توليد، مالکيت دولتى بر بخش             
عمده سرمايه هاى صنعتى، نقش      
اقتصادى دولت و سياستهاى                
دولتى در تنظيم رابطه عمومى           
بين کار و سرمايه، و نزديکى              
ارگانيک و بهم پيوستگى بيش از      
پيش مطالبات و خواستهاى                    
بخشهاى مختلف طبقه کارگر               
موجب شده است تا مطالبات و             
مبارزات کارگران در هر                      
کارخانه، خصلت و جايگاهى             
 . عمومى و فرا صنفى داشته باشد

  

در اين شرايط سازمانهاى             -٢
کارگرى براى پيشبرد مبارزات        

هاى     اقتصادى ميبايد بر تشکل          
منطقه اى، و نه صنفى        -  فابريکى

و رسته اى کارگران، مبتنى                  
 . باشد

 

اى کارگرى بايد     سازمان توده   -٣
دخالت هرچه وسيعتر و فعالتر           
توده هاى کارگر در مبارزه را            
تامين کند و بر دموکراسى اعمال      
اراده مستقيم کارگران مبتنى                

در غير اين صورت، شکل     .  باشد
گرفتن بوروکراسى و مراجع              

هاى     گيرى جدا از توده             تصميم
هاى کارگرى        کارگر در تشکل      

اجتناب ناپذير بوده و خود به                 
مانعى بر سر راه پيشرفت                      
مبارزات کارگران تبديل خواهد        

 . شد

 

جنبش کارگرى ايران، تحت         -۴

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر

 شورا، مجمع عمومى، سنديکا
پيشروى، تعميق و پيروزى                          
مبارزات جارى کارگرى، که در              
سالهاى اخير در ابعاد بى سابقه و به        
نحو بيوقفه اى ادامه داشته است،               
برپايى تشکلهاى توده اى کارگرى           

 است؛

 

تمايل به سازمانيابى و متشکل             -۴
شدن، يک خواست و گرايش فراگير      
در ميان توده هاى کارگر است و                
مبارزه براى ايجاد اين تشکلها خود         
يک وجه دائمى جنبش کارگرى در          
دوره اخير بوده است، جمهورى                
اسالمى مداوما اين مبارزات را                 

اى   سرکوب کرده و سازمانهاى توده      
مستقل کارگران را که در جريان              
انقالب و در سالهاى پس از آن شکل      
گرفتند، مورد هجوم قرار داده و                

 متالشى کرده است؛

   

بر متن اين شرايط، جمهورى              -۵
اسالمى تالش ميکند تا با تبليغ و                 
ايجاد سازمانهاى زرد و ارتجاعى           
در کارخانه ها و واحدهاى توليدى،         
مطالبات کارگران را تحريف کرده         
و جنبش کارگرى را محدود و مهار         

 کند؛ 

 

فشار رژيم اسالمى به جنبش               -۶
کارگرى، موجب تقويت گرايشات          
محافظه کارانه و سنديکاليستى در           
برخى محافل کارگرى و بويژه                   

. سازمانهاى چپ خلقى شده است              
عالوه بر اين طرح ها و ايده هاى               

سنديکاى "ذهنى و غيره عملى نظير      
، که نه فقط مقدورات و                    "مخفى

نيازهاى واقعى جنبش کارگرى را           
نديده ميگيرد، بلکه اصوال از                       
پاسخگوئى به نياز کارگران ايران           

اى و علنى شانه        هاى توده   به تشکل 
خالى مينمايد، از جانب برخى گروه        

ها،     اين ايده   .  ها طرح شده است          
هرچند با استقبال وسيعى در ميان             
کارگران روبرو نشده است، اما به           
هر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند،         
باعث آشفته فکرى کارگران شده و          
به مانعى در راه سازمانيابى توده              

 اى طبقه کارگر تبديل خواهد شد؛

۶٧شماره   

شرايط اختناق و روياروئى ناگزير      
مبارزه و اعتصابات کارگرى با            
دولت، به مبارزه سياسى سوق پيدا       
ميکند و براى هيچ دوره طوالنى            
در سطح اقتصادى و در                                
چهارچوب قوانين و نظام موجود          

هاى توده      لذا تشکل  .  باقى نميماند  
اى طبقه بايد بتوانند قابليت بسيج            

اى کارگران در هر شرايطى            توده
را داشته باشند و خود را به                         
مبارزه در چهارچوب قانون و                 

 .قانونيت بورژوائى محدود نکنند

 

تجربه جنبش کارگرى در دوره       -۵
اخير بر واقعيات فوق تاکيد کرده و       
شکل سازمانى متناسب با اين                   

. واقعيات را عرضه داشته است            
اين شکل سازمانى تشکلهاى                     

در .  شورائى طبقه کارگر است           
دوره انقالب بخش وسيعى از                   
فعالين و پيشروان جنبش کارگرى        
به جنبش شورائى روى آوردند و           
در بسيارى از واحد هاى توليدى            
شوراهاى کارخانه و در برخى               
مناطق، شوراهاى منطقه اى                     

اين جنبش، با   .  کارگران تشکيل شد  
 خرداد و اختناق پس        ٣٠سرکوب  

از آن، در ابعاد محدودترى در                 
شکل جنبش مجمع عمومى ادامه            
يافت و هم اينک نيز خواست ايجاد        
شوراها يک گرايش وسيع و                      

هاى کارگر      عمومى در ميان توده      
 .است

 

با توجه به نکات فوق، ما اعالم             
  :ميداريم که

شعار اصلى و سياست عمومى        -١
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در         
زمينه سازماندهى توده اى و                     
سازماندهى توده اى کارگران،               
تبليغ و ايجاد شوراهاى کارگرى و       

۵صفحه سازماندهى   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . شورائى طبقه کارگر است

  

ما سازمان شورائى طبقه                -٢
کارگر را مرکز ثقل و محور                   
تشکل يابى توده اى طبقه و نقطه           

اى     هاى توده       اتکاء ساير تشکل      
کارگرى ميدانيم و براى پيوند                

هاى توده اى           دادن ديگر تشکل      
کارگرى بر محور سازمان                      
شورائى طبقه کارگر مبارزه                  

 .ميکنيم

 

سازمان شورائى، پيشروترين       -٣
شکل سازمانيابى توده اى                         
کارگران و ناظر بر سازمانيابى           
بخش متمرکز و پيشرو طبقه                   
کارگر در صنايع و واحدهاى                 

از اينرو ما        .  بزرگ کار است       
براى برپائى يک جنبش فراگير و       
سراسرى شورائى طبقه کارگر            

با اين وجود در        .  مبارزه ميکنيم  
کارگاههاى کوچک و کال در آن           
رشته هائى که بخاطر موقعيت              
اقتصادى شان شمار و تمرکز                
کارگران در واحدهاى کار محدود     
است و اتحاد حرفه اى، در                        
مقايسه با اتحاد محل کار،                          
کارگران را در موقعيت قوى                 
ترى در برابر سرمايه داران قرار      
ميدهد، کارگران را به ايجاد                    

اى فرا ميخوانيم     هاى حرفه   اتحاديه
ها      و براى ايجاد اين اتحاديه                  

ما تالش خواهيم      .  مبارزه ميکنيم  
اى در      کرد تا سازمانهاى اتحاديه      

اين رشته ها در ارتباط و                            
پيوستگى نزديک با جنبش                       
سراسرى شورائى طبقه کارگر            

  .قرار بگيرند

 

خصوصيات شوراهاى           :  ب
 کارگرى

خصوصيات اصلى شوراها و               
چشم انداز سازمانيابى شورائى            
کارگران، که بايد در تبليغات ما            
مورد نظر قرار بگيرد، عبارتست     

 :از

  

شوراهاى روستائى و يا          .  دارد
شوراهاى سربازان ميتوانند در         
سطوح معينى به اين جنبش                    

هاى    جنبش تعاونى .  متصل شوند 
کارگرى و غيره نيز ميتواند                  
جاى خود را در وابستگى به                 

 . شبکه شوراها بيابد

 

 جنبش مجمع عمومى: ج

به عنوان گام نخست در                            
سازماندهى شورائى کارگران و       
به عنوان يک راه حل فورى و             
قابل تحقق براى پر کردن خالء          
ناشى از فقدان تشکلهاى توده اى        
کارگرى، حزب اتحاد کمونيسم          
کارگرى خواهان شکل گيرى و         
گسترش جنبش مجمع عمومى             

هدف جنبش      .  کارگرى است     
مجمع عمومى ايجاد يک شبکه           
وسيع از مجامع عمومى                           
کارگران در کارخانه ها و                      
واحدهاى توليدى و اقتصادى               
مختلف، منظم کردن و مرتبط              
کردن آنها با هم و از اينطريق               
ايجاد هرچه سريعتر يک ابزار          
تشکيالتى موثر و يک رهبرى           
عملى کمابيش سراسرى در                  
 .مبارزات جارى کارگرى است

 

جنبش مجمع عمومى، که بايد با          
فعاليت آگاهانه کارگران                          
کمونيست بر پا شود، از اين                  
نقطه قدرت اساسى برخوردار           
است که در عين اينکه گام                       
نخست در سازماندهى شوراهاى      
کارگرى است، هم اکنون بدليل           
وجود زمينه هاى مادى بسيار              
مناسب در جنبش کارگرى                     
قابليت تحقق سريع اهداف خود           

واقعيات موجود جنبش     .  را دارد  
کارگرى ايران صحت و حقانيت       

 .اين سياست را تاکيد ميکند

 

واقعيات دوره اخير مبارزات       -١
کارگرى به روشنى نشان ميدهد        
که هم امروز ايده و خواست                  
مجمع عمومى در جنبش                          
کارگرى تثبيت شده و مجمع                  
عمومى پديده شناخته شده اى در        

در .  ميان توده هاى کارگر است       
دوره اخير کارگران براى                      
پيشبرد مبارزات خود و در                    
برابر سازمانهاى زرد عمال                 
اجتماعات اعتراضى خود را،            

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر

 ...شورا، مجمع عمومى، سنديکا
شوراها از پائين شکل ميگيرند           -١

و خصلت اساسى آنها دمکراتيسم و         
اعمال اراده مستقيم توده هاى                       

 . کارگرست

 

شورا مجمع عمومى منظم و                -٢
در هر     .  سازمانيافته کارگرانست    

واحد توليدى، همه کارگران عضو          
شوراى آن واحد هستند و مجمع                  
عمومى کارگران بدنه و ارگان                   

مجمع .  تصميم گيرنده شورا است         
عمومى براى اجراى تصميمات                

بعنوان کميته      (خود افرادى را                
) اجرائى و يا تحت هر نام ديگر                  

اين افراد در هر            .  انتخاب ميکند   
جلسه مجمع عمومى، قابل عزل و            

 .نصب مجدد هستند

 

هاى بزرگ که              در کارخانه      -٣
تشکيل مجمع عمومى همه کارگران       
عملى نيست، شوراى کارخانه از             
نمايندگان چندين مجمع عمومى،               
مثال مجمع عمومى قسمت ها،                     

 .تشکيل ميشود

 

سازمان سراسرى شوراها يک          -۴
سازمان هرمى است که شوراهاى           

. فابريکى واحدهاى پايه آن هستند            
در سطح باالتر از فابريکها،                        
شوراهاى نمايندگان شوراهاى                   

و بهمين    (کارخانه تشکيل ميشود           
 ) ترتيب در سطوح باالتر

  

ها   سيستم شورائى وجود اتحاديه       -۵
و اتحاد آنها در اين شوراها را                      

اصنافى که اتحاديه       .  منتفى نميکند   
شکل مناسب تشکل آنهاست ميتوانند      
در سطوح معينى نمايندگان خود را         
به شوراهاى نمايندگى بفرستند و               
باين ترتيب وابستگى خود را به                  
سازمان سراسرى شوراها اعالم              

 . کنند

  

سيستم شورائى اين امکان را               -۶
دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان          
را در جهات ديگر و در هيات هاى           
اجتماعى ديگر به خود متصل نگاه          

۶٧شماره   
غالبا حتى تحت نام مجمع عمومى،       

 . بر پا داشته اند

 

-  اى  هر طرح سازماندهى توده       -٢
علنى کارگران، در صورتى                      

اى و تحقق         قابليت فراگيرى توده     
خواهد داشت که هم امروز و در             
هر قدم از سير پيشرفت جنبش، به         
ضروريات و نيازهاى مبارزه                 

جنبش .  جارى طبقه پاسخگو باشد      
مجمع عمومى، در شکل موجود            
خود، اين ظرفيت را از خود نشان         

 . داده است

 

سياسى ايران   -  شرايط اجتماعى   -٣
و مختصات جنبش کارگرى ايجاب     
ميکند که هر نوع سازماندهى                  

اى طبقه کارگر اوال از سطح           توده
محلى آغاز شود، ثانيا به رهبران           
محلى جنبش کارگرى متکى باشد          

اى   و ثالثا از هم اکنون تشکلى توده        
مجمع عمومى اين                     .  باشد

خصوصيات و ملزومات را به                
 .خوبى برآورده و متحقق ميکند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری و            
کارگران کمونيست و مبارزه                   
بطور کلى بايد بر مبناى اين زمينه        
مساعد و با اتکاء به تمايالت و                  
گرايشات موجود در ميان کارگران     
براى اتکاء به مجامع عمومى در           
مبارزات جارى، جنبش مجمع                
عمومى را به عنوان يک حرکت            
آگاهانه، هدفمند و وسيع در ميان            

. کارگران سازمان و گسترش دهند      
کارگران کمونيست و فعالين جنبش     

 : مجمع عمومى وظيفه دارند

 

ايده کارآيى مجمع عمومى به            -١
عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر         
و رکن شوراهاى کارگرى، و نيز         
افق وسيعتر جنبش مجمع عمومى         
را در ميان کارگران تبليغ و تثبيت        
نمايند و کارگران را به تبديل شدن         
به فعالين جنبش مجمع عمومى                

 . فراخوان دهند

 

در هر واحد توليدى کارگران           -٢
را به تشکيل مجامع عمومى                      

 .فراخوانند

 

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

براى منظم کردن تشکيل                -٣
مستقل از وجود     (مجامع عمومى     

اعتراض و اعتصاب در هر                    
 .مستمرا فعاليت کنند) واحد

 

مجامع عمومى را به عنوان            -۴
سخنگوى واقعى کارگران به                 

 . رسميت بشناسانند

  

براى مرتبط کردن مستمر و           -۵
سازمان يافته مجامع عمومى با             

  .يکديگر مداوما تالش نمايند

 

مجامع عمومى را هر چه                 -۶
بيشتر در قلمرو قراردادهاى دسته     
جمعى، حل اختالف، ابراز نظر و      
تصميم گيرى درباره طرحها و             

 . اقدامات دولت فعال نمايند

 

 درباره اتحاديه: د

نظر به عوامل متعدد نظير                       
محدوديتهاى تاريخى و عملى                

ها در ايجاد اتحاد وسيع               اتحاديه
طبقاتى و رهبرى مبارزه                          
کارگرى، پيوند تاريخى جنبش             

اى با سياست سوسيال                  اتحاديه
ها به    دموکراتيک، گرايش اتحاديه   

دور شدن از دموکراسى مستقيم و       
گيرى يک بوروکراسى                  شکل

مافوق کارگران در آنها و باالخره      
هاى مادى    با توجه به فقدان زمينه      

براى تشکيل آنها در شرايط                     
کنونى در ايران، حزب اتحاد                 
کمونيسم کارگری سياست تشکيل      

ها را در مرکز ثقل مبارزه        اتحاديه
هاى       خود براى ايجاد تشکل                

سياست .  اى قرار نميدهد              توده

 در ميدان سنندجى در خيابان                  ، شهريور   ٢١ديروز چهارشنبه       
 تعدادى چاقوکش و لمپن اسالمى درگيرى ايجاد کردند و                 ،سيروس

اين ميدان محل عرضه و فروش ضبط          .  به دستفروشان حمله بردند    
صوت و دستگاههاى برقى دست دوم و سى دى هاى به اصطالح                    

دراين ميدان تعداد زيادى دستفروش وجود دارد         .  است"  غير مجاز "
 .  که زندگى شان از طريق فروش اين وسائل ميگذرد

 

 که هواداران احمد مفتى زاده      ، نفر از سلفيها   ٣٠حوالى عصر حدود    
 به دستفروشان    ،هستند و به القاعده اى هاى کردستان شهرت دارند            

بهانه اين   .  اين ميدان با چاقو و قمه و شيشه نوشابه حمله کردند                       
مرتجعين اينبود که کاسبکاران اين محل اقدام بفروش سى دى هاى                
غير اسالمى و پخش موزيک کردى و فارسى با صداى بلند در ماه                 

بهانه ديگرشان اينبود که دراين ميدان اقدام به                   !  رمضان نمودند  
اين درگيرى حدود        !  در انظار عموم ميکنند           "  روزه خوارى   "

تعدادى از دستفروشان زخمى شدند و شيشه            .  يکساعت طول کشيد   
ماموران رژيم در محل حاضر      .  هاى برخى از مغازه ها شکسته شد       

شدند و تنها به نظاره قمه کشى اين لمپنها پرداختند و آنها هم                                  
امروز در وروديها و خروجيهاى اين      .  بالفاصله از محل فرار کردند    

ميدان تعداد زيادى مامور امنيتى با لباس شخصى حضور دارند و                  
تجمع بيش از دو نفر را مانع ميشوند و بعضا به دستگيرى مردم                        

 . ميپردازند

  

 ! جوانان،مردم انقالبى سنندج 

زير سايه اختناق اسالمى و ميدان دادن حکومت به مرتجعينى مانند              
 ،فتوا ميدهند .   سلفى ها دارند زيادى پايشان را دراز ميکنند           ،خودش

 ، تهديد ميکنند    ، جوانان را با چاقو تکه و پاره ميکنند                ،سر ميبرند  
 و اخيرا به بهانه ماه       ،تالش ميکنند از منجالب فقر سربازگيرى کنند       

اينها در  .  رمضان به قمه کشى علنى به مردم زحمتکش روآورده اند          
اگر دهاتى را دست اينها      .  رديف پاسداران و شکنجه گران رژيم اند        

اين پارازيت  .  بدهند حکومت مال عمر طالبان را در آن پياده ميکنند            
در مقابل هر تحرک اين مرتجعين        .  هاى اسالمى را بايد جارو کرد       

اهداف کثيف و جنايتکارانه و       .  بايستيد و درس خوبى به آنها بدهيد          
اينها در حاشيه سوبسيد اسالمى        .  پوسيده اسالمى شان را افشا کنيد         

رژيم نان ميخورند و زمانى همراه با رئيس شان نان خور حکومت                
پاسخ مردم آزاديخواه به اين سکت از             .  و مرتجعين بازارى بودند      

اينها در کردستان جائى       .  پاسخ به کل ارتجاع اسالمى جدا نيست             
 .ندارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ سپتامبر ١٢ – ١٣٨٧ شهريور ٢٢

 قطعنامه در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر

 ...شورا، مجمع عمومى، سنديکا
عمومى حزب ايجاد شوراهاى کارگرى        

 : در عين حال اعالم ميکنيم که. است
 

آزادى بى قيد و شرط تشکيل                         -١
هاى کارگرى، جزئى از حق                  اتحاديه

مسلم کارگران براى ايجاد هرنوع تشکل      
صنفى و سياسى است و ما قاطعانه از              

 . اين حق دفاع ميکنيم

 

از تالشهاى کارگران براى ايجاد               -٢
سنديکا حمايت ميکنيم و به آن يارى                   

 .ميرسانيم

 

هاى کارگرى مستقل              در اتحاديه      -٣
شرکت ميکنيم، براى تقويت رهبرى                
کارگران کمونيست در آنها ميکوشيم و           
در درون هر اتحاديه خط کمونيستى را           

 .متحد ميکنيم

 

براى نزديک کردن هرچه بيشتر               -۴
ها به يک شکل ساختمانى غير               اتحاديه

بوروکراتيک و بويژه براى متکى شدن         
آنها در سطح محلى به مجامع عمومى              

 .کارگران تالش ميکنيم
 

اى که سياست ما براى ايجاد        به درجه   -۵
شوراهاى کارگرى و بسط جنبش مجمع         
عمومى بعنوان نخستين گام آن با                         
تالشهاى محافل کارگرى و جريانات               
مبارز طرفدار اتحاديه همسويى داشته            

نظير ايجاد مجامع عمومى که              (باشد    
مورد تائيد برخى هواداران تشکيل                    

، آماده اتحاد عمل      )ها قرار دارد     اتحاديه
 . با اين محافل و جريانات هستيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٧مه 

۶٧شماره   

!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/ 

 مردم سنندج؛
 !مقابل سکت جنايتکار سلفى ها محکم بايستيد

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com      

 www.for-abetterworld.com 



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 انتخابات رئيس    :يک دنيای بهتر   
جمهوری در آمريکا نگاههای               
بسياری را به خود جلب کرده                 

برای اولين بار فردی                .  است
سياهپوست کانديد يک حزب                  
اصلی طبقه حاکم در اين جامعه            

در اولين نگاه تفاوتهای    .  شده است 
اين انتخابات با آنچه که در                        
جمهوری اسالمی برگزار ميشود       

 را در چه می بينيد؟ 

 

چشمان جهان به اين      :  آذر ماجدی 
. انتخابات آمريکا دوخته شده است    

اوال دنيا از حکومت بوش و نئو            
. کنسرواتيو ها به تنگ آمده است        

 سال رياست جمهوری             8طی     
بوش صدها هزار نفر در                           
افغانستان، عراق و لبنان کشته              

کشور عراق کامال به                .  شدند
ويرانه و به يک گورستان وسيع           

آنچه بوش آن را       .  بدل شده است    
جنگ عليه ترور ناميده است دنيا         
را در ورطه نابودی قرار داده               

از اين رو مردم دنيا به                .  است
انتخابات آمريکا با عالقه                           
مينگرند، زيرا خواهان پايان يافتن     
 .حاکميت جمهوری خواهان هستند

 

بعالوه در اين انتخابات دو کانديد         
اصلی حزب دموکرات برای                 
اولين بار يک سياه پوست و يک           

اين خود به هيجان اين       .  زن بودند 
اکنون باراک     .  انتخابات افزود    

اوباما بعنوان کانديد حزب                        
دموکرات بنظر ميرسد که شانس         
خوبی برای احراز پست رياست          

اين يک   .  جمهوری آمريکا دارد     
اگر او      .  واقعه تاريخی است          

انتخاب شود برای اولين بار يک          
سياه پوست رئيس جمهور آمريکا       

 .ميشود

 

تفاوت ميان    .  به سوال بپردازم       
انتخابات در آمريکا و ايران                    

در ايران ما با             .  ماهوی است    
انتخابات روبرو نيستيم، با                       

در .  مضحکه انتخاباتی مواجه ايم     
ايران انتخابات حتی همان معنای        
انتخابات در کشورهای دارای              

اينکه در چنين نظامی يک فرد            
سياهپوست کانديد باالترين پست       
اجرايی کشور شود، حتی قابل            

از طرف ديگر         .  تصور نبود    
حزب جمهوريخواه يک زن را           
به کانديد معاونت رياست                        

چه .  جمهوری معرفی کرده است    
اتفاقی افتاده است؟ ارزيابی شما        

 چيست؟ 

 

 چهره دمکراسی        :علی جوادی   
در طول تاريخ در آمريکا به                 

. درجات زيادی تغيير کرده است      
" سياهپوست"کانديد کردن يک         

توسط احزاب     "  زن"و يک          
اصلی طبقه حاکم در آمريکا                 
برای دمکراسی دو گام به پيش            

واقعيت اين است که                .  است
دمکراسی بمٽابه يک واقعيت              
عينی در طول تاريخ خود                       
هيچگاه پديده ای ايستا نبوده                   

به اين اعتبار تعريف عام        .  است
و پايداری از دمکراسی بمٽابه             
فرم عملی دخالت مردم در قدرت      

نفس .  سياسی نميتوان بدست داد      
چه کسانی هستند،    "  مردم"اينکه  

" حق رای   "چه کسانی دارای           
هستند، چه ويژگی هايی بايد                 
داشته باشند، همگی در طول                
تاريخ و عمدتا با تالش مردم و             

برای .  از پائين تغيير کرده است       
نسلها زنان، سياهپوستان،                      
سرخپوستان، مهاجرين و افراد          

در "  حق رای "فاقد مالکيت، فاقد    
در .  چهارچوب دمکراسی بودند    

اين چهارچوب اين بخشهای                 
" مردم"جامعه حتی در زمره              

اين واقعيتی    .  محسوب نميشدند   
است که دمکراسی امروز                      
فراموش ميکند به ياد جامعه                 

به اين اعتبار نفس اينکه       .  بياورد
طبقه حاکمه آمريکا به اين                      
رضايت ميدهد که فردی                          

با توجه به اينکه         "  سياهپوست"
صدها بار به مصالح عام سرمايه      
داری التزام عملی داده است،               
کماکان برای دمکراسی يک                

جنبشهای .  پيشروی است           
اجتماعی آزاديخواه و                                
سوسياليستی در جامعه جنگيده           

را "  حقی"اند تا بتوانند چنين             
حتی به جامعه و دمکراسی                    
تحميل کنند و يا در اين نظام                   

امروز هم همين               .  بگنجانند
واقعيات عينی باعٽ چنين                     

در دمکراسی در          "  تغييراتی"

 دمکراسی و کمونيسم کارگری: انتخابات آمريکا

 هيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدهد

. دموکراسی پارلمانی را نيز ندارد          
در مضحکه انتخاباتی رياست                    

 درصد    9/99جمهوری در ايران           
مردم بنا به قانون کشور از حق                   

نيمی از      .  کانديداتوری محرومند     
جامعه، زنان حق رئيس جمهور                

و تازه پس از گذشتن         .  شدن ندارند  
از هفت خوان رستم، تقلب به وفور          
در اين باصطالح انتخابات انجام می      

اين ربطی به انتخابات در             .  گيرد
 .اروپا و آمريکا ندارد

 

درست است که در آمريکا و کال                
تمام کشورهايی که دارای                              
دموکراسی پارلمانی هستند نيز                  
همواره مردم ناگزيرند ميان دو سه          
حزب اصلی يکی را انتخاب کنند که       
در عمل تفاوت های چندانی ميان              
سياست های اساسی اين احزاب                 

اما بهرحال قانونا هر       .  وجود ندارد  
کسی ميتواند کانديد شود و مردم                 
ميتوانند به هر يک از کانديدا ها                 

تقلب جايی در انتخابات       .  رای دهند  
تعلق .  در اين گونه کشورها ندارد          

طبقاتی و ميزان پول در عمل تعيين         
از همين رو است که در      .  کننده است 

آمريکا مردم کال اعتقاد چندانی به            
معموال فقط حدود        .  سيستم ندارند   

نيمی از افراد حائز رای در                            
زيرا .  انتخابات شرکت می کنند             

ماهيت کم و بيش يکسان احزاب                 
اصلی که بخشی از هيات حاکمه را         
تشکيل ميدهند، برای مردم روشن           

اين ماهيت دموکراسی نيابتی      .  است
 .است

 

 کانديد حزب           :يک دنيای بهتر          
دمکرات آمريکا، باراک اوباما، يک     

کنيائی "سياهپوست و پدرش يک             
اين مساله برای          .  است"  االصل

دمکراسی و بورژوازی آمريکا به          
چه معنايی است؟ تا چند سال پيش             

۶٧شماره   

 . آمريکا شده است

 

. مردم در آمريکا خواهان تغييرند        
. از وضعيت موجود ناراضی اند          

فشار از پائين يک واقعيت انکار            
هيات حاکمه در           .  ناپذير است     

درجه "آمريکا در پائين ترين                   
اکٽريت .  قرار دارد     "  محبوبيت

عظيم جامعه از جنگ آمريکا در           
مردم خواهان   .  عراق بيزار است     

پايان دادن به اين جنگ ضد                        
بحران مالی و          .  انسانی هستند    

اقتصادی ابعادی بخود گرفته است       
که در ده سال گذشته کم سابقه بوده        

چند تن از بزرگترين                  .  است
موسسات مالی آمريکا تنها با                    

در "  دخالت دولت در اقتصاد            "
ابعاد صدها ميليارد دالری از                   

چند . يافته اند" نجات"ورشکستگی 
ميليون نفر در چند سال اخير                     

همين امروز کمپانی   .  بيکار شده اند 
 تصميم به اخراج           (HP)اچ پی       
 تن از کارکنان خود                     ٢٥٠٠٠
ميليونها نفر امکان پرداخت  .  گرفت

اقساط وامهای منازل خود را                    
دهها ميليون نفر فاقد بيمه         .  ندارند

ناامنی .  های درمانی هستند               
اقتصادی يک عالمت سئوال                    
بزرگی در باالی سر جامعه قرار          

نارضايتی در هر گوشه    .  داده است 
جامعه ديده ميشود، هر چند که اين        
نارضايتی غير سازمان يافته و               
فاقد ظرف اعتراضی راديکال و            

در .  سوسياليستی در جامعه است        
هر حال اين مجموعه و فشار از              
پائين در يکی دو سال گذشته هيات        
حاکمه را ناچار کرده است که به            

در مقابل     "  عقب نشينی هايی        "
حتی خارج شدن  . جامعه دست بزند 

اکٽريت کنگره آمريکا از دست               
حزب حاکم جمهوريخواه گوشه ای      

نتيجتا .  از اين فشار از پائين است        
اين انتخابات به درجات قابل                     
مشاهده اما ناچيزی از انتخابات              

دو .  گذشته در آمريکا متفاوت است    
حزب طبقه حاکم ناچار شده اند                

خود را با اين            
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. کنند"  تنظيم"فشار از پائين               
" مد"در آمريکا     "  تغيير"امروز   
 .است

 

نفس اين تغيير ناچيز و محدود               
برای دمکراسی آمريکا يک                   

يک پيشروی است   .  پيشروی است 
به اين علت که همين احزاب تا               

 سال پيش مخالف حتی حق              ٥٠
رای برای سياهپوستان در جامعه       

يک جنبش عظيم مدنی در       .  بودند
جامعه آمريکا جنگيد تا اين                       
بورژوازی را وادار به پذيرش             

تا چند دهه پيش     .  نمود"  حق"اين  
از شکل گيری جنبش حقوق مدنی       
افراد را بخاطر رنگ پوستشان به      

نفس اين   .  دار و آتش ميکشيدند        
واقعيت که خود اين بورژوازی            
يک سياهپوست را به                                   
کانديداتوری رياست جمهوری            
حزب خود تعيين ميکند، برای اين      
طبقه نژادپرست يک پيشرفت               

اما عليرغم اين پيشرفت،         .  است
نژادپرستی در جامعه آمريکا يک      

. واقعيت خشن و ضد انسانی است      
تغيير اين واقعيت ناهنجار کار              
جنبشهای آزاديخواه و                                  

 !کار ماست. سوسياليستی است

 

 دوره  هشت          :يک دنيای بهتر      
سال گذشته را ميتوان دوره                      
حاکميت جريان فوق ارتجاعی              

. ناميد"  نئو کنسرواتيوها            "
مختصات عمومی اين جريان                
چيست؟ آيا دوره شان به پايان                 
رسيده است؟ معنای چنين تغيير و       
تحولی در حزب جمهوريخواه              

 آمريکا چيست؟ 

 

 اين جريان که با :سياوش دانشور
 راست       ،محافظه کاران جديد            

 نئوکان و غيره خطاب                  ،جديد
 ،ميشوند؛ افراطى ترين                             

 ، مذهبى ترين                     ،مرتجعترين
ميليتاريست ترين و ضد                             
کمونيست ترين بخش هيئت                     

ريگان و    .  حاکمه آمريکا است       
بوش پدر و جرج بوش و چنى و            

 معماران      ،رامسفلد و ديگران           

 . ميشود
 

شکست آمريکا در عراق و باال           
رفتن هزينه و فشار آن در خود            

 مخالفت      ،آمريکا روى دولت          
 ،گسترده افکار عمومى با جنگ        

صفبنديهاى عريان براى                         
منصرف کردن و حتى مقابله               
علنى بخشى از هيئت حاکمه با            

 ،دولت بوش براى حمله به ايران      
تضعيف روزافزون موقعيت               

 افول شديد         ،آمريکا در جهان        
موقعيت معيشتى مردم و طبقه             
کارگر آمريکا و نارضايتى ناشى     

 موجبات پايان دوره نئو          ،از آن  
کنسرواتيوها را فراهم آورده               

اگر دقت کنيد هر دو حزب      .  است
جمهوريخواه و دمکرات با پرچم      

مک !  به ميدان آمدند       "  تغيير"
کين کانديد حزب جمهوريخواه           
پالتفرمش عمال عليه سياست               
رسمى حزب اش و کابينه جرج          

به اين معنى پرچم         .  بوش است  
نئوکنسرواتيوها در ميان خود             
حزب جمهوريخواه هم اهميت            
سابق خودش را از دست داده               

حزب جمهوريخواه دارد       .  است
بيشتر به طرف راست کالسيک        

اين درست     .  سمتگيرى ميکند    
است که بخش زيادى از ادعاها           
و شعارهاى تبليغاتى جار و                   

 ،جنجال هاليوودى انتخابات است    
اما در مباحث اساسى تر اين                 
جنبه قابل ديدن است که جريان           
افراطى نئوکنسرواتيو خيرش را      
رسانده است و ديگر پيشروى و         
حتى حفظ موقعيت فعلى حزب            
جمهوريخواه با اين خط مقدور            

 . نيست

 

معنای چنين تغيير و تحولی در           
حزب جمهوريخواه آمريکا                   
چيست؟ ترديدى نيست که قلدرى      
نظامى و نياز به جنگ براى                 

 : انتخابات آمريکا

 ...دمکراسی و کمونيسم کارگری
جنگ و تروريسم و عمليات شک و         

 انهدام زندگى و سکونت                     ،بهت
 بميدان آوردن عقب مانده                 ،مردم

 و تحميل      ،ترين آکتورهاى سياست     
فقر و فالکت و سلطه گرى سياسى            

اين پالتفرمى است که از               .  است
بانک جهانى تا اتاقهاى عمليات                  
پنتاگون و صحنه هاى جنگ و                     
ترور در جهان در جريان بوده                    

اگرچه تاريخ قلدرى و                   .  است
ميليتاريسم و کودتا و جنگ آمريکا           

 اما مشخصه    ،در جهان قديمى است     
جريان فوق بويژه بعد از پايان                     

نظم " برافراشتن پرچم       ،جنگ سرد  
و تالش براى اعاده        "  نوين جهانى  

هژمونى و رهبرى آمريکا بر جهان        
اساسا با تکيه به قدرت نظامى و                 

سياستى که به شکل       .  تروريسم بود  
وارونه اى در تبليغات با عنوان؛               

و "  جنگ طوالنى با تروريسم             "
اساسا دادن اين تصوير که آمريکا            

تمدن غربى و      "دارد با جنگ از            
 . دفاع ميکند" مدنيت

 

مسئله امروز اينست که اين پرچم              
. شکست خورده است      .  افتاده است  

بايد متناسب با نتايج مخرب آن و                
پيامدهاى داخلى و بين المللى اش               

به اين معنا دوران اين     .  روبرو شوند 
قلدرى آمريکا  .  خط پايان يافته است     

اما .  پايان نيافته و پايان نخواهد يافت     
تصور دست اندرکاران استراتژى          

يک "و جهان      "  نظم نوين جهانى     "
 تماما به    ،به رهبرى آمريکا   "  قطبى

ياس و شکست تبديل شده است و                
کسى ديگر جرات تکرار آن را هم            

نه فقط اين     .  در سطح فرمال ندارد      
 ،بلکه رقباى آمريکا در سطح جهان       

چه قدرتهاى بزرگ اقتصادى و چه         
 هر روز بيشتر         ،تروريسم اسالمى  

تعرض به آمريکا را سازمان                       
 . ميدهند

 

در يک کالم قبول نميکنند که دنيا به        
رهبرى آمريکا بچرخد و خود را               
براى تقابالت خونين و ويرانگر هم         

به عبارتى آمريکا نه    .  آماده کرده اند  
تنها در نقطه ضعفش يعنى افول                 
اقتصادى بلکه در نقطه قوتش يعنى         
بعنوان يک قدرت نظامى چلنج                   

۶٧شماره   
تعيين سهم آمريکا در جهان يک             
مشخصه کل هيئت حاکمه                           

با رفتن نئو محافظه          .  آمريکاست
. کاران اين سياست تغييرى نميکند      

هر زمان منافع هيئت حاکمه و                 
 ،بورژوازى آمريکا الزامى کند             

مشخصه قدر قدرتى نظامى و                  
حمله و تهديد و پرتاب بمب و                     

با اينحال   .  موشک سرجايش است    
مکان و جايگاه و سياست واقعى             
آمريکا را موقعيت عينى اقتصادى       

. و قدرت واقعى آن تعيين ميکند              
امرى که به سرعت در دنياى                   

نئو .  امروز در حال افول است             
کنسرواتيسم پرچمى براى تثبيت           
موقعيت بالمنازع آمريکا در دوره       

اين پرچم   .  بعد از جنگ سرد بود        
آمريکا ناچار است    .  شکست خورد 

با نيروهاى واقعى و قدرتهاى                   
 .   رقيب در دنياى امروز کنار بيايد

 

 هم حزب             :يک دنيای بهتر            
دمکرات و هم حزب جمهوريخواه       

. به ميدان آمده اند    "  تغيير"با پرچم   
در کنگره جمهوريخواهان به غير        
از مک کين حتی يک نفر هم از               
جورج بوش و سياستهايش يادی             

معنای اين تغيير در سياست      .  نکرد
کنونی آمريکا چيست؟ محدوده و           
دامنه تغييرات مورد نظر کدامند؟         
هدف از اين تغييرات در باال                      
چيست؟ تبليغات کدامند؟ واقعيات         

 کدامند؟ 

 

 حزب جمهوريخواه و     :آذر ماجدی 
مک کين در کنگره شعار تغيير را        

از ابتدا    "  تغيير.  "بدست گرفتند   
شعار باراک اوباما بود که توانست       
جنب و جوش و تحرک بسياری را       
در ميان مردم، بويژه نسل جوان             

مک کين اين شعار     .  بوجود بياورد 
را از اوباما به عاريت گرفته است        

چرا .  و بسيار نيز مضحک است         
که تاکنون مک کين از کليه                         
سياست های بوش حمايت کرده              

از جانب مک کين    "  تغيير"است و   
 .کامال پوچ و توخالی است

 

اما بطور واقع تغيير به چه معنا               
است؟ ويژگی اوباما اين بوده است       
که يک افق متفاوتی را مطرح                  

او بيشتر در نقش يک       .  کرده است 
ايدئولوگ ظاهر شده است تا                      

سياستمدار 
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين افق برای مردم            .  پراتيسين
 سال حاکميت   8بخصوص پس از    

. بوش، مثل يک نسيم تازه است            
اما تغيير بشکل کنکرت معنای             

 . چندانی ندارد

 

اوباما در سخنرانی اش در کنگره       
دموکرات ها، اقدامات عملی                  

در واقع     .  چندانی را برنشمرد        
اوباما يک افق قشنگ با محتوای         

در مورد  .  خالی را وعده می دهد      
عراق که مساله اصلی اين                        
انتخابات را تشکيل می دهد،                   
اوباما از قول بيرون کشيدن                     
فوری نيروهای نظامی آمريکا، به    
پايان مسئوالنه جنگ تغيير                      

برای مقابله با    .  موضع داده است   
فقر فزاينده، چندين اقدام کلی را            

شايد فقط بتوان گفت که       .  برشمرد
در مورد بيمه درمانی جهانشمول       

بنظر .  بطور مشخص قولی داد         
من حتی در صورت انتخاب شدن       
اوباما، تفاوت ماهوی ای را شاهد       

 . نخواهيم بود

 

در عرصه داخلی تقاوت های                
ناچيزی در عرصه رفاه عمومی         
يا بيمه درمانی انجام خواهد                     

تفاوت چندانی با دوران          .  گرفت
اگر .  بيل کلينتون نخواهد داشت        

بخاطر داشته باشيد، در زمان                
کلينتون بود که بخشی از رفاه                 

. اجتماعی مردم تهيدست حذف شد    
در عرصه سياست خارجی                     

جنگ عليه    "سياست قلدرمنشانه       
ديالوگ .  تعديل خواهد شد   "  ترور

و ديپلماسی جايگاه باالتری خواهد     
بنظر من در شرايط کنونی       .  يافت

اوباما برای سيمای آمريکا در               
عرصه بين المللی بسيار مناسب          

يک نمونه تفاوت            .  تر است     
ديدارهای بوش و اوباما از اروپا         

سفرهای بوش همواره با          .  است
تظاهرات های وسيع مخالفين                
روبرو بوده است، در حاليکه                 
اوباما با استقبال وسيعی بويژه در       

سياست تک ابر   .  آلمان روبرو شد  
قدرتی را در شرايط فعلی اوباما           
بهتر از بوش ميتواند عهده دار              

 .شود

که اينها منشا هيچ تغيير مثبتى              
شعارهاى هر دوره و هر      .  نيستند

رئيس جمهور و نتايج واقعى آن         
را ميتواند نگاه کرد و اين حکم            

سيستم .  را بطور عينى اثبات کرد   
موجود عليرغم تمام زرق و برق      

 سيستمى عقب مانده     ،سياسى اش 
و بشدت سرکوبگرانه و                           
انحصارى در دست دو حزب              

قدرت اقتصادى  .  طبقه حاکم است  
پشت اين جريانات آنها را به                  

. ارباب مردم تبديل کرده است            
انتخابات آمريکا نشان ميدهد که         
دمکراسى در مهد جهانى اش به         
شکل بسيار مسخره اى صورى         

اگر طبقه کارگر نميتواند        .  است
براى تغيير به اين سيستم متکى           

 معنى عملى و فعال آن                  ،شود
يعنى بايد به راه حل تماما                         

. متفاوتى براى تغيير متکى شود       
يعنى چهارچوبهاى برترى در            
سطح اقتصاد و سياست در مقابل       

اين راه حل به         .  جامعه بگذارد  
نظر من اساسا در چهارچوب              
مبارزات پارلمانى نيست بلکه            
برگشت به سنتهاى انقالبى و                

مادام که طبقه       .  کارگرى است   
کارگر و مردم محروم آمريکا از       
چنين راه حل و ابزار جنگ در            
قلمرو سياست و جامعه                             

 ناچارند به         ،برخوردار نيستند    
متوسل "  انتخاب بين بد و بدتر       "

معناى اين اقدام طرفدارى     .  شوند
از هر يک بعنوان وسيله                          

 راى    ، برعکس   ،نيست"  تغيير"
دهندگان اعتمادى به جريان                  

 هدفشان اينست      ،مربوطه ندارند  
که تعرض بورژوازى را به                 

اين .  خودشان محدودتر کنند           
منطق پراگماتيستى مردم در                

. مواجهه با سواالت اساسى است      
اما .  منطقى که قابل درک است         

نميتواند موضع سياسى حزبى            
باشد که کل اين سيستم را قبول             

 . ندارد

 

 شما در مناظره    :يک دنيای بهتر  
های تلويزيونی از سياست عدم          
شرکت در اين انتخابات صحبت        

معتقديد که کمونيسم       .  کرده ايد   
کارگری و مردم آزاديخواه نبايد        
به اين مجاری انتخاباتی متوسل         
شوند و گفته ايد که راه تاٽير                   
گذاری در سرنوشت سياسی                
جامعه را کماکان بايد خارج از           

چرا؟ .  اين مجاری جستجو کرد       

 : انتخابات آمريکا

 ...دمکراسی و کمونيسم کارگری
آنچه در صورت انتخاب شدن اوباما      
تغيير واقعی است، انتخاب شدن يک      

اين مساله تابوها     .  سياه پوست است    
و پيش داوری های بسياری را                    

اين يک واقعه           .  خواهد شکست     
نه به اين معنا       .  تاريخی خواهد بود    

که راسيسم از جامعه آمريکا رخت          
بلکه بيش از هر چيز        .  خير.  بربندد

شکسته شدن پيش داوری هايی است      
که در روانشناسی عمومی جامعه            

 .موجود است

 

 قدرت سياسی در       :يک دنيای بهتر    
آمريکا همواره بين اين دو حزب                

حزب .  دست به دست شده است              
سومی حتی اگر از جنس خودشان            

چرا .  هم باشند، شانس چندانی ندارند    
نبايد به اين انتخابات      "  تغيير"برای  

برخی .  و احزاب موجود تکيه کرد        
باالخره حزب دمکرات که     :  ميگويند

 بهتر از حزب جمهوريخواه است؟ 

 

 مادام که آلترناتيو      :سياوش دانشور 
 آلترناتيوى که      ،سومى وجود ندارد     

بتواند وسيعا منافع طبقه کارگر و              
اکثريت مردم محروم را نمايندگى            

 دو راه بيشتر در مقابل مردم               ،کند
 تحريم و در خانه      ،اول:  وجود ندارد 

 انتخاب بين يکى از            ،دوم.  نشستن
منطق .  اين دو حزب در هر دوره           

کسى که آلترناتيوى نميبيند و ميگويد      
به نظر  "  حزب دمکرات بهتر است   "

در همه جاى      .  من نادرست نيست     
دنيا کارگران در انتخابات بيشتر به         

 ليبرالها و               ،سوسيال دمکراتها       
جرياناتى که به هر حال وعده اى               
ميدهند يا ديرتر کارگر را از همه              

اين .  چيز ساقط ميکنند راى ميدهند        
منطق ضرر کمتر است که البته                 

اما .  ضررهاى دراز مدت هم دارد        
کسى که مستقل از تالش براى                     
آلترناتيو سوم آگاهانه ميگويد حزب        

 موضعى       ،دمکرات بهتر است             
اين دومى دارد از        .  ارتجاعى دارد  

کل اين نظام دفاع ميکند و البته از              
 . سياستها و روشهاى يک جناح آن

 

تکيه کردن به اين احزاب براى                   
به اين دليل نادرست است         "  تغيير"

۶٧شماره   
داليل تان چيست؟ آيا اين سياست           
به معنای محروم کردن جامعه از          
دخالت واقعی در سياست در اين            

 عرصه نيست؟ 

 

 مبلغين طبقه حاکم،        :علی جوادی  
مدافعين احزاب دمکرات و                        
جمهوريخواه در آمريکا، و                        
دمکراسی علی العموم تالش                     
بسياری ميکنند تا شرکت در                     
انتخابات پارلمانی را مجرای                   
اصلی تغيير و دخالت مردم در                
سرنوشت سياسی جامعه قلمداد               

اين يک تالش پايه ای سيستم       .  کنند
دمکراسی و يک عوامفريبی                    

کاناليزه کردن        .  بزرگ است       
چگونگی دخالت مردم در                           
سرنوشت سياسی خود به مجرای          

در سيستم دمکراسی       "  انتخابات"
يک مساله پايه ای و حياتی در اين         

قيام، :  در دمکراسی   .  نظام است   
اعتراض، اعتصاب، نافرمانی،            
زيرپاگذاشتن قوانين و يا انقالب             
مجاری دخالت توده مردم در                    

و .  سرنوشت سياسی خويش نيستند    
با خشونت و با سرکوب سيستم                

ما .  دمکراسی مواجه خواهد شد          
خواهان باالترين و گسترده ترين           
دخالت مردم در سرنوشت سياسی        
خود و جامعه هستيم اما مجاری              
فعلی که در جامعه آمريکا در                    
مقابل مردم قرار داده شده است،             
عالوه بر نقد هميشگی ما به                        
دمکراسی به مٽابه سيستم و نظامی      
که بوروژازی برای جامعه در                
مقابل آزادی ايجاد کرده است،                 
مساله محدوديت حيطه و مضامينی     
است که در اين چهارچوب به                   

به اين     .  گذاشته ميشود    "  رای"
اعتبار عالوه بر نقد پايه ای ما به            
سيستم دمکراسی و دوری آن از             
پروسه اعمال اراده مردم در                     
جامعه بايد به ويژگی های                           

 . انتخابات در آمريکا پرداخت

 

انتخابات در آمريکا حتی با                         
انتخابات در اروپا تفاوتهای قابل            

در اين انتخابات   .  مالحظه ای دارد  
دو حزب اصلی طبقه حاکمه بر               
سر برخی از ارگانهای اجرايی و          
مقننه جامعه و نه الزاما تماما                     
ارگانهای جامعه، به رقابت                        

تمام مساله انتخابات در     .  ميپردازند
آمريکا اين است که کدام يک از              

اين دو حزب            
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کدام بخش از قدرت اجرايی و يا           
مقننه را برای مدتی در دست                  

به اين اعتبار           .  خواهد داشت     
سرنوشت طبقاتی انتخابات از               

در اين  .  پيش روشن و معلوم است    
هيچگونه دست به          "  انتخابات"

دست شدن و يا جابجايی قدرت از        
طبقه حاکمه به طبقه کارگر و يا            
توده های مردم از پيش غير                     

اگر .  ممکن اعالم شده است                
معنايی داشته  "  ديکتاتوری حزبی "

باشد، شکل بارز آن در شرايط              
. کنونی در جامعه آمريکا است             

ديکتاتوری "آمريکا دارای سيستم     
هيچ حزب     .  است"  دو حزبی    

سومی، چه برسد به حزب از نوع       
کارگری و کمونيستی نخواهد                

. توانست در اين زمين بازی کند          
پيش شرط ها و موانع برای                      

 .حضور در اين عرصه بسيارند

 

واقعيت اين است که انتخابات در         
آمريکا مجرای تغيير جدی و                  

در .  تعيين کننده در آمريکا نيست       
بسياری از جوامع دمکراسی                 

هر تغيير جدی      .  ديگر هم نيست     
در اين جامعه تاکنون محصول             
يک مبارزه اجتماعی و توده ای و       

اگر احزاب  .  بوده است "  خيابانی"
طبقه حاکمه ناچار شده اند به                   
خواستی تن دهند، اگر ناچار شده         
اند که حق رای زنان و يا                            
سياهپوستان را بپذيرند و يا اينکه        
شرط مالکيت را از حق رای                   
حذف کنند، همه و همه محصول          
اعتراضات اجتماعی خارج از             

اگر .  مجاری انتخابات بوده است      
امروز حزب جمهوريخواه، حزب     
مدافع شکنجه و استراق سمع                  
پليسی در زندگی و حزب بی                   

" تغيير"خانمان کردن مردم، از          
صحبت ميکند، ناشی از فشار از         
پايين و خارج از مجاری رايج               

 . دمکراسی است

 

بنظر من شرکت در انتخابات در         
از يک    .  آمريکا بی فايده است          

طرف امکان دخالت احزاب                   
راديکال و کارگری و کمونيستی         
را با هزار و يک قيد و شرط                    

در اين سيستم مردم در سرنوشت      
هر چند سال   .  جامعه نقشی ندارند  

يکبار به پای صندوق ها ميروند        
و تعدادی از اليت جامعه را به              
مجلس يا به دولت انتخاب می               

آنگاه تمام تصميم ها در             .  کنند
پارلمان يا توسط دولت انجام می        

اين باصطالح نمايندگان        .  گيرد
تصميم می گيرند که بيمه                         
بيکاری مردم را بزنند، حق بيمه       
و درمانشان را حذف کنند،                     
عليرغم ميل مردم به جنگ                    

وقتی .  مردم نقشی ندارند   .  بروند
خسته شدند، حزب ديگر را به             
قدرت ميفرستند و باز روز از نو       

دموکراسی .  روزی از نو               
 . معنايش همين است

 

در جامعه سوسياليستی بيک معنا     
. دموکراسی مستقيم وجود دارد         

سيستم شورايی به مردم اجازه             
می دهد که در عمل و بطور                   
واقعی در تعيين سرنوشت جامعه     

نمايندگان همواره     .  سهيم شوند    
هرگاه انتخاب  .  قابل عزل هستند   

کنندگان تصميم گيرند ميتوانند            
بعالوه .  نماينده ای را عزل کنند       

مردم در سطوح مختلفی بطور           
مستقيم در تصميم گيری ها سهيم       

يک تفاوت اساسی     .  خواهند بود  
از اين مساله ناشی ميشود که در         
سوسياليسم مردم به طبقات دارا         
و ندار، سرمايه دار و کارگر                

به اين معنا       .  تقسيم نمی شوند      
بخشی از جامعه بنا به موقعيت            
طبقاتی شان از امتيازات بيشتری     
در عرصه سياسی يا اقتصادی            

اين يک       .  برخوردار نيستند      
فاکتور تعيين کننده در دخالت               
مستقيم مردم در تصميم گيری             

 .های جامعه است

 

 ما دمکراسى       :سياوش دانشور   
بايد به اين    .  نيابتى را نميخواهيم   

. عقب ماندگى سياسى پايان داد           
مردم که فلج نيستند که تعدادى             
بورژوا به نيابت آنها برايشان              

چرا نبايد سيتمى     !  تصميم بگيرد  
داشت که دخالت در سرنوشت            
سياسى خود و جامعه مستقيم و            

 ،مستمر باشد؟ اين هم منطقى تر        
وانگهى .  آزادتر و برابرتر است     

بحث برسر روشهاى انتخابات           
بحث برسر پايه هاى              .  نيست

نظامى است که حق را در اين              

 : انتخابات آمريکا

 ...دمکراسی و کمونيسم کارگری
عملی و اقتصادی محدود ميکنند و           
از طرف ديگر از توده مردمی که            
در سياست نمايندگی نميشوند                       
ميخواهند که به يکی از اين دو                     

اين .  حزب طبقه حاکم رای دهند             
يک علت   .  بساط را بايد افشاء کرد        

اينکه بيش از نيمی از واجدين                      
شرايط در اين انتخابات شرکت                  

وجود .  نميکنند، به همين علت است      
گسترده و توده گير در             "  بدبينی"

جامعه آمريکا ناشی از همين خالء           
توده مردم در سياست     .  اساسی است 

بنظر من  .  آمريکا نمايندگی نميشوند   
در اين شرايط  فشار از پائين اصل           

اما از اين سياست يک سيستم        .  است
هميشگی جامعه و مانع در مقابل               

را در هر        "  انتخابات دمکراسی   "
. شرايطی نتيجه گيری نميکنم                     

کمونيسم و آزاديخواهی بايد تالش            
کند که ظرف الزم برای دخالت                  
مردم در سرنوشت سياسی جامعه را      

زمان آن    .  بطور واقعی ايجاد کند         
رسيده است که از ورای اين سيستم          
راه تاٽير گذاری را بمٽابه يک                     
آلترناتيو واقعی برای مردم ايجاد              

 . کرد

 

آيا اين سياست به معنای محروم                 
کردن مردم در سرنوشت سياسی              

دمکراسی !  خود نيست؟ بهيچوجه       
غربی سيستمی برای دخالت مردم           
در قدرت سياسی و اداره امور                    

هر گونه تغييری را        .  جامعه نيست  
بايد به اين رژيم با سازماندهی                     

در .  اعتراض از پائين تحميل کرد         
وعده "آمريکا توده وسيعی از مردم        

 . را جدی نميگيرند" های انتخاباتی

 

 انتقادات اصلی و       :يک دنيای بهتر    
محوری شما به سيستم انتخابات در         
آمريکا چيست؟ اگر اين انتخابات را       
با انتخابات مورد نظر شما در يک           
جامعه سوسياليستی مقايسه کنيم، چه      
تفاوتها و چه تشابهاتی را                                 

 برميشمريد؟ 

 

 نقد من به انتخابات              :آذر ماجدی   
آمريکا، نقدی است که به سيستم                 

. دموکراسی نيابتی يا پارلمانی دارم       

۶٧شماره   
جنبش .  مجرا تعريف ميکند               

کمونيستى و مارکسيستى که براى        
جامعه اى آزاد و برابر و مرفه                 

 جامعه اى که هر              ،تالش ميکند   
نوع امتياز سياسى و طبقاتى را               

 در چنين نظامى                  ،لغو ميکند     
نميتوان براى استيفاى حق مردم به       

شکل .  دمکراسى نيابتى برگشت       
سياسى هر نظام بيان جوهر                       
درونى آن و مناسبات طبقاتى                    
اجتماعى بويژه در قلمرو مالکيت         

دمکراسى نيابتى نظام              .  است
ضرورى و امروزى سرمايه                   

پرچم .  دارى و جامعه طبقاتى است     
سياسى حکومت استثمار و بردگى       

دراين سيستم سياسى     .  مزدى است  
بيحقوقى اقتصادى کارگر فرموله         

بعبارتى ديگر ناتوانى فرد      .  ميشود
در دخالت سياسى   "  عادى"و افراد   

در چنين نظامى بيان و انعکاسى            
. از ناتوانى اقتصادى آنهاست                  

فرض مجرد اصول انتخابات در           
دمکراسى و شروع بحث از اينجا          

دمکراسى امروز دنيا    .  اشتباه است 
و همينطور آمريکا مبتنى بر                     

يعنى .  سيستم نيابتى و وکالت است      
راى دهنده راسا در فرداى اعالم            

در .  نظرش وجود خارجى ندارد        
 ،تعيين سمت و سوى سياست                    

 و نيازهاى خود و          ، رفاه  ،اقتصاد
نوع خود و جامعه اش ناموجود               

در عوض تعدادى وکيل و          .  است
سياستمدار احزاب بورژوائى با             
راى مشروعيت مردم دارند                      
ديکتاتورى طبقاتى بورژوازى را        

تفاوت صورى      .  اعمال ميکنند     
اينست که هر دوره اين ديکتاتورى      
طبقاتى توسط کدام حزب                             

مستقل از  .  بورژوائى اعمال ميشود  
 ماهيت   ،ظاهر کابينه و پرچم آن          

سياستهاى اساسى و جهتگيريهاى         
اقتصادى دولت و حکومت سرمايه      

به هر حال       .  دارى تفاوتى ندارد      
ايراد اين نوع انتخاباتها اساسا تقلب  
کردن يا غير دمکراتيک بودن                 

 بلکه اينست که بطرق غير         ،نيست
دمکراتيک و بشدت بورکراتيک و      
چه بسا با زور و قلدرى به                           
شهروندان قوانين شان را اعمال            

اين اساسا روش بقدرت           .  ميکنند
رسيدن جناحهاى مختلف                             
بورژوازى و روش اداره کردن             

با روش دمکراتيک     .  جامعه است  
بقدرت ميرسند اما با روشهاى                 

 روشهائى که با                    ،بورکراتيک
ماهيت و الزامات سرمايه خوانائى       

 اعمال           ،دارند
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . حاکميت ميکنند

 

يک نکته ديگر اينست که                          
انتخابات آمريکا هر کسى نميتواند     

اين .  در انتخابات شرکت کند             
مراسم اشراف جديد و اليگارشى         

ميلياردر بودن يا          .  مالى است    
حمايت ميلياردها را پشت خود              
داشتن شرط ورود به اين بازى              

. حال پيروزى بجاى خود        .  است
دراين سيستم سياست و استفاده از       
ابزارهاى سياسى جامعه و دولت        

 ،در اختيار شهروندان نيست                  
امکانات واقعى   .  انحصارى است  

براى فعاليت سياسى و ابراز نظر       
براى مردم عادى در مقياس و                
قلمرو وسيعى که بورژوازى دارد     

قانون و همه     .  عمال وجود ندارد    
در انتخابات  .  چيز به نفع آنهاست     

و دمکراسى مردم اراده شان را            
 بلکه سرنوشت و       ،اعمال نميکنند 

اختيار و اراده خود را بدست                   
در واقع   .  کسانى ديگر ميسپارند     

 روز  ،"راى"همان روز و همان       
و راى سلب اختيار قانونى و                    

 . دمکراتيک از راى دهنده است

 

فلسفه انتخابات در سوسياليسم               
سوسياليسم .  دقيقا برعکس است       

نظامى براى اعاده حق و اراده              
محور مبارزه        .  انسان است       

سوسياليستى و نظام سوسياليستى       
نفى اين بيقدرتى و تحت سلطه                
بودن و تبعيض و نابرابرى بنيادى  

نظام .  در سياست و اقتصاد است        
سوسياليستى که بر شورا و                      
دخالت مستقيم و مستمر                              
شهروندان آزاد و برابر متکى               

 و همينطور اختيار عزل             ،است
انتخاب شوندگان را هر وقت که           

 به  ،انتخاب کنندگان اراده کند دارد 
اضافه جامعه اى که سانسور را            
لغو کرده و برابرى را در قلمرو           
استفاده از امکانات جامعه                        

 چنين نظامى    ،همگانى کرده است   
بنا به ويژگى عميقا آزاد و انسانى         

  بشدت مطلوب و پيشرو و             ،اش
اين تفاوتها اساسى      .  انسانى است  

تفاوت بين حق راى                   .  است
صورى دوره اى در يک نظام               

اعتبار اگر پولی نداريد، اگر                 
نتوانيد حمايت عملی و مادی                
بخشی از طبقه حاکمه را جلب             
کنيد، نتيجتا قادر به شرکت                    
واقعی در اين انتخابات نخواهيد         

يک رکن اين انتخابات               .  شد
و دسترسی به رسانه       "  تبليغات"

اين دسترسی،  .  های رسمی است   
اگر فاقد سرمايه و منابع مالی               
الزم باشيد، کامال غير ممکن               

در جامعه ای که از کانال         .  است
دسترسی به رسانه های رسمی،        
رسما سوء اطالعات و تحريف          
را به جزء دائمی از زندگی                    
مردم تبديل کرده اند، عدم                       
دسترسی به اين ابزارها يعنی در       

يک .  حاشيه جامعه تقال کردن          
رکن انتخابات در جامعه                          
سوسياليستی بايد برپايه برهم              
زدن اين مکانيسم عملی استوار          

جامعه سوسياليستی جامعه    .  باشد
تضمين .  ای باز و آزاد است              

دسترسی همگان به رسانه های          
جمعی يک ضرورت اساسی هر      

. انتخابات واقعا آزادی است                 
بعالوه نبايد اجازه داد که قدرت          

افراد در  "  سهم"مالی تعيين کننده    
. حضور در اين رسانه ها باشد           

جامعه سوسياليستی، يک جامعه       
برابری در          .  برابر است         

برخورداری از امکانات                        
اجتماعی بمنظور دخالت در                
سرنوشت سياسی جامعه حق هر       

 . کانديدی است

 

مساله ديگر مکانيسم تغيير در             
انتخابات در اين       .  جامعه است   

جوامع هر چهار سال يکبار                  
در طول اين       .  صورت ميگيرد   

مدت امکان بسيار بسيار                          
محدودی برای تغيير انتخاب                

هيچ سيستمی  .  شدگان وجود دارد  
برای تغيير وعزل انتخاب                     

يکبار رای   .  شدگان وجود ندارد    
گرفته ميشود و اين رای برای              
طول مدت تعيين شده قابل تغيير         

مسلما چنين سيستمی از        .  نيست
سيستمهای مبتنی بر واليت و               
اشرافيت و خون برتری بسياری       

اما در مقايسه با يک                  .  دارد
سيستم شورايی کامال نشان                    
دهنده، محدود کردن و قيد و بند           
گذاشتن بر دخالت روزمره و               
مستمر مردم در سرنوشت                     

در يک     .  سياسی جامعه است        
جامعه سوسياليستی جامعه بايد           

 : انتخابات آمريکا

 ...دمکراسی و کمونيسم کارگری
متکى بر استثمار و سرکوب و                    
طبقات با حق راى و دخالت مستمر          
در يک نظام آزاد و برابر و بدون              

ويژگى دوم انتخابات در               .  طبقه
سوسياليسم اينست که اين نظام                    
سياست را غير اليتيستى و توده اى           
کرده است و لذا معانى عميق تر و             
زمينى تر و انسانى ترى از                            
معيارهاى سطحى بازارى و                        
پروپاگاند سياستمداران حرفه اى به        

سوسياليسم برخالف   .  آن داده است     
سرمايه دارى سياست را از معناى          

. نخبه اى و اليتيستى آن آزاد ميکند           
بدون ترديد سيماى واقعى و پيشرو          
انتخابات در جامعه سوسياليستى و          

 انعکاسى از پديد         ،در جامعيت آن     
آمدن روابط جديد و انسان آزاد با               
معيارها و ارزشهاى ناشى از چنين         

در چنين نظامى انواع     .  نظامى است 
ابتکارات که پيشرفت و تعالى و حق       
را تعريف ميکند به وفور پديد                      

اشتباه است که امروز و     .  خواهند آمد 
با معيارهاى جامعه امروز در                     
جستجوى ترسيم سيمائى دقيق از              
روابط آزاد انسانها در جامعه                       

امروز تنها      .  سوسياليستى باشيم     
ميتوان بر اصل دخالت توده اى و              
مستمر طبقه کارگر و شهروندان در       
سرنوشت جامعه و نظارت                            
ارگانهاى پائين و باالى منتخب                   
مردم بر اجراى همين اصل و تامين        

. منافع کل جامعه تاکيد گذاشت                    
اشکال مختلف اين جهتگيرى در هر       
دوره ميتواند تابعى از ابتکارات و            
نيازهاى جديد مبارزه طبقاتى و                  

 .      مقدورات تاريخى باشد

 

 سرنوشت انتخابات در    :علی جوادی 
آمريکا به قدرت مالی احزاب حاکم          

برای .  رقيب گره خورده است               
شرکت در انتخابات رياست                          
جمهوری در آمريکا بايد بتوانيد با            
بند و بسط و هزار مکانيسم ديگر               
در اين جامعه، مبلغ هنگفتی را                   
برای راه اندازی کمپين انتخاباتی             

بايد بتوانيد محافل    .  جمع آوری کنيد   
و جريانات مختلفی از سرمايه را به        
پشتيبانی از کانديداتوری خود جلب         

بايد قبل از شروع کارتان بايد        .  کنيد
رضايت خاطر بخشهايی از طبقه             

به اين   .  حاکم را جلب کرده باشيد          

۶٧شماره   
بتواند هر زمان که اراده کند                      
مقامات انتخاب شده را از کانالهای       
رسمی و بدون هيچ زحمتی تغيير          

دخالت مستمر در سرنوشت        .  دهد
سياسی جامعه در تقابل با دخالت            
هر چند سال يکبار يک نوبت، يک       
تفاوت اساسی سيستمهای انتخاباتی     

قدرت .  در اين دو جامعه است              
تکنولوژيک در جامعه کنونی به            
مردم اين امکان را داده است که              
بسادگی و هر زمان که اراده کنند           
بتوانند رای دهند و انتخاب شدگان        

 . را تغيير دهند

 

بعالوه، در دمکراسی اکٽر مراجع       
واقعی تصميم گيری و پيشبرد                  
سياستهای اصلی جامعه، اساسا              

و کسی به مردم       .  انتخاباتی نيستند  
در .  در اين زمينه پاسخگو نيست         

چند دهه گذشته هر زمان که                       
آمريکا مبادرت به جنگی برای               
تامين منافع استراترژيک و                       
ميليتاريستی خود در سطح جهان           
کرده است، اين تصميمات بدون             

و در محافل و              "  رای گيری    "
کانونهای اصلی تصميم گيری در         
طبقه حاکمه صورت گرفته شده و         

 . به پيش برده شده است

 

در دمکراسی انسان به يک رای             
يک "فورمول   .  تنزل داده ميشود     

 – one man)"  فرد يک رای     
one vote)     فورمول طاليی تقليل 

در .  موقعيت انسان به رای است          
" رای"اين سيستم به سراغ                        

اما در همان       .  شهروندان ميروند   
. حال اراده انسان را له ميکنند                 

دمکراسی عمال غالبی برای                     
محدود کردن دخالت توده مردم در       

 . سرنوشت سياسی جامعه است

 

يک ويژگی مهم سيستم شورايی             
عالوه بر جامع بودن و شمول آن            
بر سيستم انتخابات در جامعه، اين        
است که شوراها بر خالف پارلمان       
و يا مجلس هم قانوگذار و هم                      

جدايی قوای   .  مجری قانون هستند    
مقننه و مجريه اگر چه يک                         

تاريخی سيستم             "  دستاورد"
دمکراسی است اما در مقايسه با             
يک سيستم شورايی و حکومت               
کارگری بعضا متضمن خارج                
کردن مقامات اجرايی از حيطه              

نيروهای 
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سيستم .  سياست گذار هستند             
شورايی يک نظام انتخاباتی برتر       
در مقايسه با دمکراسی ليبرالی و        

جامعه ای که         .  پارلمانی است    
بخواهد دخالت توده مردم را در            
سرنوشت سياسی جامعه تضمين         
کند، نميتواند بر سيستم پارلمان و        
 .    انتخابات دمکراسی استوار باشد

 

 تاٽير اين            :يک دنيای بهتر            
انتخابات و نتيجه آن را بر                         
موقعيت کشمکش دو قطب                       
تروريستی در سطح جهان چگونه      
می بينيد؟ رژيم اسالمی بر کدام            
سوی اين انتخابات سرمايه گذاری     

 کرده است؟ 

 

 رژيم اسالمى       :سياوش دانشور   
اميدوار است دوره بوش را پشت         
سر بگذارد و وارد يک دوره                  
وقت خريدن طوالنى تر با حزب         

 و  ،اما روشن است  .  دمکرات باشد 
هم اکنون نيز از تغيير لحن ها                 

 که پايه هاى                ،مشخص است     
اساسى سياست آمريکا تغيير                  

آنچه تغيير   .  چندانى نخواهد کرد     
ميکند جا باز کردن بيشتر براى            

مثال .  اجزائى از کشمکش است         
تقويت ديپلماسى در مقابل تقويت         

نتيجه اين  .  جنگ طلبى يا برعکس   
انتخابات اگر به نفع حزب                         

 امکان سياست          ،دمکرات باشد    
مذاکره مستقيم با جمهورى                       

همانطور .  اسالمى تقويت ميشود     
که به همين دليل امکان تصادم هم        

به قدرت  .  ممکن است بيشتر شود    
رسيدن مک کين و حزب                           

 آمريکا را با        ،جمهوريخواه جديد  
اروپا همراه تر ميکند و همزمان          
امکان حمله نظامى را باالى سر          

اين دو رويه از    .  رژيم نگاه ميدارد  
نظر من مشخصه تفکيک کننده             
سياستهاى اين دو حزب در مقابل         

 بلکه      ،حکومت اسالمى نيست          
روند محتمل در ايندوره از                       
موقعيت دو جبهه تروريستى                  

اگر براى آمريکا جنگ            .  است
 ترديد نداشته            ،ضرورى شود     

ناگهان در    "  کبوترها"باشيد که       
. بميدان مى آيند       "  بازها"هيئت    

تا آنجا که به مساله           .  نياز دارد  
خاورميانه برميگردد ما شاهد             

. تغييرات اساسی نخواهيم بود            
اوباما نيز از اسرائيل حمايت می      

 .کند

 

 صف بندی         :يک دنيای بهتر        
جريانات اپوزيسيون ايرانی را          
در قبال اين انتخابات چگونه می        
بينيد؟ چگونه است که علل                     
اصلی چنين سمت گيری هايی            

 کدام است؟ 

 

 جريانات سياسی       :علی جوادی   
اپوزيسيون را ميتوان به سه                  

کمونيسم .  طيف اصلی تقسيم کرد    
کارگری، ناسيوناليسم پرو                    

. غربی، و جريانات ملی اسالمی      
در مورد سياست و نگرش                     
کمونيسم کارگری و خط                          
کمونيستی منصور حکمت به              

. ميزان زيادی صحبت شده است      
در اينجا به موضع دو اردوی               
ناسيوناليسم پرو غربی و                         

اسالمی   –جريانات ملی                  
 . ميپردازم

 

اين دو اردوی راست، هر کدام           
به سمت يکی از احزاب حاکم              

در صفوف  .  آمريکا گرايش دارند  
جريانات راست و محافظه کار           
ناسيوناليسم پرو غربی و يا                    
ناسيوناليستهای قوم پرست، شما       
مدافعين حزب جمهوريخواهان         

در .  را اساسا مشاهده ميکنيد            
 –طرف ديگر، جريانات ملی              

اسالمی اساس مدافع حزب                    
دمکرات و کانديدای اين حزب           

اما .  در انتخابات آمريکا هستند        
عوامل اصلی چنين سمتگيری            
ای ناشی از نزديکی و يکسانی           
افق اين جريانات در سياست                 

اين جريانات علی العموم       .  است
نيروهای .  از يک جنس هستند         

 : انتخابات آمريکا

 ...دمکراسی و کمونيسم کارگری
منافع پايه اى ترى جهت سياست                
خارجى آمريکا را مستقل از دولتها         

 . و رئيس جمهورها تعيين ميکند

 

 تصاوير معموال       :يک دنيای بهتر      
در سفر اخير        .  گوياتر از کالمند      

بوش به اروپا بيش از صد هزار نفر        
دست به يک تجمع اعتراضی                      

در حاليکه بيش از           .  بزرگ زدند   
دويست هزار نفر به استقبال از                   

نقش و جايگاه اوباما        .  اوباما رفتند  
برای موقعيت و جايگاه آمريکا در           
صحنه بين المللی و مشخصا در                 
قبال اروپا چيست؟ تفاوتها کدامند؟           

 تشابهات کدامند؟ 

 

 بوش و سياست های           :آذر ماجدی  
ميليتاريستی و قلدر منشانه اش                    

. بشدت در اروپا مورد انزجار است       
اگر بخاطر داشته باشيد، پيش از                
حمله به عراق ميليون ها نفر در                 
اروپا عليه اين جنگ تظاهرات                   

مردم از اين نظامی گری،          .  کردند
تحميل کشتار ويرانی به ميليون ها           

خسته "  جنگ عليه ترور    "انسان و     
به دليل همين مخالفت با           .  شده اند  

 مردم      ،سياستهاى جمهوريخواهان     
اروپا اوباما را به بوش ترجيح                     

از اين رو اوباما با استقبال         .  ميدهند
 .بسيار گرمی در اروپا روبرو شد

 

بنظر من اوباما سيمای آمريکا را،            
الاقل کوتاه مدت، در عرصه بين               

اکنون نفرت  .  المللی متحول می کند     
و انزجار بسياری نسبت به آمريکا           

اوباما .  در سراسر جهان وجود دارد     
ميتواند اين نفرت و انزجار را تا                 

عمال نقش   .  حدود زيادی تقليل دهد      
تک ابر قدرت جهان را اکنون                     
اوباما بهتر از بوش ميتواند پياده                

البته اين به اين معنا نيست که           .  کند
اوباما دست به حمله نظامی يا لشکر        

جنگ .  کشی نمی زند، بهيچوجه           
ويتنام زمان رياست جمهوری جان         

بلکه برای    .  اف کندی تشديد شد           
مدتی ديالوگ و ديپلماسی نقش                    
بيشتری پيدا ميکند و زبان نرم تری         

آمريکا اکنون     .  استفاده می شود         
برای حفظ موقعيتش به اين تحول              

۶٧شماره   
يک فاکتور ديگر   .  يک طبقه هستند  

اين سمت گيری در عين حال                     
موضعگيری اين جريانات در قبال      
تحوالت سياسی در جامعه ايران            

 . است

 

جريانات راست پرو غربی و                   
قومپرست در وجود حزب                          
جمهوريخواه يک نيروی سوپر              
ارتجاعی و آماده به جنگ و حمله          
نظامی از جنس خودشان را می              

برای رسيدن به قدرت و يا           .  بينند
هموار کردن راهشان نيازمند چنين     

اميدشان به         .  نيرويی هستند        
پيشروی به نقشه عمل عمومی                 
آمريکا و اين حزب در تحوالت               

اين .  خاورميانه گره خورده است       
جريانات در عين حال مهره های           

 . چنين نقشه عملی هستند

 

اسالمی عمدتا      –جريانات ملی        
خود را مدافع حزب دمکرات می           

سياستهای اين حزب در              .  بينند
جامعه و در قبال ايران بيشتر به              

عوامفريبی يک   .  مذاقشان ميخورد  
رکن فعاليت سياسی اين جريانات          

در عين حال که سياستهای         .  است
بخشی از طبقه حاکم را پيش                      
ميبرند در همان حال ناچارند اين           
سياستها را به مردم حقنه و                          

از اين   .  برايشان قابل هضم کنند        
رو موقعيت حزب دمکرات تشابه         
سياسی مناسب تری برای اين                  

 . جريانات است
 

انتخابات آمريکا و سمت گيری اين      
جريانات در عين حال افشاگر                  
ماهيت رياکارانه و ارتجاعی                   
جريانات ناسيوناليست محافظه              

اسالمی   -کار، قوم پرست و ملی          
به صف اين نيروهای                 .  است

ارتجاعی حاکم نگاه کنيد، اين تمام        
افق و سياست و آرزويی است که           

 . *اين جريانات در سر دارند

 نشريه يک دنياى بهتر 
!را بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيد  
نشريه را تکثير و بويژه بدست کارگران پيشرو و 

نظرات و سواالتتان را با ما در ! کمونيست برسانيد
!ميان بگذاريد  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياست کنترل کارگری از زمان         
طرح آن تاکنون توجهات معينی           
را در صفوف فعالين راديکال و           
سوسياليست کارگری به خود                 

اما اين سياست     .  جلب کرده است    
مانند تمامی سياستهای کمونيستی       

اسد .  نيز مخالفين خود را دارد            
گلچينی از رهبری حزب                           
حکمتيست در مخالفت با اين                   
سياست خطاب به کارگران نکات       
متعددی را مطرح کرده است که          
بعضا فصل مشترک بسياری از          
مخالفين سياست کنترل کارگری         

بررسی و نقد اين                       .  است
استدالالت هموار کننده راه                      
سياست راديکال کمونيستی                     
کارگری در مواجهه با فالکت                
اقتصادی ای است که رژيم                      
اسالمی و سرمايه داری حاکم به          
طبقه کارگرو توده مردم                            

اين .  زحمتکش تحميل کرده اند          
 استدالالت کدامند؟ پاسخ چيست؟ 

 

اما پيش از پرداختن به اين                        
مجموعه الزم است چند کلمه ای          
در باره سياست چند وجهی ما در         
مقابله با سياست بيکار سازی و             

کنترل کارگری  .  اخراج بيان کرد   
يک پاسخ راديکال کارگری در            
مقابله با سياست به تعطيلی                       
کشاندن و جلوگيری از اخراج               
وسيع و گسترده کارگران و عدم           
پرداخت دستمزدها در متن                      
مبارزه برای سرنگونی رژيم                
اسالمی و خلع يد سياسی و                        
اقتصادی از قدرت سياسی حاکم          

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگری سياست کنترل کارگری       
را بمٽابه پاسخ مشخصی در کنار        
سياست هميشگی و عمومی خود         
در زمينه مقابله با اخراج و بيمه            

ما .  بيکاری مکفی مطرح ميکند        
عالوه بر اعمال سياست کنترل             

ممنوعيت :  "کارگری خواهان      
پرداخت کامل آخرين           .  اخراج

حقوق دريافتی به کارگرانی که            
بنگاه آنها تعطيل ميشود تا مقطع           

موظف .  اشتغال به شغل جديد            
شدن دولت به پيدا کردن مشاغل           

که در موارد بسياری                                 
کارفرمايان، بمنظور سودآوری       
بيشتر در سيکل کوتاه تر، حتی           
مواد خام و ماتريال مورد نياز             
توليد را با سودهای کالن به                   
فروش رسانده اند و کارخانه را          
به تعطيلی کشانده اند؟ آيا اين                
دوستان حاضر نيستند از تالش          
کارگران برای بازرسی دفاتر             
مالی کارخانه قبل از اعالم چنين       

 احکامی حمايت کنند؟ 
 

چه "  سود درخواستی "ٽانيا مقوله   
مقوله ای است؟ چگونه تعيين              
ميشود؟ آيا باالتر از نرخ سود              
متوسط در صنعت مورد نظر              
است؟ چرا اين رفيق رهبری                
حزب حکمتيست خود را اسير            
چنين مقوله اختياری کرده که              

سود "سود آوری را با نرخ                    
سرمايه مورد          "  درخواستی

قضاوت قرار دهد؟  آيا برای                 
" عدم سودآوری     "نشان دادن           

واحد توليدی الزم است دست به         
 اختراع مقوالتی زد؟ 

 
بعالوه اگر کارگران کنترل                   
کارخانه و واحد توليدی را در              
دست بگيرند و دست کارفرما و         
مديريت و حراست و ساير                     
نيروهای سرکوب و کنترل                   
کارگران را از پروسه توليد                  
برای دوره ای حذف کنند، باز             
هم اين دوستان حاضرند از عدم         
سود دهی صحبت کنند؟ آيا از              
پيش مطمئن هستند که در هيچ             
شرايطی اين کارگران نميتوانند         
دستمزد خود را با اداره کارخانه        
تحت نظارت و کنترل مجمع                
عمومی کارکنان فابريک تامين         
و پرداخت کنند؟ آيا بر پيشانی              
شان چنين سرنوشتی از پيش                
ٽبت شده است؟ بعالوه مساله بر         
سر سود دهی نيست، مساله ما             

. تامين معاش کارگران است                
مساله جلوگيری از به تعطيلی             
کشاندن و به فالکت کشاندن                   

در ادامه   .  زندگی کارگران است   
 :پرسيده ميشود

 
فرض که عملی شد و کارگران       "

توانستند تصميم بگيرند که اداره     
کارخانه را خود بعهده بگيرند،          
چگونه محصوالت کارخانه را           
بفروش ميرسانند و در بازار               

 کنترل کارگری و حزب حکمتيست
 »بی ربط به جنبش راديکال و سوسياليستی طبقه کارگر«

 على جوادى

مشابه برای کارگرانی که به دليل              
. تعطيلی بنگاه ها بيکار ميشوند                 

آموزش حرفه ای جديد به هزينه                
دولت برای کارگران که حرفه و يا           
رشته آنها بدليل تغييرات                                  

" تکنولوژيک از دور خارج ميشود       
بيمه "و همچنين خواهان پرداخت            

بيکاری مکفی برای همه افراد آماده       
 سال بر مبنای          ١٦به کار باالی          

پرداخت بيمه  .  آخرين حقوق دريافتی  
بيکاری مکفی و ساير هزينه های             
ضروری به کليه کسانی که بعلل               
جسمی يا روانی توان اشتغال به کار       

) يک دنيای بهتر          (،      "را ندارند     
 . هستيم

 

 :اسد گلچينی ميپرسد

کارخانه و شرکت هايی که اکنون         "
برای سرمايه داران در بازار سود          
درخواستی را ندارند چگونه ممکن       
است بوسيله خود کارگران اداره              
شود و توليداتش بتواند به مساله            
 " بازتوليد معيشت کارگر هم برسد؟

 
اين استداللی است که بعضا توسط           
بسياری از مخالفين کنترل کارگری       

اٽبات عدم سود آوری      .  ارائه ميشود 
واحد توليدی از قرار يک رکن رد            

. و نقد سياست کنترل کارگری است       
ظاهرا اگر بتوان اٽبات کرد که                    
واحد توليدی سود آور نيست به                   
دنبال آن بحٽ کنترل کارگری هم به        

چرا؟ معلوم     .  کناری زده ميشود        
در اين استدالل اين فرض و        !  نيست

ادعای کارفرما از پيش پذيرفته شده        
است که واحد توليدی ذيربط                         

تعجب آور است        !  سوددهی ندارد   
چگونه مخالفين سياست کنترل                   
کارگری حاضرند بدون هيچگونه           
بررسی دفاتر مالی اين کارخانجات        
از جانب مجمع عمومی و نمايندگان        
منتخب کارگران، اين ادعای                       
کارفرمايان را بپذيرند؟ آيا مواردی        
که کارفرمايان ادعا کرده اند                        
سوددهی ندارند تا بتوانند کارگران          
را به قبول دستمزد کمتر و يا اخراج        
و بازنشستگی وادار کنند، کم بوده            
است؟ آيا اين دوستان کم شنيده اند              

۶٧شماره   

رقابتی که سرمايه داران خود                 
نميتوانند از عهده هم بر آيند،                  
کارگران نيز وارد اين رقابت                    

 " ميشوند
 

اما .  ظاهرا سئوال معقولی است          
پيش فرض اين سئوال يک شرايط        
متعارف و روتين اقتصاد سرمايه         
داری است و نه شرايطی بحرانی          

. که جامعه ايران در آن بسر ميبرد        
گويا سياست کنترل کارگری در             
شرايطی طرح شده است که                       
سرمايه بطور روتين مشغول توليد      
و بازتوليد و انباشت و سود آوری          
است و کارگران و کمونيستهايی            
در چنين شرايطی به دنبال ايجاد             

در متن   "  کنترل کارگری  "جزاير   
جامعه آرام و روتين سرمايه داری       

اين شايد تحليل اين دوستان      .  هستند
اما واقعيت  .  از اوضاع جامعه باشد   

جامعه دستخوش     .  جامعه نيست    
. تحوالت جدی و تعيين کننده است        

مساله قدرت سياسی در جامعه باز        
. طبقه کارگر مدعی است          .  است

کمونيسم کارگری يک نيروی                 
جدی و اساسی در صحنه تحوالت        

شرايط جامعه بر        .  سياسی است   
خالف تصور اين دوستان                           

مردم در کمين     .  نيست"  متعارف"
مساله .  رژيم اسالمی نشسته اند          

بقاء مساله هر روزه رژيم اسالمی        
رژيم اسالمی برای بقاء خود     .  است

و تضمين حاکميت سرمايه هر                 
. روز ناچار است بزند، تا بماند               

نديدن اين جنبه از واقعيت جامعه           
بدون استٽناء هر نيرويی را در                
تدوين و اتخاذ تاکتيکهای سياسی           
خود به محافظه کاری و راست               

 .روی سوق ميدهد
 

بعالوه کنترل کارگری سياستی              
برای دوران کارکرد روتين و                  

. متعارف سرمايه داری نيست                
سرمايه داری در شکل مطلوب               
خود بدون مديريت و کنترل بر                

. پروسه توليد قابل دوام نيست                  
مساله کنترل کارگری عالوه بر             

١۴صفحه پاسخگويی به            



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مساله معاش کارگران در عين              
حال تعرضی جدی به يک رکن            
پايه ای نظام سرمايه داری حاکم          

مساله دخالت کارگران در       .  است
 .شرايط و وضعيت کارشان است

 
اما چرا اين منتقدين ما می پذيرند         
که کارفرمايان ميتوانند کاالی               
توليد شده را در بازار بفروش                
برسانند اما کارگران و کارکنان           
واحدهای صنعتی نميتوانند؟ مگر       
حذف مديريت و کارفرما و ابزار        
سرکوب کارگران چه تغييری در       
پروسه عرضه کاال به جامعه                 
ايجاد ميکند؟ کدام فونکسيونهايی        
حذف ميشوند که کارکنان هر                 
واحد توليدی قادر به تامين آن                 
نيستند؟ چرا اين دوستان تالش              
ميکنند که ٽابت کنند که کارگران         
و کارکنان اين واحدهای توليدی           
نميتوانند از پس اداره چنين                      
پروسه ای بر آيند؟ آيا اين سياستی       
است که قرار است به کارگران             
اعتماد به نفس بدهد؟ طبقه کارگر        
را به قدرت و نقش خويش در                  
اداره و کنترل جامعه متقاعد کند؟        
آيا اين پاسخ کمونيستی به                          

، "بلد نيستيد           "،            "نميتوانيد"
های، مبلغين   "  متخصص نيستيد  "

و متفکرين سرمايه به کارگران            
است؟ شايد در پاسخ به مساله                 

محصوالت کارخانه در     "  تحريم"
. بازار توسط سرمايه اشاره کنند         

اما اين بار هم از قرار بايد نقش              
مردم و طبقه کارگر در حمايت از       
تالش کارگران و هم طبقه ای                 

 ! های خود را ناديده بگيرند
 
کارگران نيز وارد اين رقابت              "

ميشوند، مساله ای که اساسا به          
استثمار بيشتر و هر چه ارزان             
تر کارگر مربوط ميشود و اينبار         
اين کارگران هستند که بايد در              
اين سيستم سرمايه دارانه هضم         
شده و کارگر ارزان و قرار دادی         

دنبال همکاران هر   !  استخدام کنند 
چه ارزانتر بگردند و خود اينبار         
مستقيما به استثمار خود                          

 ."بپردازند

 

توليدی را در دست دارند، منجر        
 خواهد شد؟

 

کنترل کارگران بر کارخانه و           "
توليد در شرايطی ممکن ميشود       
و درست است که کارگران                    
قدرتمند باشند، کنترل کارگری           

ضعيف ترين نقطه    بر کارخانه از  
در مناسبات کارگر و سرمايه              
دار نتيجه گرفته نميشود، يعنی          
شرايطی که االن اين بخش                    

 ."کارگران در آن قرار دارند

 

در اين جا تمام نقد به سياست                 
کنترل کارگری به يکباره                       

آنچه در باال         .  وارونه ميشود    
ارائه شده بود نقدی عمومی و              
استراتژيک بر سياست کنترل            

اما اکنون از           .  کارگری بود     
شرايط مطلوب اعمال سياست            
کنترل کارگری صحبت ميشود و     
مساله پيشبرد اين سياست تماما           

گره زده     "  قدرت کارگر    "به     
در اين شرايط انتقاداتی        .  ميشود

هضم شدن در    "که تحت عنوان      
، اجبار به    "سيستم سرمايه داری   

، عدم توانايی در     "استٽمار خود "
گرداندن واحد توليدی و تامين             

و غيره مد       "  سود درخواستی   "
نظر بود، تماما به کناری                         

آيا نبايد از اين بابت               .  ميروند
خوشحال بود؟ و انتقاد اين                      
جريان به يک انتقاد تاکتيکی در         
محدوده چگونگی اعمال سياست      

! کنترل کارگری خالصه ميشود      
انتقاد در اين چهارچوب به نقطه        
شروع و پرداختن به آن در                     
صنايعی که کارگر در نقطه                  

قرار دارد، محدود           "  ضعف"
چگونه است  :  ميشود؟ بايد پرسيد   

کارگرانی که دست به يک                     
اعتراض جدی زده اند، اعالم              
کرده اند که آماده اند تا واحد                   
توليدی را بمنظور تامين هزينه          
زندگی و حقوقشان راه اندازی            

جنبش "  ضعف"کنند، نقطه             
کارگری هستند؟ آيا کارگران              
نيشکر هفت تپه و کيان تاير هم            

و "  حلقه های ضعيف   "در زمره    
ضعيف ترين در مناسبات           "يا    

هستند؟ چه    "  کارگر و سرمايه      
فاکتورهايی اين ارزيابی از                  
موقعيت کارگران در اين بخش           
از صنايع را موجه ميکند؟ چرا          
اين دوستان برای مخالفت خود با      
سياست کنترل کارگری بر سر           

 کنترل کارگری 
 ...و حزب حکمتيست

در اين مجموعه از استدالل فرض           
گرفته شده است که کارگران برای           
کنترل کارخانه ناچار به استخدام              
نيروی کار ارزان و قراردادی                   
هستند و خود بناچار به استٽمارگران   

تالش ميشود  .  جديد تبديل خواهند شد   
همان اهدافی را به تالش کارگران           
برای کنترل و اداره واحد توليدی              
نسبت دهند که هدف سرمايه در                  
خشن ترين و ضد انسانی ترين شکل       

اين تالشی برای ترساندن      .  آن است 
هدف از کنترل      .  از پيشروی است     

کارگری راه اندازی واحد توليدی و        
پرداخت حقوق و مزايای کارگران          
در شرايطی است که خود کارگران         
و کارکنان کنترل واحد توليدی را             

ايراد اين اتهام به        .  در دست دارند    
کارگران که در پس اجرای کنترل            

جديد "  استٽمارگران"کارگری به        
تبديل ميشوند تنها يک انتقاد به                    
ظاهر چپ برای جلوگيری از                      
پيشروی طبقه کارگر در اين عرصه     

چرا بايد کارگرانی را که               .  است
برای تامين هزينه زندگی خود و                
کارکنان واحد توليدی دست به راه            
اندازی فابريک ميزنند متهم به                   

کارگران کرد؟ چه      "  استٽمارگری"
نفعی در اين سياست نهفته است؟               
اگر مجمع عمومی کارگران در                 
فردای کنترل کارگری تصويب کند        
که  تمام تالش خود را خواهد کرد              
که هيچ کارگری اخراج نشود،                   
دستمزد هيچيک از کارکنان از                  
متوسط دستمزد کارگران بيشتر                
نخواهد بود، باز هم کارگران                       
استٽمارگران جديد خواهند بود؟ چرا      
کارگران ناچارند کارگر قرار دادی       
و سفيد امضا استخدام کنند؟ چگونه          
است که به کارگران از يکطرف               
اعالم ميشود که قادر به تامين معاش       
و پرداخت دستمزدهای خود                         
نخواهيد بود و از طرف ديگر همين        
کارگران متهم به استخدام کارگر              
جديد با شرايط برده وار و ضد                     
انسانی ميشوند؟ اين دوگانگی                      
چگونه توضيح داده ميشود؟ بعالوه         
چرا کارگران از جانب يکی از                   
اعضای رهبری حزب حکمتيست           
از پيش متهم ميشوند که تالششان              
برای اعمال سياست کنترل کارگری      
به وضعيت بدتری از زمانيکه                    
کارفرما و مديريت کنترل واحد                 

۶٧شماره   
تالش و تحرک و ابتکار کارگران         
ميزنند؟ بعالوه بايد پرسيد که در             
شرايط حاضر سياست کنترل                   
کارگری را در کدام بخش از                     
صنايع ميتوان و بايد مطرح کرد؟          
در صنايعی که از نرخ سود بااليی       
بنا به ادعای سرمايه برخوردار              
هستند؟ آيا کنترل کارگری را بايد          

" ملی"و     "  دولتی"در صنايع          
مطرح کرد و صنايع خصوصی و        

را به حال خود رها          "  ضرر ده  "
کرد؟ آيا مشکل در اين است که                
کارگران اين واحدها از حد نساب         
تعداد کارگری الزم برخوردار               
نيستند؟ پاسخ اين دوستان به طرح         
آيين نامه کنترل کارگری بلشويکها      

در کليه       :  "که اعالم ميکند             
بنگاههای صنعتی، بازرگانی،               
بانکی، کشاورزی و غيره که تعداد      

) جمعا(کارگران و کارمندان آنها          
 نفر نباشد و يا داد و               ٥کمتر از     

ستد آنها ساليانه کمتر از ده هزار            
روبل نباشد، توليد، حفاظت و                   
خريد و فروش کليه محصوالت و         
مواد خام تحت کنترل کارگری                

 ، چيست؟."قرار ميگيرد

 

از سياست کنترل کارگری                         
بگذريم، به بررسی ويژگی پاسخ           
اين دوستان به مساله فقر و فالکت         
تحميل شده بر کارگران و توده                 

. های مردم زحمتکش، بپردازيم            
متاسفانه سياست حزب حکمتيست       
در اين زمينه پر تناقض و فاقد                  

يک روز از      .  انسجام الزم است     
مصادره انبارها و در مقابله با                  
سياست بيمه بيکاری صحبت                   

روز ديگر از مصادره            .  ميکنند
اموال سرمايه داران و روز سوم           
از بيمه بيکاری و تشديد مبارزات         

 . کارگران

 

کورش مدرسی به دنبال راه حل             
بی تحمل و بدون     .  چند روزه است   

طاقت خواهان حل چند روزه                    
. مساله بيکاری و گرسنگی ميباشد       

مبارزه برای بيمه بيکاری را در            
پاسخ به اين شرايط غير موٽر                   

سوال من اين        :  "ميگويد.  ميداند
است به يک آدم گرسنه، به يک               
جمعيت گرسنه ميگوييد چه بکند؟         
برای بيمه بيکاری مبارزه کند؟              
برای باالرفتن دستمزدها مطابق           

گويی دارد به     "  تورم مبازره کند؟    
آن بخش از                

١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رهبری حزبشان ميتازد که پرچم        
بيمه بيکاری را در دست گرفته            

مبارزه برای بيمه بيکاری و        .  اند
باالرفتن دستمزدها را برای مقابله     
با فالکت اقتصادی غير موٽر و             

به دنبال  .  دور از دسترس می بيند     
بر راه حل   .  است"  سريع"راه حل   

مورد نظر اين        "  رابين هودی   "
در "  مصادره انبارها "حزب يعنی   

پاسخگويی به گرسنگی و فقر                
 هزار    ۵:  "تاکيد ميکند؟ ميگويد      

نفر محله فالن شهر جمع بشوند و        
بروند انبار های محتکرين، که             
دولت هم جزو شان است، مصادر      
کنند؟ بروند محتويات انبار                      
محتکرين را بيرون بکشند و در           
محله تقسيم کنند، امکان پذير تر            

اين "  است يا بيمه بيکاری؟                
حزب "  تک نوبتی      "سياست       

حکمتيست قبال از جانب ما نقد               
آيا بايد به اين دوستان        .  شده است 

يادآوری کرد که درست است که          
انسان يک بار زندگی ميکند، اما          
يک روز زندگی نميکند؟ هر روز      
نيازمند حل معضل تامين معاش           

بر فرض که يکبار      .  زندگی است 
انباری مصادره شد، فردای                    
مصادره و پايان يافتن مصرف             
اقالم انبارهای مصادره شده با               
مساله گرسنگی چه خواهيد کرد؟        
اين سياست آنارشيستی بر خالف        
ظاهر دارای يک عنصر قوی               

 . پاسيفيستی و بی عملی است

 

اما اين تمام پاسخ اين دوستان                  
حزب حکمتيست در اوج        .  نيست

ناتوانی در پيشبرد اين سياست               
پاسيفيستی و روشن شدن                           
معضالت اين سياست، به جای             
کنار گذاشتن آن برعکس به دامنه        
آن افزوده و هر چه بيشتر به                    
خصلت غير کمونيستی آن می               

چگونه؟ کميته کردستان        .  افزايد
اين حزب در اطالعيه خود                      

کارگران اموال سرمايه    :  "ميگويد
داران و دولت را بايد مصادره               

اينجا ديگر صحبت از             ."  کنند
است و نه محصوالت          "  اموال"

از قرار ما    "!  انبارها"موجود در    
بايد از فردا شاهد سازماندهی                 

در مبارزه با       "  اموال"مصادره    

جمهوری سوسياليستی يک رکن      
سياست حزب اتحاد کمونيسم               

اما مصادره      .  کارگری است     
علی "  اموال سرمايه داران          "

العموم مقوله ای در قالب سياست      
. و سنت چپ پوپوليستی است              

سياستی برای اجتناب از مبارزه        
عليه مناسبات کار مزدی و لغو           
مناسبات استٽمارگرانه سرمايه          

سياستی که در زمان    .  داری است 
 به شدت در ميان چپ      ٥٧انقالب  

در اين        .  خلقی رايج بود              
چهارچوب مبارزه برای نابودی       
فقر و گرسنگی به مبارزه ای                
اساسا به غير از تالش برای                  
استقرار سوسياليسم بمٽابه پاسخ        
نهايی عليه فقر وفالکت خالصه        

آيا بايد گوشزد کرد که           .  ميشود
هدف ما نابودی مناسبات سرمايه      
داری و خلع يد سياسی و                           
اقتصادی از سرمايه در  پس يک    
انقالب کارگری است؟ ريشه فقر      
و فالکت و گرسنگی نظام                       

راه حل     .  سرمايه داری است        
نهايی آن هم نابودی اين نظام و            
استقرار يک نظام سوسياليستی          

شايد با تعجيل بگويند که          .  است
ما هم برای سوسياليسم مبارزه            

اما بايد   .  ترديدی نيست  .  ميکنيم
اضافه کرد نه در پس تحوالت             
حاضر و نه در تالش برای                    
استقرار فوری سوسياليسم و                

بلکه در       .  حکومت کارگری      
انقالب "فردای يک                                    

پس از دوره ای نا       ".  دمکراتيک
دولت "معلوم در پس حاکميت             

منشور "ناشی از                "  موقت
روی آوری رهبری    ".  سرنگونی

حزب حکمتيست به اين                            
سياستهای پوپوليستی مايه تعجب     
نيست، يک نتيجه دوری از                   
کمونيسم کارگری منصور                    

در "حکمت و محصول                            
جديد ليدرشيپ اين       "  افزودهای
 . حزب است

 

حزب حکمتيست با       :  در خاتمه   
اين سياستها به کجا ميرود؟ تاکيد       
بر نکته ای در پاسخ به اين                      

 کنترل کارگری 
 ...و حزب حکمتيست

آيا اين جوهر         !  گرسنگی باشيم؟    
سوسياليستی مبارزه حزب                            

ها در مبارزه با فقر و       "  حکمتيست"
فالکت و گرسنگی است؟ در اين                

 . زمينه بايد بيشتر صحبت کرد

 

اساسا به آن چيزی گفته             "  اموال"
. ميشود که در تملک هر فردی است       

مقوله ای بسيار فراتر از ابزار توليد       
و توزيع اجتماعی و يا حتی کاالهای       
ذخيره شده مورد نياز مردم توسط            

هدف ما    .  دولت و سرمايه است           
کمونيستها اساسا الغا مالکيت                       
خصوصی بر وسايل توليد و توزيع         
اجتماعی و نابودی مناسبات                         

صفت .  "استٽمارگرانه حاکم است       
مميزه کمونيسم عبارت از الغاء                 
مالکيت بطور کلی نيست، بلکه                  
عبارت است از الغاء مالکيت                      

ما بهيچوجه در صدد    ...  بورژوازی  
آن نيستيم که تملک خصوصی                    
محصوالت کار را، که مستقيما                  
برای توليد مجدد زندگی بکار                      
ميرود، از ميان ببريم، اين تملکی             
است که مازادی ايجاد نميکند تا با             
آن بتوان زحمت بازوی ديگری را           

ما تنها  .  محکوم حکم خويش ساخت     
ميخواهيم جنبه مصيبت بار اين                  

زيرا دراين  .  تملک را از ميان ببريم     
طرز تملک کارگر تنها برای آن                
زنده است که بر سرمايه بيفزايد و تا        
زمانی زنده است که مصالح طبقه             

مانيفست ."  (حاکمه مقتضی شمرد       
 ). کمونيست

 

مصادره انبارهای حاوی                                
محصوالت مورد نياز مردم ميتواند       
در شرايطی توسط کمونيستها بمٽابه      

اما اين اقدام   .  يک سياست اتخاذ شود   
يک سياست استراتژيک و پايه ای           
در مقابله بمنظور نابودی فقر و                  

سياستی تک نوبتی و     .  فالکت نيست 
از طرف    .  مقطعی و موقت است         

ديگر مصادره اموال، دارايی ها و           
اماکنی که نهادهای دولتی در طول          
حکومت رژيم اسالمی به زور يا از        
طريق دولت تصاحب کرده اند و               
قرار دادن اين اموال در اختيار                   
نهادهای منتخب مردم در فردای               
سرنگونی رژيم اسالمی و استقرار         

۶٧شماره   
کمونيسم .  سئوال حائز اهميت است    

کارگری بخشی از جنبش طبقاتی          
و گرايش معينی در صفوف                       

آن .  اعتراضی طبقه کارگر است        
جنبشی که افق پيشروی و پيروزی       
کل و تمام مبازه طبقه کارگر را               

از اين رو يک         .  نمايندگی ميکند  
مالک اصلی تعيين تعلق مشخص         
هر جريان و سازمانی به جنبش              
کمونيسم کارگری رابطه سياسی و      
عملی اين جريانات با طبقه کارگر،      
با اعتراضات و مطالبات                             
کارگری، با جنبش شورايی و                  
مجمع عمومی و کال سوخت و                 

سوسياليست   -ساز قشر راديکال         
اينکه احزاب و    .  طبقه کارگر است   

نيروهای مدعی کمونيسم کارگری       
مشخصا بعنوان يک حرکت در              
جنبش اعتراضی طبقه کارگر                 
فعاليت ميکنند يا خير يک مساله             
اصلی تعيين هويت سياسی و                    

اينکه از  .  طبقاتی هر جريانی است    
دل کدام سنتهای اعتراضی و                    
مبارزاتی در جامعه شکل گرفته            
اند، چه رابطه عملی و سياسی با            
طبقه کارگر در صحنه پراتيک               
اعتراضی دارند، مساله محوری           
تعيين هويت هر نيروی سياسی               

در اين     .  مدعی کمونيسم است         
زمينه ما شاهد عقب گردی عملی           
به سنگرهای چپ سنتی و غير                 

غير کارگری در           –کمونيستی     
مجموعه حرکت حزب حکمتيست       

چگونگی برخورد اين            .  هستيم
جريان به اعتراضات و تحرک               
طبقه کارگر يک مالک جدی در             
رابطه با تعيين موقعيت و جايگاه           

اتخاذ .  اجتماعی اين جريان است        
سياستهای چپ راديکال و راست و      
غير کارگری هر چه بيشتر                        
موجوديت اين جريان را به نيرويی   
در اين سنت اجتماعی نزديک                  

 . ميکند

 

آيا نيرويی در حزب حکمتيست              
قادر به جلوگيری از اين روند و              
برافراشتن پرچم کمونيسم منصور      

 !*حکمت هست؟ بايد ديد

 يک دنياى بهتر 
! برنامه حزب را بخوانيد و پخش کنيد  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 با خسته نباشی و         :کامران پايدار  
 ،تشکر از همراهيت در اين بحث       

کارخانه ماموت در کجا واقع                  
شده، توليداتش چيست و چند نفر          
 کارگر در آنجا مشغول به کارند؟

 

 کارخانه ماموت      :کارگر اخراجی  
قزوين واقع      -بين اتوبان کرج          

شده و توليدات اين کارخانه شامل        
انواع اتاق کاميون، يخچال و                  
کانسک و انواع تانکر و                             

. محصوالتی در اين زمينه است          
 1500در اين کارخانه بيش از              

نفر کارگر قراردادی سفيد امضا         
در تمام ساعات شبانه روز                       

 . مشغول به کارند

 

اين کارخانه دولتی   :  کامران پايدار 
است يا خصوصی؟ اصال فرقى           

 دارد دولتی يا خصوصی باشد؟ 

 

ضرب المثل      :  کارگر اخراجی     
می گويند روزی      !  قشنگی هست  

به مرغی گفتند فالن جا عروسی          
روز !  است مرغ گفت به من چه         

ديگری به همان مرغ گفتند فالن          
جا عزاداريست مرغ بازهم گفت         

آخرش مرغ درد دلش     !  به من چه  
را باز کرد و گفت چه عزا و چه            
عروسی در هردو حالت برای               

! پذيرايی گردن مرا می زنند                  
اصل .  ببخشيد اگر حاشيه رفتم          

مسئله يکی است و آن فقر و                      
بدبختی و استثمار و بيحقوقی                  
زندگی ما کارگران و خانواده                 
هايمان و ثروت های سرشار و             

. باد آورده برای سرمايه داران             
. آسمان همه جا يک رنگ است            
. کارخانه ماموت خصوصی است     

اين کارخانه متعلق به سرمايه دار       
ميلياردری به نام گرم رودی                   

گرم رودی از بيشرفی و           .  است
پستی تا باال کشيدن دستمزدهای           
ما کارگران باهزار بهانه و                      

او فقط کارگر   !  نيرنگ لنگه ندارد  
در .  را برای کار ميخواد و کار           

بسياری موارد حتی حاضر نيست      
کارگری را که برای بيان                          
مشکالتش به او مراجعه کرده در        

خسارتی به کارگر مصدوم با               
اخراجشان از شر اين کارگران          

 . يواشکی خالص ميشود

 

چی شد که         :  کا مران پايدار        
اخراجت کردند؟ حاال چکار                 

 ميکنی؟

 

من فکر ميکنم      :  کارگر اخراجی  
حاال ديگر کار قراردادی و                    
اخراج پی در پی کارگر قديمی و       
بکارگيری کارگران جوانتر با           
پرداخت دستمزدهای کمتر به              

 تحميل کار سخت و                         ،آنان
سنگينتر در شرايطهای بدتر به          
کارگران تازه نفس و جوان تر به       
يک روال عادی، روزمره و                
پيش پا افتاده در بين تمام                           
کارخانه ها و مراکز صنعتی                

قانون و       .  تبديل شده است            
حکومتشان همين رو ميگه،                  
اسالم و شرع و عرفشان هم                  

اداره کار و بيمه هم     .  همينو ميگه 
کارگر .  از اينها حمايت ميکند          

متفرق و تنها، بی پناه و بدون                
پشتوانه به همراه خانواده زجر           

 با تنی ناتوان و افکار      ،کشيده اش 
 با کابوس گرسنگی و            ،پريشان

غم نان و بيماری و هزار درد               
 در ميان اين       ،بی در مان ديگر      

همه بال و بدبختی که از سراپای         
اين زندگی می بارد اسير شده               

 سالی در کارخانه         4من   .  است
ماموت سابقه کار قراردادی                 

امسال برطبق قانون             .  داشتم
 هزار     219خودشان دستمزدم         

با اضافه کاری           .  تومان شد     
 تومان هم که انجام 1300ساعتی  

ميدادم سرماه چيزی نزديک                 
.  تومان دستم ميامد     350 تا    300

خوب آخر با اين پول که نمی شه        
در اطراف کمال   !  حتی زنده ماند  

چقدر اجاره   .  آباد کرج مستاجرم   
خانه، چقدر هزينه های زندگی،         

آخرش ...چقدر برج زندگی و             
تصميم گرفتم مشکالتم را با گرم        
رودی در ميان بگذارم تا شايد              

. چاره ای به زندگيمان باز شود          
چند بار مراجعه کردم با بی                   

. محلی و تمسخر بدرقه ام  کرد           
آخرش يک روزی عصبانی شد         
و گفت بد جوری پا پيچم شده                 

تو ديگه به درد من                        !  ای
چند روز بعد منشی        !  نميخوری

کذايی اش منو خواست و گفت             

 کارگران و فقر 
 ! با يکی از کارگران اخراجی کارخانه ماموت

حرف گرم رودی به     .  دفترش بپذيرد 
اينجا :  کارگران هميشه اين است           

کارخانه است و ما از شما فقط کار            
مشکالت خانوادگی و          .  ميخواهيم

اقتصادی شما و خانواده اتان در                 
بيرون از کارخانه به خودتان                       

مشکالت را در           .  مربوط است     
همانجا بگذاريد و در اينجا با                         
صداقت و تعصب روی اهداف                   
کارخانه در جهت توليد بيشتر و                 

من قبال در سايپا که       !  بهتر کار کنيد   
يک مرکز صنعتی گسترده و دولتی        
است هم چندين سال بصورت                      

آنجا هم تقريبا    .  قراردادی کار کردم   
پايه دستمزد     .  همين شرايط بود         

حداقل بر مبنای قانون کار خودشان،      
قراردادهای سفيد امضا و يک طرفه      
که در همه حال حق با کارفرما                    
است، اضافه کار اجباری در تمام             
ساعات شبانه روز و حتی تعطيالت        

 بدون اينکه حق       ،و روزهای جمعه    
 فقر و بازهم    ،اعتراضی داشته باشی  

فقر و گرسنگی و محروميت و                    
شرمندگی در برابر زن و بچه                      

 . هايمان

 

ساعات کار و            :  کامران پايدار     
خطرات کار در اين کارخانه                        

 چيست؟

 

 2کار در اينجا           :  کارگر اخراجی   
دستگاهها بايد يکسره      .  شيفته است  

 صبح  7شيفت يک از     .  روشن باشند 
 عصر  7عصر و شيفت دوم از        7تا  
البته در آخر ماه هم طبق      .   صبح 7تا  

حساب کتاب خودشان مبلغ ناچيزی        
هم بعنوان اضافه کاری به همراه               

در اينجا   .  دستمزد پرداخت ميکنند     
خطرات کاری بيشتر مربوط به                 
دستگاههای پرس و کوره رنگ                 

بارها پيش آمده که انگشتان يا       .  است
دست کارگری در البالی دستگاه              
پرس له و لورده و قطع شود و يا                 
کارگرانی که در کوره رنگ کار              
می کنند اکثر آنها پس از مدتی به                
بيماريهای تنفسی، تنگی نفس و آسم        
مبتال می شوند که در همچنين                      
مواقعی گرم رودی با زيرکی و                  
دسيسه چينی پشت پرده با اداره کار         
و بيمه بدون پرداخت هيچ حق و                 

۶٧شماره   
اين برگه تسويه حساب و                              

به همين سادگی کارم       !  خداحافظی
 .را از دست دادم 

 

 حاال چکار ميکنی؟ : کامران پايدار

 

از .  بيکارم.  هيچی:  کارگر اخراجی 
. صبح تا شب به هر دری ميزنم              

 هزار تومانی       250.  آخرش هيچ   
 ماه آن   2 طی اين    ،پس انداز داشتيم  

چند روز پيش     .  را هم خورده ايم      
تصميم گرفتم بساط دست فروشی          

يکی دو    .  راه بياندازم و واکسی         
آخرش ماموران  .  روزی کار کردم  

نيروی انتظامی به جرم                                
دستفروشی به سرم ريختند و بعد            

 ،از کتک مفصلی که خوردم                    
 هزار     30وسايلم را که حدود                 

. تومانی ميشد با خود بردند و رفتند      
از همه بدتر باز شدن مدرسه و                 

مدرسه .  مدرسه رفتن پسرم است       
يک هفته ديگه باز می شه اما                    
هنوز موفق نشده ايم پسرم را ثبت          
نام کنيم و حتی حداقل لباس و کيف        

خيلی .  و کفشی برايش بخريم               
اوقات بغض تلخی گلويم را                        

اما باز به روی خودم             .  ميفشارد
نمی آورم و همچنان سرگردان به          

 . هر چيزی چنگ می زنم

 

چرا به اداره کار و     :  کامران پايدار 
بيمه عليه گرم رودی شکايت نمی         

 کنی؟

 

چند سال پيش که      :  کارگر اخراجی 
از سايپا اخراجم کردند جوان تر             

در آن زمان    .  بودم و کم تجربه تر      
با جديت و پی گيری سعی کردم              

. مثال حقم را اثبات کنم و بگيرم               
بعد از کلی دوندگی و سر دواندن            
آخرش هيچ شد و فهميدم اگر بيشتر     

اغتشاش گر  "پافشاری کنم به جرم      
پايم به دادگاه و         "  و ضد انقالب     

مسئله را  .  زندان هم باز خواهد شد     
رهايش کردم و حاال هم شرايط                

 . همان است که بود البته بدتر

 

يا فکر ميکنی اين     آ:  کامران پايدار 
فقط مشکل تو تنها است يا همه                  
کارگران با همچنين شرايطی دست     

 به گريبانند؟

١٧صفحه    



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اصال بيکاری و     .  به هيچ وجه فقط مشکل من نيست              :  کارگر اخراجی  
 ، تهديد و سرکوب       ،اخراج و کار قراردادی، اضافه کاری و بيحقوقی                

برنامه همه روزه و سراسری دولت و صاحبان کارخانه عليه کارگران                 
اين مشکل سراسريست که خانواده های ما           .  است تا سود بيشتری ببرند       

کارگران را به سمت فقر و نداری، بيماری و تن فروشی، در بدری و بی                
 . پناهی سوق ميدهد

 

 آيا حاال که بيکاری و فقر و بدبختی درد مشترک همه                       :کامران پايدار  
 کارگران است فکر ميکنی دولت چاره ای به حال کارگران داشته باشد؟

 

اما چاه پشت سر چاه دارد که هر روز ما        . چاره که ندارد: کارگر اخراجی 
 *. را به عمق بدبختی بيشتری پرتاب کند

گداهائی که  .  می شوند که نتيجه آن افزايش گداها در سطح شهر هست                
وضع اقتصادی در ميان مردم بسيار        .  اکثرا را کودکان تشکيل می دهند      

عده کثيری از بی خانگی در کنار جاده ها و در زير                       .  متفاوت است  
عده قليلی در کنار خانواده های خود در                    .  چادرها زندگی می کنند        

سرمايه دارها داراتر ميشوند و بی          .  قصرهای دلگشاه زندگی می کنند       
نيست بلکه   "  نظام مردمى  "نظام حاکم بر افغانستان         .  بضاعتها فقيرتر  

نظام خودخواه و ديکتاتور است که از نظام امپرياليستی آمريکا                                 
سرچشمه ميگيرد و روز به روز ثروت و بروکراسی و عشاير حاکمتر               

با وجود چنين مشکالتی از جانب رئيس دولت نيمی از سرمايه  . می شود 
  .کشور صرفٌا بابت حقوق ماهانه بروکراتها به مصرف ميرسد

 

با اين وضع چگونه راه ترقی و پيشرفت جامعه را می توان يافت؟  در                   
حالی که ما از کنار سرمايه های اصلی خود که کودکان امروز و                               
رهبران آينده جامعه هستند با بی رحمی و بی توجهی ميگذريم و                                

کودکانی که از خانواده و سرپناه و          .  کمترين توجه را به آنها نمی کنيم         
حمايت جامعه محروم هستند و برای امرار معيشت دست به کارهائی                   

آنها .  می زنند که جسم ظريف آنها قادر به انجام چنين کارهائی نيستند                  
هر روز با خطر تجاوز جنسی روبرو می باشند که هر روز آمار                              

کودکانی که امثال آنها در کشورهائی        . تجاوزات باال و باال تر می رود        
مشغول "  ناجيان افغانستان  "و يا      "  صلح بانان  "که اکنون به عنوان           

 .مبارزه به ظاهر به مخالفان دولت هستند مشغول تحصيل خود می باشند  
 مگر کودک با کودک فرق دارد؟

  

پس چطور می توان ادعا کرد که افغانستان رو به پيشرفت و ترقی                           
است؟ در حالی که کسانی که خود را ناجی يا صلحبان خطاب ميکنند                     

 خود در ناامنی و از بين بردن اين جامعه و مردم وحمتکش نقش دارند                
همين حافظين صلح از يک سو به طور مخفی به دهقانان پول می دهند                .

کشت کنند  )  خشخاش(و يا توسط طالبان آنها را تهديد می کنند تا کوکنار             
و از سوی ديگر ارگان و حتی وزارتی را برای محو کشت کوکنار                          

اين سياست دوگانه دولت که بهتر است بگوئيم سياست          .  تشکيل می دهند  
 . کشور افغانستان را به نابودی سوق می دهد،دوگانه آمريکا

 

و هراز چند گاهی کشورهای قدرتمند دنيا و در رائس آنها آمريکا                             
کنفرانسی را ترتيب می دهند مبنی بر اينکه کمکهای خود را در آن                          

البته کمکهاى مالی بيشتر مد نظر است که از             .  کنفرانس تمديد می کنند    
مجرای ان جى اوها و يا موسسات که به نمايندگی از همان کشورها در                 
افغانستان فعاليت دارند به مصرف می رسند که اکثر مبالغی را که در                   
آن کنفرانس برای بازسازی افغانستان تخصيص داده ميشود را با خود                 

با پرداخت حقوقهای گزاف به اتباع خود          (به کشور خود بر ميگردانند         
يا موئسسات مشغول      NGO که در افغانستان کار ميکنند و در همان               

 ) فعاليت هستند

 

اما دست آمريکا و ناتو و جمهورى        .  دست مردم همه جا کوتاه شده است       
هرگاه هم ژورناليست و يا     .  اسالمى و فرقه هاى اسالمى دراز شده است        

 شبکه می    15 که تعداد آنها به          ،خبرنگاری از طريق شبکه تلويزيون       
 ميخواهد حرفی در اين رابطه بگويد او را به دادگاه ميکشانند و به              ،رسد

 نتيجه اينست   .جرم اخالل در نظام صدای وی را در گلو خفه می سازند             
اختناق جديدى وجود دارد که           .  که در افغانستان آزادی وجود ندارد             

 . اسامى جعلى بر خودش ميگذارد

 

زنده باد آزادی   .  ما به اميد آزادی و عدالت کار ميکنيم و زنده می مانيم               
 ! * مرگ بر تبعيض،زنده باد عدالت و برابری –

 ... با يکی از کارگران اخراجی کارخانه ماموت

۶٧شماره   

 افغانستان از ديدگاه يک جوان کمونيست
 

 افغانستان-کابل  –عليرضا حيدرزاده 

افغانستان پس از شکست روسها که به ظاهر خود را که هيچ شباهتی به                   
 دستخوش جنگهای       ،معرفی کرده بودند      "  کمونيسم  "،کمونيسم نداشت   

جنگهائی که برای بدست گرفتن هرچه بيشتر قدرت و         .  داخلی قرار گرفت  
نظام درگرفت و البته با تحريک قوميت های مختلف افغانستانی هر روز               

 تحريک هزاره ها بر         ،تحريک پشتونها برعليه هزاره ها        .  تشديد ميشد  
تحريکهائی که از بيرون مرزهای افغانستان روز به            ...  عليه تاجيکها و     

 . روز شدت می يافت
 

می خواند   "  صلح خواه  "جمهوری اسالمی ايران که خود را کشوری                  
پاکستان که فقط قصد خرابکاری را           .      هزاره ها را تحريک می کرد          

داشت و هنوز هم دارد هر گروهی را که به نفعش کار می کرد را حمايت         
 3خوب به هرحال افغانستان با چنين وضعى تقريبا             .  و تحريک می کرد    

سال را سپری نمود و بطور وحشتناکی که امکانات زيربنائی و زير                          
ويرانى کشور  به طور          .  ساختى خود را به طور کامل از دست داد                   

عده کثيری از   .  اسفناکی به روحيه مردم افغانستان صدمه جدى وارد کرد          
. مردم به کشورهای همسايه و کشورهای اروپايی و آمريکا مهاجر شدند               

چنان دامنه جنايات گسترده شده بود که            .  عده ای کشته و مجروح شدند         
 گورها  ،جناب کرزی "  دولت مردمی " سال آمدن به ظاهر      6اکنون پس از    

هرروز با وجود پوليس و       .  دسته جمعی پيدا و کشف می شود         )  قبرهای(
بازهم مردم شاهد زد و خوردهای نيروهای دولتی با             )  سپاه(اردوی ملی    

 .مخالفان دولت هستند که خود بر تضعيف روحيه مردم زيان آور است
 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان که به قول رائيس دولت آقای کرزی                   
 خود  ،"دولت مردمی می باشد و حامی دموکراسی در افغانستان است                 "

آمريکا و انگليس خود    .  دست نشانده آمريکاى جنايتکار و تروريست است       
نظام طالبانی را توسط پاکستان در افغانستان به راه انداختند و بعد از چند                
سال آمريکا به همراه متحدين خود برای سرنگونی طالبان به افغانستان                   

 ، سال از آمدن نيروهای ناتو در افغانستان ميگذرد               6واکنون که    .  آمدند
تغيير عمده ای در عرصه بازسازی يا انکشاف افغانستان رخ نداده است                

روزانه .  که اين خود نشان دهنده فريبکاری آمريکا در افغانستان می باشد            
جان دهها افغان را به بهانه سرکوب کردن مخالفان دولت ميگيرند و اگر                 
از جانب دولت افغانستان اين کارشان مورد اعتراض قرار گيرد صرفٌا با              

دهها کودک بی گناه بی سرپرست      .  يک عذر خواهی مسئله را می پوشانند      



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين يادداشت عمدتا به به وضعيت       
واقعى امروز مردم در کشورهاى      

. سابق بلوک شرق اشاره دارد               
کمونيسم کارگرى هيچوقت                     
شوروى و اقمارش را                                  
سوسياليستى نخواند و مورد                   

ما همواره با      .  حمايت قرار نداد     
دقت و تعريف روشن اين نظام را        

. سرمايه دارى دولتى ناميديم                 
عالقه مندان ميتوانند ديدگاههاى          
کمونيسم کارگرى را در اسناد               

 . مربوطه دنبال کنند

 

اما تفاوتى دراين قسمت دنيا وجود      
داشت که مردم در جوانب زيادى        

 هر چند    ،حقوقى.  راحت تر بودند   
 برسميت شناخته شده بود       ،محدود

که نتيجه سازش طبقات باال در              
روسيه با انقالب کارگرى اکتبر           

درست است آن انقالب                .  بود
شکست خورد ولى خواسته هائى        
را تحميل کرد تا ناسيوناليستها               
بتوانند با همان نام سرمايه دارى          

مردم .  روسيه را بازسازى کنند        
اين کشورها و بيرون اين                           
کشورها و حتى دولتها و                             

 آگاهانه به اين نظام        ،ژورناليستها
دراين .  ميگويند"  سوسياليستى"

 ،مطلب وارد اين نکات نميشويم          
. فقط مقايسه دو وضعيت است              

مقايسه اى که مردم را به اين                   
 . نتيجه رسانده که قبل بهتر بود

 

اتحاد جماهير شوروی در طول           
 ،هفت دهه موجوديت خود                       

توانست با اتکا به کار ارزان و              
شاق طبقه کارگر روسيه به يکی          
از بزرگترين دستاوردهای تاريخ       
خود برسد و يک جامعه صنعتی          

موضوعى که هدف     .  را برپا کند    
اوليه و آرمان بورژوازى روس          

اما تحت تاثير انقالب                   .  بود
 دراين جامعه خدمات                ،روسيه

بهداشتی و آموزشی تا دوره                    
و (دانشگاهی رايگان بود                          

دانشجويان کمک هزينه زندگی            
جامعه ای که    )  دريافت می کردند   

 هزينه آب و برق و        ،در آن اجاره  
 يا     ، وسايل نقليه عمومی             ،گاز

مجانى بود و يا سوبسيد تعلق می          

بلکه جنگ و خونريزی به جز             
الينفک از سرنوشت مردم اين            

اتفاق های اخير     .  منطقه بدل شد    
گرجستان و آبخازيا و قبلتر چچن      
 .و غيره صحتی بر اين مدعاست

 

 

نه فقط هيچيک از وعده های                
طاليی آنتی کمونيست ها عملی          
نشد بلکه پس از گذشت دو دهه            

در "  پايان کمونيسم   "از اعالم        
 امروز ديگر     ،بلوک شرق سابق    

هيچ چيز برای شادمانی وجود            
برچيده شدن اين نظام با          .  ندارد

تمام ماهيت ضد کارگرى و ضد         
کمونيستى آن به زبان خود                     
شهروندان اين کشورها در يک          

 يک کالهبردارى        ،کلمه فاجعه   
ميليون ها انسان به        .  بوده است  

. ورطه فقر پرتاب شده اند                      
سرمايه داری آزادی عمل کامل         
يافته است و سطح دستمزدها و           
مزايا در شرق و غرب زير                   
فشار افزايش رقابت های شغلی         
و صنعتی ناشی از سيل بيکاران        

ناظران و     .  کاهش يافته است        
صاحبنظران همين جوامع در             

 آلمان شرقی و      ، رومانی ،روسيه
ديگر کشورها برآنچه که از آنها        

: ربوده شده است مرثيه ميخوانند      
ما در نظام کمونيستی زندگی            "

. شغل داشتيم     .  بهتری داشتيم     
با انتقال شغل ها     !"  امنيت داشتيم 

 که  ،به کشورهای اروپای شرقی     
در آن دستمزدها پايين تر و                    

 ،بيکاری افزون تر است                         
کارگران اروپای غربی نيز                  
ناچارند روزهای کار طوالنی            

  و            ، دستمزدهای کمتر           ،تر
  .مزايای ناچيزتری را بپذيرند

 

اما اين تنها بخشی از کل داستان         
و اعتراف به بخشى از حقيقت             

 يعنی       ،برای ديگران      .  است

 "!در کمونيسم زندگی بهتری داشتيم"
 

 على طاهرى

جامعه ای که در آن سطحى        .  گرفت
از رفرمها تحميل شده بود و نهايتا             
درجه اى از امنيت اقتصادى وجود          

بحث برسر کمبودها و کيفيت     .  داشت
و توقعات باالتر بود و نه نيازهاى             

 در   1993اين نظام در سال         .  اوليه
حالی که جهان سرمايه داری در                
بحران اقتصادی خرد کننده غوطه           

 توانسته بود بيکاری را              ،ور بود   
 55پايان يافته اعالم کند و برای                 

سال يعنی تا زمان سقوط بلوک                   
 معضل بيکارى پايان يافته             ،شرق

در روسيه تامين يک           .  باقی ماند   
نظام تامين خدمات در مواردى بهتر       
 . از مدلهاى دولت رفاه در غرب بود

 

انقالب کارگرى اکتبر در روسيه              
يک الگوی هدايت کننده برای                     

الگوئى که با     .  بشريت امروز است    
رفع محدوديتهاى آن انقالب ميتواند        
بشريت را از وضعيت فالکتبار                 

محدوديت هاى اين    .  امروز رها کند   
انقالب و شکست آن و برپائى يک            
سرمايه دارى دولتى و بن بست آن            

 موجبات    ،بعد از شش هفت دهه              
تغيير از درون و اصالح سيستم                 

پروسه اى  .  سرمايه داری دولتی شد    
که با تعرض بی سابقه به                                  

در غرب شروع شده           "  کمونيسم"
بود و بسرعت اين روند کل اروپای         

. شرقی را در کام خود فرو برد                   
شعار می دادند که گورباچف راه را        
برای ايجاد يک جامعه مصرفی                 

جامعه ای که در    .  مرفه خواهد گشود  
آن شهروندان روسيه با حساب های        
بانکی ورم کرده و درآمد های ناشی        
از شغل های ايجاد شده در يک                    

 در مرکزهای      ،اقتصاد بازار فعال     
خريد رنگارنگ و لوکس صف                  
خواهند کشيد و فقسه های لبريز از           
کاالهای مصرفی را خالی خواهند           

برخی ديگر خيال دوران تازه       !  کرد
ای از يک دموکراسی چند حزبی              
شکوفا و آزادی های مدنی گسترده           

اما امروز هيچ بورژوا       .  را ميدادند  
دست راستی جرات تکرار                            
شعارهای اين چنينی قبل از                           

. فروپاشی شوروی سابق را ندارد           
چرا که نصيب مردم روسيه بعد از          

 نه   ،فروپاشی سرمايه دارى دولتى        
تنها ذره ای بهبود اوضاع نبوده                  

۶٧شماره   
 که   ،سرمايه گذاران و شرکت ها         

اکنون به بازارها و فرصت های            
تازه ای برای سرمايه گذاری                    

 و از پايين     ،سودآور دست يافته اند    
رفتن هزينه کار در نتيجه رقابت            
شغلی در ميان کارگران بهره می          

جای "  براندازی سوسياليسم   "،برند
اما اينها دسته اقليت     .  پايکوبی دارد 

چه دليلى دارد که      .  و انگلی هستند   
اکثريت مردم کارکن جهان از                  
نتايج اين تحوالت خوشحال باشند؟       
از زمان سقوط اردوگاه شرق و              
تحوالت در سرمايه دارى و                      
برگشت به الگوهاى بردگى تمام            

 انبوه نيروی کار به اين سو          ،عيار
امروز .  و آن سو پرتاب ميشود            

يک نيروی کار جهانی در ابعاد              
 ،چندين برابر نيروی کار امريکا          

که آماده است در برابر دستمزد               
 در انتظار        ،ناچيز استخدام شود       

. شرکت های خارجی نشسته است       
افزايش رقابت در عرصه اشتغال         
معضالتی برای کارگران غرب            

کارگران .  اروپا فراهم آورده است     
 توماس کوک و       ، کرايسلر  ،دايملر

ديگر شرکت ها به منظور                          
جلوگيری از پرواز شغل هايشان           

 اسلواکی و         ،به جمهوری چک        
ديگر کشورهای سابق بلوک                    

  اکنون با روزکار طوالنی          ،شرق
تر و در برخی موارد با دستمزد              
کمتر و بدون افزايش مزايا کار                

 . ميکنند

 

 12 ساله  و خواهر               14کارول   
ساله اش الينا هر روز در ميان تل          
زباله های صنعتی شهر سويتو                
چلو ويس در لهستان باال و پايين             

نجا به همراه پدر    Jآنها در   .  ميروند
خود به دنبال آهن پاره و زغال                 
سنگ نيم سوخته يا هر چيز                        
ديگری که آنها را قادر سازد پولی         
به دست آورند و غذای ناچيزی               

 ساله    49پدر    .  بخرند می گردند      
در کمونيسم ما    :  "کارول می گويد   

و اين     ".  زندگی بهتری داشتيم         
ندايی است که هر روز بيشتر و               
بيشتر  نه تنها در لهستان بلکه در            
تمامی کشورهای سابق اروپای              

او .  شرقی و روسيه شنيده ميشود         
 سال برای   25من  :  "ادامه می دهد  

اما .  تنها يک شرکت کار ميکردم        
هيچ .  اکنون نميتوانم کار پيدا کنم         

آنها تنها کارگران          .  نوع کاری    
به ."  جوان و ماهر می خواهند             

گفته گوستاو             
١٩صفحه   



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مولنر تحليل گر سياسی انستيو تی      
واقعيت اين است که     "الزلو تلکی   

وقتی شرکت های خارجی به                  
 آنها تنها به دنبال              ،اينجا ميايند   

 سال      30استخدام افراد زير                 
اين به اين معنا است که            .  هستند

. نيمی از جمعيت بيرون می افتد          
اين ممکن است برای پر کردن              
جيب شرکت های خارجی مفيد             
باشد اما به سختی می تواند برای          
آن بخش از جمعيت لهستان که               
ناچار است برای ادامه بقا هر                 
روز از کوه زباله های صنعتی             
بيرون باال و پايين برود مناسب            

در نظام سوسياليستی هميشه    .  باشد
برای همه کار وجود داشت و                  
هميشه همه جايی برای زندگی              
کردن و مدرسه رايگان برای                 
رفتن و دکتری بدون حق ويزيت          

 ".برای ديدن داشتند
 

پس بايد در خوشحالی                                  
روشنفکران به اصطالح                           

سقوط "دموکرات و نظم نوينى از       
  شک کرد" کمونيسم

 

اين واقعيت که سقوط بلوک شرق        
نتوانسته است به اکثريت مردم              
هيچ خيری برساند بر کسی                      

 سال   17بيش از      .  پوشيده نيست  
 مردم  ،پس از فروپاشی اين بلوک     

به شکلی غير قابل محاسبه فقيرتر      
در روسيه فقر سه برابر       .  شده اند 

 ،از هر ده کودک يکی     .  شده است 
 ،يعنی سه ميليون کودک روسی          
. مانند جانوارن زندگی می کنند           

 هزار   50 تا     30  ،تنها در مسکو    
. کودک در خيابانها می خوابند             

 با سوادی در      ،متوسط طول عمر   
 و سطح درآمد       ،ميان بزرگساالن  

يک گزارش  .  در حال سقوط است   
از سوی بنياد اروپايی کودکان که        

 منتشر شد فاش         2000در سال      
 در صد از کل                  40کرد که         

جمعيت کشورهای سوسياليستی          
 ميليون نفر در        160سابق يعنی     

نرخ مرگ و   .  فقر به سر می برند     
مير در ميان کودکان و شيوع                  

به .  بيماری سل افزايش يافته است     
حد کشورهای جهان سوم رسيده          

سالمت بودند و تغذيه خوبی                  
زندگی بازنشستگان و         .  داشتند

معلوالن تامين می شد و از                     
. داروی مجانی برخوردار بودند      
". بيمارستان های ما رايگان بود      

به گفته او اکنون همه چيز تغيير          
امروز اگر کسی       :  "کرده است   

پول نداشته باشد حق معالجه                 
و اغلب مردم       .  شدن هم ندارد      

اقتصاد ما ويران        .  پول ندارند   
 ".شده است

 

وضع چه کسانی بهتر شده است؟      
واسالو هاول نمايش نامه نويس         
رييس جمهور شده چک از يک          
خانواده به شدت ضد کمونيست          

پدر هاول يکی از        .  پراگ است  
زمين داران بزرگ پراگ بود که      
اموالش مصادره شد و اين                      
امالک در خدمت منافع عمومی         

چهل سال بعد هاول     .  قرار گرفت 
به عنوان رييس جمهور و مورد         
تحسين غرب به عنوان پرچم دار      
آزادی انديشه مسئوليت                            
بازگرداندن گسترده اموال ملی          
شده از جمله قصر لوسرنا و                  
ديگر اموال خانواده خود را به            

حاال پرسش اين        .  عهده گرفت   
است که ايا او پرچمدار آزادی             
انديشه است يا وارث زرق و                
برق اموال خانواده اش که                      

براندازی "منفعت مادی در                  
 داشته است؟" سوسياليسم

 

کليسای کاتوليک رم برنده ديگر        
دولت جديد سرمايه داری       .  است

مجارستان اغلب اموال واتيکان        
را که به وسيله رژيم سابقى ها             
در خدمت منافع عمومی قرار              
گرفته بود به آن بازگردانده                    

با باز پس گرفتن بسياری        .  است
از امالک سابق خود در اروپای         
مرکزی و شرقی و کليسای رم            
دوباره نقش انگلی سابق خود را         

دولت مجارستان   .  بازيافته است  
 ميليون دالر نيز     9هر سال مبلغ     

بابت ملک بازگردانده نشده به             
به جز     .  واتيکان می پردازد         

 ، زمين داران سابق      ،کليسای رم  
و مديران بخش خصوصی البته         

. از وضع امروز خوشحال اند            
اما اغلب مردم اين کشورها از            
اين که دستاوردهای انقالب اکتبر     
لغو شده اند و زندگى آنها دهها             
مرتبه عقب رفته است بشدت                

 در کمونيسم "
 ..."!زندگی بهتری داشتيم

وضعيت به گفته سازمان ملل       .  است
  .فاجعه آميز است

 

 قانون کاری   2001کرملين در سال     
را به تصويب رساند که به شدت                

در پی    .  مورد انتقاد قرار گرفت           
ايجاد شرايط مناسب برای انباشت           

 اين قانون همه حمايت های               ،سود
موجود در دوران شوروی را از               

طول مدت      .  اتحاديه ها گرفت           
. مرخصی بارداری را کوتاه کرد            

حداقل دستمزد را پايين آورد و روز        
 ساعت کار            12کاری را به                 

الکساندر .  داوطلبانه افزايش داد          
زندگی در دوران                  :  "ميگويد

و می     ".  کمونيست ها بهتر بود            
همه چيز در مغازه ها پيدا         :  "افزايد

 اما همه چيز بسيار گران         ،می شود 
 با حسرت ثبات       ،و ويکتور  ".  است

 خدمات بهداشتی قابل    ،دوران گذشته 
 آموزش عالی و مسکن               ،دسترس
 و اميد بازنشستگی راحت          ،رايگان

چيزهايی که اکنون از    .  را می خورد  
 .دسترس او خارج است

 

ايوان وانسه آ يک شهروند رومانی         
که امروز برای ادامه زندگی با                   

 دالر در ماه تقال          40درآمد ناچيز     
درست است که     :  " می گويد    ،ميکند

پيشتر چيزی برای خريدن وجود              
 اما امروز قيمت ها چنان              ،نداشت

باال است که نميشود مواد غذايی                 
خريد و هم هزينه برق را پرداخت            

زندگی در  :  "وانسه آ ميگويد   ".  کرد
دوران چائوشسکو ده بار بهتر از              

 ."حاال بود

 

 ، بلغارستان  ،در همسايگی رومانی     
 درصد جمعيت با     80شرايط زندگی   

گذار کشور به اقتصاد بازار بدتر              
 درصد معتقدند که     5تنها  .  شده است 

ميمی .  امروز وضعيت بهتری دارند    
ويکتووا که برای مدت کوتاه دو                 

 وزير   1990سال در اواسط دهه            
بهداشت بلغارستان بود دوران پس          

را چنين  "  براندازی سوسياليسم "از  
ما هيچ گاه يک      :  "توصيف می کند   

اما وقتی     .  کشور ثروتمند نبوديم        
 کودکان ما              ،سوسياليسم داشتيم      

۶٧شماره   
بر اساس يک همه             .  ناخشنودند

 سه چهارم مردم  99پرسی در سال  
روسيه از مرگ اتحاد شوروی               

 80به تقريب      .  افسوس ميخوردند  
درصد آنها دموکراسی را پوششی        

. برای حکومت ثروتمندان می دانند  
بيشتر آنها علت فقر خود را  نظام           
سرمايه داری می دانند که به نظر          

 درصد آنها ايجاد کننده                          80
نابرابری های  بيش از حد و                      

راه حل از      .  نامشروع بوده است     
نظر مردم بازگشت به وضعيت              

 . است") سوسياليسم("پيشين 

 

ريچارد پايپز مورخ ضد کمونيست     
روس ها   :  "چنين موعظه می کند      

مذاق الزم را برای دموکراسی               
چند حزبی ندارند و به نظر می                
رسد بيماری عالقه آنها به رهبران       

طبق يک   .    شوروی العالج است   
همه پرسی  که در آن از روس ها            
خواسته شده بود ده تن از بزرگ             
ترين انسان های تاريخ همه                        
کشورها را نام ببرند لنين نفر دوم          

پتر (و استالين نفر چهارم شده بود         
حال )  کبير مقام اول را احراز کرد      

چگونه است که مردم فقير                           
کشورهای سوسياليستی پيشين که         
همچنان از جذابيت سوسياليسم                
سخن می گويند رای به                                  
بازگرداندن کمونيست ها نمی                  
دهند؟ در روسيه حزب وحدت و            
سرزمين پدری که حزب مطبوع           
والديمير پوتين بود از نوستالژی           
مردم نسبت به سوسياليسم شوروی      

 ". بهره برداری می کند

 

وضعيت امروز مردم اين کشورها      
بطور طبيعى مردم را به مقايسه             
دو دوره ميبرد و بدرست نتيجه               
ميگيرند که معرکه بازار آنها را به       

مردم اين       .  خاک سياه نشاند            
کشورها البته با قيمت گزافى با                
همين منطق تجربه کردند که در             
سرمايه دارى امروز از اشتغال              

 آموزش    ، بهداشت رايگان       ،کامل
 ،رايگان تا پايان دوره دانشگاهی          

 هزينه پايين   ،نگه داری از کودکان    
مسکن و وسايل نقليه عمومی                    

 افزايش متوسط طول                   ،ارزان
 بی   ، پايان يافتن بی سوادی         ،عمر

 بيکاری و نا امنی                        ،خانمانی
اين .  اقتصادی و غيره خبرى نيست    

وضعيت راه را براى تصميمات            
 . *بزرگتر هموار ميکند



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 نفر از    300  ،بنا به خبر دريافتى     
کارگران کارخانه آبتين واقع در           

  ،قزوين  – جاده کرج        5کيلومتر   
از ارديبهشت سال جاری تاکنون         

 ماه است که دستمزدها و        4بمدت  
مبلغ اضافه کاری انجام شده خود         

 .را دريافت ننموده اند

 

هم اکنون اين کارگران و خانواده         
هايشان بعلت دستمزدهای                        
پرداخت نشده شان در شرايط                 

. بسيار دشواری به سر ميبرند               
 ماه  4:  يکی از کارگران می گفت     

است که زندگی ما و خانواده                    
هايمان با دريافت مساعده، قرض       
و بدهکاری و اجاره خانه های               

در چند روز    .  عقب افتاده ميگذرد   
گذشته کارگران طی يک                           

 4اعتصاب اخطاری به مدت                 
به .  ساعت کار را تعطيل نمودند        

دنبال اعتصاب کارگران بالفاصله    
اطمينان کالن سرمايه دار بزرگ       
و مالک کارخانه و معاون                         
مزدورش به نام ابوالفتحی و                   
همچنين حمينی که مدير توليد                 
کارخانه است در ميان کارگران          

آنها .  معترض حاضر شدند              
کارگران را تهديد به اخراج و                
بيکاری کردند و موفق شدند با               
مقاديرى وعده های دروغ به                  

. اعتصاب کارگران خاتمه دهند          
اما عليرغم اين وعده ها طی اين           
چند روز هيچ اقدامی در جهت               
پرداخت دستمزدهای عقب افتاده        
 !کار گران صورت نپذيرفته است

 اعتصاب اخطارى در کارخانه آبتين

اين .  کارخانه آبتين خصوصی است     
مرکز توليدی سازنده انواع کوره             
های حرارتی و صنعتی و نورد                  

 نفر     600دراين کارخانه          .  است
کارگر قراردادی سفيد امضا که                 
مستقيما با خود کارخانه طرف                    

پايه .  قرارداد هستند مشغول به کارند    
 هزار تومان    219دستمزد کارگران    

 صبح تا       30/7و ساعت کار از              
 عصر و ساعت اضافه کاری        30/5

 عصر تا پاسی از شب و            30/5از  
همچنين تصميم جهت کار در                       
روزهای جمعه و تعطيالت در                    

 .اختيار کارفرما ميباشد

 

عدم پرداخت حقوق کارگران جنايت      
مستقيم عليه زندگى خانواده کارگرى     

اقدامى آگاهانه براى گرسنگى     .  است
دادن و اسير کردن کارگر با شرايط         

. کارفرما براى استثمار بيشتر است       
 ،کارفرماها وقتى حقوق نميدهند               

کارگران هم بايد هيچ قبض و فيشى          
را پرداخت نکنند و مسئوليت آن را          
تماما روى دوش کارفرماها و دولت       

 کارگران       ،حزب.  شان بگذارند      
کارخانه آبتين را به تشکيل مجمع              
عمومى و ورود به اعتصاب                        
يکپارچه براى نقد کردن دستمزدها         
و تغيير شرايط کار به نفع کارگران         

 .  فرا ميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ٢٠٠٨ سپتامبر ١۶ – ١٣٨٧ شهريور ٢۶

۶٧شماره   

  کارگر اخراج شدند۶٠ ،عسلويه
 واقع ، شرکت پيمانکارى رامکو در پتروشيمى مبين،بنا به خبر دريافتى

. * کارگر خود را اخراج کرده است۶٠ ،در عسلويه  

خبرى توسط کارگران وسيعا در شهر پخش شده است که کرمى نماينده                     
مجلس رژيم طى گفتگوئى تلفنى با نمايندگان کارگران خبر داده است که                  

 که اين کارخانه و ديگر کارخانه هاى               ،فروزنده رئيس بنياد مستضعفان      
 : چند نکته را به وى اعالم کرده است،نساجى زير پوشش آنهاست

 . شهريور نامه عدم انحالل کارخانه را صادر ميکند٢٧چهارشنبه  -١

 . شهريور ماه پرداخت خواهد کرد٣١حقوق کارگران را تا  -٢

اين کارخانه نه تنها بسته نميشود بلکه به احتمال زياد نيروى جديد نيز                  -٣
 .استخدام کند

اين خبر توسط کارگران در سطح شهر پخش شده و همينطور به                                     
اطالع داده شده   ...   جمهورى اسالمى و     ، روزنامه اعتماد  ،خبرگزارى ايلنا 

 . برخى از اين روزنامه ها به کارگران گفتند که خبر را چاپ ميکنند. است

برگزارى اولين مجمع عمومى کارگران 
  کارخانه سنندج ۴

 شهريور اولين مجمع عمومى نمايندگان منتخب              ٢۶امروز سه شنبه       
 ريسندگى پرريس و فرش            ، نساجى کردستان     ،کارخانه هاى؛ شاهو     
 .  غرب باف برگزار شد

 

مجمع عمومى نمايندگان کارگران اين مراکز صنعتى با تاکيد بر نکاتى              
. که اتحاد و انسجام کارگران را در اولويت خود قرار ميداد شروع شد                

در ادامه نشست نمايندگان در باره وضعيت مراکز کار و موقعيت                          
در مورد مطالبات کارگران و شرط پيروزى           .  کارگران صحبت کردند   

اين نشست اعالم کرد که از مبارزات ساير           .  اعتراضات آنان بحث شد    
مشخصا بر حمايت و همبستگى با               .  مراکز کارگرى حمايت ميکند        

مبارزات کارگران الستيک البرز تاکيد کرد و همبستگى و حمايت آنها               
همينطور اين مجمع بر    .  را از اعتراضات و مبارزات خود مطرح کرد         

ضرورت انعکاس مبارزات کارگران و فشار بر رسانه ها براى                             
 کارخانه بر ضرورت         ۴مجمع نمايندگان      .  انعکاس آن تاکيد کردند        

حمايت کارگران از مبارزات همديگر در سطح شهر تاکيد کرد و تالش             
براى گسترش اين حمايت و تماس با ديگر مراکز کارگرى را خاطر                     

 . نشان کرد
 

 کارخانه جلسه خود را با تاکيد بر برگزارى            ۴مجمع عمومى نمايندگان    
 .  منظم نشست ها پايان داد

 اخبارى از اوضعيت کارگران نساجى کردستان 

 ريسندگى پرريس

 شهريور کارگران کارخانه پرريس براى سومين               ٢۶روز سه شنبه        
روز متوالى همراه با کارگران فرش غرب باف  در مقابل اداره کار                       

امروز نيز به کارگران پرريس وعده دادند که کارفرما                 .  تجمع داشتند  
اما کارگران بايد به سر      .  حقوقها را تا پايان شهريور ماه پرداخت ميکند         

. کارگران اعالم کردند از اين وعده ها زياد شنيدند         .  کارهايشان برگردند 
. تا زمانى که حقوقهايمان را دريافت نکنيم حاضر به کار نيستيم                                

امروز .  کارگران اعالم کردند به اعتصاب و اعتراض خود ادامه ميدهند         
 .چهارشنبه نيز کارگران پرريس در مقابل اداره کار تجمع داشتند

 

 فرش غرب باف

کارگران غرب باف بدنبال قبول نکردن حکم اداره کار و قول آنها مبنى              
جديدى براى رسيدگى مجدد به        "  کميسيون کارگرى "بر تشکيل جلسه      

کارگران .   هر روز در مقابل اداره کار تجمع ميکنند                   ،مشکالت آنها  
. مصرانه خواهان پرداخت حقوقهاى معوقه و ابقا به کار هستند                                

کارگران فرش غرب باف همراه با کارگران نساجى در اجتماع روز                    
 .*سه شنبه در مقابل اداره کار شرکت داشتند

 اجتماعات ريسندگى پرريس و فرش غرب باف 



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بنا به خبر دريافتی، در تعميرگاه          
شماره يک مرکزی ايران خودرو      

آزادی   -واقع در تقاطع يادگار            
 نفر از کارگران                15تهران،      

قراردادی در چند روز اخير از             
هريک از اين   .  کار اخراج شده اند   

 سال  8 تا   5کارگران اخراجی بين    
سابقه کار داشتند و تحت پوشش            

بوده "  همگام"شرکت پيمانکاری     
اخراج اين کارگران بنا به             .  اند

تصميم مشترک نکويی مدير                  
شرکت همگام و نرج آبادی مدير         
عامل تعميرگاه مرکزی صورت         

 . گرفته است

 

در تعميرگاه مرکزی ايران                      
 نفر کارگر     600خودرو بيش از       

قراردادی در شرايط استثمار                 
وحشيانه و برده وار تحت نظر              

و "  همگام"شرکتهای پيمانکاری     
ساعت .  به کار مشغولند   "  ستاک"

 عصر و     5/5 صبح تا       7کار از     
 5/5اضافه کاری اجباری از                 

. عصر تا پاسی از شب است                   
همينطور کار در روزهای جمعه        
و تعطيالت در مقابل دستمزدهای       
 .ناچيز برای کارگران اجباريست

 

اخراج اين کارگران در راستای           
اجرای طرح ضد کارگری اخراج     
کارگران ايران خودرو پس از              

. تعطيالت اجباری تابستانی است      
اخراجهائی که هدفش را گسترش        

" مطيع"توليد و استخدام کارگران     
شرکت .  قرار داده است                    

از جمله      "  همگام"پيمانکاری      
شرکتهای انگل و مفتخور در                 
زمينه تهيه نيروی کار ارزان در         
ايران خودرو و بخصوص                       
تعميرگاه مرکزی شماره يک                 

شرکت همگام دارای زير        .  است
شرکت "مجموعه ديگری به نام           

می باشد که در زمينه              "  ستاک
استخدام نيروهای خدماتی با                   

. دستمزدهای پايين تر فعال است         
پايه دستمزد کارگران استخدامی         

 هزار   300توسط شرکت همگام       
تومان و کارگران استخدامی                  

 300توسط شرکت ستاک زير              
هم اکنون در     .  هزار تومان است    

حتی از همان حقوق ناچيز کارگران رسمی برخوردار نيستند و هر                       
اين سياست   .  زمان که الزم بدانند با سهولت آنها را اخراج ميکنند                       

درعين حال شکاف و رقابت و محافظه کاری را بين کارگران دامن                      
در سطحی عمومی تر، قراردادی شدن کار، ناامنی شغلی،                       .  ميزند

دستمزدهای پائين، فقدان هر نوع بيمه و مزايا، تصفيه مرتب کارگران               
قديمی، اعمال فشار برای بازخريدی، و پرداخت نکردن همين حقوقها               

 . شرايط حاکم به کار و زندگی طبقه کرگر ايران است

 

کارگران ايران خودرو و کال طبقه کارگر ايران قادر نيستند که صرفا                 
اين انگلهای برده دار جزو         .  شرکتهای پيمانی را از صحنه بدر کنند            

لذا برای رهائی از شر آنها بايد از          .  مشخصات سرمايه داری امروزاند    
در کوتاه مدت   .  شر نظامی راحت شد که امورش بدون بردگی نميگذرد          

يک سياست کارگری تنها ميتواند متکی بر تحميل شرايط يکسانی به                    
دورخيز برای لغو کار قراردادی        .  کارفرماها در استخدام کارگر باشد       

بايد قوانين  .  چتری است که شرکتهای پيمانی را نيز هدف قرار ميدهد               
ضد کارگری سرمايه داری و دولت شان را عقب راند و شکست داد و                 

. اين بدون اتحاد وسيع کارگران و بميدان کشيدن اين نيرو ممکن نيست               
امروز برای متوقف کردن اخراجها، بستن کارخانجات، و مقابله با                       
بيحقوقی کارگران و افزايش دستمزدها و امنيت محيط کار بايد به سالح             

بويژه کارگران ايران خودرو با اهرم قدرتمندی           .  اعتصاب متوسل شد   
 . که در دست دارند به سهولت ميتوانند اين روند را متوقف کنند

 

حزب، کارگران ايران خودرو را به تدارک يک مقابله گسترده تر با                     
سياست اخراج و روشهای مشترک مديريت ايران خودرو و شرکتهای              

 .برده داری پيمانی فراميخواند

   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨ سپتامبر ١۴ – ١٣٨٧ شهريور ٢۴

 اخراج کارگران تعميرگاه مرکزی ايران خودرو
 شرکتهای پيمانی، برده داران مدرن

کنار اخراج و بيکارسازی                             
کارگران، نکويی و نرج آبادی دو            
عنصر مزدور سرمايه داری و                  
چهره های منفور ضد کارگری، در        
حال لغو قراردادهای کارگران با              
شرکت همگام و سپردن کارگران به       

معنی فوری  .  شرکت ستاک ميباشند   
اين جابجائی شرکتها و قراردادها             
برای کارگران، پائين آمدن                            
دستمزدها و غارت بيشتر سفره های      
خالی کارگران و خانواده های                     

 . محرومشان است

 

در ايران خودرو اخراجها اساسا               
تحت پروسه قرارداد با شرکتهای             

هر .  پيمانی و تعويض آنها ميگذرد        
شرکت پيمانی تالش ميکند به شکل         
ارزانتری نيروی کار عرضه کند و        
ايران خودرو نيز هم مجموعا                      
دستمزد کمتری ميدهد و هم مرتبا              
ترکيب کارگران قديمی را با                         
کارگران جوانتر و بی تجربه تر                

بدنبال تعطيالت     .  جايگزين ميکند    
اجباری تابستانی و بدون حقوق،               
بخشها و سالنهای مختلف ايران                  
خودرو از ايران خودرو ديزل و                

 و     2 و         1سايتهای ايتکو پرس             
سالنهای مونتاژ و تعميرگاه مرکزی       
و غيره که با شرکتهائی مانند                        
همگام، ستاک، فن انديش، احياگستر      
و انواع شرکتهای پيمانی قرارداد             
دارند، بيوقفه اخراج کارگران را              

 . ادامه ميدهند

 

اين برده داری مدرن سرمايه داری         
اگرچه کار قراردادی در همه      .  است

جای دنيا رو به گسترش است و                  
مقوله ای بنام امنيت شغلی معنی                
قديمی خود را از دست داده است،             
اما همين روند در کشورهائی مانند          
ايران به يک برده داری تمام عيار            

يک خواست      .  منجر شده است          
اعتصاب کارگران ايران خودرو             
مخالفت با قراردادهای موقت کار و        
استخدام رسمی توسط خود شرکت          
ايران خودرو بجای استخدام توسط         

شرکتهای .  شرکتهای پيمانی بود          
پيمانی با يک قراداد سفيد امضا                  
کارگر را به کارخانه با دستمزد                 

اين کارگران   .  پائينی تحويل ميدهند    

۶٧شماره   

از جمله   .  اخراجها در مراکز کارگرى سنندج رو به گسترش است                   
زمزمه اخراج کارگران کارخانه شير و همينطور بحث بسته شدن آن                 

طرح اينست که ابتدا بخشى از کارگران را اخراج کنند و            .  مطرح است 
قرار است شير مورد نياز شهر را از         .  بسرعت کارخانه را تعطيل کنند    

 . مناطق ديگر از جمله کرمانشاه وارد کنند

 اخراج در کارخانه شير سنندج

د ٢٢ فعالى که روز جمعه      ٨  ، شهريور در حوالى بانه دستگير شده بودن
می             -١ ي راه ا اب م هی                -٢سي ه ز نصرال ه ب ی          -٣ن   -۴سوسن رازان

و سه نفر از دوستان که اهل    .   سميه بهشتی زاد  -۵کيومرث بهشتی زاد    
می           -١:   بانه ميباشند عبارتند از    ي ل د اهللا محمدی              -٢محمود س  -٣سع

 .  بعدازظهر آزاد شدند٢ شهريور ساعت ٢۴يکشنبه  ،"عثمان کريمی
 

به اين افراد اعالم شده که روز چهارشنبه خودشان را به اطالعات 
 . اين فعالين براى سفر به اطراف بانه رفته بودند. معرفى کنند

 

*** 

 دستگير شدگان بانه آزاد شدند



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در سنندج تومارى در حمايت از مبارزات کارگران و مطالبات آنها ميان 
يک نمونه از تومار که بدست ما رسيده . مردم و کارگران امضا ميشود

 است؛ 
 ! کارگران شرکت واحد،دوستان کارگر شرکت الستيک البرز

ما کارگران نساجى کردستان ماههاست براى گرفتن حقوق هاى               
اما همزمان ميبنيم    .  معوقه و استمرار کار کارخانه تالش ميکنيم          

ما که  .  که هم طبقه ايهاى ما در هر گوشه تالش مشابهى ميکنند                
بدنبال سالهاى طوالنى کار مشقت بار پشت دستگاههاى اين                          

 درد شما را خوب        ،کارخانه در فقر و ندارى دست و پا ميزنيم               
کارگران همه جا يک مشکل دارند و دواى اين درد            .  درک ميکنيم 

 . ما از مبارزات شما حمايت ميکنيم. هم اتحاد کارگرى است

 
ما در سومين     .  ما خود را کنار کارگران الستيک البرز ميدانيم              

سال اعتصاب کارگران واحد از تالش اين دوستان براى ايجاد                    
 . تشکل مستقل و افزايش حقوقها دفاع ميکنيم

 
ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراجى ايران تاير و شرکت    

 . واحد هستيم

 
ما از شما دوستان و طبقه کارگر ايران ميخواهيم که از اعتراض               
 .و تالش ما براى گرفتن حقوقها و ادامه کارى کارخانه دفاع کنيد

 

  ١٣٨٧ شهريور ٢۵دوشنبه 

 تومار در حمايت از کارگران 
۶٧شماره   

 

 تلويزيون 
 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 طرف ن ي ب
اه و                       .   جانبدار است   ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب ق ي ع حق داف م

ارزه        .   سعادت انسانها است   ب ما برای يک جمهوری سوسياليستی م
ه                 .   ميکنيم ه اطالع هم لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را ب

 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

 پيام همبستگى کارگران نساجى 
 به کارگران ايران تاير و شرکت واحد

 منصور حکمت و کنترل کارگرى
 

 !قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست

 
ارگرى              رل ک ت ن  ،نوار سمينار منصور حکمت در باره ک

 در سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        ،  ١٩٨۵آوريل  
ه          .   و سايت منصور حکمت موجود است        وار را ب ن ن اي

ل                          حاف شرو و م ي ران پ ارگ دست ک دقت گوش کنيد و ب
 . کارگرى برسانيد

 مجمع عمومى 
. ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر کارگران است 
کارگران در اعتراضات جارى به سنت مجمع عمومى  

جنبش مجمع عمومى را تقويت و گسترش   .  متکى شويد 
!                                                                                      دهيد  



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ۶٧شماره    

  ، عليه فقر،عليه اعدام
!براى آزادى کليه زندانيان سياسى  

حبيب اهللا لطيفی      محمد صالح  فرهاد حاجى ميرزائى    عابد توانچه           فرزاد کمانگر        افشين شمس      منصور اسانلو  
  ...، فرهاد وکيلی، علی حيدريان، هيوا بوتيمار، انور حسين پناهی، عدنان حسن پور،حسينى

بايد .  سياسى و کارگرى به آن رو بياورند           ...؟ "!تنها به علت کرد بودن
براى آزادى و رفع هر نوع اعمال فشار به          

بايد .  زندانيان سياسى بيوقفه تالش کرد             
خانواده هاى زندانيان سياسى را بطرق                
مختلف و مقدور مورد حمايت و پشتيبانى           
قرار داد تا اعتراضات آنها عليه جمهورى         
اسالمى براى آزادى فرزندانشان نتيجه                

آزادى زندانى سياسى و مخالفت با             .  دهد
نفس زندانى سياسى صرفا امر خانواده                 
هاى زندانيان نيست بلکه امر جامعه و                   

جرياناتى که    .  جنبش آزاديخواهانه است       
آگاهانه ميخواهند بخاطر کوبيدن مهر ملى         

 اعتراض زندانيان را               ،و قومى شان         
ضعيف و تکه پاره و چه بسا در مقابل هم             

 جرياناتى بشدت غير مسئول           ،قرار دهند  
الاقل ديگر در زندان پرچم فدراليسم           .  اند

 .را باد نزنيد

  

و باالخره راه کارگر راسا در ايجاد شکاف        
ميان زندانيان و حقوق ويژه دادن                               
ناسيوناليستى موضعش را اينگونه اعالم            

ما ضمن حمايت از خواست های         "ميکند؛  
برحق زندانيان سياسی و مدنی کرد و                     
محکوم کردن سياست های سرکوب گرانه        

عليه زندانيان   ی رژيم جمهوری اسالمی          
 زندانيان سياسی کرد   و    طور اعم  سياسی به 

، جنايات رژيم اسالمی در         به طور اخص    
حق مليت های تحت ستم را محکوم کرده             

تر اين مرحله به        "  راديکال"در شکلى      .  امتناع ميکند  
 و بويژه اين     ،از آنجا که هر دو     .  اعتصاب خشک ميرسد  

 ربط زيادى به ايده مقاومت ندارد و مسئله اى                     ،دومى
 ،مربوط به فيزيک و ضرورت ماندن يا رفتن است                       

مرحله بعدى بناچار جلب حمايت براى نجات جان زندانى 
خوب چرا از اول        .  و در خطر بودن او طرح ميشود              

همان کارى را نميکنيد که در مرحله آخر به آن رو مى                  
آوريد؟ باالخره حمايت از زندانى اگر بخواهد حمايتى                  
وسيع و موثر باشد على القاعده بايد بيرون زندان                              

چرا يک سازمان سياسى که مدعى                 .  صورت بگيرد   
ارزش گذاشتن براى جان و سالمت انسانها بطور کلى                 
است از اعتصاب غذا حمايت ميکند و صريحا نميگويد               
که اين روش نامناسب و غير موثر است؟ و باالخره نفس            

 بعنوان روش مبارزه را اگر موقتا                         ،اعتصاب غذا    
 چرا بايد پشت هر مبارزه اى با هر پرچمى به                  ،بپذيريم

صف شد؟ مگر شما پشت تظاهرات فاشيستها براى                        
اخراج مهاجرين هنوز به صف ميشويد که پشت پرچم                  
قومى در اعتصاب غذا به صف شده ايد؟ چرا صريحا و              
بدون لکنت زبان از منافع و حقوق و آزادى کليه زندانيان           
سياسى دفاع نميکنيد و جمهورى اسالمى را به خاطر                   
نفس زندانى کردن هر کسى و به هر دليلى مورد حمله                  
قرار نميدهيد؟ چرا در ميدانى بازى ميکنيد که حتى همان           

بايد خود را مواخذه    "  عرب و بلوچ و کرد    "زندانيان غير   
" جرمشان"شما ناسيوناليستهاى محترم بدانند چون                       

 اينست که مثال در تهران بدنيا آمدند؟ 

 

يک سياست اصولى اينست که به اين زندانيان توصيه                  
کرد که اعتصاب غذايشان را تمام کنند و جان و سالمتى             
خود را براى يک پرچم ارتجاعى و تفرقه برانگيز فدا                  

يک سياست اصولى اينست که بجاى ايجاد شکاف          .  نکنند
 که جمهورى اسالمى بيشترين بهره را        ،در ميان زندانيان  

 بر وحدت و منفعت مشترک زندانيان                    ،از آن ميبرد      
سياسى و حمايت وسيع و مشترک در دفاع از آنان                           

يک سياست اصولى بويژه براى جنبش                        .  پرداخت
کمونيستى و سوسياليستى کارگران اينست که اجازه ندهد          
روشهاى قديمى و غير موثر مجددا پا بگيرند و فعالين                   

و از تعيين سرنوشت مليت های ساکن                
 ." کشور دفاع می کنيم

 

کشورى "اين موضوع که ايران                            
" تک ملتى  "يا کشورى     "  کثيرالمله است  

که موضوع جنگ انواع ناسيوناليستهاى         
متفرقه از قوم پرست تا عظمت طلب                   
ايرانى است را فعال به خودشان واگذار             

اين بحثها در سطوح پايه اى و              .  ميکنيم
اما در همين     .  تئوريک جواب گرفته اند      

سطح نيز راه کارگر بيشتر در کنار                      
ناسيوناليستهاى ايرانى قرار ميگيرد تا              

مقوالتى مانند    .  ناسيوناليسم قوم پرست       
و بنيادهاى   "  ميهن و وطن و هموطن          "

تفکر ناسيوناليستى آنچنان در مواضع راه      
کارگر قوى است که اين نوع باج دادنها             
به ناسيوناليسم قومپرست هنوز نميتواند           

خوديهاى طرفدار حقوق   "آنها را در جمع     
مواضع راه کارگر       .  قرار دهد   "  مليتها

براساس پرنسيپ و اصول سياسى محکم         
نيست بلکه براساس مصلحت و                              

. حسابگرى خرد به معنى دقيق کلمه است       
تنها به جرم کرد     "به همين دليل هم تاکيد        

آنها اگرچه موقتا به متحدين قوم            "  بودن
پرست شان چراغى ميدهد اما دردى از             
مواضع مواج و عميقا ناسيوناليستى و                

 . * توده ايستى آنها دوا نميکند

 

!غالمرضا غالم حسينى آزاد شد  
نشريه يک دنياى بهتر آزادى فعال کارگرى غالمرضا       
غالم حسينى را به اعضاى محترم خانواده ايشان و       

کارگران شرکت واحد و تمام کسانى که براى آزادى فعالين کارگرى و    
                                 .                               زندانيان سياسى تالش ميکنند تبريک ميگويد 

 

!براى آزادى کليه زندانيان سياسى متحدانه تالش کنيم  
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 هيات داير دفتر سياسی 

علی جوادی، سياوش دانشور، (
 )آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

 کميته سازمانده 

علی جوادی، نسرين (
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

 مسئول خارج کشور 

 )آذر ماجدى(

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 دبيرخانه 

 )شراره نوری(

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 

 ؟"!تنها به علت کرد بودن
 در باره مواضع ارتجاعى اطالعيه راه کارگر

 

  سياوش دانشور

کميته مرکزى راه کارگر اعالميه        "
در حمايت از           "اى با عنوان؛                

اعتصاب غذای زندانيان سياسی                
مواضع اين  .  منتشر کرده است  "  کرد

اطالعيه با مواضع ناسيوناليستهاى         
افراطى و قوم پرست هيچ تفاوتى               

تز راه کارگر دراين اطالعيه      .  ندارد
اينست که جمهورى اسالمى در                  
زندانها ستم مضاعف و سرکوب               

" مليتهاى تحت ستم  "مضاعفى را به    
بيان ناگفته اين تز             .  روا ميدارد    

مليت "اينست که زندانيان منتسب به       
از سوبسيد سرکوب    "  غير تحت ستم  

راه کارگر   .  کمتر برخوردار هستند    
 مينويسد؛ 

 

زندانيان سياسی   تن از    54بيش از   "
 در زندان های سنندج؛ سقز،               کرد

اروميه و اوين، در اعتراض به                   
وضعيت بد زندان و فشارهای                     
سنگين بر زندانيان سياسی و مدنی           

، دست به      تنها به علت کرد بودن          
زندانی .  اعتصاب غذا زده اند                

سياسی جمهوری اسالمی بودن،               
خود بيانگر فشارهای سنگين و                   

اما  فشار و           .مافوق انسانی است    
سرکوب بر زندانيان سياسی متعلق        
به مليت های تحت ستم، چه کردها           
؛ چه بلوچ ها؛ و چه عرب ها، در               
دوره ی اخير ابعاد غيرانسانی تری        

تاکيدات از   ".  به خود گرفته است        
 . من است

 

راه کارگر به دليل مواج بودن                      
سياستهايش و به دليل بنيانهاى                     
نگرش ناسيوناليستى اش ناچار است      
پرده نازک چپ بودنش را در تبئين          
اين موضوع دور بياندازد و جامعه          
و زندان و زندانى سياسى را                          
براساس تعلق ملى و محل تولد دسته        

 ،يعنى جمهورى اسالمى    .  بندى کند  
 زندانيان   ،"فارس بودن  "البد بدليل     

را زير    "  ملل تحت ستم       "سياسى    
يعنى آن دسته      !  فشار گذاشته است     

ديگر زندانيان سياسى و کمونيست و      

 که     ،فعالين کارگرى و اجتماعى            
شانس آوردند و محل تولدشان در              

 در زندان   ،اين مناطق محروم نيست    
" بهتر"هم موقعيت شان به هر حال         

راه کارگر تصريح ميکند که        !  است
زندانى سياسى بودن در جمهورى           
اسالمى فشارى مافوق انسانى است        

و تاکيد بر زندانيان     "  اما"اما با يک     
نکته فوق را   "  کرد و بلوچ و عرب    "

آيا راه کارگر نميداند      .  مستدل ميکند 
که اين همه اعدام و شکنجه و کشتار        
بخاطر تعلق ملى نبود بلکه بخاطر           
مخالفت با جمهورى اسالمى بود؟ آيا      
راه کارگر با اين ديدگاه ميتواند                   
اعدام زندانيان سياسى مجاهد را                
توضيح دهد؟ آيا راه کارگر اعدام              
زندانيان سياسى را منبعد با قيد تعلق        
ملى و صدور شناسنامه ملى مزين           
ميکند؟ آيا دستگيرى محمود صالحى     
و ديگر فعالين کارگرى به جرم                  

صورت گرفته    "  فقط کرد بودن       "
است؟ ايا منبعد اين سازمان خبر                
دستگيريها را با اين ادبيات                            
ناسيوناليستى و قوم پرستانه به                    

فعال حقوق    "،"فعال کارگرى کرد   "
فعال حقوق کودک           "،"زن بلوچ    

 و غيره ارتقا خواهد داد؟ " عرب

 

ترديدى نيست يک ناسيوناليست                
ملى و   "آگاهانه خود را با صفت               

. اين حق اوست  .  تبئين ميکند "  قومى
همانطور که يک مذهبى بر مسلمان        
بودن يا بهائى و يهودى و سيک                  
بودن خود يا يک همجنسگرا بر گى         
و لزبين خود بجاى هويت انسانى و          

در .  طبقاتى خودشان تاکيد ميگذارند    
دنياى نزاکت سياسى و آزادى بيان           

اما وقتى يک          .  اين ايراد ندارد         
سازمان که ادعاى چپ بودن هم                 

 و اتفاقا سابقه مواضع                           ،دارد
ناسيوناليستى و فاشيستى را در                   
مورد مهاجرين افغان پشت سر خود       

 اينگونه اعتراض و مبارزه و         ،دارد
هويت فعالين را تبئين ميکند ديگر            
دارد از انتخاب سياسى و بى پرده             

اينجا راه کارگر    .  خود سخن ميگويد   
هرچقدر به آمريکا و امپرياليسم هم         

فحش دهد مواضعش با نيروهاى شبه           
کنتراى قومى و طرفدار بوش در                    

راه .  ادبيات سياسى تفاوتى ندارد               
کارگر يا متوجه نيست و يا خود را به            
بى توجهى ميزند که اعتراضى که با             

راه "  زندانى سياسى کرد  "نام و صفت     
 دقيقا پرچمى سياسى در           ،افتاده است  

متن کشمکشى مشخص در جامعه                  
کردستان است که حداقل ضررش                  
اينست که بين زندانى سياسى اسير                 
جمهورى اسالمى شکاف مى اندازد و        
هدف خود را زدن مهر قومى به هر               

. اعتراض برحقى قرار داده است                   
سياستى که تالش دارد مرز بين                        
جنبشهاى اجتماعى و طبقاتى در                      
کردستان ايران را مخدوش کند و                    
آگاهانه اعتراض در کردستان را در            

از نظر   .  سبد ناسيوناليسم کرد بگذارد      
من راه کارگر متوجه اين موضوع                
هست اما با روشى اپورتونيستى و با             
سياستى ارتجاعى ترجيح ميدهد دراين       

 . صف قرار گيرد

 

نکته دوم باد زدن و تقديس اعتصاب             
درک ميکنم که اعتصاب         .  غذا است  

غذا در زندان در مواقع بسيار ويژه اى        
. به تنها راه زندانى تبديل ميشود                       

اما در  .  که ابدا مطلوب نيست    "  راهى"
همان موقعيت ويژه هم اين روش                    
بشدت دستکم براى خود زندانى                       

اعتصاب غذا خودزنى      .  مخرب است  
روشى نيست که بتوان مدت              .  است

روشى نيست   .  طوالنى ادامه اش داد       
که همه زندانيان بتوانند آن را اتخاذ                

تاثيرات تعيين کننده و دراز مدت       .  کنند
. بر جسم و سالمت فرد ميگذارد                      

روشى براى انقباض مبارزه و نه                    
روشى اليتيستى و      .  گسترش آن است     

سنتى است که ديگر             .  قديمى است    
امروز از نمايندگان مجلس رژيم تا                

تا ديگر زندانيان   "  مارتن مرک گنجى  "
سياسى و متاسفانه برخى فعالين                       

اين سنت  .  کارگرى به آن دست بردند       
 ميراث جنبش    ،فعاليت کارگرى نيست   

اين روش اميد و               .  چريکى است    
اعتراض و شور مبارزه و اتحاد ميان          
جامعه را سبب نميشود بلکه هدفش                

وقتى وارد اعتصاب    .  جلب ترحم است   
غذا ميشويد راههاى معدودى برويتان         
باز است؛ اول اعتصاب تر معموال                

يعنى زندانى اعتصابى    .  شروع ميشود 
فقط آب و مثال چاى شيرين ميخورد و          

از خوردن غذا                 
٢٣صفحه   


