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 کارگران کمونيست 
 چه ميگويند؟ 

 

اند و چه ميگويند؟ خيلى در  ھا چه کسانى کمونيست
ھاى سياسى را  پاسخ به اين سؤال احزاب و گروه

نشان ميدھند که رسما خودشان را کمونيست مينامند و 
 .به اين نام فعاليت ميکنند

 

جالب اينجاست که اگر از خود اين احزاب ھم بپرسيد 
به .  خيلى از آنھا ھم ھمين پاسخ را به شما ميدھند

تصور اينھا کمونيسم يک فرقه ايدئولوژيک و سياسى 
ھاى مختلفى را در بر ميگيرد و  است که گروه

. ھا اعضاء اين فرقه و اين گروه ھستند کمونيست
اى  داران و دولتھايشان ھم به اين تصور فرقه سرمايه

معنى عملى ھمه اينھا اين .  از کمونيسم دامن ميزنند
. اى در جامعه است است که کمونيسم يک پديده حاشيه

کمونيسم .  مردم عادى نميتوانند کمونيست باشند
گرايشى در درون خود جامعه نيست بلکه مکتب و 
جنبش حزبى کسانى است که ميخواھند عقايد و راه و 

 .اى را تازه به درون جامعه ببرند رسم ويژه

 

خيلى روشن است که طبقات حاکم چه منفعتى در 
فرقه قلمداد کردن .  دامن زدن به اين تصورات دارند

اما، .  کمونيسم گام اول در سرکوب کردن آن است
درست به دليل اينکه کمونيسم يک فرقه نيست بلکه 
جنبش عظيم اجتماعى است که از بطن و متن جامعه 

دارى مايه ميگيرد، تالشھاى دولتھاى عظيم و  سرمايه
تا دندان مسلح بورژوازى در طول دھھا سال ھنوز 

نشده "  فرقه"ھم قادر به سرکوب اين به اصطالح 
است و ھنوز ھم مقابله با کمونيسم معضل اصلى 

دارى  دار و جامعه سرمايه سرمايه
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بى خود نيست که ھر .  است
چاقوکش و چماقدار اين طبقه که 
مسئوليت سازماندھى دولت 
بورژوائى را بر عھده ميگيرد، 
اعم از اينکه قــُــپـه روى دوشش 
چسبانده باشند، عمامه سرش 
گذاشته باشند يا کراوات به 
گردنش بسته باشند، فورا بعنوان 
متخصص مبارزه با کمونيسم قد 
 .علم ميکند و شلنگ تخته مياندازد

 

کمونيسم يک گرايش اجتماعى 
است، درست نظير ناسيوناليسم و 
ليبراليسم و غيره، که دائما در 
درون خود جامعه شکل ميگيرد و 

پايه و کانون .  باز توليد ميشود
پيدايش و رشد کمونيسم، طبقه 
کارگر و مبارزه تعطيل ناپذير اين 

دارى و اوضاع  طبقه عليه سرمايه
بارى است که اين نظام به  مشقت

زحمتکشانى که اکثريت عظيم 
جامعه را تشکيل ميدھند تحميل 

کمونيسم مکتبى نيست که .  ميکند
توسط مارکس و انگلس ابداع شده 

از نظر تاريخى کمونيسم، .  باشد
بعنوان يک جريان اعتراضى 
کارگران، مقدم بر مارکسيسم در 
اروپاى اواخر قرن ھجدھم و 
اوائل قرن نوزدھم شکل گرفت و 

اساس اين کمونيسم .  بوجود آمد
کارگرى، که آنرا از تمامى 
مکاتب و جريانات شبه 
سوسياليستى طبقات دارا در زمان 
خود متمايز ميساخت، ھويت 
کارگرى آن و اعتراض آن به 
مالکيت بورژوائى بر وسائل توليد 

ھاى  العلل مشقات توده بعنوان علت
در زمان انتشار .  کارگر بود

مانيفست کمونيست توسط مارکس 
کمونيسم  ١٨٤٨و انگلس در سال 

الحال يک جريان  کارگرى فى
. زنده مبارزاتى و اعتراضى بود

مانيفست کمونيست نام خود را 
دقيقا از اين جنبش کمونيستى 

مارکسيسم اين .  کارگرى گرفت
جنبش اجتماعى را به يک انتقاد 

دارى و به  عميق از جامعه سرمايه
درک روشنى از دورنماى انقالب 

مارکسيسم .  کارگرى مسلح ساخت
به سرعت به تئورى و 

حضور دارد و در عين حال افق 
عمومى انقالب کارگرى را در 

در .  برابر کارگران قرار ميدھد
مبارزه ھر بخش طبقه فعال است 
و در عين حال منفعت کل طبقه 

اين آن .  را خاطر نشان ميسازد
جريانى است که ميخواھد کل 
بردگى مزدى و کل قدرت 
سرمايه را از ميان بردارد و 
کارگران را براى ايفاى اين نقش 

اگر بورژوازى يک .  آماده ميکند
روز سرنيزه را از روى گلوى 
کارگران بردارد ھمه خواھند ديد 
که چگونه ھزاران و ھزاران 

ھا را با صراحت و  کارگر ھمين
اى از روى  فصاحت خيره کننده

اما براى .  ھا خواھند گفت چارپايه
ديدن دامنه اين کمونيسم زنده 
کارگرى حتى الزم نيست آن 

سوسياليسمى که .  روز بيايد
عميقا در درون طبقه کارگر 
ريشه دوانده ھمين امروز در 

ھاى  شيوه و زبانى که توده
کارگر و رھبرانشان در 

ترين اعترضشان بکار  جزئى
 .ميبرند به روشنى منعکس است

 

کمونيسم يک گرايش زنده و 
پرنفوذ کارگرى است که بخش 
وسيعى از رھبران عملى و 
رھبران جنبش اعتراضى را با 
خود دارد بدون اينکه اينھا لزوما 
اعضاء سازمانھاى کمونيست 

اما اين تنھا گرايش درون .  باشند
طبقه کارگر .  طبقه کارگر نيست

و جنبش کارگرى کانون 
گرايشات سياسى و مبارزاتى 

اوضاع و احوال .  متعددى است
و مسائل اقتصادى طبقه کارگر، 
اوضاع سياسى جامعه، جدال 
احزاب سياسى و کل تاريخ 
معاصر جامعه، گرايشات و 
جريانات گوناگونى را در درون 
. طبقه کارگر شکل ميدھند

آنارشيسم، رفرميسم، 
سنديکاليسم، ناسيوناليسم و غيره 
ھمه بر طبقه کارگر تاثير 

ھائى را در  بندى ميگذارند و قطب
درون جنبش کارگرى بوجود 

بنابراين در ترسيم .  ميآورند
سيماى سياسى و مبارزاتى 
کارگران کمونيست و کمونيسم 
کارگرى بسيار ضرورى است 

ھاى گرايش کمونيستى  که تفاوت
و راديکال با ساير گرايشات نيز 

اينجا ديگر .  مشخص بشود

 کارگران کمونيست 
 ...چه ميگويند 

نگرى اين صف اجتماعى و  جھان
به پرچم کمونيسم کارگرى تبديل 

تحت پرچم مارکسيسم، .  شد
کمونيسم کارگرى به يک قدرت 
عظيم در صحنه سياسى تبديل شد 

الملل کارگرى و  که فعاليتھاى بين
 ١٩١٧انقالب کارگرى روسيه در 

 .ھائى از آن بودند جلوه

 

اين کمونيسم کارگرى ديگر به 
جزء اليتجزاى جنبش کارگرى در 

دارى تبديل  تمام کشورھاى سرمايه
ھر جا اعتراض کارگرى در .  شده

اش  جريان است بورژوا فورا شامه
براى پيدا کردن کمونيستھا تيز 

ھر جا اسمى از مارکسيسم .  ميشود
بميان ميايد، حتى اگر اين 
مارکسيسم، مارکسيسم نيم بند 
روشنفکران خود طبقه حاکم باشد، 

ھايش  بورژوازى اول دور کارخانه
حصار امنيتى ميکشد و دستش را 

با .  روى گوش کارگران ميگذارد
اين ھمه باز شاھد اينست که تا 
اعتراض کارگرى باال ميگيرد 

دارى و  زمزمه مرگ بر سرمايه
زنده باد حکومت کارگرى در ميان 

ھر کارگرى .  کارگران بلند ميشود
که به فکر تغيير اوضاع خودش و 

اش ميافتد، فورا دنبال کتاب و  طبقه
. جزوه مارکس و لنين ميگردد

بورژوازى اينھا را به حساب 
" توطئه و تحريک کمونيستھا"

اى در  اما در واقع توطئه.  ميگذارد
کمونيسم يک سنت .  کار نيست

مبارزاتى در درون خود طبقه 
طيف قابل توجھى از .  کارگر است

ھا که  خود ھمان.  خود کارگران
مزد ميگيرند و کار ميکنند و 

داران  حاصل کارشان کيسه سرمايه
 .را پر ميکند، کمونيستند

 

در سطح عمومى کمونيسم آن 
گرايشى در جنبش کارگرى است 
که تحت ھر شرايطى اتحاد 

اساس .  کارگران را دنبال ميکند
ھا و مشقات طبقه  محروميت

دارى و  کارگر، يعنى نظام سرمايه
. مالکيت بورژوائى را افشاء ميکند

در ھر دقيقه مبارزه طبقه کارگر 

٨٨شماره   
ھا نه فقط در آرمانھا و  تفاوت

دورنماھا بلکه در فعاليت و مبارزه 
ھر روزه، در شعارھا و 
تاکتيکھاى مبارزاتى، در مطالبات 

ھاى  سياسى و اقتصادى، در روش
مبارزه، در موضعگيرى نسبت به 
مسائل گرھى جنبش کارگرى و 

 .غيره معنى پيدا ميکند

 

در طول سالھاى اخير، بويژه در 
بحث مربوط به سياست 
سازماندھى حزب در درون طبقه 
کارگر، ما به کرات از گرايش 

سوسياليست در جنبش   -راديکال
ما بر اين .  ايم کارگرى سخن گفته

ايم که شکل دادن به يک  تاکيد کرده
حزب کمونيستى کارگرى و 
قدرتمند در گرو سازمان دادن و 
متحد کردن و تقويت اين گرايش 

يک .  در درون طبقه کارگر است
جزء اين مبارزه، ھمانطور که قبال 

آگاه  ايم، تالش براى خود ھم گفته
کردن اين طيف کارگران و تبديل 
کردن آنھا به يک جريان زنده 

ھاى خود  مبارزاتى است که تفاوت
را با ساير گرايشات در درون 
طبقه به روشنى ميشناسد و 

ھاى خود در  شعارھا و تاکتيک
جنبش کارگرى را به روشنى 

 .معلوم کرده است

 

ھائى که از اين پس  سلسله برنامه
ھر ھفته تحت عنوان عمومى 

" کارگران کمونيست چه ميگويند"
پخش خواھد شد، ھمين ھدف را 

ھا، که  در اين برنامه.  دنبال ميکند
ھا، پخش  شامل گفتارھا، مصاحبه

نوار سمينارھاى حزبى و غيره 
خواھد بود، ميکوشيم تا سيماى 
سياسى و مبارزاتى کمونيسم 
کارگرى و طيف کارگران 
سوسياليست و راديکال را در 

. ھاى مختلف ترسيم کنيم عرصه
طيف وسيعى از مسائل، از مبانى 

ھاى  فکرى اين جريان تا تاکتيک
آن در جنبش کارگرى در تمايز و 
در مقايسه با ساير گرايشات و 
احزاب فعال در جنبش کارگرى 
. مورد بحث قرار خواھد گرفت

کارگران کمونيست در باره انقالب 
و حکومت کارگرى چه ميگويند، 
موضع ما در قبال جمھورى 
اسالمى چيست و چه نوع حکومتى 
بايد بر سر کار آيد، در باره 

مبارزه 
٣صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

اقتصادى، مبارزه براى 
اصالحات و بھبودھاى فورى 
چه ميگوئيم، نظر ما در باره 

اى کارگرى،  ھاى توده تشکل
شورا، سنديکا و مجمع 

ھاى کارگرى  عمومى صندوق
مبارزه قانونى .  و غيره چيست

و علنى چه جايگاھى براى 
در .  کمونيسم کارگرى دارد

مبارزه بر سر قانون کار چه 
با شوراھاى اسالمى .  ميکنيم

چه بايد کرد، در باره بيمه 
جايگاه .  بيکارى چه ميگوئيم

سازمانيابى حزبى براى 
کارگران کمونيست چيست و 
فعاليت حزبى به چه اشکالى 

اتحاد عمل با .  سازمان مييابد
ساير گرايشات چه موازينى 

اينھا و مسائل متعددى .  دارد
از اين نوع موضوع بحث اين 

 .ھا خواھد بود سلسله برنامه

 

ھر برنامه به موضوع مستقلى 
خواھد پرداخت و به تنھائى 
. کامال قابل استفاده خواھد بود

ھا بصورت  ھر يک از برنامه
مقاالت و جزواتى در نشريات 
حزبى و بطور مجزا منتشر 
خواھد شد و بايد به ابتکار 
رفقاى حزبى در دستور بحث 
و مطالعه محافل کارگران 

 .مبارز قرار بگيرد

*** 

 

شھريور  ٥٣کمونيست شماره 
 ١٣٦٨ماه 

 
اين نوشته براى اولين بار 

معرفى يکى از "تحت عنوان 
ھاى راديو صداى حزب  برنامه

پخش گرديد "  کمونيست ايران
و بعدا در نشريه کمونيست 
ارگان مرکزى حزب 
کمونيست ايران، سال ششم 

شھريور ماه سال  ٥٣شماره 
 .منتشر شد ١٣٦٨

 

شماست که حکومت اسالمی 
 .نخواھيد

 

معلمان آزدايخواه پيروزی شما 
در اين مبارزه در گرو اقدامات 

 :زير است

 

يک رکن مبارزه برای تحقق   -١
خواستھای شما مقابله با 
تالشھايی است که ميکوشند شما 

خواستھا و .  را به کم قانع کنند
مطالبتان را به قوانين و لوايح 

مصوبات "رژيم اسالمی و يا 
چنين .  محدود کنند"  مجلس

گرايشاتی مدافعين واقعی حقوق 
. و مطالبات شما معلمان نيستند

سياستھای اصالح طلبان 
حکومتی، دوم خردادی و 

ھا، را نمايندگی "  مشارکتی"
پيشبرد موفق مبارزه شما .  ميکنند

در عين حال در گرو حاشيه ای 
کردن اين تالشھا و موانع و 
سازمان دادن به تشکل مستقل و 

 . توده ای معلمان است

 

مبارزه برای افزايش حقوق و   -٢
مزايا و دستمزد مبارزه ای است 
که يک وجه دائم مبارزه طبقه 

سرنوشت اين .  کارگر است
مبارزه نيز به ھمبستگی طبقاتی 
ميان معلمان و کارگران و ساير 
. مزدبگيران گره خورده است

تالش برای جلب ھمبستگی 
کارگران در اين مبارزه از 

 کارگران کمونيست 
 ...چه ميگويند 

 معلمان آزاديخواه

اعالم اعتصاب سراسری از جانب 
امکانی "  کانون صنفی معلمان ايران"

است که شما معلمان آزاديخواه و 
برابری طلب بتوانيد مبارزه ای 
ھماھنگ و گسترده را برای تحقق 
. خواستھای برحق خود به پيش ببريد

اين حق شماست که در قرن بيست و 
يکم از يک زندگی انسانی و شاد و 

خواھان .  مرفه و برابر برخوردار باشيد
افزايش حقوق و مزايای بسيار باالتر از 
آن باشيد که در حال حاضر دريافت 

اين حق شماست که از تامين .  ميکنيد
خواھان  ،اجتماعی برخوردار باشيد

رسمی کردن تمام قراردادھای موقت 
اين حق شماست که در .  کاری باشيد

جامعه ای زندگی کنيد که از ھر گونه 
زن و مرد در .  تبعيضی مبرا باشد

قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه ای و 
تمام شئون زندگی بدون قيد و شرط 

خواھان در ھم شکستن .  برابر باشند
آپارتايد جنسی در جامعه و در محيط 

 . کاری خود باشيد

 

اين حق شماست که خواھان قوانين کار 
و بيمه ھای اجتماعی يکسان برای 

اين حق .  معلمان زن و مرد باشيد
شماست که خواھان کوتاه کردن دست 
مذھب از محيط ھای علمی و آموزشی 
باشيد و اجازه ندھيد که انواع و اقسام 
جھل و خرافه مذھبی ذھن کودکان و 

خواھان .  نوجوانان جامعه را مسموم کند
يک آموزش و پرورش سکوالر و 

فقر و محروميت را دون .  مدرن باشيد
اين حق .  شان جامعه و خود بدانيد

٨٨شماره   

 . اھميتی حياتی برخوردار است

 

مبارزه شما در عين حال   -٣
مبارزه ای برای يک سيستم 
آموزش و پرورش سکوالر و 

در اين مبارزه دانش .  پيشرو است
آموزان و دانشجويان و ھم چنين 
خانواده ھای آنھا عميقا ذينفع 

اين نيروی عظيم اجتماعی .  ھستند
را بايد خطاب قرار داد و به اين 

پيشروی شما .  مبارزه دعوت کرد
در عين حال پيشروی مردم برای 
يک ۠آموزش پرورش سکوالر 

 . است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از 
مطالبات برحق شما قاطعانه دفاع 

طبقه کارگر و  ،حزب.  ميکند
تمامی مردم آزاديخواه و 
دانشجويان و دانش آموزان را به 
حمايت و ھمسبتگی از اين مبارزه 

 .فراميخواند

 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 ٢٠٠٩فوريه  ١٤ – ١٣٨٧بھمن  ٢٦

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالى کنيد

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به معلمان سراسر کشور
 

 گامھايی برای پيروزی

!برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيديک دنياى بھتر   

.مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى استيک دنياى بھتر   

! برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه استيک دنياى بھتر   



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     

وضعيت جنبش  :يک دنياي بھتر
کارگرى را چگونه ميبينيد؟ 
چگونه اعتراضات جارى در 
کارخانجات ميتواند رژيم را در 
مورد مساله دستمزد وادار به 

 عقب نشينى کند؟

 

سرمايه دارى  :نسرين رمضانعلی
ايران طبقه کارگر را به چھارميخ 

از نظر اقتصادى .  کشيده است
کارگر اسير کار برده وار و 
قراردادى و روزمزد و ساعتى 

تازه اين بخشى است که .  است
آنھا که بيکارند وضع .  کار دارد

شرکتھاى پيمانى .  شان بدتر است
مثل کرم به جان کارگران افتاده 

کارگر و خانواده کارگرى در .  اند
بھداشت و .  فقر دست و پا ميزند

. پوشاک و غذا دارد لوکس ميشود
گرسنگى و بيمارى و نقض عضو 

از .  روز بروز گسترده ميشود
نظر سياسى کارگر معترض 

ھر .  جنگ ھر روزه دارد.  است
گوشه ايران ھر روز اعتراض 

اما بيشتر اين .  کارگرى است
اعتراضات براى حقوقى است که 
پرداخت نشده و دزديده شده و يا 

موارد .  مزايا و مسائل ديگر
زيادى ھم براى اضافه دستمزد و 

تھديد و .  حقوق رفاھى است
ارعاب و زدن فعالين کارگرى و 
اخراج بخاطر اعتراض يک نرم 

دادگاھى و پرونده .  روزانه است
. سازى و شالق را ھم که ميدانيد

از نظر اجتماعى و روانى کارگر 
آينده .  احساس ناامنى شديد دارد

 ،کار معلوم نيست ،معلوم نيست
فشار .  تداوم وضعيت معلوم نيست

. ھمه جانبه روى سر کارگر است
کارگران نميتوانند توقعات انسانى 

فقر و .  کودکانشان را پاسخ دھند
. فالکت کمرشان را شکسته است

اينھا مسئل کمى نيستند و بسيارى 
قدرت قبول يک گوشه آن را 

 . ندارند

 

با اينحال جنبش کارگرى ايران پر 
تحرک ترين جنبش سياسى در 

اگرچه ھنوز متفرق .  ايران است

جھاد نصر می گفت ببين اينھا 
رسما در ادارات دولتی می 
گويند شما که گرسنه ھستيد ھر 
روز دم در اين اداره دولتی و آن 

اگر سير  ،مقام دولتی ھستيد
باشيد حتما چشمھای ما را ھم در 

اين نگرش سرمايه !  می آوريد
.  دار ايرانى به کارگر است

وقتی يک نماينده دولت که مثال 
در ديوان عدالت تشريف دارد و 
اينچنين به کارگران پاسخ ميدھد 
بايد متوجه شد که رژيم 
جمھوری اسالمی حياتش را به 
گرسنگی و تحميل بدترين شرايط 
. به طبقه کارگر گره زده است

دنيالزاده سرمايه دار شناخته شده 
در گيالن که نصف سال را در 
کشورھای خارجی تشريف 

برای بستن قرادادھای  ،دارند
چند ميليون و گاھا ميليارد دالری 
و سرمايه گذاری در ھمين 

اما .  کشورھا پول خرج ميکند
وقتی کارگر فوالد گيالن دستش 
در محيط کار قطع می شود 
چندين وکيل گردن کلفت مفت 
خور مثل خودش را استخدام 

" بی احتياطی"کرده که بگويند 
کارگران است که در محل کار 
دچار حادثه شده است و دستش 

وقتی يک دفعه !  قطع شده است
دھھا کارگر به عناوين مختلف 
از کارخانه اخراج می شوند و 
در مقابل اداره کار تجمع می 

نماينده روابط عمومی  ،کنند
اداره کار و رئيس اداره کار در 
مقابل اين حضرت عالی دوال 
راست می شوند و بقول يکی از 

زير "ھمين کارگران اخراجی 
" ميزی ھای قابل مالحظه ای

تحويل اداره کار داده شده تا 
سکوت کنند و کارگر را مقصر 

دولت ماشين سرکوبش در .  بدانند
ھمين رابطه است از منافع 
کارگری که شکمش گرسنه است 

کارگر کسى را .  دفاع نمی کند
برای ھمين به راحتی .  ندارد

کارگر خاتون آباد را به رگبار 
برای ھمين به کارگر .  می گيرند

نساجی شاھو و ناز نخ در مقاطع 
زمانی خاصی می گويند به ما 

اما طبقه .  دستور شليک دادند
کارگر در ايران دارد با تمامی 
. وجوه اين سياھی می جنگد
. ميدان را خالی نگذاشته است

ترديدی نيست کسانی که در اين 
زمينه دارند فعاليت می کنند می 
دانند طبقه کارگر در ايران با 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 در باره جنبش کارگرى

است و نتوانسته است به تشکلھاى 
موثر خود شکل بدھد و يا مسائل 
متعددى در ميان فعالين کارگرى 
ھنوز بعنوان مسائل بازدارنده عمل 

اين جنبش و تحرک آن در .  ميکند
رژيم .  سالھاى اخير بيسابقه است

خواست با فقر کارگران را 
زمينگير کند اما عليرغم محدوديت 
فقر و فشار کار طوالنى و يا ترس 

کارگر ناچار است براى  ،از اخراج
انسان .  گرفتن حقوقش اعتراض کند

. گرسنه که اينھا سرش نميشود
ميزان اعتراضات باال است و البته 

آنچه که .  ھمه آنھا منعکس نميشود
جسته گريخته و البالی اخبار  
بازتاب پيدا می کند تنھا يک گوشه 
. از يک واقعيت بزرگ تر ھست

دريک کالم سرمايه داران زير 
پرچم اسالم خون کارگران را در 
شيشه کردند و خدايشان را براى 

 . اين ھمه نعمت شکرگزار ھستند

 

اين وضعيت امروز نميتواند ادامه 
کارگران ناچارند عليه .  داشته باشد

وضعيت معيشتی که به آنھا تحميل 
. شده وارد جنگ بزرگترى شوند

بايد سياستھاى راديکال تر و 
بايد نيروى .  موثرترى اتخاذ شود

وسيع تر و يکپارچه ترى به ميدان 
ولى اين جنگ ادامه دارد و .  بيايد

جنگى است براى زنده ماندن و 
طبقه کارگر در .  زندگی کردن

ايران با حکومتی می جنگد که اوال 
قوانينی کامال ضد کارگری دارد و 
اگر ھم جائی قانونی به نفع مثال 
کارگران باشد ھمين ھم رعايت 

کارگران در ايران يک .  نمی شود
چيز را متوجه شده اند و آن اينست 
که دسته جمعى گير يکى از 
خطرناک ترين باندھاى مافيائى 

دولت و .  دوره تاريخ افتادند
کارفرما دست در دست ھم دارند و 
کارگر بايد با کل اين موجودات 

 . روبرو شود

 

وقتی داريد با کارگران مراکز 
مختلف صحبت می کنيد می گويند 
از باال تا پايين عليه طبقه کارگر 

يکبار يکی از کارگران .  متحد شدند

٨٨شماره   

کدامين موانع اصلی روبرو ھست 
و ترديدی ھم ندارم ھر کدام به 
نيت بھتر کردن موقعيت طبقه 

  .کارگر تالش می کنند

 

در مورد افزايش دستمزدھا موانع 
قطعه قطعه کردن .  زياد است

کارگران زير شرکتھاى پيمانى و 
انواع قراردادھا و قانون ھاى من 
درآوردى و پراکندگى و فقدان 
تشکل و اين وضعيت که برشمردم 
ھمه موانع يک مبارزه جدى براى 

امسال .  افزايش دستمزد است
حرکتى براى جمع کردن امضا 
توسط عده اى از فعالين کارگرى 
صورت گرفت که از بنياد ايراد 

ما در مورد اين ايرادات و .  داشت
. نتايج آن صميمانه ھشدار داديم

امروز ميبينيد که نه خبرى از اين 
تومار ھست و نه کسى اميدى به 
گرفتن دستمزد بيشتر در پس اين 

نفس حرکت بسيار .  حرکت دارد
خوب و قابل پشتيبانى بود اما 
سبک کار و تلقى آماتور و بعضا 
متوھم به نھادھاى حکومتى ھميشه 
. نتيجه نامطلوب داده است

کارگران ميتوانستند به مجامع 
عمومى متکى شوند و 
 ،نمايندگانشان را انتخاب کنند

دستمزد مورد نظرشان را اعالم 
اخطارى ميدادند و کارى در  ،کنند

اگر  ،سطح مقدورات ميکردند
اينکار ميشد در پله باالترى بوديم 
اما اين روش کار اين فعالين 

مبارزه براى افزايش .  نيست
دستمزد کماکان مثل بقيه مبارزات 
پراکنده است و ھنوز از يک 
جنبش وسيع کارگرى براى 
افزايش دستمزدھا که جامعه را 
. متوجه خودش کند فاصله داريم

بايد ملزومات اينکار را توسط 
 . فعالين واقعى کارگرى تامين کنيم

 

بدون داشتن يک تصويری واقعی 
از وضعيت و 

۴صفحه   
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سياستى متناسب با آن ھر حرفى 
 .تنھا آب را در ھاون کوبيدن است

يک بار داشتم با يکی از فعالين 
کمی با .  صحبت می کردم

و البته بعدش ھم گفت  ،عصبانت
خوب عصبانی ھستم و بدل 

برنامه ھای مختلفی که از  ،نگيرم
تی وی ھا پخش می شود را دنبال 

می گفت يکی می آيد به .  می کند
ما می گويد اول پای راستت را 

آن !  بگذار بعد پای چپت را
ديگری می آيد ميزند تو سرمان 
که خجالت نمی کشيد به خيابان 

و يکی ديگر می آيد و !  نمی آيد
ميزند زير ھمه چيز و ھی داد می 
! زند بياييد خيابان انقالب کنيد

اينھا ھمانھا ھستند که می گويند 
نمی دانند وقتی !  لنگش کن

دستگير  ،کارگری اخراج می شود
شيرازه زندگيش از ھم  ،می شود
بچه اش مجبور به .  می پاشد

. انصراف از دانشگاه می شود
مجبورند يک وعده غذا را بزنند 

يا ھمين بحث متشکل .  و غيره
انگاری کارگران از پشت .  شدن

کوه آمدند و نميدانند اتحاد چيز 
باور کنيد جاھای !  خوبی است

زيادی ھم تجربه کردند که اين 
. پيروزی در گرو اتحادشان ھست

طبقه کارگر متحد متولد شده 
کسی نمی تواند متفرقش .  است
مگر ماشينی که نان شب .  کند

از .  کارگر را به گرو می گيرد
اين نمونه ھا و گفته ھا خيلی زياد 
ھست که اتفاقا طبقه کارگر با 
تمامی مشکالت و موانع 
. مبارزاتش را به پيش می برد
. بگذاريد نکته ای جالب بگويم

يکبار يکی از کارگران عسلويه 
کار می کرد و  10و  9که تو فاز 

مرتب اخبار اين منطقه از طرف 
برايش جالب  ،ما منعکس ميشد

بود و می گفت خوب مبارزه من 
را چرا ساير رسانه ھای خبری 
که مدعی دفاع از حقوق کارگر 
ھم ھستند منعکس نميکنند؟ و 
اتفاقا عين ھمين را و مشابھش را 
. کارگران آجر پزی مشھد گفتند

بنظرم رھبران عملی اين 
ھمانطور که رژيم  ،مبارزات

 ،اسالمی آنھا را زير ذربين دارد

! دستمزدھا را اضافه کرديم
امروز ھمين آقايان بخشا می 
گويند امام گفت فقير نباشد پس به 
! پيش پست سر احمدی نژاد

بخشی ھم می خواھند سيد خندان 
را مطرح کنند و کارگران را 

طبقه .  پشت  خاتمی بسيج کنند
کارگر ھم تف می فرستد به اين 

بنظرم .  و لعنت به ديگری
سياست يکی به ميخ يکی به نعل 
خانه کارگر در ميان کارگران 
جای ندارد و ھيچ کسی ھم 

تنھا .  برايشان تره خرد نمی کند
يک ثانيه سرکوب نباشد 
کارگران جل پالس ھمه شان را 

 . جمع ميکنند

  

کانون صنفي  :يک دنياي بھتر
معلمان روز پنج اسفند را روز 
. اعتصاب اعالم کرده است

سياست حزب در اين روز و 
خطابش به فعالين راديکال و 

 سوسياليست چيست؟

 

کانون   :نسرين رمضانعلی
صنفی معلمان فراخوانی به 
مناسبت سالگرد اعتراضات داده 

معلمينی که به خيابان .  است
آمدند خواستھای برحق خود را 

ابتدا سرکوب .  طرح کردند
وحشيانه شدند سپس تعدادی از 

تعدادی  ،معلمين اخراج شدند
تعدادی  ،احکام زندان گرفتند

تبعيد شدند و درست در ھمان 
روزھای تجمع صدھا معلم در 
شھرھای مختلف و بخصوص 
در  تھران مورد ضرب شتم 

سياست وعده به .  قرار گرفتند
معلمين و سردواندن و پرونده 
سازی برای آنھا که اعتراض 

" اقدام عليه امنيت ملی"آنھا 
در کنار اعتراضات .  است

 ،معلمين شاغل و رسمی
اعتراضات مکرر معلمين حق 
التدريسى بوده که مرتب در سال 
جاری در جريان بوده و بارھا 
در مقابل ادارت دولتی و آموزش 
پرورش تجمع کردند و ھر بار 
يکی از نمايندگان دولت به دادن 
وعده ھای پوچ آنھا را به خانه 

 .فرستادند

 

معلمين بعنوان نيروی مزد بگير 
اين کشور وضعيتی بھتر از 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 ...در باره جنبش کارگرى

آنھا نيز نيروھائی که خود را 
مدعی و مدافع طبقه کارگر می 
دانند زير ذربين دارند که ھر 
جريانى چه رابطه اى با آنھا 

ھمين نشان از درجه .  برقرار ميکند
 .خوداگاھی طبقه کارگر است

 

گرايشات  :يک دنياي بھتر
ارتجاعى انجمن اسالمى چگونه با 
رژيم بر سر مساله دستمزد 
ھمراھى ميکنند؟ سياستشان در 
شرايط کنونى چيست؟ و چگونه 

 بايد آن ھا را افشا کرد؟

 

در حال حاضر  :نسرين رمضانعلی
آنچه که انجمن اسالمی نام گذاشته 
شده است در مراکز کارگری ھم 

بنابرين پيمانکاران و .  وجود ندارند
کارفرمايان و دولت حتی از اين 
انجمنھای اسالمی که خود موسس 

وقتی چھار .  آن ھستند می ترسند
کارگر با ھم صحبت کنند تنشان 

اگر دقت بکنيد معموال از .  ميلرزد
خانه کارگر صحبت زياد است که 
خود خانه کارگر نه در سطح 
مراکز کارگری بلکه در سطح 
شھر تعدادی مدافع دولت و 
کارفرما را بعنوان خبرنگار 
گذاشتند که بخش کوچکی از 
اعتراضات کارگران که ديگر نمی 
 .توانند درز بگيرند را منعکس کند

در سازمان جھانی کار نماينده اينھا 
حضور دارد و اينھا خودشان را 

دنيای .  نماينده کارگران جا می زنند
ھمين سازمانھاى .  وارونه ای است

جھانى ميدانند  چه بر سر کارگران 
می آيد و فعالين کارگری در 
 ،زندانھای مخفوف رژيم اسير اند

اما در مقابل اين ھم بيدادگری به 
 ! امثال محجوب تريبون می دھند

 

سايست خانه کارگر ھم طی سالھای 
اينھا .  گذشته روشن بوده است

ارگان سرکوب کارگر و سنگر 
کارفرماھا و دولت در مقابل طبقه 

با ھمين ھا ھم مينشينند و .  کارگرند
ھر سال چيزى را تصويب ميکنند 
و مدال به سينه شان ميزنند که 

٨٨شماره   
. کارگران و پرستاران ندارند

تعرضی که سازمان داده شده است 
. عليه کل مزدبگيران است

محدوديتھای که برای معلمين ايجاد 
می شود ھر روز دارد بيشتر و 

اتفاقا اخيرا از .  بيشتر می شود
طرف آموزش و پرورش کل 
کشور بخشنامه ای به تمامی 
مدارس ارسال شده که ھر معلمی 
به ھر دليلی از طرف نيرو 
انتظامی دستگير شود اخراج 

البته در اين بخشنامه  .خواھد شد
. از تخلف مالی اسم برده شده است

ميليارد ميليارد آقايان پول باال 
کسى کارى ندارد اما .  ميکشند

معلمين برای دستگيری از طرف 
! نيروی انتظامی اخراج ميشوند

 ،تبعيدی ،تعداد معلمين اخراجی
معلمينی که توبيخ  ،احضار شده ھا

شدند را اگر حساب کنيم ھيچ 
معلمی نيست از دست اينھا قصر 

چند وقت پيش .  در رفته باشد
معلمی در يکی از روستاھا تدريس 
می کند برايش توبيخ رفته و اعالم 
شده عدم رعايت شئونات اسالمی 
! و توبيخ ھمراه با کسری حقوق

می .  خودش ھم خنده اش گرفته بود
گفت مسئله اصال رعايت حجاب و 

وقتى .  شئونات اسالمی نيست
از استان    ،قضيه را دنبال ميکند

می گويند که اھالی روستا گفتند 
حاال معلوم !  معلم اينجا نااليق است

نيست واقعا اھالى روستا گفتند يا 
ھدفشان اينست که ھمين چند بچه 

معلمی .  ھم محروم شوند از مدرسه
ديگر تعريف ميکرد از 
اعتراضات چند سال پيش که 
معلمين رفتند جلوی آموزش 
پرورش و اعتراض کردند به 

پايين بودن  ،کمبود امکانات
و نبود شرايط و امکانات  ،حقوقھا

می گفت .  مدرن سيستم آموزشی
خيلی از خانوادھھا و دانش آموزان 
ما را حمايت کردند و اين پيروزی 
و موفقيت آندوره يک بخش مھمش 
متحد بودن دانش آموزان و خانواده 

ميگفت بعد تعدادی مفت .  ھا بود
خور و باجگير را استخدام کردند 
که زنگ بزنند به خانواده ھای 
دانش آموزان و تفرقه ميان خانواده 
ھا و دانش آموزان و معلمين ايجاد 

 . کنند

 

نکته مھم در مورد اين اعتراض 
اينست که گرايشات ملی مذھبی 

تالش دارند 
۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

برای آبرو نداشته خاتمی آبرو 
دست و پا کنند و تالش دارند 
اعتراضات معلمين را پشت او و 

کار مھمی .  انتخابات رژيم ببرند
که  فعالين راديکال و کمونيست و 
چپ بايد انجام دھند اينست که در 
. مقابل اين گرايش قاطعانه بايستند

به ھمين دليل در گوشه و کنار 
زمزمه ھائی ھست که گويا بخشی 
از معلمين در اعتراض به اين 
گرايش نمی خواھند در تجمعات 

تالش .  اسفند شرکت کنند 5روز 
ما در اين فرجه باقيمانده متقاعد 
کردن اين بخش بوده که نه تنھا 
بايد شرکت کنند بلکه بايد تالش 
کنند در ابعادی خيلی گسترده 
نيروی معلمين و دانش آموزان و 

فعالين .  خانواده ھا را بسيج کنند
راديکال و سوسياليست بايد نه 
تنھا بر خواستھای برحقشان تاکيد 
کنند بلکه بايد نماينده خواستھای 
. دانش آموزان نيز باشند

خواستھای ھمچون محيطی 
سکوالر برای آموزش و 

برخوردارى از  ،پرورش
امکانات جھت پرورش استعدادھا 

ايجاد کالسھای درسی  ،و خالقيتھا
امکاناتی ھمچون  ،با استاندارد باال

آزمايشگاھھای مدرن و دسترسی 
به کامپيوتر و وسايل ورزشی از 

 . خواستھای دانش آموزان است

 

يا مثال لغو ھرگونه شھريه که در 
آغاز سال تحصيلی طبق آمار 
رسمی دولت بيش از يک ميليون 
کودک مجبور به ترک تحصيل 
شدند و يا نتوانستند به مدرسه 

معلمين راديکال و .  بروند
کمونيست و فعالين اين عرصه 
زمانی می توانند ابعاد اعتراضات 
خودشان را گسترده کنند که از 
خواستھای دانش آموزان و 

با اينحال .  خانوادھھای دفاع کنند
مسئله اساسى تا به معلمان مربوط 
است تشکلھاى مستقل و اتکا به 
مجمع عمومى مدارس براى 
بدست دادن سياست مستقل دراين 

رژيم جمھوری .  اعتراض است
اسالمی براى بھم ريختن صفوف 
مبارزاتى بى اعتمادى را دامن 

روز يکشنبه فردى از تھران که ظاھرا مسئول  ،بنا به خبر دريافتى
مالى پايشگاه است به اصفھان سفر کرد و در پااليشگاه و ميان 

سفر مسئول امور مالی بخاطر اعتراضات .  کارگران حضور يافت
کارگران بود که در ساعات اضافه کاری در اعتصاب به سر بردند 

وی در ميان کارگران ابتدا شروع به تملق .  و سرکار حاضر نشدند
گوئى و توضيح موقعيت آنھا کرد و عنوان ميکند من آمده ام 

در پاسخ کارگران خواستھای خود را .  مشکالت شما را حل کنم
صرفا گفت .  اعالم کردند و ايشان چيز تازه ای نداشتند که بگويند

 ! آمده که به کارگران بگويد بايد به ھمين قانع باشند

 

 ،کارگران خواستھای خود را مبنی بر امکانات بيشتر در محل کار
و پرداخت يک نيم برابر حقوق در ساعات اضافه  ،افزايش حقوقھا

کاری را مجددا طرح کردند و ھمينطور در باره رفتار نامناسب 
مامور مالى ھم اعالم .  پيمانکاران نارضايتى خود را اعالم کردند

کرد که سخنان شما را شنيدم و به  تھران برميگردم و بررسی 
 . ميکنم و سريع به شما اعالم خواھم کرد که پاسخ ما چيست

 

بعد از دو روز ايشان زحمت کشيده و به کارگران اعالم کرده است 
برای اينکه شما وقتی !  که ھيچ کاری از دست ما ساخته نيست

قرارداد بسته ايد بايد دقت ميکرديد که در آن چى نوشته شده است و 
 !تا اتمام قرارداد بايد به ھمين رضايت بدھيد

 

الزم به ذکر است که اکثريت کارگران تا پايان امسال قرارداد دارند 
و کارگران می دانند سياستی که پشت اين پاسخ است بعيد نيست به 

 . عدم تمديد برخى قراردادھا و حتى اخراج منجر شود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 ١٣٨٧بھمن  ٣٠ – ٢٠٠٩فوريه  ١٨

 گفتگو با نسرين رمضانعلى
 ...در باره جنبش کارگرى

حزب ما بايد نماينده بردن اعتماد .  ميزند
و پرچم سياسى و سازمان مبارزه در 

 . مقابل اين وضعيت باشد

  

چگونه ميتوان اين روز :  يک دنيا بھتر
را به يک روز مھم اعتراض اجتماعى 
بر عليه سرمايه و دولت اسالمى تبديل 
کرد؟ شعارھا و مطالبات و مفاد 

 قطعنامه ھا چه بايد باشد؟

 

قبل از ھر چيزی   :نسرين رمضانعلی
بنظرم بايد معلمين منعکس کننده شرايط 
تحصيلی دانش آموزان ھم باشند و از 
آنھا و خانواده ھايشان بخواھند اين 

معلمين .  اعتراضات را حمايت کنند
بخشى از مزدبگيران جامعه ھستند و 
بايد بخواھند از طبقه کارگر که آنھا را 
حمايت کند و در اعتراضات آنھا 

معلمين بايد اعالم .  حضور داشته باشند
کنند اعتراض و اعتصاب حق بدون قيد 

تشکلھای مستقل و !  و شرط ماست
تشکيل مجامع عمومی معلمان حق 

معلم بايد اعالم کنند کارگر و .  ماست
معلم و مزدبگيران حق دارند از زندگی 

رفع ھر گونه .  مرفه برخودار باشند
رسما .  تبعيض و نابرابری بايد لغو گردد

آپارتايد جنسی را محکوم کنند و اعالم 
. کنند حقوق برابر در مقابل کار برابر
. معلمين بايد خواھان آزادی بيان  باشند

در اين روز بايد اعالم شود مدرسه 
جای پرورش استعدادھا و خالقيت 
. کودکان است نه جای جھل و خرافه

. کاھش ساعتھای کاری ،افزايش حقوق
معلمين بايد خواھان آزادی تمامی 
معلمين دستگير شده و آزادی فرزاد 

اعالم کنند دست .  کمانگر شوند
نيروھای سرکوبگر از محيط آموزشى 

اين خواستھا را بايد در حدى که !  کوتاه
ممکن است وسيعا در جامعه اعالم کنند 
و در اجتماعات و در مدارس و در 
. قطعنامه ھا و بيانيه ھا به آن اشاره کنند

معلمين نبايد خطاب به سران رژيم 
صحبت کنند و يا درد دل کنند و حقشان 
را گدائی کنند بلکه بايد خطاب به مردم 
خطاب به طبقه کارگر خطاب به 
دانشجويان خطاب به دانش آموزان 
صحبت کنند و اعالم کنند آينده فرزندان 
اين جامعه در گرو رفاه و آسايش و 

 . * امنيت و آزادی و برابری است

٨٨شماره   

 اخبارى از اعتراض 
 کارگران پااليشکاه اصفھان 
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از قطعنامه  :يک دنيای بھتر
حزب در مورد تشکالت موسوم 

 ،مانند"  کميته ھای کارگری"به 
 ،کميته ھماھنگی ،کميته پيگيری

اتحاديه آزاد کارگران و غيره 
پلنوم چھارم حزب .  شروع ميکنيم

نقدی کلی را به اين تشکالت 
سئواالت بسياری .  مطرح ميکند

در درجه :  در اين رابطه مطرحند
اول چرا انتقاد؟ آيا باالخره وجود 
جمعھايی که مسائل کارگری را 
به شکلی که خود مناسب ميدانند 

مطرح ميکنند و از حقوق و  
 ،مطالبات کارگری دفاع ميکنند

کافی نيست که بجای نقد از آنھا 
دفاع کرد؟ نقد پايه ای شما به اين 
تشکالت چيست؟ وجه مشترک 
اين تشکالت چيست که ھمه آنھا 
را در يک مجموعه واحد نقد 
ميکنيد؟ چرا اين تشکالت ظرف 
توده ای طبقه کارگر نيستند؟ چرا 
نميتوانند تبديل به چنين ظرفی 

 بشوند؟ مساله چيست؟

 

نقد ما بر سر  :علی جوادی
موجوديت و يا چرايی وجود چنين 

مسلما وجود ھر .  تشکالتی نيست
جمع و تشکلی که بنحوی اخبار 
اعتراضات کارگری را منعکس 

به نوعی و در ظرفيت  ،ميکند
خود از حقوق کارگران دفاع 

. مٽبت و قابل دفاع است ،ميکند
. نقد ما در اين سطوح نيست

قطعنامه پلنوم به مساله تشکالت 
توده ای طبقه کارگری ميپردازد 
و کارنامه اين تشکالت را در اين 
چھارچوب مورد بررسی قرار 

کميته (اين تشکالت .  ميدھد
کميته  ،کميته ھماھنگی ،پيگيری
...) اتحاديه آزاد کارگران و ،ايجاد

اعالم کرده اند که ابزار و 
مجرايی برای شکل دادن به 
تشکالت توده ای طبقه کارگر 

اما کارنامه عملی چند .  ھستند
ساله آنھا تماما خالف اين اھداف 
. اعالم شده را نشان ميدھد

ترازنامه کنونی آنھا بيانگر 
 ،تفرقه.  واقعيت ديگری است

 ،کارگری ميتواند کوچک باشد
اما يک .  ميتواند بزرگ باشد
از ابتدا .  واقعيت مسلم است

تشکل توده ای بخشی از طبقه 
اين اساس انتقاد ما .  کارگر است

 . به اين مجموعه است

 

اتحاديه آزاد "آيا نبايد حساب 
را جدا کرد؟ باالخره "  کارگران

اين جريان مدعی است که تشکل 
اگر .  اتحاديه ای کارگران است

کميته ھای ذکر شده اعالم کرده 
اند که ھدفشان شکل دادن به 
. تشکل توده ای کارگران است

اين جريان پا را فراتر گذاشته و 
خود را تشکل توده ای اعالم 

اين گامی به جلو .  کرده است
. چند گام به عقب است.  نيست

اين جريان تشکل توده ای ھيچ 
. بخشی از کارگران نيست

مانند ساير کميته .  ايکاش بودند
ھای پيگيری و ھماھنگی در 
 ،برگيرنده فعالين کارگری ھستند

اما تشکل ھيچ بخش معينی از 
در اساسنامه .  طبقه کارگر نيستند

از اتحاد "خود ادعا ميکنند که 
داوطلبانه كليه كارگران و مزد 
بگيران و کارگران اخراجی و 

معنای "  بيكار تشكيل شده است
واقعی اين ادعاھا اين است که 
تشکل ھيچ صنف و رسته و يا 

ميگويند .  واحد توليدی ای نيستند
اتحاديه اند اما فاقد مختصات پايه 
ای يک تشکل اتحاديه ای و 

خود را .  سنديکايی ھستند
ظرفی برای رسيدن تمامی "

کارگران ايران به خواسته 
معلوم نيست !  ميدانند"  ھايشان

تفاوتشان با احزاب سياسی 
کارگری چيست؟ ايجاد تشکل 
توده ای کارگری مستلزم جديت 

اين .  و درايت بيشتری است
تشکل بيشتر به کاريکاتور يک 

 . تشکل توده ای شبيه است

شايد پرسيده شود اگر اين تشکل 
ھا ظرف توده ای طبقه کارگر 

پس  ،نمتيوانند ھم بشوند ،نيستند
چه ھستند؟ واقعيت اين است که 

 

 ھيئت دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد
 در باره دو قطعنامه حزب؛ 

 سنديکاليسم، کميته ھای کارگری
انشقاق در صفوف  ،سکتاريسم
به ميزانی که اين  ،کارگران

نتيجه  ،تشکالت مطرح بوده اند
اين يک ارزيابی .  کارشان است

کامال ابژکتيو از موقعيت و نقش و 
عملکرد تاکنونی اين جريانات 

به مشغله ھايشان نگاھی .  است
بيندازيد مساله بسادگی قابل اٽبات 

بسياری از فعالين کارگری .  است
در تماسھای مکرر با ما بر اين 
نقش و جايگاه اين تشکالت تاکيد 

 . دارند

 

اين جريانات تشکالت توده ای 
عالوه بر اين .  کارگران نيستند

مجرا و ظرفی ھم برای ساختن 
تشکل توده .  چنين تشکالتی نيستند

ای کارگران نميتواند خارج از 
محيط کار و فعاليت توليدی شکل 

ايجاد تشکل کارگران امر .  بگيرد
بايد متکی بر .  خود کارگران است

اتحاد و تشکل توده ھای کارگر در 
مراکز کاری در ھر گوشه ای از 

نميتوان بجای کارگر .  جامعه باشد
و يا به نيابت از کارگر تشکل توده 

تشکل توده .  ای کارگری ايجاد کرد
ای کارگر بنا به تعريف بايد در 

بايد .  برگيرنده توده کارگر باشد
بتواند دست کارگران را در دست 

متشکل .  متحدشان کند.  ھم بگذارد
و برای خواستھا و .  شان کند

يک وجه .  مطالباتشان قدم بردارد
مستقل از  ،مشترک اين جريانات

 ،سياستھايی بر آنھا حاکم استد
شکل گرفتن در خارج از واحدھای 

اين نطفه ای .  کاری کارگر است
است که خارج از رحم شکل گرفته 

ھيچ البراتواری ھم نيست .  است
که بتواند اين نطفه را در شرايط 
آزمايشگاھی به موجود مورد نظر 

اين تشکالت فاقد .  تبديل کند
خصوصيات اوليه و ژنتيکی ھر 
. تشکل کارگری توده ای ھستند

مجمع عمومی  ،سنديکا نيستند
نميتوانند ھم .  شورا نيستند.  نيستند
مساله اين نيست که بزرگ .  بشوند

شوند تبديل به تشکل توده ای 
بچه فيل از .  کارگری ميشوند
يک تشکل .  بچگی فيل است

٨٨شماره   

اين مجموعه بعضا ظرف 
گرايشات متفاوت "  کارگری"

شايد با .  سياسی در جامعه است
چند درجه اغماض بتوان گفت که 
کانونھای مدافع حقوق کارگران 

خالصه کنم اين جريانات .  ھستند
مجرايی برای ايجاد تشکل توده ای 

بيراھه ھای ھستند .  کارگران نيست
که بايد جايگاه و مکانشان بطور 

خنٽی کردن .  واقعی روشن شود
تاٽيرات منفی اين جريانات يک 
وظيفه فعالين کارگری راديکال و 
سوسياليست و رھبران عملی 

 .     کارگری است

 

در قطعنامه  :يک دنيای بھتر
مطرح شده است که اينھا تشکالت 

شايد .  توده ای طبقه کارگر نيستند
پاسخ داده شود که به غير از 

ھيچکدام "  اتحاديه آزاد کارگران"
نتيجتا .  ھم چنين ادعايی نکرده اند

نقد بر سر چيست؟ نقد شما به 
کارنامه عملی و تاکنونی آنھا 
چيست؟ ٽمره تاکنونی شان کارشان 
چيست؟ چرا اين تشکالت اين 
چنين اسير سکتاريسم و فرقه 
گرايی شده اند؟ داليل ويژه و 

 خاص اين مساله کدام است؟

 

اين تشکالت بعنوان  :آذر ماجدی
کميته ھای ايجاد تشکالت توده ای 
طبقه کارگر شکل گرفته اند، يعنی 
ھدف خود را سازماندھی تشکالت 
. توده ای کارگری قرار داده اند

چند سال پس از تشکيل، اينھا نه 
تنھا نتوانسته اند به يک تشکل توده 
ای کارگری شکل دھند، بلکه خود 

اين سرنوشت .  نيز تکه تکه شده اند
 . محتوم چنين تشکالتی است

 

بايد توجه داشت که گرايشاتی که 
اقدام به ايجاد چنين نھاد ھايی کرده 
اند، متعلق به گرايشات چپ 
غيرکارگری و بعضا پوپوليستی 

اينھا عمال خود را نايب .  ھستند
کارگران قلمداد 

٨صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٨صفحه     

به ھمين دليل است که .  ميکنند
ميتوانند تشکيل چنين نھادھايی را 

در غير اينصورت .  توجيه کنند
چه ضرورتی يا دليلی برای ايجاد 
چنين نھادھايی ميتوان ارائه داد؟ 
تشکالت توده ای طبقه کارگر فقط 
در محل کار کارگران ميتواند 

در ھر محيط کاری، .  شکل بگيرد
عناصر فعال برای ايجاد تشکالت 
توده ای کارگری ميکوشند، اما 
اين تالش از درون محيط کار 

در حاليکه اين .  ميتواند انجام گيرد
نھادھا از تعدادی کارگر و تعدادی 
افراد عالقمند به جنبش کارگری 
تشکيل شده است که بر سر نوع 
تشکالت و مباحث ديگر به بحث 

مباحثی که ربط .  و جدل مشغولند
چندانی نه به مبارزه واقعی و 
جاری کارگری دارد و نه به 
. سوخت و ساز مبارزه کارگران

مشغله ھای اين جريانات کامال به 
مبارزه جاری کارگران بی ربط 

اين مشغله ھا و مرزبندی .  است
ھای سياسی اين جريانات عمال به 
تفرقه درون طبقه کارگر و رشد 

 .سکتاريسم دامن ميزند

 

کميته "در زندگی واقعی نيز اين 
متعدد عمال نتوانسته "  ھای ايجاد

اند نفوذی در ميان جنبش 
کارگری پيدا کنند و عمال پروژه 
. شان به شکست انجاميده است

مساله اينجاست که تاثير محدود 
اين نھاد ھا در ميان جنبش 

ايجاد .  کارگری منفی بوده است
آشفتگی فکری و دامن زدن به 
تفرقه در ميان طبقه کارگر 
حاصل تالش اين سازمان ھا بوده 

سکتاريسم از خصوصيات .  است
ذاتی سنت حاکم بر اين جريانات 

به اين ترتيب عليرغم، .  است
ھدف اعالم شده، اين تشکالت 
بجای اتحاد در ميان طبقه کارگر 
به تفرقه در ميان طبقه دامن می 

علت تکه تکه شدن خود اين .  زنند
جريانات را نيز بايد در حاکميت 
اين خصوصيت و تناقض موجود 
ميان ھدف اعالم شده آنھا و 
پراتيک سکتاريستی و بی ربط به 
مبارزه جاری کارگران جستجو 

سازيھا باشند که ميخواھند تشکل 
محيط کارشان را ايجاد کنند و نه 
تشکلی بيرون محيط کار ھيچ 
ايرادی ندارد و بسيار ھم خوب 

اينجا بحث برسر يک .  است
تشکل معين با ھر سياستی 

بحث عموما در باره .  نيست
ويژگيھای يک سازمان کارگری 

وقتی ما داريم راجع به .  است
يک سازمان دربرگيرنده 
کارگران صحبت ميکنيم بدوا 
داريم راجع به ارگانيسمی از 
طبقه حرف ميزنيم و با اين 
فرض به موضوعات ديگر 
مانند؛ سياستھای اين تشکل، 
روشھا و سنت فعاليت آن، 
برخورد مسئوالنه اش به منافع 
کل طبقه و يا برعکس سکتاريسم 
آن، جايگاھش در روند متشکل 
شدن و متشکل کردن کارگران، 
کارنامه دوره ای آن و غيره 

اما اينجا ما با .  حرف ميزنيم
ھيچکدام ازاين مفروضات 

ما با نھادی .  روبرو نيستيم
روبرو ھستيم که اول قرار بود 
کارگران بيکار را متشکل کند و 
موضوع بيکاری و کارگر بيکار 
را بعنوان امر طبقه در مبارزه با 
بيکاری ھمراه با بخش شاغل به 

يا الاقل ھر ويژن نسبتا .  پيش برد
قابل قبول از سازمانی که ادعای 
متحد کردن ارتش بيکاری را 
دارد نميتواند براين مفروضات 

اما اتحاديه .  متکی نباشد
کارگران بيکار در عمل و 
عليرغم ھر نيت و ھر تالشی نه 
فقط نتوانست بيکاران را جمع 
کند، نه فقط طرحی برای متشکل 
کردن کارگران بيکار و يا آماده 
بکار نداشت، نه فقط آنھا را در 
دفاع از حقوقشان بميدان نکشيد، 
و يا مسئله بيکاری و مبارزه با 
آن را به يک سياست و جبھه 
نبرد ارتقا نداد، بلکه در متن اين 
تناقضات تالش کرد صورت 
مسئله و فلسفه وجوديش را خط 

تغيير نام از اتحاديه .  بزند
کارگران اخراجی و بيکار به 

" اتحاديه آزاد کارگران"
ضرورتش بدوا ميزان اعضای 
شاغل نبود بلکه انتقال اين 
 . تناقضات به مرحله جديدی بود

 

ايراد اول ما اينست که سازمان 
کارگری نميتواند بيرون محيط 
کار و فارغ از کارگر و مبارزه 

 در باره دو قطعنامه حزب؛ 

 ...سنديکاليسم، کميته ھای کارگری

 . کرد

يک جريان با مشغله ھا و سنت 
غيرکارگری و بی ربط به مبارزه 
جاری طبقه، عمال در فعاليت خود 
ھر روزه با تناقضات متعدد روبرو 

عدم توان در پاسخگويی .  می شود
به اين تناقضات اين جريانات را 

در يک کالم زيان .  تکه تکه ميکند
عملی و واقعی چنين تشکالتی بيش 

تالش برای .  از منفعت آن است
ايجاد تشکالت توده ای طبقه بايد 
در محيط کار و در دل مبارزه 

فعال کارگری و .  جاری انجام گيرد
رھبر عملی بايد برای اتحاد 

اين .  کارگران بطور دائم بکوشد
تالش به بھترين شکلی در مجمع 

 .عمومی کارگران متبلور ميشود

 

اتحاديه آزاد  :يک دنيای بھتر
کارگران خود را يک تشکل توده 

نقد شما به اين .  ای کارگری ميداند
مساله چيست؟ باالخره عده ای جمع 
شده اند و ميگويند ميخواھند تشکل 

آيا نقد به .  توده ای کارگران باشند
اين است که به مرکز کارگری 
معينی مربوط نيستند؟ آيا انتخاب 

به اين معنا نيست که "  آزاد"کلمه 
آزاداند و به محيط کاری معينی 

از اينرو ميتوانند در .  مرتبط نيستند
ھر کجا کارگران را متشکل کنند؟ 
چرا اين تشکل نميتواند به تشکل 

 توده ای طبقه کارگر منتج شود؟

 

ايجاد سازمانھای  :سياوش دانشور
توده ای کارگران امر خود 

تشکل کارگری .  کارگران است
ضرورت و نياز مبارزه روزمره و 
بدون وقفه و در جريان کارگر 

لذا تشکل توده ای به .  است
محيطھای کار مربوط است و 
حضور توده کارگر دراين تشکل 

اصوال ھر .  اولين پيش فرض آنست
سازمانی از کارگران و مربوط به 
طبقه کارگر بدون رابطه مشخص 
و قابل تعريفی با سوخت و ساز 

عده "اگر .  مادی طبقه معنی ندارد
مورد اشاره عده ای از "  معين

کارگران مثال پتروشيمی يا ماشين 

٨٨شماره   
چنين .  کارگری ايجاد شود

سازمانھائی در گام اول خود با اين 
تناقض وحشتناک روبرو ميشوند و 
در بھترين حالت سياست شان 

تاکيد بر ايجاد رابطه با کارگران "
يعنی .  است"  در مراکز کار

مورد ادعا تازه "  تشکل کارگری"
" پيوند"ميرود که با طبقه کارگر 

ھمين تناقض، مستقل !  برقرار کند
از اينکه ھر عضو اين اتحاديه 
چگونه فکر ميکند و يا حتی مستقل 
از اينکه سياست رسمی آن چيست، 
نشانگر ابقای يک سنت غير 
کارگری چپ ناسيوناليست و غير 
کارگری است که بجای اينکه 
کارگر را در مرکز و محيط کار 
حول مسئله روزش متشکل کند، او 
را از ديناميزم حرکت و مبارزه 
اش بيرون می آورد و در ھسته ھا 
و کميته ھا و نھادھائی بيرون 
واقعيت سياسی و مادی طبقه بطور 

امروز .  سوزنی متشکل ميکرد
ھمين سنت را در فعاليت اتحاديه و 

تشکلھائی .  ديگر کميته ھا ميبينيد
بيرون محيط کار و مبارزه و 
اعتراض کارگران و در بھترين 
حالت بعنوان منعکس کننده بخش 
ناچيزی از اعتراضات کارگران 
که خود آنھا در بيشترشان نه 
حضور داشتند و نه نقشی جدی ايفا 

ترديدی نيست انعکاس .  کردند
اعتراض طبقه کارگر باارزش 

تشکل توده ای "است اما کار 
نميتواند به کار يک "  کارگری

. خبرنگار آماتور تقليل يابد
سازمان يا جمعی از فعالين سياسی 
و اجتماعی و يا کارگران بيکار و 
يا حتی فعالين کارگری که جائی 
مشغول کارند سازمان ھمان جمع 
معين نام دارد و نه تشکل توده ای 

تشکل توده ای کارگران .  کارگران
صاف و ساده تشکل توده کارگران 
. يک مرکز توليدی و صنعتی است

اگر اين نيست، ھرچه باشد، تشکل 
چنين .  توده ای کارگری نيست

جمع ھائی به ھمين دليل ساده 
قابليت و ظرفيت تبديل به تشکل 

چون .  توده ای کارگران را ندارند
تنھا زمانی اين امر ممکن است که 
کارگران بجای ايجاد تشکل خود 
در محيطھای کار بيايند و عضو 
اين تشکل معين فرامحيط کاری 

روشن است ھيچ سازمان .  شوند
شھری و منطقه ای و سراسری 
کارگران نميتواند بدون تشکل پايه 
يعنی تشکل محيط کار معنی داشته 

حتی ھيئت .  باشد
٩صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ٩صفحه     

موسس سنديکاھا ھم تالش دارند 
باالخره در محيطھای معين کار 
سنديکا ايجاد کنند و ھمان را بدوا 

 .تثبيت کنند

 

ايراد ديگر که با اولی ربط مستقيم 
دارد اينست که سنتھای کار چنين 
تشکلھائی نميتواند متکی بر 
سنتھای واقعی مبارزه کارگری و 
منطبق با منافع آنی و آتی طبقه 
باشد و چپ رويھا و راست 
رويھای سياسی و يا مشغله ھائی 
که ربطی غيرمستقيم ھم به منافع 
فوری و نيازھای مبارزاتی طبقه 

ما .  ندارد از ھمينجا در می آيد
مخالف جمع شدن کارگران در 

تالش ما .  اشکال مختلف نيستيم
اينست که مجموعه حرکت طبقه 
کارگر بتواند به قدرت و انسجام و 
. اتحاد بيشتر طبقاتی منجر شود

مادام که کارگر از تشکلھای 
مستقل خود محروم است بايد 
برای ايجاد آنھا تالش کرد و 
اشکال مقدور و پيشبرنده را نشان 

سياستی که در فقدان .  داد
تشکلھای کارگری کاريکاتوری 

تشکل توده ای "از آنھا را بعنوان 
ميپذيرد و آن را رواج "  کارگری

ميدھد، تنھا آگاھانه و يا ناآگاھانه 
برای ايجاد تشکلھای واقعی 

از .  کارگری مانع ايجاد ميکند
نظر سياسی اين يک عقب نشينی 
سنت راديکال کارگری در مقابل 
سنتھای طبقه متوسط ناراضی و 

تسلط اين .  ناسيوناليسم چپ است
سنتھای غيرکارگری براين نھادھا 
را تنھا در عملکرد و 
سياستھايشان قابل ديدن نيستند 
بلکه در رابطه ای که با بيرون 
خود برقرار ميکنند نيز قابل 

متاسفانه افرادی .  مشاھده است
منتسب به اتحاديه يا واقعا عضو 
اتحاديه، ھمواره پاسخ نقد اصولی 
و متين و مسئوالنه را با ادبيات 
عقب مانده و ضد کارگری پاسخ 

اين ضد انتقادی بودن و .  دادند
سکتاريسم مفرط اين قبيل نھادھا 
البته ويژگی ھر سنتی باشد 
ويژگی گرايشات واقعا کارگری 

چھارچوب قوانين سرمايه داری 
و نظام موجود از ارکان آن 

انتقادی به نفس کار .  ھستند
. مزدی و استٽمار کارگر ندارد

برای بھبود معيشت کارگران 
اما تالشی در  ،تالش ميکند

چھارچوب نظام کارمزدی 
کم توقع و قانونگرا .  موجود
کارنامه اين گرايش در .  است

سطح جھانی و در جوامع 
صنعتی پيشرفته تر در عين حال 
نشاندھنده تالش برای تحميل 
قراردادھای عسرت بار به 

کمتر رھبر .  کارگران است
سنديکاليستی را در اين جوامع 
پيدا ميکنيد که در دوره  تالطم 
سياسی اعتراض کارگران را 

آن را کنترل و  ،نخوابانده باشد
در ايران .  مھار نکرده باشد

سنديکاليسم به لحاظ اجتماعی و 
سياسی بيانگر نوعی نگرش توده 

ما منتقد پيگير .  ايستی است
سنديکاليسم بمٽابه يک گرايش 

در .  سياسی و اجتماعی ھستيم
عين مبارزه برای بھبود شرايط 
کار و زيست طبقه کارگر در 
عين حال خواھان نابودی 
شرايطی ھستيم که بخشی از 
جامعه ناچار ميکند تا برای 
گذران زندگی و تامين معاش 

 . نيروی کار را بفروش برساند

 

اما سنديکا يک تشکل توده ای 
ميتواند حاصل .  کارگر است

ميتواند  ،تالش سنديکاليستھا باشد
حاصل تالش گرايش 
سوسياليستی طبقه کارگر در 

آنچه در درجه .  زمينه ھايی باشد
اول برای ما مطرح است اين 
است که ما از ھر تشکل مستقل 
توده ای طبقه کارگر قاطعانه 

ما مسلما الگو و .  دفاع ميکنيم
سازمان مورد نظر خود را در 
. جنبش کارگری مطرح ميکنيم

ما فعالين جنبش شورايی طبقه 
اما به قول .  کارگر ھستيم

منصور حکمت از ھر دو خشتی 
که کارگر روی ھم گذاشته باشد 

ميکوشيم آن را به .  دفاع ميکنيم
جھتی سوق دھيم که ابزاری 
برای ايجاد عميقترين تغييرات 
در زندگی توده ھای کارگر 

ما در سنديکاھای مستقل .  باشد
در اين .  کارگری فعاليت ميکنيم

سنديکاھا گرايش خودمان را 
تالش ميکنيم که .  شکل ميدھيم

 در باره دو قطعنامه حزب؛ 

 ...سنديکاليسم، کميته ھای کارگری

چون ھردرجه از تشکل .  نيست
کارگر معطوف به منافع عمومی و 
مصالح فوری و درازمدت 
کارگران است و اتحاد و 
ھمسرنوشتی در آن عنصر تعيين 

 .    کننده و پيشبرنده است

  

قطعنامه ديگر  :يک دنيای بھتر
. پلنوم در مورد سنديکاليسم است

بنظر ميرسد وقتی به سنديکاليسم 
برخورد ميشود به غير از مدافعين 
آشکار سنديکاليسم برخی از 
مدافعين خجول آن نيز تالش ميکنند 
تا با گرد و خاک ھر نقدی به 
سنديکاليسم را نقدی به سنديکا و 

چرا؟ .  تشکل کارگری قلمداد کنند
تفاوت چيست؟ چرا حزب اساسا بر 
جنبش مجمع عمومی و شورا در 

 مقابل سنديکا تاکيد دارد؟ 

 

مساله مسلما در عدم  :علی جوادی
درک و شناخت اين جريانات از 
مسايل پايه ای مبارزه کارگری 

مساله بر سر تعلق به .  نيست
گرايش معينی در صفوف اعتراض 

گرايشی غير  ،کارگری است
اين گرايشی است که .  کمونيستی

نميتواند از سنت و عملکرد خويش 
بر مبنای واقعيت وجودی خودش 

گرد و خاک ميکند تا .  دفاع کند
 . حقيقت نقد کمونيستی را بپوشاند

 

سنديکاليسم يک گرايش سياسی و 
اجتماعی معين در صفوف طبقه 

تاريخ روشن و داده .  کارگر است
سنت سياسی معينی .  شده ای دارد

افق معين و تعريف شده ای .  است
برخالف تصور بسياری از .  دارد

ساده انديشان صرفا يک گرايش 
يک رکن جنبش  ،کارگری نيست

. وسيعتری در جامعه است
سنديکاليسم آلترناتيو مشخص 
رفرميسم و سوسيال دمکراسی 
بعنوان يک جريان تعريف شده 
سياسی و طبقاتی برای سازماندھی 

 ،محافظه کاری.  کارگران است
بوروکراسی و فعاليت در 

٨٨شماره   
سنديکاھای موجود را ھر چه 
بيشتر به تشکل شورايی طبقه 

وجود ھر .  کارگر نزديک کنيم
تشکل توده ای کارگری برای طبقه 
ما يک دستاورد کارگری است که 
بر سرمايه و حکومت اسالمی 
عليرغم دستگاه سرکوب و 
تالشھای تفرقه افکنانه شان تحميل 

دفاع قاطع از موجوديت .  شده است
تالش برای حاکم کردن  ،سنديکا

مکانيسمھايی که منعکس کننده 
 ،اراده عملی توده کارگر باشد

تالش برای حاکم کردن سياستھايی 
که بھترين وجه مبارزه فی الحال 

از  ،موجود کارگر را به پيش ببرد
ارکان کار ما در ھر سنديکای 

ما در عين .  واقعی کارگری است
حال منتقد سياسی و عملی 

 . سنديکاليسم ھستيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری بر 
جنبش مجمع عمومی و شورا تاکيد 

. ما فعالين اين جنبش ھستيم.  دارد
مساله اين نيست که سنديکا و 
شورا دو الگوی تشکل در مقابل 
کارگران ھستند که کارگران گاھی 
اين را انتخاب ميکنند و گاھی 

اين دو تشکل در عين .  ديگری را
حال اشکال سازماندھی دو جنبش 
متفاوت اجتماعی در صفوف طبقه 

به تاريخ و سنت و .  کارگر ھستند
طرحھايی .  افق متفاوتی تعلق دارند

بدون پيشينه و تاريخ و محتوای 
بر خالف تصور .  اجتماعی نيستند

. نيستند"  يک ظرف"برخی فقط 
ظرف يک سنت و جنبش سياسی و 

جنبشھايی .  اجتماعی معين ھستند
که در مقاطع بسيار در ھمسويی با 
يکديگر و در مقاطعی نيز در تقابل 

 . با يکديگر قرار داشته اند

 

ما فعالين جنبش شورايی طبقه 
جنبش مجمع .  کارگر ھستيم

عمومی و شوراھای کارگری را 
جنبش و تشکل مناسب و مطلوب 
تری برای تشکل توده ای طبقه 

ميتوانيم مطلوبيت و .  کارگر ميدانيم
قابليت اين تشکالت را در ھر 

مجمع عمومی .  زمانی اٽبات کنيم
کارگری امروز يک آلترناتيو 
عملی کارا برای سازماندھی 
اعتراض کارگری در مقابله با 
سرکوب وحشيانه حکومت اسالمی 

محدود به .  و بورژوازی است
قانون و 

١٠صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١٠صفحه     

چھارچوبھای قانونی در جامعه 
. تجمع اعتراضی است.  نيست

نطفه اش در دوران اعتراض و 
. اعتصاب کارگر شکل ميگيرد

ميتواند .  تشکل آلترناتيو است
بسرعت تشکالت زرد و اسالمی 

را در ھر اعتراضی "  کارگری"
متکی بر قدرت .  به کنار زند

در مقابله با .  کارگر معترض است
سرکوب رژيم اسالمی و حفاظت 
از نمايندگان کارگری دارای 
. قابليتھای بسيار بااليی است

ميتواند با روتين شدن به 
. شوراھای کارگری تبديل شود

مجمع عمومی سازمانيافته و 
روتين شده سازمان پايه شورای 

من تمامی فعالين .  کارگری است
کارگری را به مطالعه مباحٽ 
منصور حکمت در اين زمينه 

 .  جلب ميکنم

 

محورھای نقد به :  يک دنيای بھتر
سنديکاليسم چيست؟ يک رکن مھم 
نقد سنديکاليسم بر اساس تجربه 
تاريخی عملکرد سنديکاليسم در 

در .  اروپا و آمريکا است
صورتيکه در جنبش کارگری در 
ايران سنديکاليسم تاريخ مشابه ای 

رژيم اسالمی و ھمچنين .  ندارد
رژيم سلطنت ھر نوع تشکل 
کارگری را سرکوب ميکردند و 

آيا نبايد برخورد متفاوتی .  ميکنند
به سنديکا در ايران کرد؟ تفاوتھا 

 چيست؟ تشابھات کدامست؟

 

طبقه کارگر ايران  :آذر ماجدی
عمدتا بعلت وجود ديکتاتوری و 
سرکوب شديد دولت بورژوايی از 
وجود تشکالت توده ای خود 

گرايش اتحاديه .  محروم بوده است
ای يا سنديکاليسم فاقد يک سنت 
پايدار در ميان طبقه کارگر ايران 

لذا شاھد بوديم که در .  است
گرايش  1357دوران انقالبی 

شورايی از اقبال بيشتری در ميان 
اکنون .  کارگران برخوردار شد

در ھيچ کجای دنيا گرايش اتحاديه 
ای يک گرايش خودبخودی 

نماينده اين دسته در مقابل 
کارگران اند؛ بيش از اينکه 
بورژوازی را به کوتاه آمدن 
ترغيب کنند، طبقه کارگر را 
تشويق به تقليل خواست ھايش 

اين نقش شناخته شده .  ميکنند
اين .  اتحاديه ھا و سنديکا ھا است

خصلت بويژه در شرايط بحران 
در .  اقتصادی برجسته ميشود

چنين شرايطی اتحاديه ھا عمال 
در مقابل گرايش راديکال و 
انقالبی طبقه کارگر قد علم 

ميکوشند راديکاليسم آن .  ميکنند
در يک .  را تحت انقياد درآورند

کالم اتحاديه ھا عمال يک ارگان 
بورژوايی درون طبقه کارگر 

 .اند

 

ساختار اتحاديه ھا بر يک 
بوروکراسی محافظه کار بنا شده 

تعلق طبقاتی اين گرايش و .  است
نقشی که در مبارزه طبقاتی ايفاء 
ميکند، اين ساختار را اجتناب 

لذا اعمال کنترل بر .  ناپذير ميکند
توده کارگران از خصوصيات 

اين .  برجسته اتحاديه ھا است
تجربه تاکنونی جنبش اتحاديه ای 

تجربه کوتاه تشکيل .  بوده است
سنديکا ھا در ايران نيز بر بروز 

اين .  اين گرايش گواه ميدھد
خصوصيات اتحاديه بايد به 
روشنی نقد و افشاء شود و 
آلترناتيو مجمع عمومی و شورا 
در مقابل طبقه کارگر قرار 

از قضا آلترناتيو اخير .  گيرد
پيش از اين توسط خود طبقه 

و .  انتخاب و آزمايش شده است
به اين معنا دارای يک تاريخچه 

 .و سنت است

 

برخورد ما به پديده سنديکا در 
. ھمه جا عمال يکسان خواھد بود

ما خصوصيات تحت انقياد 
درآورنده اتحاديه ھا را نقد می 
کنيم و طبقه کارگر را به ايجاد 
شوراھا و تشکيل منظم و روتين 
. مجمع عمومی فرا می خوانيم

اما در ھر کجا که کارگران اقدام 
به ساختن سنديکا کرده باشند، ما 
از تالش آنھا حمايت ميکنيم و 
ميکوشيم که درون اتحاديه 
گرايش راديکال خود را قدرت 
بخشيم و ضمنا تالش ميکنيم که 
اتحاديه ھا را نير بر مبنای مجمع 

 . عمومی سازمان دھيم

 در باره دو قطعنامه حزب؛ 
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يعنی ايجاد اتحاديه .  کارگری نيست
يا سنديکا بعنوان آلترناتيو تشکل 
توده ای، بطور خودبخودی به ذھن 

سنت .  کارگران خطور نمی کند
اتحاديه ای اکنون يک سنت پايدار 
با تاريخی مشخص و طوالنی در 
. ميان طبقه کارگر جھانی است

بنظر من تجربه جنبش کارگری 
نيز سندی  1357ايران در دوران 

 .بر صحت اين ادعا است

 

اتحاديه ھای کارگری، صرفنظر از 
محل شکل گيری شان، دارای يک 
. سری خصلت ھای پايه ای ھستند

الزم نيست که طبقه کارگر ايران 
ھمان تاريخ جنبش کارگری اروپا 
و آمريکا را طی کند و خود در 

اتحاديه .  عمل به اين نتيجه برسد
اتحاديه .  يک پديده معرفه است

عمال ارگان کارگری احزاب 
در .  رفرميست بورژوايی است

ايران بعلت سرکوب و اختناق 
احزاب رفرميست نيز سرکوب شده 

اما جريانات سياسی ای که .  اند
اتحاديه را بعنوان آلترناتيو 
کارگری مطرح ميکنند، در ايران 
نيز به گرايش رفرميست بورژوايی 

در ھمان ابتدای انقالب .  متعلق اند
دو خط شورايی و اتحاديه ای  57

. در ميان جنبش چپ بروز کرد
اکنون نيز عمال ھمان خطوط 
کمابيش اين گرايشات را نمايندگی 

 . می کنند

 

سياسی از   -اين تعلق طبقاتی
اتحاديه ھا ارگان ھايی برای 

اتحاديه .  سازش طبقاتی می سازد
ھا ھيچ نقد پايه ای و طبقاتی به 
. نظام مزدی سرمايه داری ندارند

تمام ھدف اينھا ايجاد يک شرايط 
صلح و سازش طبقاتی ميان طبقه 
کارگر، بورژوازی و دولت 

تالش برای بھبود .  بورژوايی است
شرايط طبقه کارگر تنھا در چنين 
شرايطی در دستور اتحاديه ھا قرار 

تاريخا، در بسياری موارد .  ميگيرد
نشان داده شده است که اتحاديه ھا 
پيش از اينکه نماينده کارگران در 
مقابل بورژوازی و دولت باشند، 

٨٨شماره   
روش عملی  :يک دنيای بھتر

حزب در عين نقد سنديکاليسم در 
قبال سنديکاھای موجود مانند 
سنديکای کارگران واحد و 
سنديکای کارگران ھفت تپه 
چيست؟ کمونيستھا کال چه سياست 
و چه روش عملی در قبال اين 

چگونه .  تشکالت بايد دنبال کنند
ميتوان اين دو وجه مبارزه را در 
شرايط سرکوبگری رژيم اسالمی 

 پيش برد؟ 

 

روش و سياست  :سياوش دانشور
عملی روشن ما حمايت از 
موجوديت و تقويت اين دو سنديکا 
بعنوان تشکلھائی از طبقه کارگر 

بگذاريد اين نکته را .  ايران است
اينکه سياست ما .  کمی توضيح دھم

فراخواندن کارگران به ايجاد 
سنديکا بجز در موارد معينی 
نيست، معنی اش مطلقا اين نيست 
که ما در قبال ھر تالش کارگر 
برای تشکل و از جمله ايجاد 

نقطه شروع .  سنديکا می ايستيم
برخورد ما نه تشکلھای مطلوب 
کارگران بلکه منافع عمومی کل 
طبقه کارگر در مقابل کل طبقه 
. سرمايه دار و دولت شان است

مثال ما بسياری از سنديکاھای 
اروپائی را عاملی در دست بخشی 
از طبقه حاکم برای به اسارت 
گرفتن مبارزه کارگری زير 
پرچمھای ضد کارگرى 
ناسيوناليستی و پروتکشنيستی 

بر ضرورت تقويت سنت .  ميبينيم
عمل مستقيم کارگری و 
. سازماندھی شورائی تاکيد داريم

اما اين فاکت و موضع و 
جھتگيری سياسی ما را در مقابل 
حمله راست به سنديکاھا و 
سازمانھای موجود کارگران بی 

کسی که از سر .  وظيفه نميکند
مخالفت با سياست سنديکاليستی 
اعتراضی به حمله راست به 
سنديکاھا و در واقع حمله به 
دستاوردھای تاکنونی طبقه را 
ندارد، موضعی اولترا راست و 

غير اينست راست .  تاچريستی دارد
افراطی ھم تالش داشت و دارد که 
زير پرچم آزادی فردی با 
قراردادھای دسته جمعی مخالفت 
کند و کارگران را تک به تک در 
مقابل پيمانکاران و سرمايه داران 
قرار دھد؟ منافع عمومی تر طبقه 
کارگر حکم ميکند در مقابل راست 

١١صفحه و عموما دولتھا   
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از دستاوردھای طبقه کارگر که 
امروز جزو قوانين اند و محصول 
يکدوره مبارزه طبقاتی است 

نفس وجود .  قاطعانه دفاع کرد
سازمان کارگری، اعم از سنديکا 
و شورا و کلوپ کارگری و 
صندوقھا و غيره، برای ما نه فقط 
قابل دفاع است بلکه سياست 

 . روشن مان تقويت آنھاست

 

اين تفاوت دارد با اينکه بعنوان 
بخشی و گرايشی از طبقه چه 
سياستھائی را برای پيشروی کل 
مبارزه کارگری مناسب ميدانيم و 
يا چه ايرادھا و انتقادھائی به 
سياستھای فالن سنديکا يا تشکل 

اين دومی بحثی در .  معين داريم
. درون جنبش کارگری است

جنبش کارگری دائما برای يافتن 
راھھای پيشروی و اتخاد 
سياستھائی براين اساس در حال 
. جدل و بحث و قطبی شدن است

اما يک فرض و يک چتر عمومی 
اين .  برھمه اين تالشھا حاکم است

فرض برای ما بعنوان کمونيست 
اينست که کمونيستھا منافعی جدا 
از منافع طبقه کارگر ندارند و 
ھمواره در ھر مبارزه محلی و 
کشوری طبقه تالش دارند منافع 
کل طبقه و ھمينطور منافع و 
مصالح انترناسيوناليستی طبقه 
کارگر را بعنوان يک موجوديت 

حزب .  جھانی دنبال کنند
کمونيستی نيز به ھمين ترتيب 
حزب سنتی معين در درون طبقه 
کارگر است و ضمن تالش بر 
حاکم کردن استراتژی کمونيستی 
بر اعتراض و حرکت طبقه 
کارگر پرچمدار منافع کل طبقه 
در مقابل جريانات ارتجاعی و کل 

 . بورژوازی است

 

سنديکاليسم يک خط مشی و يک 
اين .  سنت در ميان کارگران است

سنت محصول تمايالت رفرميستی 
ميان طبقه کارگر و در جامعه 

سنديکاليسم بعنوان يک خط .  است
مشی و يک افق با سنديکا بمثابه 

. مبارزات طبقه کارگر است
بعضا گفته ميشود که با تغيير 
توازن قوای سياسی برخی از 
سنديکاھای موجود خود تبديل به 

به مٽال سنديکای .  شورا ميشوند
شرکت نفت و شورای کارکنان 
. شرکت نفت اشاره ميکنند

ميگويند شوراھای کارگری تنھا 
در شرايط انقالبی امکان پذير 

 پاسخ شما چيست؟ . است

 

اين .  اشتباه ميکنند :علی جوادی
جدال قدمتی به تاريخ تالشھای 

سنتی .  کمونيسم کارگری دارد
است که به کمون پاريس و 

جدال .  انقالب اکتبر بر ميگردد
جنبشی از کارگران است که 
ھمواره بفکر اين بوده اند که 
راھی برای نابودی مناسبات ضد 
. انسانی کار مزدی پيدا کنند

کارگرانی که نميخواند تا ابد 
کارگر بمانند و برای گذران ھر 
روز زندگی خود ناچار به 
. فروش نيروی کار خود باشند

اين گرايشی است که بر خالف 
گرايش اتحاديه ای و 
سنديکاليستی بر پرچمش ننوشته 

مزد روزانه عادالنه "است که 
برعکس ".  برای کار عادالنه

گرايشی است که برخورداری از 
يک زندگی انسانی را حق 

اين گرايشی است .  ھمگان ميداند
 ،آسايش ،که معاش مناسب

 ،بھداشت ،سالمتی ،آموزش
آزادی و فراغت را حق انکار 

برای ما نقد .  ناپذير ھمگان ميداند
سنديکاليسم تالشی برای تجھيز 
طبقه کارگر در مبارزه برای 
 . يک زندگی بھتر و انسانی است

 

جدال بر سر سازماندگی موٽر و 
کارای طبقه کارگر جدالی بيھوده 

يک ضرورت مبارزه .  نيست
توصيه .  کمونيستی کارگر است

من به پرچمداران چنين سياستی 
اين است که تالش کنند فعالين 
جنبش سنديکايی را متقاعد کند 
که به نفع جنبش شورايی موضع 

معلوم نيست چرا اين .  گيری کنند
جريانات چنين مساله ای را فقط 
در مقابل ما فعالين کمونيست 
کارگری قرار ميدھند؟ چرا به 
سنديکاليستھا نميگويند که اين 

است؟ اين "  بيھوده"جدال 
سياست جريانی است که نميتواند 

 در باره دو قطعنامه حزب؛ 

 ...سنديکاليسم، کميته ھای کارگری

. سازمان کارگری يکی نيست
مقابله با سنديکاليسم و نقد آن به 
معنای مقابله با سنديکا و دستاورد 

اولی را بايد مرتبا .  کارگران نيست
نقد کرد و نشان داد که عمال قادر 
نيست منافع کارگران را در ھمان 
سطح محدود که ما ھم مخالفتی با 
آن نداريم پيش ببرد و دومی يعنی 
سنديکا را بايد بعنوان سرپناھی که 
کارگر در متن جنگ و مبارزات 
جانانه بدست آورده ديد و قاطعانه 

حمايت از .  از آن دفاع کرد
تشکلھای واقعی کارگری به معنی 
حمايت از ھر سياستی از جمله 
سياستھای ناسيوناليستی و ضد 

 . کارگری نيست

 

اتفاقا سياست دفاع از فعالين 
کارگری، دفاع از تشکلھای موجود 
و واقعی کارگری، دفاع از حق 
برپائی سازمانھای مستقل کارگری 
اعم از سنديکا و شورا و مجمع 
عمومی، و نقد موانع و سنتھای 
غير کارگری و نقد افقھائی که 
مبارزه کارگری را در 
چھارچوبھائی مشروط و محدود 
ميکند، شرط پيشروی مبارزه 

بويژه در ايران .  کارگری است
اختناق زده با يک حکومت ضد 
کارگر که حتی شورای اسالمی 
جاسوس خودش را در مراکز 
کليدی کارگری نميگذارد شکل 
بگيرد، سياست ما عميقا مسئوالنه 

ما بين جبھه و اردوی .  است
کارگری و منافع کل طبقه در مقابل 
حکومت اسالمی و طبقه سرمايه 
دار با کشمکشھای زنده و واقعی 
ميان گرايشات مختلف درون طبقه 

 .  تفاوت بنيادی قائليم

 

بعضا ميگويند  :يک دنيای بھتر
جدال شما با سنديکاليسم زودرس 

سنديکا يا "کال کشمکش بر .  است
باعٽ تفرقه .  بيھوده است"  شورا

شورا .  در صفوف کارگر ميشود
در شرايط حاضر امکان پذير 

سنديکا مقدور و عملی .  نيست
سنديکا انعکاس سطح .  است

٨٨شماره   
آشکارا از سنديکاليسم دفاع کند از 
اين رو خواھان کاستن فشار جنبش 
مجمع عمومی و شورايی بر 

تعجب .  گرايش سنديکاليستی است
انگيز اين است که کسانی معموال 
پرچمدار اين نظرات ھستند که 

" منتقد"و "  کمونيست"خود را 
 .سنديکاليسم ميدانند

 

طرح مساله الگوی مطلوب تشکل 
کارگری باعٽ تفرقه در صفوف 

يک واقعيت انکار .  کارگر نميشود
ناپذير و داده شده جنبش طبقه 

 ،نميتوان حذفش کرد.  کارگر است
طبقه .  نميتوان ناديده اش گرفت

. کارگر لوح تک رنگی نيست
اين .  دارای گرايشات متعددی است

گرايشات الگوھای خود برای 
. سازماندھی طبقه کارگر را دارند

بحٽ بر سر مطلوبيت و ارجحيت 
جنبش مجمع عمومی و شوراھای 
کارگری يک بحٽ نظری و 
. سياسی و يا آکادميک نيست

پاسخگويی به يک مساله حياتی و 
ما .  عملی در جنبش کارگری است

ميگوئيم که شوراھا روشھای 
طبقاتی تری برای سازماندھی 

اراده .  طبقه کارگر بدست ميدھند
عمل کارگران را بھتر نمايندگی 

اتحاد عميق و طبقاتی را .  ميکنند
تشکالت راديکال .  شکل ميدھند

تری در مقابله با بورژوازی و 
ما از اين .  حکومت اسالمی ھستند

رو خود را فعال جنبش شورايی و 
سوسياليستی کارگران بحساب می 

 .آوريم

 

ھيچ ويژگی و خصوصيتی ذاتی 
ای در شوراھای کارگری نيست 
که آنھا را برای دورانھای معينی 
در تاريخ تحوالت جنبش کارگری 

ھمانطور که ھيچ .  غير مطلوب کند
خصوصيت ويژه ای در سنديکا و 
اتحاديه نيست که آنھا را برای 

کسانی .  شرايطی مطلوب تر کند
که چنين مساله ای را مطرح 
ميکنند عمال دارند به ميزان تحمل 
رژيم اسالمی و بورژوازی ايران 

دارند ميگويند که .  اشاره ميکنند
بورژوای تحمل بيشتری برای 
سنديکای کارگری دارد تا شورای 

دارند ميگويند که در اين .  کارگری
توازن قوا سنديکا که کمتر 

سياستھايش در  ،راديکال است
محدوده نظام 

١٢صفحه   
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تشکل قابل  ،سرمايه داری است
نگران واکنش .  حصول تری است

طبقه و دستگاه حاکم در مقابله با 
نيتشان .  شوراھای کارگری ھستند

اما مرعوب قدرت !  خير است
. سرکوبگری بورژوازی شده اند

واقعيت اين است که اتفاقا سنديکا 
از قابليت کمتری برای تحميل 
خود به بورژوازی برخوردار 

بورژوازی ايران خصلتی .  است
ھيچ گونه .  عميقا استبدادی دارد

تشکل کارگری را تحمل نخواھد 
حتی اجازه .  نکرده است ،کرد

نميدھد تشکلھای زرد 
طرفدارخودش ھم در صنايع 

اين تبليغات ضد .  کليدی برپا شود
جنبش مجمع عمومی و شوراھای 
. کارگری نشانگر حقيقتی نيست

ھر گونه تشکلی بايد راه ايجاد 
خود را با اعمال اراده کارگر و 

مساله .  قدرت کارگری ھموار کنند
. اتفاقا بر سر زور و قدرت است

در پاسخ .  زور و قدرت کارگری
بايد گفت شورای کارگری که 
متکی بر جنبش مجمع عمومی 
است از دل اعتصاب و مبارزه 
کارگر بيرون آمده است دارای 
توان بيشتری برای تحميل خود به 
حکومت اسالمی و طبقه حاکمه 

بنظر من جنبش سنديکايی .  است
برای تبديل شدن به يک واقعيت 
مادی و قابل محاسبه در تحوالت 
سياسی جامعه از امکان و اقبال 
کمتری در مقايسه با جنبش مجمع 
عمومی و شورايی برخوردار 

. يک نگاه ساده کافی است.  است
ھر اعتصاب کارگری تاکنون 
متکی بر مجمع عمومی پيش رفته 

اين واقعيت سکوی عظيمی .  است
برای پرش برای ايجاد شوراھای 

مساله واقعی اين .  کارگری است
است که ھر تشکلی برای بقای 
خود در مقابله با وحشيگری 
بوروژازی حاکم بايد بتواند قدرت 
توده کارگر را در مقابل طبقه 

بايد بتواند ھر .  حاکمه قرار دھد
چه توده وسيعتری را به ميدان 

با اين حساب از خود .  بکشد
کدام جنبشی دارای :  سئوال کنيد

ظرفيتی باالتری برای تحميل 
تشکل کارگری به رژيم است؟ 

کارگر باشد و نه محصول 
کارکرد عمومی جنبش 

اگر ھم در جامعه ای .  سنديکايی
در مقطعی چنين اتفاقی رخ داده 
باشد يک قاعده تغيير و تحول 
جنبش سنديکايی و تبديل سنديکا 

اين سناريو .  به شورا نيست
نويسی برای تغيير و تحوالت 
کارگری بيش از حد اختياری 

بر عکس قاعده عمومی .  است
اين است که در شرايط تشديد 

در شرايط  ،تالطمات طبقاتی
 ،اعتالی انقالبی در جامعه

سنديکاليسم ناچارا در صف 
مقابل جنبش راديکال و شورايی 
 .طبقه کارگر قرار خواھد گرفت

 

اينکه ما در طول تاريخ عمدتا 
در دورانھای انقالبی شاھد شکل 
گيری شوراھای کارگرى بوده 
ايم دليلی برای عدم مطلوبيت آن 
در دوره ھای ديگر تاريخی 

سنديکاليسم ھم در ايران .  نيست
. چنين سرنوشتی داشته است

وجود يا عدم وجود شوراھا نه 
بلکه "  دورانھا"محصول 

محصول تالش و اراده فعالين و 
بايد ديد .  قدرت اين جنبش است

در ھر دوره ای فعالين 
سوسياليست کارگری دارای چه 

دامنه  ،نقاط ضعف و قوتی ھستند
 ،عمل اين جنبش چقدر است

بنظر من .  ويژگی ھايش چيست
نميتوان خصوصيات يک جنبش 
را از سير تاريخی آن در جامعه 

اين تقليل .  معينی نتيجه گرفت
آيا .  گرايی را من نميتوانم بپذيرم

سنديکاليستھا ميپذيرند که بايد 
جای خود را در دوران انقالبی 
به فعالين کمونيست کارگری 
بدھند؟ چنين انتظاری غير واقعی 

 . است

 

گرايشاتی  :يک دنيای بھتر
معتقدند که سنديکا ظرف 
اقتصادی مبارزه طبقه کارگر 

از .  است و شورا ظرف سياسی
اين رو بر ظرفيت سياسی شورا 
در شرايط گسترش مبارزه 
طبقاتی و محدوديت سنديکا در 
. چنين شرايطی اشاره ميکنند

ارزيابی شما چيست؟ بعضا گفته 
ميشود علت شکل گرفتن 
سنديکای شرکت واحد و ھفت 
تپه تطابق اين الگوی تشکل توده 

 در باره دو قطعنامه حزب؛ 

 ...سنديکاليسم، کميته ھای کارگری

فلسفه وجودی جنبش شورايی 
متکی بر ابراز وجود توده ای و 

سنديکا ھم .  راديکال کارگر است
اگر بخواھد خود را تحميل کند بايد 

سنديکا را .  بايد مبارزه کند.  بجنگد
در ايران نميتوان علی العموم 

و با تکيه بر قوانين "  قانونی"بطور 
در جامعه ای که .  حاکم شکل داد

ھر گونه  ،است"  حرام"اعتصاب 
تشکل کارگری را بايد با قدرت 

اگر راه .  اراده کارگری تحميل کرد
ساده تری وجود داشت مسلما ما در 
زمره اولين جرياناتی بوديم که آن 

ايجاد تشکل ھای .  را برميگزيديم
توده ای کارگری مستلزم يک 

جنبشی که .  مبارزه فرا قانونی است
عمده فعاليت خود را قانونھا و 
چھارچوبھای نظام حاکم قرار 
ميدھد از پيشبرد ھمه جانبه چنين 

 . مبارزه ای ناتوان است

 

اين نگرش که سنديکا بازتاب 
سطحی از مبارزه طبقه کارگر 
است و شورا بازتاب سطحی ديگر 

ھيچ سنديکاليستی .  واقعی نيست
ھيچ .  چنين طرحی را نمی پذيرد

فعال کمونيست کارگری اين تقسيم 
ھيچ .  بندی تخيلی را نميپذيرد

سنديکاليستی با حاد شدن مبارزه 
طبقاتی و تغيير توازن قوا به نفع 
کارگر و کمونيسم داوطلبانه و با 

" تشخيص سطح مبارزه طبقاتی"
فعاليت خود را به نفع جنبش 

ھيچ .  شورايی تعطيل نخواھد کرد
فعال کمونيستی طبقه کارگر فعاليت 
خود را در دوران رکود و افت 
جنبش کارگری به نفع جنبش 

فعاليت ما .  سنديکايی تعطيل نميکند
! ھميشگی است.  دوره ای نيست

اين تصور که سنديکاھا در شرايط 
انقالبی به شوراھا کارگری تبديل 

اين موسسين .  واقعی نيست ،ميشوند
سنديکاھا نيستند که مقدرات و 
. سرنوشت سنديکا را تعيين ميکنند

جنبش سنديکايی دارای دامنه عمل 
چنين تغيير .  سياسی و معينی است

و تحولی استٽنائاتی در تاريخ 
بعالوه چنين تغييراتی تنھا .  ھستند

ميتوانند محصول تالش فعالين 
راديکال و سوسياليست طبقه 

٨٨شماره   
ای طبقه کارگر با سطح مبارزات 
. و محدوده مبارزات فعلی است

وجود اين سنديکاھا را نتيجه 
خواست واقعی و مبارزات 

پاسخ شما .  کارگران ميدانند
 چيست؟ 

 

من با اين ارزيابی  :آذر ماجدی
بنظر من ھر دو تشکل .  مخالفم

اتحاديه ھا ارگان ھای .  سياسی اند
کارگری رفرميسم بورژوايی 
درون طبقه کارگراند، شوراھا 
گرايش راديکال کارگری را 

تاکيد اتحاديه ھا .  نمايندگی ميکنند
بر اينکه آنھا صرفا تشکالت 
صنفی کارگران اند، خود يک 

رھبران .  تالش سياسی است
اتحاديه به اين ترتيب می کوشند 
مانع شرکت کارگران در زندگی 

ميکوشند مبارزه را .  سياسی شوند
به افزايش دستمزد و شرايط کار 

اين يک تالش کامال .  محدود کنند
سياسی و ھدفمند برای تحت انقياد 

در .  درآوردن کارگران است
حاليکه می بينيم که در تمام 
کشورھای اروپايی اتحاديه ھا در 
زمان انتخابات از يک حزب 
معين، معموال حزب سوسيال 

بايد اتفاقا .  دموکرات دفاع می کنند
اين دروغ بزرگ اتحاديه ھا را 

نشان داد که اتحاديه ھا .  افشاء کرد
نيز يک ارگان سياسی اند، اما با 
ھدف تحکيم و تقويت گرايش 

 .رفرميسم بورژوايی

 

اما چرا شورا ھا بعنوان ظرف 
سياسی مبارزه طبقه کارگر معرفی 
شده اند؟ به اين خاطر که شوراھا 
گرايش راديکال کارگری را 

تاريخچه .  نمايندگی می کنند
شوراھا نيز عمدتا بدين شکل بوده 
است که در شرايط انقالبی يا 

در .  تالطم سياسی شکل گرفته اند
ايران نيز عمال در دوران انقالبی 

شوراھا .  شوراھا ساخته شدند
ارگان راديکاليسم کارگری اند و 
از اين رو شرايط انقالبی مناسب 

در .  ترين شرايط ايجاد آنھا است
حاليکه اتحاديه ھا در شرايط 
انقالبی بعنوان يک ارگان محافظه 
کار و بازدارنده در ميان طبقه 

 .کارگر عمل می کنند

 

مرتبط کردن 
١٣صفحه   
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سطح مبارزه کارگران با اتحاديه 
يا شورا، بحثی کامال منحرف 

اين بحث فاقد يک پايه .  کننده است
تجربه کوتاه .  مادی و عملی است

ايران بنظر من اين واقعيت را به 
مجمع عمومی .  اثبات ميرساند

اکنون در بسياری واحدھای 
کارگری بعنوان ظرف تصميم 
. گيری کارگران جا افتاده است

تبليغ و شکل گيری آن بسيار ساده 
شورا ھيچ نيست جز مجمع .  است

. عمومی منظم و سازمان يافته
آنگاه بايد پرسيد که چه فاکتوری 
سنديکا را عملی و شورا را 

 غيرعملی ميکند؟

 

بايد توجه داشت که تنھا مانع  
شکل گيری تشکالت توده ای 
. سرکوب دولت و اختناق است

اگر توازن قوا به نفع طبقه کارگر 
تغيير يابد، از لحاظ عملی ھمانقدر 
. شورا امکانپذير است که سنديکا

از نظر عملی اتفاقا تشکيل مجمع 
عمومی بسيار ساده تر از ساختن 

در تجريه نيشکر .  سنديکا است
ھفت تپه نيز ما شاھد تشکيل 

آنگاه سوال .  مجامع عمومی بوديم
اينجاست که چه شد مجمع عمومی 
بعنوان ظرف اوليه تصميم گيری 
به ايجاد سنديکا انجاميد؟ آيا 
طبيعی تر نبود که ھمان تشکيل 
مجمع عمومی بعنوان يک سنت 
جا بيافتد؟ بايد توجه داشته باشيم 
که گرايش اتحاديه ای توانست در 
اين واحد دست باال را بدست 

 .بياورد

 

بايد گفت که اينھا ھمه تبليغات 
گرايش سنديکاليست درون طبقه 

بايد اين افسانه ھا را .  کارگر است
اين تصور القاء .  افشاء و نقد کرد

ميشود که گويی اتحاديه ظرف 
بھتری برای مقابله با جمھوری 

بايد .  اسالمی يا ديکتاتوری است
گفت که ديکتاتوری بورژوايی 
ھيچگونه تشکل واقعی کارگری 

تشکالت واقعی .  را تاب نمياورد
طبقه کارگر در يک جدال دائم با 

ادعا ميشود .  دولت بورژوايی اند

اجتماعی را با سنتھای اجتماعی 
يعنی نميتوان نشست و .  بايد داد

فقط سنديکاليسم را نقد کرد و 
. عمال دنباله رو سنديکاليستھا شد

نميتوان در مقابل يک افق و 
چھارچوب سياسی و سنت کاری 
که سنديکاليسم در مقابل 
کارگران ميگذارد، افق و 
چھارچوب سياسی و سنتھای 

گرايش .  کاری ديگری قرار نداد
کمونيستی درون طبقه بايد سنت 

چون .  طبقاتی خود را تقويت کند
اين سنت تنھا افق نابودی سرمايه 
داری و نظام مبتنی بر بردگی 
مزدی را توسط يک انقالب 

اين .  کارگری نمايندگی ميکند
سنت راديکال و کمونيستی بايد 
سازماندھی شورائی و جنبش 
مجامع عمومی و اشکال عمل 
مستقيم کارگری از جمله سياست 
کنترل کارگری را جابياندازد و 

درعين حال تقويت .  بکار گيرد
سنت کمونيستی به معنای شيپور 

نيست بلکه "  سنديکاھا"مقابله با 
به معنای تقويت سنت راديکال 
کارگرى و نقد اجتماعی 

 . سنديکاليسم است

 

سياست گرايش کمونيستی در ھر 
سنديکای کارگری اول دفاع از 
نفس موجوديت سنديکا و تالش 

دوم ناظر .  برای تحکيم آنست

 در باره دو قطعنامه حزب؛ 

 ...سنديکاليسم، کميته ھای کارگری

که اتحاديه ظرف مناسب تری 
برای مبارزات اقتصادی طبقه 

اين نيز يک ادعای .  کارگر است
شورا ظرف بسيار .  پوچ است

مناسبی برای پيشبرد مبارزه 
از .  اقتصادی طبقه کارگر است

نظر ساختاری نيز دموکراسی 
مستقيم و نقش وسيع توده کارگران 

 .در تصميم گيری را تامين ميکند

 

توصيه حزب به  :يک دنيای بھتر
فعالين راديکال و سوسياليست طبقه 
کارگر در مبارزه عليه سنديکاليسم 
و ھمچنين در دفاع از تشکل ھای 
مستقل کارگری و پيشبرد سياست 
راديکال در اين تشکالت چيست؟ 
اين فعاليت چندگانه را چگونه بايد 
به پيش برد؟ از چه بايد برحذر 

 بود؟

 

کارگر کمونيست  :سياوش دانشور
و سوسياليست و گرايش و سنت 
راديکال درون طبقه کارگر جايگاه 
اين تفاوتھا را در مبارزه روزمره 
اش ميشناسد و ھمواره ھرجا که 
کارگران توانسته اند حرکت 
قدرتمند و متشکلی را پيش ببرند 
متکی بر دست بردن به منافع 
عمومی کارگران مستقل از 
تمايالت آنھا و بميدان کشيدن شان 

کارگر کمونيست از .  بوده است
آکسيونيسم و حرکات نسنجيده و 
احساسی فاصله ميگيرد چون با 
. سنت مبارزاتی اش خوانائی ندارد

کارگر کمونيست و رھبر عملی 
پخته مبارزه کارگری دقيقا بدليل 
افق کمونيستی اش و بدليل قطبنمای 
منافع کل طبقه ميداند کجا قطبی 
کند، کجا بحثی را فرعی کند، کجا 
. وارد اعتصاب شود و کجا تمام کند

ما با موارد زيادی از اين نوع 
برخورد گرايش راديکال و 
کمونيست در مراکز متعدد 
کارگری و در متن اعتراضات 

 . روبرو بوديم

 

اولين نکته اينست که پاسخ سنتھای 

٨٨شماره   
گردن مکانيسمھائی که توده 
کارگران بتوانند در تشکل 

يعنی متکی .  خودشان دخيل باشند
کردن سنديکا به مجمع عمومی 

سوم بايد بعنوان .  منظم کارگران
يک قطب تالش کنند که سازمان 
کارگری مربوطه سياستھائی واقعا 

اين ممکن .  کارگری اتخاد کند
نيست بدون دخالت فعال در مجامع 
کارگری و جلب نظر کارگران 

ما سياست .  عضو اين سنديکاھا
اپوزيسيونی و مخالفت غير منطقی 
و مخرب با سازمان ھای کارگری 
از جمله سنديکاھا را سياستی 

سياست .  کمونيستی نميدانيم
کمونيستی سياستى فعال است که 
قطبنمای آن دفاع از منافع کل طبقه 
و تقويت افق کمونيستی و اتحاد 

کارگر کمونيست و .  طبقاتی است
رھبران عملی کارگران بنا به نفوذ 
و توانشان ميتوانند و بايد ھم در 
تحکيم اين نھادھا در مقابل 
جمھوری اسالمی دفاع کنند و ھم 
تالش کنند سياست اين سنديکاھا 
منعکس کننده منافع کارگران 

مسائل ظريفی در .  عضو آن باشد
ھر مقطع ميتوانند مورد بحث 
باشند اما نھايتا چتر عمومی آنھا 
تالش گرايش و سنت راديکال 
برای باال بردن تشکل و توان 
کمونيستی طبقه و تبديل کردن افق 
انقالب کارگری به افق مبارزه 

    *. کارگری است

 پخش پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 به معلمان در تھران
 

 8از ساعت  29/11/1387در روز سه شنبه   ،بنا بر اخبار دريافتی
تيمی تبليغاتی از فعال حزب در تھران مبادرت به  ،شب 30/9الی 

 . توزيع و پخش پيام حزب خطاب به معلمان نمودند
 

تيم تبليغاتی حزب مناطق اطراف دانشگاه تھران از جمله؛ خيابانھای 
 ،بخشھايی از خيابان طالقانی ،وصال شيرازی ،فلسطين ،آذر 16

دانشگاه امير کبير و ھمچنين خيابان کارگر جنوبی را زير پوشش 
 . تبليغاتی خود قرار دادند

 

رفقای فعال و تيمھاى تبليغاتى حزب در داخل کشور مرتبا اسناد و 
 ،حزب.  بيانيه ھاى حزب را منتشر و در ابعاد قابل توجه توزيع ميکنند
 . تالش و ابتکار رفقا را ارج ميھند و به آنھا خسته نباشيد ميگوئيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧بھمن  ٣٠ – ٢٠٠٩فوريه  ١٨
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مارس، روز جھانی زن فرا  8
جنبش آزادی زن و جنبش .  ميرسد

 8کمونيستی ھر سال در آستانه 
مارس يکبار ديگر تعھد خود را 
به مبارزه برای آزادی بی قيد و 
شرط زن و برابری کامل و 
. واقعی زن و مرد اعالم ميکند

مارس و اعالم  8گراميداشت 
تعھد جھانی به امر آزادی زن در 
آستانه اين روز به يک سنت 
پايدار راديکال در جھان بدل شده 

سال گذشته دنيا يک .  است
مارس را  8صدمين سالگرد 

گرامی داشت و اکنون در بحران 
جھانی سرمايه داری، موقعيت 
ميليون ھا زن در شرايط خطير 
 . تر و وخيم تری قرار گرفته است

 

گرايشاتی که آزادی و برابری زن 
را صرفا به يک مبارزه برای 
کسب حقوق محدود ميکنند، بويژه 
در شرايط بحران اقتصادی، با 
جان سختی سنت زن ستيزی در 

بر متن ده .  جامعه مواجه ميشوند
ھا سال تالش برای آزادی زن و 
برای دفاع از برابری زن و مرد، 
ميليون ھا زن در جھان تحت 
خشونت عنان گسيخته دولتی، 
مذھبی و در نھاد خانواده بسر می 

ميليون ھا زن قربانی .  برند
خشونت روزمره توسط ھمسران، 
پدران، برادران و خانواده ھمسر 

از ضرب و شتم تا .  خود ھستند
اسيد پاشی و به آتش کشيدن 
سرنوشت بخش عمده زنان در 

قتل ناموسی، .  دنيا را رقم ميزند
اين پديده قرون وسطايی ھنوز 
. ھزاران قربانی از زنان ميگيرد

به ھمت رشد و قدرت گيری 
اسالم سياسی و جنبش ھای 
مذھبی، سنت ھای عتيق جنايت و 
زن ستيزی، ھمچون سنگسار 

شرمناک است، .  احياء شده است
 .اما واقعيت دارد

 

در جوامع پيشرفته سرمايه داری 
غرب نيز زنان ھنوز از حقوق و 
ايمنی پايين تری نسبت به مردان 

عليرغم تصويب .  برخوردارند

با حداقل دستمزد و موقت عمدتا 
در .  توسط زنان اشغال ميشود

شرايط بحران اقتصادی نيز 
ايدئولوژی مردساالر بطور فعال 
و آگاھانه برای فرستادن زنان به 

 .خانه بکار ميافتد

 

در تمام بحران ھای اقتصادی 
زنان به بازگشت به خانه و 
نگھداری از کودکان و گرم نگاه 
داشتن محيط خانه و خانواده 

اما در دوران .  تشويق شده اند
شکوفايی اقتصادی، يا نياز به 
نيروی کار زنان مانند زمان 
جنگ، دولت و آکادميھا با طرح 
تئوری ھای ارزشی جديد زنان 
را به بيرون آمدن از خانه 

بحران جاری .  تشويق کرده اند
نيز خارج از اين قاعده قرار 

اخيرا يک مخزن فکری .  ندارد
علوم اجتماعی در بريتانيا 
تحقيقی منتشر کرده مبنی بر 
اينکه کار زنان در خارج از 
خانه به سالمت فکری و تربيت 
. روحی کودکان لطمه ميزند

درست زمانی که بورژوازی و 
دولت بورژوايی از شبح مارکس 
به لرزه افتاده است و رقم 

 2بيکاری در بريتانيا به بيش از 
ميليون رسيده است، اين تحقيقات 

 . به بازار عرضه ميشود

 

اگر زنان، پس از يک قرن 
مبارزه برای آزادی و برابری، 
ھنوز در اين موقعيت وخيم قرار 
دارند؛ اگر ھر سال بيش از يک 
ميليون زن از خشونت جان خود 
را از دست ميدھند؛ آگر از ھر 
سه زن در دنيا يک نفر مورد 
خشونت پارتنر خود قرار 
ميگيرد؛ اگر زنان با نرخ 
وحشيانه ای در کارخانه ھا 
استثمار ميشوند؛ اگر تازيانه 
ھای مذھب بر پيکره زنان فرود 
می آيد و ميکوشد آنھا را مطيع و 
فرمانبردار نگاه دارد؛ اگر 

  2009مارس  8در آستانه 

 آزادی و برابری زنان 
 در گرو مبارزه ای ھمه جانبه عليه نظام حاکم

حقوق برابر در اين کشورھا، 
تا  20دستمزد متوسط زنان حدود 

درصد از دستمزد مردان پايين  30
در اين کشورھا نيز .  تر است

خشونت، قتل و تجاوز به زنان 
فحشاء اکنون در .  ارقام بااليی دارد

قرن بيست و يک بصورت برده 
زنان .  داری مطلق درآمده است

بسياری با فريب و زور به اسارت 
باندھای قاچاق انسان درآمده و 

ھر .  مجبور به تن فروشی ميشوند
سال تعدادی از اين زنان قربانی 
توسط پليس کشورھای غربی کشف 

بعضا اين زنان با زنجير .  ميشوند
اين زنان . به تختخواب بسته شده اند

قربانی فقر و فالکت نظام سرمايه 
 .داری اند

 

زن ستيزی يک ايدئولوژی و 
سيستم عقيده اتی و فرھنگی کھن 

اما نظام سرمايه داری اين .  است
سيستم را کامال با نيازھای خود 
. تطابق داده و از آن بھره ميجويد

کافی است فقط به استثمار وحشيانه 
ميليون ھا زن در کشورھای 
باصطالح جھان سوم توسط نه تنھا 

، "ملی"سرمايه ھای باصطالح 
بلکه سرمايه ھای جھانی نظری 
بياندازيد، تا منافع ھنگفت ستمکشی 
زن و فرودستی زن را برای نظام 

از لباس .  سرمايه داری درک کنيد
ھای شيک بوتيک ھای بين المللی 
تا قطعات کامپيوتر و تلفن موبايل و 
اسباب بازی و غيره توسط ميليون 
ھا زن کارگر و زحمتکش بيحقوق 
. در اين کشورھا توليد ميشود

سودھای نجومی سرمايه از کار 
اين زنان گواه محکمی بر نياز 

 .سرمايه به ستمکشی زن است

 

درست است که تفاوت حقوق و 
جايگاه زن و مرد در کشورھای 
غربی به عريانی کشورھای ديگر 

اما در اين کشورھا .  جھان نيست
نيز اکثريت زنان نه تنھا مورد 
تھديد دائم خشونت و تجاوز اند، 
بلکه در عرصه اقتصادی نيز در نا 
امن ترين بخش اقتصاد به کار 

کارھای نيمه وقت، .  اشتغال دارند

٨٨شماره   
اوباش سرمايه ميکوشند که با اسيد 
پاشی به زن فعال حقوق کارگری 
او را خاموش سازند و سرمشقی 
برای زنان ديگر قرار دھند؛ اگر 
ايدئولوگ ھای دست راستی 
ميکوشند در شرايط بحران زنان 
را متقاعد کنند که مکان طبيعی 
آنھا خانه است؛ اگر ھنوز تجاوز 
به زنان بعنوان سالح به تسليم 
واداشتن دشمن جنگی مورد 
استفاده وسيع قرار ميگيرد؛ اگر 
برده داری نوين جنسی بازار 
گرمی پيدا کرده است؛ اينھا ھمه 
بيانگر آنست که نظام سرمايه 
داری به وجود زن ستيزی و 

آزادی و .  مردساالری نيازمند است
برابری کامل زن و مرد در گرو 
سرنگونی سرمايه داری و برقرار 

 . سوسياليسم است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
مدافعين آزادی و برابری واقعی و 
کامل زن و مرد را به پيوستن به 
. صفوف حزب فرا ميخواند

ھيچگاه جھان اين چنين به 
کمونيسم، به مارکس و منصور 

ھيچگاه .  حکمت نيازمند نبوده است
شرايط اين چنين برای سرنگونی 
نظام استثمار و تبعيض و خشونت 
. سرمايه داری آماده نبوده است

کمونيسم کارگری ھمواره پرچم 
آزادی و برابری زن را به اھتزاز 

در آستانه صد و .  درآورده است
مارس، حزب اتحاد  8يکمين سال 

کمونيسم کارگری اعالم ميکند که 
با تمام قوا برای آزادی زن و 
 .برابری کامل زن و مرد ميکوشد

  

 زنده باد آزادی زن

 مارس 8زنده باد 

 زنده باد سوسياليسم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 2009فوريه  17

 از سايت حزب ديدن کنيد؛
 

 www.wupiran.com   

     www.for-abetterworld.com 
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اين روزھا به دنبال بحران عميق 
و ھمه جانبه ای که سرمايه داری 
جھانی با سر در لجن آن فرو رفته 
است، سود آوری سرمايه و 
سرازير شدن سودھای سرشار که 

از قبل کار کارگران و مزد  
بگيران به جيب گشاد تراستھا و 

امر  ،کارتلھا و کنسرنھا ميريخت
سود آوری به بن بست و رکود 
. عالج ناپذير برخورد کرده است

انديشه پردازان و تئوريسينھای 
بورژوازی با ھمه توان، دقت و 
کنجکاوی برای گريز از اين 
بحران شوم ھمه استعدادھا و توان 
ضد انسانی خود را برای رفع و 

راه .  رجوع مسئله بکار گرفته اند
اين بحران و .  مفری نيست

ورشکستگی کامل، اين عدم 
سودآوری بمثابه سايه تا لب گور 
. سرمايه را ھدايت خواھد نمود

امروز ديگر مارکس با ھيبت 
بزرگ انسانی و حقانيت ھميشگی 
خود ھمچنان استوار و پا برجا در 
گوشه و کنار ھمه جای دنيا 

تا کنون .  باصالبت ايستاده است
بسياری از تئوری پردازان ريز و 
درشت بورژوازی نيز در اين 
آشفته بازار شکست سود و 
سرمايه به حقانيت مارکس با 
 . زبان بی زبانی اعتراف نموده اند

 

سرمايه .  اما ھمه داستان اين نيست
. ھمچنان سود خود را ميخواھد

سرمايه .  سود خدای سرمايه است
خفاش خون آشاميست که فقط با 
کسب سود و سود ھر چه بيشتر 
آن ھم از ثمره کار و رنج 
کارگران و مزد بگيران می تواند 
به حيات ضد بشری خود باز ھم 

حاال ديگر دامنه بحران .  ادامه دھد
. مختص به آمريکا و اروپا نيست

سرمايه جھانی با ھشياری تمام در 
اقدام است تا ھر چه بيشتر فشار 
اين ورشکستگی و اين طوق 
نابودی خود را به ديگر ممالک 
عقب افتاده و در حال توسعه در 

کما .  گوشه و کنار دنيا تسری دھد
اينکه دامنه اين بحران ھم اکنون 
کم يا زياد به ھمه جا سرايت 

 .نموده است

امضا نموده بی آنکه در آن 
چيزی از چگونگی شرايط کار، 
ساعت کار، مدت زمان قرارداد، 

نوشته شده ...  ميزان دستمزد و
فقط برگه سفيدی که .  باشند

کارگر آن را امضا نموده و 
سرمايه دار آن را بمثابه سند 
بردگی کارگر در نزد خود نگاه 

شرايط و مفاد قرارداد .  ميدارد
. کار امر سرمايه و سود اوست

شرايط و مفاد قرارداد کار ھمه 
مصلحتھا و سود جوييھای 
. سرمايه را درخود مھفته دارد

در حقيقت کارگر فقط اين سند را 
بعنوان برده تمام عيار و تمام 
وقت و بدون اراده ای امضا 

امر امر سرمايه دار .  نموده است
و حاج آقا و اعوان و انصار 

از .  طفيلی و مفتخورشان است
طرف ديگر با توجه به شدت و 
گستردگی بيکاری و فقر بی 
سابقه ای که به زند گی کار 
گران و خانواده ھايشان تحميل 

ديگر برای کارگر برای  ،شده
آنکه خود و خانواده اش زنده 

چاره ای جز تسليم نمانده  ،بمانند
حاال جالبتر اينکه با اين .  است

ھمه فقر و محروميت و با اين 
ھمه استثمار و بی حقوقی فوق 
تصور که به زندگی کارگران 

باز ھم حضرات باال  ،تحميل شده
بازھم عليرغم !  نشين ناراضيند

ھمه دزديھا و دروغھايشان، 
بازھم عليرغم ھمه لفت و ليس و 

دنبال سود  ،بچاپ بچاپشان
بيشترند و با پرچانگی دم از 
ضرر و زيان و ورشکستگی 

 . ميزنند

 

دراين بھشتی که سرما يه برای 
خود ساخته و پرداخته، دراين 
جھنمی که برای کارگران با 
چماق قانون و مذھب و فقر و 

ھر روز  ،گرسنگى ساخته اند
حلقه محاصره و انواع تحميالت 
روز افزون بر کارگران و 
. زحمتکشان بيشتر می شود

دراين راستا است که گويا کار 
روز مزدی آھسته آھسته دارد به 
نرم و روال روزمره تبديل 

کارگر روزمزد حتی .  ميشود
ديگر از شمول آن قراردادھای  
مسخره، فرمايشی و دروغين ھم 

دراين حالت کارگر .  خارج است
فقط کار می کند برای يک روز، 

دراين چند .  يا برای چند ساعت

 

 !کارگران روز مزد، بردگان مدرن
 

 کامران پايدار 

برخالف تصور ماليان مرتجع 
حکومت اسالمی که دست افشان 
در آغاز بحران و بن بست سرمايه 
جھانی با شادی به استقبالش رفتند 

مشيت الھی و "و اين بحران را 
وعده خدا برای نابودی کفر و 

و دامن عبا و  ،جار زدند"  استکبار
 ،عمامه خودشان را ھم مبرا دانستند

حاال ديگر اين بحران مزمن و 
مسری مانند کرمی در اعماق 
عفونت و چرک تا زير عبا و 
عمامه حضرات حکومت اسالمی 
. سرمايه داران جا خوش کرده است

اصل سرمايه بر مبنای کسب سود 
ھر چه بيشتر است و ھر بال و 
بدبختی و ھر سقوط و تنگنای 
اقتصادی را بايد به زندگی 
کارگران و زحمتکشان و خانواده 

ھميشه .  ھايشان منتقل نمود
خسارت بار .  ھمينطور است

بحرانھا و ضرر و زيان 
بورژوازی بايد به گردن کارگران 
و انسانھای کارکن جامعه شکسته 

در اين رھگذر زندگی، کار و .  شود
معيشت کارگران و انسانھای 
. مزدبگير ھم بی نصيب نمانده است

با ھمه فشارھای رو به تزايدی که 
ھر روزه از جانب سرمايه داری 
به کارگران و زحمتکشان تحميل 
می شود و زندگی انسانھای 
زحمتکش را ھر چه بيشتر به کام 
فقر و فالکت و نابودی و تالشی 

متاسفانه اين  ،فرو برده و می برد
سير ضد انسانی از جانب حکومت 
اسالمی و سرمايه داران حريص 
ھر روز با سرعت بيشتری به جلو 

 . رانده ميشود

 

گسترش روز افزون کار روز 
مزدی از جمله مظاھر زشت و 

تا .  غير انسانی اين روند است
ھمينجا ھم فقر و گرسنگی و 
استثمار وحشيانه ای که بر زند گی 
کارگران قراردادی سفيد امضا و 
پيمانکاری حاکم است ديگر بر 

کارگرانی که .  کسی پوشيده نيست
حتی يک نسخه از برگه 
. قراردادشان را نزد خود ندارند

کارگرانی که در حين استخدام 
برگه سفيدی را بعنوان قرارداد 

٨٨شماره   
ساعت مدت کار شايد فقط کارگر 
احساس امنيت شغلی کند تا فردا 

ھيچ معلوم نيست آيا !  چه شود
دوباره او را به سر کار خواھند 
برد؟ آيا بيکار ميماند؟ تکليف 
شکمھای گرسنه و چشمان منتظر 
خانواده چيست؟ آيا ساعت کارش 
معلوم است؟ دستمزد احتماليش اگر 
کاری پيدا کند چقدر است و ھزار 

در کار روز .  افکار پريشان ديگر
مزدی ديگر خبری از بيمه و حتی 
ھمين بيمه بيکاری فرمايشی ھم 
نيست، اگر کارگر در حين کار 
دچار سانحه و خطرى شود تکليف 
چيست؟ اگر واضح تر بگوييم در 
اينجا ديگر ھيچ قانون و سرمايه 
داری، ھيچ اداره کار و بيمه ای، 
ھيچ آخوند و وزير وزرايی در 
برابر کارگر، خانواده اش و 
زندگيش نتنھا مسئوليتی ندارد 
. ديگر کسی ھم جوابگو نيست

دراين جنگل بى قانون تنھا قانون 
فرمان سرمايه است و سود ھرچه 

متاسفانه کار روز مزدی با .  بيشتر
ھمه مضرات بيشمارش به حال 
کارگران و خانواده ھايشان 
ھمچنان در حال رشد و گسترش 

حاال ديگر در زير سايه .  است
 ،حکومت اسالمی سرمايه داران

بخش وسيعى از طبقه کارگر يک 
زندگى پر درد و رنج و توام با 
ترس از گرسنگی فردا را سپرى 

 . ميکند

 

ھم اکنون در بسياری از مراکز 
صنعتی و بزرگ کارگری اين 
پديده زشت و غير انسانی 

در ايران خودرو و .  جاريست
شرکت مھرکام پارس، در سايپا 
يدک کارگران روز مزدی ھستند 

سال سابقه  10که شايد بيش از 
در سردخانه .  کار ھم داشته باشند

و کشتارگاه ميدان بھمن تھران 
کارگر روز مزدی  5000بيش از 

که اکثرشان را زنان  سر پرست 
خانوار تشکيل ميدھند با دستمزد 

 ،ھزار تومان 5تا  4روزانه بين 
در کارخانه رب گوجه ثمره و 
شرکت لبنياتی دامداران و انواع 
... کارخانه ھای توليد شکالت و

در ھشتگرد کرج ھزاران کارگر 
با شرايط مشابه و شايد بمراتب 

کارگران مھاجر .  بدتر کار ميکنند
ساختمانی که عالوه بر روز مزدی 
. بودن کارشان فصلی نيز ھست

اين جھنميست 
١۶صفحه   



يک دنياى بھتر                                                                 ١۶صفحه     

که برايمان به پا داشته اند و اين بھشت سرمايه است تا چند صباحی بيشتر 
به حيات سراسر ننگ و نفرت و ضد انسانيش ادامه دھد اين زندگی شايسته 

قرن بيست و يکم است با اين ھمه وفور نعمات و توان .  انسان امروز نيست
اين فقط خواستگاه مشتی انگل و طفيلی است که راز .  توليدى طبقه کارگر

اين بساط مسخره را بايد به نيروی .  حياتشان مکيدن خون کارگران است
به  ،آگاھی و تشکل کارگری، به نيروی مجامع و شوراھای کارگری

 . *نيروی انقالب سوسياليستی و کارگری درھم بپيچيم

احضار و محکوميت مسئولين سنديکای کارگران 
 نيشکر ھفت تپه را قويا محکوم کنيم 

 

دستگاه قضايی رژيم آدمکشان اسالمی پنج تن از مسئولين سنديکای 
 ،قربان عليپور ،فريدون نيکوفر ،علی نجاتی ،کارگران نيشکر ھفت تپه

و محمد حيدری مھر را به اتھام تبليغ عليه نظام و بمنظور  ،جليل احميد
دادگاه انقالب "بھمن به  ٢٩دريافت حکم و تفھيم اتھامات روز سه شنبه 

 .فراخوانده است" دزفول

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين تعرض ضد کارگری رژيم اسالمی 
. عليه مسئولين سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را قويا محکوم ميکند

حزب خواھان لغو فوری تمامی اين احکام و ھمچنين آزادی تمامی 
ابراھيم مددی و ساير فعالين  ،فعالين کارگری زندانی  منصور اسانلو

 . کارگری است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧بھمن  ٢٧ – ٢٠٠٩فوريه  ١٥

 يژن اميری آزاد شدندو بافشين شمس  
 محسن حکيمى در انفرادى بسر ميبرد
 دو فعال کارگرى شالق خوردند

 طه آزادى محکوم شد

روز در  40بھمن بيژن اميری فعال کارگری بدنبال گذراندن  9روز *  
. ميليون تومانی آزاد شد 100اوين با قرار وثيقه  209سلول انفرادی بند 

 26ھمينطور روز شنبه .  بيژن اميری بايد بزودى در دادگاه حاضر شود
   .آزاد شد بھمن افشين شمس فعال کارگرى از زندان

محسن .  محسن حکيمى ھنوز در سلول انفرادى و تحت بازجوئى است*  
روز  50حکيمی وضعيت خود را طى تماس تلفنى با خانواده اش بعد از 

 . دستگيرى اعالم کرده است

 

بھمن در دادگسترى سنندج حکم وحشيانه و قرون وسطائى  30روز *  
سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی به .  شالق دو فعال کارگرى اجرا گرديد

ضربه شالق محکوم شده بودند و حکم آنھا بدنبال  15و  70ترتيب به 
اتھام اين دو نفر شرکت در .  مراجعه شان به دادگسترى اجرا گرديد

سال زندان تعليقى  3مراسم اول مه سال جارى در سنندج بوده و ھر کدام 
 . نيز دارند

 

اقدام "به اتھام "  اتحاديه آزاد کارگران"طه آزادی عضو ھيئت مديره *  
. محاکمه شد"  کنگان"در دادگاه شھر "  عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام

 47طه آزادی روز کارگر سال جاری در عسلويه بازداشت شد و بمدت 
ھنوز بيداگاه رژيم حکم طه آزادى را اعالم نکرده  .روز در زندان بود

 . است

 

ما آزادى بيژه اميرى و افشين شمس را به اعضاى خانواده و دوستانشان 
تبريک ميگوئيم و بر گسترش تالش براى آزادى کارگران زندانى و کليه 

ما ھمينطور اجراى احکام ضد کارگرى و .  زندانيان سياسى تاکيد داريم
. وحشيانه شالق براى شرکت کنندگان در اول مه را قويا محکوم ميکنيم

جمھورى اسالمى با اين اقداماتش مطلقا نميتواند سر سوزنى مانع 
 .  گسترش اعتراض و اعتصابات کارگران شود

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧بھمن  ٣٠ – ٢٠٠٩فوريه  ١٨

 

٨٨شماره   

 ھديه کارگران به وزير کار: لنگه کفش  
ما کارگران ايران خودرو که امروز در سخت ترين شرايط زندگی می "  

پدران ما به اميد آزادی و رھايی خود و .  ھستيم ۵٧کنيم فرزندان انقالب 
م  ودی رژي اب رای ن ر و ب ت ھ ای ب ي فرزندان خود و برای ساختن يک دن

ه .  ستمشاھی قيام کردند اي ه از دست سرم د ک ردن آنھا به اين اميد قيام ک
ه .  داری و چپاول غارت رھايی پيدا کنند د ک آنھا ھرگز تصور نمی کردن

ار  ط ھزار ب ا شراي فرزندان آنھا يعنی ما کارگران امروز به جای آنھا ب
ازه دوران  ه ت سخت تر از آنھا کار کنيم و تحت حاکميت سرمايه داران ب

ه .  رسيده مزدوری کنيم ا ب ھ دان آن آنھا ھرگز تصور نمی کردند که فرزن
 .اين روز بيفتند  آنھا برای ساختن يک دنيای بھتر قيام کرده بودند

 

ماھھا حقوق دريافت نمی .  ما کارگران قراردادی و روز مزدی ھستيم
 .با ما مثل يک برده رفتار می شود. کنيم

 

. ھرگونه اعتصاب ممنوع است.  ھر گونه آزادی سرکوب می شود
ميلياردھا تومان خرج می .  حراست شرکت را يک پادگان کرده است

کنند تا پيشرفته ترين دستگاھھا را برای کنترل ما کارگران خريداری 
از ايجاد .  کنند ولی در عوض حقوق ناچيز ما را ماھھا نمی پردازند

جای معترضين اخراج و زندانھا .  ھرگونه تشکل جلوگيری می شود
حتی مديران شرکت تصميم گرفتند کارگران روزمزدی را به .  است 

. مراسم ديدار با وزير راه ندھد چون می ترسند به وزير اعتراض کنند 
 :ما از طرف آنھا سئوال می کنيم

 

چرا شرکتھای پيمانکاری  ،چرا قرار دادی ھای موقت لغو نمی شود
چرا از ايجاد ھرگونه تشکل  ،ھمچنان به کار خود ادامه می دھند

چرا امنيت شغلی وجود ندارد و ھر روز دھھا نفر  ،جلوگيری می شود
آيا وزير کار می تواند با اين حقوقھا فقط .  از ما کارگران اخراج می شود

 .اگر وزير کار برای اين سوالھا جواب نداشت. يکروز زندگی کند

 ."جواب ما جز لنگه کفش به سوی او چيز ديگری می تواند باشد

  ،باز تکٽير از    

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ١٣٨٧بھمن  ٢٦ -٢٠٠٩فوريه  ١٤ 

 ...کارگران روز مزد، بردگان مدرن



يک دنياى بھتر                                                                 ١٧صفحه     

حکومت اسالمی بر خالف   -١
تبليغات مدافعين آن محصول آنچه 

 ،ناميده ميشود"  ٥٧انقالب "به نام 
برعکس محصول پروژه .  نبود

حقنه کردن جريان ارتجاع 
اسالمی بر جنبش توده ھای مردم 
برای سرنگونی رژيم سلطنتی 

در ھمان روزھای داغ قيام .  بود
بھمن اوباش اسالمی فرياد  ٢٢

امام فرمان قيام نداده "ميزدند که 
اسلحه ھا را تحويل "، "است
رژيم سلطنت در پس قيام ."  دھيد

توده ای مردم و بر خالف 
 –توافقات جريان ائتالفی خمينی 

بازرگان با دولت آمريکا و 
. متحدينش بزير کشيده شد

حکومت اسالمی محصول قيام 
نتيجه سازش و بند و .  مردم نبود

بست غرب در به ميدان آوردن 
گنديده ترين جريانات اسالمی 
برای مقابله با کمونيستھا و جنبش 
توده ھای مردمی بود که خواھان 

حقوق مدنی و برابری  ،آزادی
برای .  سياسی و اجتماعی بودند

غرب و متحدين اش ظرفيت 
اسالميستھا در مقابله با 
آزاديخواھی و برابری طلبی و 
کمونيسم پديده شناخته شده ای 

تمکين و سازش جريانات .  بود
جريانات توده (متعدد ملی اسالمی 

ايستی، نھضت آزادی، جھبه ملی 
به )  و خيل روشنفکران شرق زده

جريان اسالمی زمينه ساز امکان 
پذيری پروژه حقنه کردن جريان 
اسالميست بر جنبش توده ھای 
مردم برای سرنگونی رژيم 

 .سلطنت شد

 

برخالف تبليغات جريانات   -٢
اسالمی قدرت گيری   -ملی 

جريان اسالمی نتيجه مذھبی شدن 
مردم و يا رشد خرافه و مذھب در 
صفوف توده ھای بپاخاسته مردم 

جريانات مذھبی تا قبل از .  نبود
اعتراضات تاسوعا و عاشورا 
نقش قابل مالحظه ای در 

برای .  اعتراضات جامعه نداشتند
شکل دادن به حاکميت اسالمی و 
سوار کردن آنھا بر موج 
اعتراضات مردم غرب ھزينه 

دست به اسلحه ببرند و اسلحه را 
. از دست قاتلين مردم بگيرند

مردم حق داشتند ساواک 
دستگاه سرکوب و  ،نخواھند

مردم خواھان .  پليسی نخواھند
آزادی بودند، سلطنت و شاه 

مردم خواھان .  سمبل استبداد بود
حقوق مدنی و انسانی خود 
بودند، دستگاه سلطنت عامل 
سلب اوليه ای ترين حقوق و 
آزاديھای سياسی و مدنی در 

سلطنت روبنای .  جامعه بود
سياسی نظامی بود که بی حقوقی 
مطلق انسان يک رکن پايه ای آن 

مستقل از سرنوشت .  بود
مردم حق داشتند  ۵٧تحوالت 

برای کسب حقوق انسانی و 
سياسی خود دست به تعرض و 

 .قيام بزنند

 

در ادبيات اکثريت جريانات   -۵
 ۵٧سياسی، تحوالتی که در سال 

منجر به سرنگونی رژيم سلطنت 
نام گرفته "  ۵٧انقالب "شد، 
معموال ابعاد خيزش توده .  است

ھای مردم چنين نامگذاری را 
اما نگاھی .  موجه جلوه گر ميکند

مجدد سئواالت متعددی را در 
مقابل کمونيسم کارگری قرار 

چپ ھا علی العموم .  ميدھد
را يک انقالب "  ۵٧انقالب "

دمکراتيک شکست خورده 
آيا چنين .  ارزيابی کرده اند

ارزيابی ای اکنون ھم قابل دفاع 
را  ۵٧است؟ تحوالت سال 

نميتوان يک انقالب دمکراتيک 
حتی از نوع شکست خورده آن 

نفس تقسيم بندی .  قلمداد کرد
انقالب "تحوالت سياسی به 

انقالب   –دمکراتيک 
انعکاسی از "  سوسياليستی

ذھنيت چپ سنتی در برخورد به 
ما .  تحوالت عظيم اجتماعی است

کمونيستھای کارگری در ھر 
دوره و در ھر شرايطی برای 
. يک نوع انقالب تالش ميکنيم

اين زاويه ديد .  انقالب کارگری
. ما در ارزيابی گذشته نيز ھست

در اين دوران تنھا انقالب ميتواند 
. يک انقالب کارگری باشد

به ھر تحول "  انقالب"اطالق 
اجتماعی ديگری يک ارفاق غير 
قابل بخشش به پوپوليسم و چپ 

 . سنتی است
 

 ۵٧در ارزيابی از تحوالت   -۶

 نگاھی ديگر 
 ناميده شد" ٥٧انقالب "به آنچه که 

 على جوادى

کرد، ملی اسالميستھا فرش قرمز 
پس از آنکه مسجل شد .  پھن کردند

حکومت شاه عليرغم سرکوب 
وحشيانه مردم در شھريور قادر به 
دوام نيست مساله جايگزين سازی 
. در دستور غرب قرار گرفت

جريانی که می بايست در راس 
تحوالت قرار گيرد می بايست 
اساسا جريانی ضد کمونيست و ضد 

جلوگيری از قدرت .  شوروی باشد
گيری چپ و کمونيسم در ايران 
خصيصه اصلی چنين پروژه ای 

بايد به ھر قيمتی جلوی چنين .  بود
حفظ ايران در .  تحولی سد ميشد

حوزه نفوذ آمريکا و غرب يک 
. ھدف ديگر چنين طرحی بود

اسالميستھا تمام اين خصوصيات 
از اين رو .  را در خود داشتند

کانديد معتبری برای اين پروژه 
 .  مھندسی اجتماعی بودند

 

اين واقعيت که رژيم اسالمی   -٣
محصول قيام توده ھای مردم نبود، 
محصول سازش و بند و بست و 
تالشھای غرب بود، حتی برای 
کودن ترين مفسرين جريانات 
راست محافظه کار نيز مسجل 

اما منافع سياسی شان ايجاب .  است
ميکند تا در اسالمی قلمداد کردن 
تالش توده ھای مردم با مبلغان 

اھداف .  رژيم اسالمی ھمراه شوند
جريانات سلطنت طلب روشن 

ميکوشند مصائب ناشی از .  است
حاکميت ارتجاع سياه اسالمی را به 

و جنبش "  انقالب"حساب 
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم 
بنويسند تا بتوانند ھر تالش انقالبی 
و ھر اراده توده ھای مردم 
زحمتکش برای دستيابی به آزادی 
و برابری و رفاه را از پيش 

اين ارزيابی جريانات .  محکوم کنند
راست و سلطنت طلب عمال در 
 .خدمت مبلغان رژيم اسالمی است

 

مردم حق داشتند رژيم سلطنت   -۴
مردم حق داشتند .  را سرنگون کنند

در مقابله با رژيمی که در اولين 
رو در رويھای خود با اعتراضات 
مردم بر روی آنھا آتش گشود، 

٨٨شماره   

معموال گفته شده است که طبقه 
. کارگر نيروی اصلی آن بود
. ترديدی در اين واقعيت نيست

بعالوه سرنوشت اين تحوالت ذره 
ای از حقانيت خواستھای کارگران 
و زحمتکشانی که در اين تحول 

اما اينکه . شرکت کردند، کم نميکند
توده ھای کارگر و زحمتکش 

انقالب "نيروی اصلی و محرکه 
بودند بخودی خود چيزی "  ۵٧

راجع به خصلت اين تحول سياسی 
و مشخصات سياسی جنبشی که به 
سرنگونی رژيم سلطنت منتج شد، 

کارگر و مردم زحمتکش .  نميگويد
نيروی اصلی ھمه جنبشھای توده 

 . ای در جھان ھستند

 

انقالب "بعضا گفته ميشود که   -٧
. بود"  انقالب مردمی"يک "  ۵٧

از قرار نفس قبول چنين واقعيتی 
اين تحول اجتماعی را از ھرگونه 
نقد و بررسی موشکافانه معاف 

يعنی "  انقالب مردمی"اما .  ميکند
چی؟ آيا کلمه مردمی در اين 
ترکيب به معنای اين است که مردم 
در اين تحول سھيم بوده اند؟ در 
اينصورت تمام جنبشھای اجتماعی 
. شامل چنين مشخصه ای ميشوند

خراد  ١۵از جنبش ارتجاعی 
گرفته تا تحوالت بلوک شرق ھمه 

" توده ھای مردم"در برگيرنده 
آيا کلمه مردمی به مصالح و . بودند

آرمانھای مردم رجوع ميکند؟ 
انقالب مردمی يعنی انقالبی به نفع 

در نقد اين .  مردم و برای مردم
مساله بايد به خصلت پوپوليستی و 
عموم خلقی چنين تبيينی اشاره 

کمونيسم کارگری با مالک .  کرد
طبقات و مصالح طبقه کارگر به 
ارزيابی جنبشھای اجتماعی 

"ميپردازد در يک بيان "  مردم. 
دقيقتر نه يک مجموعه معتبر و نه 
يک کليت واقعی در تبيين جامعه 

از جانب ما 
١٨صفحه   
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مردم در يک تحليل .  نيست
طبقاتی در برگيرنده مجموعه ای 
از طبقات اجتماعی است که 
بعضا در مقاطعی رو در روی ھم 

برای کمونيستی که .  قرار ميگيرند
با پوپوليسم در دوره ای از زندگی 
سياسی خود سر و کله زده است، 
رد چنين مقوالتی کار پيچيده ای 

ما در تبيين حرکات توده .  نيست
جنبش "ای نشان داده ايم که 

يک پديده يکپارچه و "  مردمی
. يک جنس و يک دستی نيست

جنبشھای توده ای عموما در 
برگيرنده جنبشھای متفاوت 

ما جناح چپ ھيچ .  طبقاتی ھستند
به اين .  جنبش ديگری نيستيم

انقالب "اعتبار ما در پديده ای که 
نام گرفته است از جنبش "  ۵٧

طبقاتی خودمان در آن مقطع و 
تنھا از جنبه ھای روشن و 

 . کمونيستی آن دفاع ميکنيم
 

بيان واقعی و "  ۵٧انقالب "  -٨
دقيقی از تحولی نيست که در سال 

واقعيت اين است  .  روی داد ۵٧
آنچه که رخ داد يک جنبش عظيم 
توده ای برای سرنگونی رژيم 

در برگيرنده .  سلطنت بود
نيروھای مختلف سياسی و 

يک پديده يکدست .  اجتماعی بود
نفس تالش خمينی و .  نبود

اسالميستھا برای جمع کردن 
ھمگان بر زير يک پرچم، 

" ھمه با ھم"تالشھای که با شعار 
صورت ميگرفت، بيانگر 
شکافھای عميق و حضور 
جنبشھای متفاوت اجتماعی در اين 

بھمن  ٢٢قيام .  تحول سياسی بود
که منجر به سرنگونی رژيم 
سلطنت شد يک مقطع از تاريخ 

قيامی در عين .  اين جنبش بود
 ! حال فاقد رھبری

 

بعنوان نيرويی کمونيست   -٩
برای ما روشن است که با 

ى! ت اف ر دري ب ه خ ا ب ن طرح  ،ب
اخراج گسترده کارگران کارخانه 
ان سال  اي ا پ ا ت ف دارو سازى ش
ه  ت رف رار گ ور ق جارى در دست

رل .  است کارفرما و مسئولين کنت
توليد کارخانه به کارگران اعالم 
ان  اي رار است در پ ه ق کردند ک
ران  ارگ ری از ک امسال جمع کثي
ی و  ام ه اس ظ ح ن ل ا اي ه ت ک
ار  تعدادشان مشخص نيست از ک

طور .  اخراج و بيکار شوند ن ي ھم
نفر از  12در ماه گذشته بيش از 

 . کارگران از کار اخراج شدند

 

اين تصميم توسط مالک کارخانه 
يعنى محسن رفيق دوست گرفته 

البد اين حضرت آقا .  شده است
محسن رفيق !  را ميشناسيد

دوست، از فرماندھان سابق سپاه 
پاسداران و از جمله آدمکشان 
حرفه ای حکومت اسالمی 
سرمايه داران در سالھاى بعد از 

او در .  است 57شکست انقالب 
زمره قاتلين ديروز است که 

" دکتر"امروز جملگى به کسوت 
و سرمايه دار "  مھندس"و 

دزديھاى .  نوکيسه ارتقا يافته اند
کالن اين سردار اسالم از جمله 

شھره "  بنياد مستضعفان"در 
يادآورى اين .  خاص و عام است

نکته الزم است که محسن رفيق 
دوست عامل اصلی ربودن و 

تن از رھبران  4شکنجه و قتل 
مبارزات مردم زحمتکش ترکمن 

به  57صحرا در اوايل انقالب 
نامھای؛ توماج، مختوم، واحدی 

خصوصى . "و جرجانی می باشد
در ايران يعنى تقسيم "  سازى

اموال و ثروت جامعه بين اين 
جماعت گانگستر پاره تن نظام 

ھنوز و در اوقاتی که .  اسالمى
رفيق دوست برای بازديد از 
کارخانه می آيد چند نفر مزدور 
مسلح بعنوان محافظ او را 

 .ھمراھی ميکنند

 نگاھی ديگر 
 ...ناميده شد" ٥٧انقالب "به آنچه که 

" ۵٧انقالب "تحوالتی از نوع 
نميتوان در دوران کنونی و جامعه 

اين .  معاصر به جايی رسيد
ارزيابی را در ھر بررسی 

بايد .  بايد تاکيد کرد"  ۵٧انقالب "
بند ناف خود را از اين تحول و 
. جنبش و سنتھای آن قطع کرد

نبايد محدود "  ۵٧انقالب "بررسی 
به تقديس عام اعتراضات مردم 

واقعيت اين است که طبقه .  شود
. کارگر در اين تحول شرکت داشت

بدون قدرتنمايی طبقه کارگر نه 
" تعيير رژيم"غرب به صرافت 

می افتاد و نه جنبش سرنگونی 
بھمن  ٢٢توده ای مردم به قيام 

اما طبقه کارگر فاقد .  منجر ميشد
اندام و حزب الزم برای قدرتگيری 

در .  و تصرف قدرت سياسی بود
غياب چنين شرايطی ھر تحولی 
ھر چقدر ھم عظيم نميتواند 

 ۵٧سرنوشت متفاوت از آنچه در 
 . صورت گرفت داشته باشد

 

در حال حاضر نيز يک   -١٠
جنبش توده ای برای سرنگونی 
رژيم اسالمی در جامعه موجود 

اين جنبش نيز مانند جنبش .  است
در برگيرنده نيروھای متفاوت  ۵٧

خواست مردم روشن .  سياسی است
مردم خواھان آزادی و .  است

دو جنبش .  برابری و رفاه ھستند
متفاوت اجتماعی، ناسيوناليسم 
محافظه کار پرو غربی و ھمچنين 
کمونيسم کارگری برای در دست 
. گرفتن رھبری آن تالش ميکنند

سرنوشت آتی جامعه در گرو اين 
است که کدام نيروی اجتماعی 
رھبری اين جنبش عظيم را در 

تفاوت مساله .  دست ميگيرد
اينجاست که اين بار بر خالف 

کمونيسم کارگری يک  ۵٧دوران 
نيروی تعيين کننده و حاضر در 

حزب اتحاد .  تحوالت جامعه است
کمونيسم کارگری برای چنين 
اھدافی، برای سازماندھی يک 

 . * انقالب کارگری، تالش ميکند

٨٨شماره   

سابقه و ماھيت ضد کارگری رفيق 
دوست و ھمپالگيھايش روشن 

ديروز در کسوت پاسدار و .  است
حزب اللھى رھبران کارگرى و 
کمونيستھا و مخالفين را ميگرفتند 
و زير شکنجه ميکشتند و امروز 
در کسوت سرمايه دار با فرمان 

شمشير فقر و  ،اخراج دسته جمعى
گرسنگى را باالى سر کارگران و 
. خانواده ھاى محرومشان ميگيرند

کارگران دارو سازى براى دفاع 
از کار و امنيت شغلى و مقابله با 
اين طرح ضد کارگرى بايد نيروى 

ورود .  متحدشان را بميدان بکشند
دسته جمعى به اعتصاب با 
خواست تمديد قراردادھا و افزايش 
دستمزدھا ميتواند عکس العمل 
 .  فورى کارگران اين کارخانه باشد

 

شرکت دارو سازی شفاء قبال در 
شھر ساری مستقر بود که ھم 
اکنون آن را به ھشتگرد کرج 

اين مرکز توليد .  منتقل نموده اند
کننده انواع داروھای 
اريترومايسين و آنتی بيوتيک است 
که بخشی از توليداتش به خارج از 

در اين .  کشور نيز صادر می شود
نفر  700واحد توليدی بيش از 

کارگر قراردادی سفيد امضا با 
قراردادھای يک طرفه و پايه 

ھزار تومانی در دو  219دستمزد 
شيفت شبانه روزی که ھر شيفت 

ساعته است مشغول  12کاری آن 
 . به کارند

 

 !مرگ بر جمھورى اسالمى

 !مرگ بر سرمايه دارى

حکومت  ،برابرى ،آزادى
 !کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
    ٢٠٠٩فوريه  ١۵ – ١٣٨٧بھمن  ٢٧

٣صفحه   

 

 !حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست ،تمام فالسفه جھان را تفسير کرده اند

 طرح اخراج گسترده 
!کارگران دارو سازی شفاء ساری   
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 8در آستانه صد و يکمين سالروز 
مارس قرار داريم و ھنوز شاھد 
نابرابری و تبعيض عليه زنان در 

عرصه ھای اقتصادی،  سياسی  
و اجتماعی، در بسياری از 

 .کشورھای جھان ھستيم

 

سال قبل زنان کارگر  101در 
نساجی نيويورک برای دستيابی 
به شرايط بھتر کار، دستمزد و 
متوقف کردن کار کودکان دست 

در آن اعتصاب . به اعتصاب زدند
کارگر زن در پشت درب  129

ھای قفل شده کارخانه در شعله 
ھای آتش سوختند تا ديگر 
. کارگران به اعتصابيون نپيوندند

 1910اوت  27سال بعد در  12
زن از  100در پايتخت دانمارک، 

کشور جھان گرد آمدند و به  17
مارس  8پيشنھاد کالرا زنکتين، 

را بعنوان روز زن انتخاب کردند 
و قرار شد از آن روز به بعد ھر 
ساله در اين روز به خيابان بيايند 
و برای دستيابی به حقوق خود 

اين روز ابتدا در .  مبارزه کنند
کشور شوروی که در آن، پس از 
انقالب اکتبر يک جنبش توده ای 
برای آزادی زن شکل گرفته بود 
به رسميت شناخته شد و در پيوند 
تنگاتنگ با جنبش سوسياليستی 

مزد :  حول محورھای مبارزاتی
برابر در برابر کار برابر و 
تقويت مبارزه عليه تبعيض به 

سپس کشورھای بلوک .  پيش رفت
شرق نيز اين روز را برسميت 

و با پيدايش جنبش توده .  شناختند
ای برای حقوق زن در اروپا و 
آمريکا، اين روز در کشورھای 
اروپايی و آمريکايی نيز به 

و باالخره، .  رسميت شناخته شد
سازمان ملل ھم  1977در سال 

اين روز را به رسميت شناخت تا 
آگاھانه آن را از محتوای طبقاتی 

 . و مبارزاتيش خالی کند
 

سال  100حال بعد از گذشت 
سازمان ملل از اوضاع زنان در 
: جھان چنين گزارش می دھد

زنان نصف جمعيت جھان را 

توسط قانون و دولت تشويق می 
در اين جوامع زنان ملزم .  شود

به رعايت مقدسات حقنه شده 
برجامعه و قيد و بندھای قرون 

زنان در اين .  وسطايی اند
جوامع، تجربه تلخ خشونت را با 
پديده پدر خدايی، از بدو تولد 
لمس می کنند و با شروع يک 
زندگی مشترک در يک جو 
مردساالرانه تا زمان مرگ 

 . سپری می کنند
 

آپارتايد جنسی، تبعيض مضاعف 
 مارس پيش رو 8و 

 

در جامعه اسالمزده ايران و در 
جو ارعاب و سرکوب رژيم 
جمھوری اسالمی، جنبش آزادی 
زن و جنبش آزاديخواه و برابری 
طلب توانسته است در لحظاتی 
حساس تناسب قوا را به نفع خود 

اين جنبش در کنار .  تغيير دھد
ديگر جنبشھای اعتراضی 
موجود در جامعه  با وجود افت 
و خيزھای فراوان يک لحظه 

جمھوری .  آرام ننشسته است
اسالمی نتوانسته است اين جنبش 

لذا مساله زن و .  را خاموش کند
يکی از مسائل مھم جامعه 

 –جريان ملی .  محسوب ميشود
اسالمی نيز ميکوشد که با 
استفاده از اين جنبش برای خود 

مضحکه .  مقبوليتی بخرد
انتخابات رياست جمھوری در 

اسالمی ھا در   –راه است و ملی 
پالتفرم انتخاباتی خود به مساله 

اينھا شعار لغو .  زن پرداخته اند
حجاب اجباری را مطرح کرده 
اند تا حمايت به اين ترتيب زنان 

 . را بخود جلب کنند
 

ھمين مساله نشان ميدھد که 
جنبش حقوق زن در ايران چقدر 

اما اينھا .  قوی و توده ای است

 مارس 8
 شھال نورى

تشکيل می دھند، دو سوم از کل 
ساعت کاری جھان را انجام می 
دھند، يک دھم در آمد جھانی را 
بدست می آورند و کمتر از يک 
صدم دارائی ھای جھان را دارا 

 . ھستند
 

نابرابری و تبعيض ناشی از 
 : اقتصاد سرمايه داری

 
در تمامی  :در عرصه اقتصادی

نقاط جھان ھنوز زنان در مقابل 
کار برابر دستمزد نابرابر دريافت 
می کنند و تقسيم کار بر حسب 
جنسيت يک از خصوصيات بازار 

 . کار جھانی است
 

ھنوز ھم  :در عرصه سياسی
ميليونھا زن در جھان فاقد حق رای 
ھستند و در بسياری از کشورھای 
جھان، تبعيض صريح و علنی عليه 

در .  زنان در قوانين مستتراست
بعضی از کشورھای اسالمزده ما 

  قوانين ويژه ضد زنشاھد وجود 
 .ھستيم مجازات ھاى ويژه زنانبا 

سياست حاکم بر قوانين ضد زن تا 
آنجا بر زندگی مردم تأثير نامطلوب 
دارد که خشونت خانگی بيشترين 
قربانيان را به خود اختصاص می 

در صد از قتل زنان   40دھد و 
بوسيله دوست پسر، ھمسر و يا 
نزديکترين مرد خانواده انجام می 

 . شود
 

کار خانگی  :در عرصه اجتماعی
ھنوز مھمترين وظيفه زنان به 

 . شمار ميرود
 

عالوه بر ستم و استثماری که بر 
زنان بخاطر جنسيت شان در کليه 

در برخی .  کشورھا روا ميشود
جوامع، بويژه جوامع تحت کنترل 
اسالم، وضعيت زنان از لحاظ 
حقوقی اقتصادی، اجتماعی و 

در .  فرھنگی بسيار وخيم تر است
کشورھای اسالمزده ستم 
سيستماتيک و عمومی بر زن در 
مقايسه با بسياری از کشورھای 

در اين .  جھان، بسيار شنيع است
جوامع خشونتھای جنسی، روانی، 
مالی و خشونت خانگی بر زن 

٨٨شماره   

خود بخشی از حکومت اسالمی 
بايد اعالم کرد که .  بوده و ھستند

 30اسالمی ھا پس از   –اگر ملی 
سال به صرافت طرح اين شعار 
افتاده اند، اوضاع برای پيشروی 
زنان و جنبش آزادی زن مھيا است 
و بايد از اين خواست ھا فراتر 

 .رود
 
 

 وظايف جنبش آزادی زن 

امروز ھم در آستانه روز زن بايد 
امکان يک تعرض وسيع را بوجود 

از اينرو مطالبات زنان، .  آورد
عليه نظام سرمايه داری، عليه 
اسالم سياسی و برای لغو آپارتايد 
جنسی و دستيابی به آزادی و 
برابری کامل زن و مرد، 
تريبونھای ويژه خود را طلب می 
کند و مبارزين خاص خود را فرا 
می خواند تا بتواند تغييری بنيادين 
در زندگی زن و به طبع آن در کل 

انسانھايی که .  جامعه ايجاد کند
امروز با دست آوردھای نوين 
مبارزاتی، رشته ھای پيوند و 
اتحاد محکمتری را در مسير 
دستيابی به آزادی و برابری ايجاد 
می کنند، تاريخ ايران را با 
خاستگاه سوسياليستی خود رقم 

 *.خواھند زد

 

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

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

  www.m-hekmat.com/ 
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 2009مارس  8کنفرانس بين المللی بمناسبت 
 چرا سکوالريسم اساسی است؟

 

نقش مخرب مذھب : "مارس يک کنفرانس يک روزه با تم 7روز شنبه سازمان آزادی زن 
در شھر گوتنبرگ، سوئد سازمان "  در زندگی و بر حقوق زنان؛ چرا سکوالريسم اساسی است؟

در اين کنفرانس فعالين و محقيقين حقوق زن از خاورميانه و اروپا گرد می آيند تا تاثير .  ميدھد
مذھب .  رشد جنبش ھای مذھبی در دو دھه اخير بر زندگی زنان را مورد بررسی قرار دھند

کاتوليک، کليسای ارتدوکس، مذھب يھود، اسالم و جنبش اسالم سياسی مورد بررسی قرار می 
 . گيرد

 

 : اين کنفرانس توسط سازمان ھای حقوق زن و سکوالريست زير مورد حمايت قرار گرفته است

 مرکز برای تحقيق ،شبکه عليه جنايات ناموسی ،سوئد -زنان برای صلح  ،ابتکار فمينيستی اروپا برای يک اروپای آلترناتيو
 

 :سخنزانانی که تاکنون شرکت شان تائيد شده است
 

 ھماھنگ کننده کمپين عليه دادگاه ھای شريعه   ھما ارجمند
 CFIسکوالريست، مسئول بخش اروپای    ھوگو استرال
 الجزاير/فرانسه -عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا سواد بابا آيسا
 حزب کمونيست رفرم، ايتاليا ايما باربوسا
 انگلستان -ژورناليست و فعال حقوق زن و مبارزه عليه فحشاء   جولی بيندل

 دانمارک -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن   مالينه بوسک
 نويسنده، مدافع حقوق زن، آرژانتين                 سوسن تامپيه ری
 مدير انجمن برای آزادی علم، مذھب و فرھنگ، استاد دانشگاه اورشليم، اسرائيل فرانسس رادای
 رئيس سازمان ھمبستگی زنان، فرانسه سابينه سامون

 رومانی -فعال سکوالريست و مدافع حقوق زن                بث سيه سيلسکی
 لھستان -معاون سازمان سکوالر راسيوناليست، عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی نينا سانکاری
 فعال حقوق زن، افغانستان ليزا سروش

 فرانسه -سازمان انديشه آزاد، نويسنده و ژورناليست سکوالر، مدافع حقوق زن کارولين فورس
 مسئول سازمان ميخک سفيد    پروين کابلی
 رئيس سازمان آزادی زن   آذر ماجدی

 مصر آزا کامل محمد عبدل ميگيد      
 سوئد -شبکه مردان عليه خشونت ناموسی   کريم نوری
 رئيس کلوب فمينيست، گرجستان                 ليا نادارايا

 مدير پروژه در سازمان زنان عرب، اردن   ليال نافع ھمارنه
 مدير مرکز زنان آسودا، سليمانيه، کردستان عراق   خانم لطيف
 فرانسه -رئيس ابتکار فمينيستی اروپا                          فرنچ-ليليان ھالس

 سوئد/عضو کميته ھماھنگ کننده ابتکار فمينيستی اروپا بلغارستان بورينا يوھانسون
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يک دنياى بھتر                                                                   ٢١صفحه   

به دستور  ،بنا به خبر دريافتى
بذرپاش مدير عامل شرکت سايپا 
و ھمدستی عموزاده مدير سايپا 

در  ،يدک و درويشی قائم مقام او
روزھای اخير موجی از اخراج 
کارگران قراردادی و استخدام 
کارگران روز مزد با دستمزدھای 
کمتر و کار سنگين تر و ساعات 
کاری طوالنی تر شروع شده 

طی روزھای گذشته !  است
تعدادی از کارگران قديمى که تا 

سال سابقه کار دارند را از  16
کار اخراج نموده اند و تا اين 

نفر کارگر روز مزد را  15لحظه 
 . جايگزين اخراجيھا نموده اند

 

درويشی کارچاق کن سرمايه و 
عنصر ضد کارگری طی نامه 
ھای محرمانه ای که اين روزھا 
برای تعدادی از شرکتھای 
پيمانکاری طرف قرارداد با سايپا 
يدک از جمله شرکت پيمانکاری 
 ،پارس پاکان ارسال داشته

درخواست نموده که اين شرکتھای 
پيمانکاری برای تامين نيروی 
انسانی سايپا يدک بيشتر به 
استخدام کارگران روز مزد 

دستمزد کارگران روز !  بپردازند
که نه ساعت کار و نه محل  ،مزد

کار و نه نوع کار و نه ايام 
از  ،تعطيلى شان معلوم نيست

تومان  8500الی  8قرار روزانه 
ھمچنين بنا به .  تعيين شده است

اعالم يکی از مسئولين سايپا يدک 
 500قرار است تا پايان امسال 

نفر از کارگران را اخراج 
يکی از کارگران اخراجی ! نمايند

در حاليکه بغض گلويش را می 
ماه است اخراجم  2:  فشرد ميگفت
سال سابقه کار  16کرده اند، 

کار ھم  ،خرجی نداريم ،دارم
نيست، من و ھمسرم نوزادی در 
راه داريم، صاحبخانه جوابمان 
! کرده چون پول پيش ھم نداريم

اين حکومت اسالمى سرمايه 
داران است و اين آينده بزودى در 

کارگر سايپا يدک  500انتظار 
 . است

 

ساعتى دارد بسرعت توسط 
اين .  شرکتھاى پيمانى باب ميشود

برده داران جديد ھمه نوع کار با 
ھر شرايط دلخواه را ارائه 

انگلھائى که از قبل .  ميدھند
استثمار شديد کارگر سھمى 
ميگيرند و مانند زالو خون 

کارگر .  کارگران را مى مکند
روز مزد بى تامين ترين بخش 

ھيچ .  اردوى بردگى مزدى است
آينده اى بجز ھمان روز و پايان 
خوب آن از نظر کارفرما براى 
اين بخش کارگران متصور 

پايان ھر روز ميتواند .  نيست
نان  ،زندگى.  پايان کار باشد

بخور و نمير و ھمه چيز کارگر 
. روز مزد در گرو کارفرما است

کسى که براى ھمان روز و با 
ھر شرايطى که دلش ميخواھد 

اين .  کارگر را استخدام ميکند
بردگى تمام عيار قرن بيست و 
يکمى سرمايه دارى است که 
تازه به شرع انور ھم تبرک شده 

 ! است

 

شعار و سياست مرحله اى 
کارگران لغو کار قراردادى و 

لغو کار روز مزدى و  ،موقت
و خواست  ،کنتراتى و ساعتى

انعقاد قراردادھاى دسته جمعى با 
شرکت نمايندگان منتخب 

اتحاد و تشکل .  کارگران است
طبقه کارگر در ھر مرکز 
صنعتى و اتکا به سنت مجمع 
عمومى و سازماندھى شورائى 
کليد اين پيشروى طبقه کارگر در 
مقابل تعرض عنان گسيخته 

روشن است .  سرمايه دارى است
ھر درجه تحميل عقب نشينى به 

 سايپا يدک
 !اخراج کارگران قراردادی، استخدام کارگران روز مزد

سايپا يدک از زير مجموعه ھای 
مھم شرکت سايپا و کارش ارائه 

در .  خدمات پس از فروش است
نفر  3000سايپا يدک بيش از 

کارگر قراردادی سفيد امضا با 
قراردادھای يک طرفه و دستمزد 

ھزار تومانی با ساعت کاری  219
طوالنی و نامشخص و شبانه 
روزی حتی در کليه ايام تعطيل 

تعميرگاه مرکزی .  مشغول به کارند
سه راه آذری، تعميرگاه مرکزی 

و تعميرگاه مرکزی  ،پل کن
جاده مخصوص کرج  17کيلومتر 

از جمله مراکز مھم سايپا يدک در 
 . تھران ميباشند

 

سرمايه دارى ايران در مدت کوتاه 
نه فقط .  راه درازى را آمده است

قراردادھاى دسته جمعى بکنارى 
انداخته شد بلکه کار قراردادى 
موقت بتدريج جاى استخدام رسمى 

امروز نسبت کارگرانى .  را گرفت
که استخدام رسمى ھستند به 
کارگرانى که قرارداد موقت دارند 

سرمايه داران .  بسيار ناچيز است
به ھمين نيز قناعت نکردند و 
قراردادھاى موقت را به 

" ارتقا"قراردادھاى سفيد امضا 
قراردادھائى که يکطرفه .  دادند

است و سرمايه دار اختيار ھر نوع 
دخل و تصرفى را در آن بنفع خود 

و اخيرا کار روز مزدى و .  دارد
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اين نظام و گرفتن گوشه اى از 
حقوق حقه کارگر از سرمايه 
داران ھنوز به بنيادھاى نفرت 
انگيز اين نظام يعنى بردگى مزدى 
و مالکيت خصوصى بر وسايل 
کار و توليد و ثروت توليد شده 

 . دست نميزند

 

بردگان مزدى براى آزادى بايد 
سرمايه !  عليه بردگى بپاخيزند

دارى دشمن کارگر و انسان 
سرمايه داران چه !  امروز است

اسالمى و چه ناسيوناليست و چه 
يک "  دگرانديش"دمکرات و 

مذھب بيشتر ندارند؛ سود و سود و 
اتکا بر ديکتاتورى عريان براى 

قانون دراين نظام !  کسب سود
يعنى مشروعيت حقوقى استثمار و 

دولت دراين !  مالکيت خصوصى
! نظام يعنى سگ پاسبان سرمايه

دستگاه سرکوب ابزار خفه کردن 
کارگر و حفاظت از مالکيت و 

فرھنگ و .  قدرت سرمايه دار است
اخالق دراين نظام يعنى تحميق 
فکرى و فرھنگى اردوى کار 
! براى تن دادن به بردگى مزدى

ھمه چيز اين نظام منحط ضد 
کارگر و ضد آرمان رھائى 

طبقه کارگر براى !  کارگرى است
نجات از جھنم سرمايه دارى تنھا 
بايد آن را بقدرت انقالب کارگرى 

کارگر بدون انقالب !  سرنگون کند
عليه سرمايه آزاد نميشود و آزادى 
کارگر بدون آزادى کل جامعه 

 ! ميسر نيست
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩فوريه  ١۵ – ١٣٨٧بھمن  ٢٧

٣صفحه   

 يک دنياى بھتر
تغيير جھان و ايجاد دنيايى بھتر يک اميد و آرمان ھميشگى انسانھا در طول تاريخ جامعه بشرى 

عليرغم رواج ايده ھاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذھبى و غير مذھبى حتى در دنياى .  بوده است
باصطالح مدرن امروز، ايده ھايى که ھريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را 
تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و عمل روزمره توده ھاى وسيع مردم ھمواره حاکى از يک اميد و باور 

اين اميد که دنياى فردا ميتواند .  عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بھتر است
از محروميت ھا و مشقات و کمبودھا و زشتى ھاى امروز رھا باشد، اين اعتقاد که عمل امروز 
انسان ھا، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار 

 .و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت توده ھاى وسيع مردم را جھت ميدھد
 

کمونيسم کارگرى قبل از ھر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان ھاى بيشمار و نسلھاى 
پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بھتر، يک جھان بھتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر 

 .است
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!زندانى سياسى آزاد بايد گردد ،کارگر زندانى  
 

پدرام  ،فرزاد کمانگر ،منصور اسانلو، محسن حكيمى، ابراھيم مدى، فرھاد حاج ميرزائى
... آزاد حسينى و ،خالد اسدى ،سالم قادرى ،نصرالھى، برھان سعيدى  

 

 

 

 

 

 کمونيسم کارگرى
نقدى از .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و .  زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى
برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان 

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده .  در رابطه با توليد و مالکيت است
 .پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد

 

اما، با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى  
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى .  اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه ھمچنين و .  آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود
 .اجتماعى است -در اساس اقتصادى 

 

انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل 
جنبش کمونيسم کارگرى .  مشخص کمونيسم کارگرى ظھور کرد، با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت

  .در تمام طول تاريخ خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است

 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل 
اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد .  انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند

 .مارکسيستى بنيادھاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
 

 برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،يک دنياى بھتراز 
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ما بايد برای جھانی مبارزه .  اجرا درآورند، آنگاه دولت بايد دخالت کند
. کنيم که در آن ھم قرآن و ھم فتنه به موزه پيش از تاريخ متعلق باشند
. دنيايی رھا از تبعيض، نژاد پرستی، زن ستيزی، تعصب و عقب ماندگی

دنيايی آزاد که به برابری انسان ھا صرفنظر از نژاد، قوم، مليت و 
 . *يک دنيای بھتر. يک جھان انسانی. جنسيت احترام ميگذارد

 !اعتراضات کارگران پايشگاه نفت اصفھان ادامه دارد

 ششمين روز اعتصاب در ساعات اضافه کارى
 

کارگران .  اعتراض کارگران مکانيک پااليشگاه نفت اصفھان ادامه دارد
مکانيک در ششمين روز اعتراضشان از کار کردن در ساعات اضافه 

امتناع کردند و دراين ساعات محل کار را  ،که اجبارى است ،کارى
کارگران اعالم کردند تا پاسخ خواست ما را .  دسته جمعى ترک کردند

الزم به يادآورى است که اعتراض .  ندھيد از اضافه کاری خبری نيست
 ،اين کارگران بدنبال درج خواستھايشان روى تابلوى اعالنات پااليشگاه

بھمن ماه بدنبال اجتماع در قسمت آيزوماکس و مذاکره با  ١٩روز شنبه 
 .   پيمانکار وارد اعتصاب در ساعات اضافه کارى شدند

 

پيمانکاران با مديريت تعميرات پااليشگاه  ،بھمن ماه ٢٢روز سه شنبه 
طى اين نشست مديريت از پيمانکاران .  نفت نشستی برگزار کردند

حمايت کرده است و براى به اتمام رساندن پروژه ھاى در دست روى 
در عين حال روز .  تاکيد داشته است"  بيشترين کار با کمترين ھزينه"

مديريت و پيمانکاران با کارگران مذاکراتی  ،بھمن ماه ٢٣چھارشنبه 
داشتند و اعالم کردند که به خواست آنھا يعنی افزايش دستمزد در 
. ساعات اضافه کاری پاسخ خواھند داد و کلى وعده وعيد ديگر

بھمن ماه نيز کار را در ساعات اضافه  ٢۴کارگران امروز پنج شنبه 
کارگران با اين اقدامشان به پيمانکاران و مديريت .  کاری تعطيل کردند

اعالم کردند که باورى به وعده ھاى آنھا ندارند و تا زمانی خواستھا 
کارگران بروشنى اعالم کردند که .  برآورد نشود اعتراض ادامه دارد

بايد  ،گذشته از پرداخت دستمزدھا که بطور عادی دريافت ميکنند
بنا به .  درصد اضافه شود ۴٠دستمزد کنونى ساعات اضافه کارى 

سيستم حقوقى کالھبردارنه فعلى وضعيت بگونه اى است که کارگران 
در ساعات اضافه کارى حقوقى کمتر از نيمی از حقوق ساعات کار 

 .عادى خود را دريافت ميکنند
 

اعتراض  ،اعتراض کارگران پااليشگاه نفت اصفھان به حقوقھاى ناچيز
به سيستم حقوقى برده وار و عملکرد شرکتھاى پيمانى و تالش براى 
افزايش دستمزدھا که خواستى عمومى ميان کارگران است شايسته 

ھمينطور رويه اعتراض جمعى کارگران و اتکا به .  حمايت وسيع است
مجمع عمومى ميتواند ضامن حفظ و تقويت اتحاد کارگران و پيروزى 

کارگران بايد با اتکا به قدرت متحدشان براى .  مبارزه برحق شان باشد
کوتاه کردن دست شرکتھاى برده  ،بھبود شرايط کار ،افزايش دستمزدھا
موظف کردن شرکت نفت به استخدام مستقيم  ،دارى پيمانکارى

 ،کارگران و تعھد به سيستمى حقوقى اى که کارگران آن را پذيرا باشند
و تالش براى جلب حمايت کارگران از جمله کارگران ساير بخشھاى 

براى مبارزه و تالش برحق کارگران  ،حزب.  پااليشگاه گام بردارند
پااليشگاه نفت اصفھان آرزوى موفقيت ميکند و کارگران بخشھاى 
مختلف در اصفھان و سراسر کشور را به حمايت از اين اعتراض 

 .   دعوت ميکند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٩فوريه  ١٢ – ١٣٨٧بھمن  ٢۴

 زير پوست شھر
 مسعود تالجوران

اعتياد در ايران ھميشه يک بالی خانمان سوز بوده و ھست و جان انسان  
ھای زيادی را گرفته اما تا کنون بيشتر اعتياد را با ترياک و حشيش و 

جديدا حساب ... ين و از اين دست مواد يا قرص ھای شادی آور و ئھرو
می کرده اند اما يک نوع ديگر از اعتياد که اکنون در جامعه زياد شده 
اعتياد به داروھايی است که حتی فروش آن در بازار و داروخانه ھا به 

.                                                          طور معمول انجام ميگيرد  
 

به طور مثال قرص ھايی از قبيل ترامادول با اينکه فروش بدون نسخه آن 
حتی .  ھم جديدا ممنوع شده اما به وفور در دست جوانان يافت ميشود

شربت اکسپکتورانت نيز در مواردی توسط جوانھا مورد استفاده قرار 
چنين داروھايی حتی اگر اعتياد فيزيکی نداشته باشند باعث .  ميگيرد

اعتياد روحی و روانی می شوند و فرد را به مصرف روزانه ترغيب 
 .ميکنند و در آخر به ھمان اعتياد به مواد مخدر ميرسند

 

يکی از داليل در دسترس بودن چنين داروھايی بازارھای قاچاق آزاد 
. دارو است و ديگر توجه نداشتن داروخانه ھا به قوانين منع فروش دارو

اما از نظر من بيشترين عامل فقر و فشارھای روحی و روانی است که 
باعث می شود افراد جامعه مخصوصا جوانان به سمت اين داروھا بروند 

اولين عامل ميزان درخواست است که .  و به ھر قيمتی آن را بدست آورند
 .باعث آن تنھا فقر و فالکت و تبعيض در جامعه ميباشد

 

ھم اکنون بيشتر داروخانه ھا الکل سفيد يا اتانول را که فروش آن نيز 
حال يا به آشنا يا در بسياری .  ممنوع شده به صورت آزاد عرضه ميکنند

شيوه برخورد دولت با مساله مشروبات الکلی که نه .  مواقع نيز کامال آزاد
تنھا باعث کم شدن ميزان مصرف الکل در جامعه نشده بلکه اوضاع چنين 

در حاليکه در جوامعی که مصرف .  بازارھايی را ھم گرم تر کرده است
مشروبات الکی آزاد است و يا بر طبق قوانينی معقول استوار است می 
بينيم که ميزان مصرف مشروبات الکلی پايين بوده و در حد نرمال می 
باشد و دولتھا نيز برای مبارزه با الکليسم از روش ھای علمی و آگاھی 

 .دادن به جامعه استفاده می کنند نه شالق و زندان و تحقير افراد جامعه
 

اما در ايران مصرف دارو و مشروبات الکلی حالتی افراطی به خود 
گرفته و عاملی برای تسکين روان زخم خورده جوانان جامعه شده 

عاملی که در ابعاد وسيع بسياری از افراد جامعه را دچار آسيب .است
از طرفی قاچاق بودن آن موجب سوء استفاده .  ھای جدی کرده است

برخی افراد سودجو قرار گرفته به طوری که ھر از چند گاھی می شنويم 
عده ای به خاطر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مرده اند يا کور شده اند 

اين .  و يا دچار عوارض شديدی گشته اند و کارشان به بيمارستان کشيده
در حالی است که عده ای معتقدند که پخش مشروبات مسموم يکی از 
جنايات جمھوری اسالمی است که با اينکار دست به کشتار جوانان جامعه 

 .ميزند
 

مصرف دارو و الکل بيش از حد يکی از شايع ترين معضالتی است که 
تقريبا در جامعه ايران ھمه گير شده و مخصوصا در دانشگاه ھا به شکل 
باور نکردنی رايج است اما اولين اقدام برای از بين بردن چنين رفتاری 
تنھا برپايی يک نظام با ارزش ھای انسانی برابر، آزاد و شاد و مرفه 
است که ھمه جوانان بتوانند استعدادھای خود را بروز داده و کار و شغل 
و درآمد کافی داشته باشند و بدون افسردگی و از خود بيگانگی بتوانند 

آنوقت رفتن به سمت اينگونه مسائل خود به خود به مقدار .  زندگی کنند
 * .زيادی کاھش ميابد

٨٨شماره   

...ستون آخر   



٢۴صفحه   يک دنياى بھتر                     ٨٨شماره    

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 آدرس تماس 

 با مسئولين 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی جوادی 

 )دبير کميته مرکزی(

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

 ھيات 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 

 آذر ماجدی ،ستون آخر
 !من از حق آزادی وايلدرز برای بيان نظرات شنيع اش دفاع ميکنم

 در دفاع از حق آزادی بيان بی قيد و شرط 

ھفته پيش وزارت کشور بريتانيا 
مانع ورود گيرت وايلدرز، سازنده 
فيلم فتنه و نماينده دست راستی 

وزير .  پارلمان ھلند، به بريتانيا شد
کشور، جکی اسميث، با اين استدالل 
که ورود او به کشور موجب 
اغتشاش و صدمه به ھارمونی 
اجتماعی ميشود، اعالم کرد که 
وايلدرز حق ورود به کشور را 

وايلدرز از جانب .  نخواھد داشت
يکی از لردھای مجلس برای نشان 
دادن فيلم فتنه به انگلستان دعوت 

بدنبال اين دعوت يک لرد .  شده بود
مسلمان تھديد کرد که در صورت 
حضور وايلدرز در مجلس لردھا، 
او ھزاران مسلمان را برای 
تظاھرات در مقابل مجلس خواھد 

دولت بريتانيا اعالم کرد که .  آورد
مانع ورود ھمه افراطيون به کشور 

اين اظھاريه برای آزادی .  خواھد شد
و حقوق فردی و مدنی در جامعه 

به اين ترتيب .  بسيار خطرناک است
ھر کس که نظراتش نزد مقامات 
بريتانيايی افراطی ارزيابی شود از 

 .ورود به کشور محروم خواھد شد

 

سپتامبر است،  11اين دنيای بعد از 
دنيايی که توسط تروريسم دولتی 

جنگ عليه "آمريکا به دوران 
، يعنی جنگ تروريست ھا، "ترور

در اين شرايط دولت ھای .  کشيده شد
غربی عمال مجاز به انجام ھر کار 

تحت پوشش حفظ .  و کنترلی ھستند
و دفاع از امنيت، حقوق انسانی، 
شان انسان ھا و آزادی ھای فردی و 
. مدنی مورد تجاوز قرار ميگيرد

مردم نه تنھا آمريکا، بلکه کل جھان 
. نفرت خود از بوش را ابراز کردند

انتخابات رياست جمھوری آمريکا، 
که دنيا را به تحرک درآورد، بيش 

به اوباما باشد، يک "  آری"از آنکه 
قاطع به بوش و سياست ھا و "  نه"

 .جنايات دولت او بود

 

برخی بر اين تصور بودند که 

بلر سريعا پاک خواھد   -ميراث بوش
دنيا ھنوز بر ھمان .  اما، خير.  شد

ممکن است با .  پاشنه ميچرخد
خواندن اين عبارات کسی استدالل 
کند، که اين ممنوعيت برای يک 
ضد اسالمی مقرر شده و نه برای 
اسالميون، پس اين چه ربطی به 

دارد؟ پاسخ من "  جنگ عليه ترور"
: به اين سوال چنين خواھد بود

باصطالح جنگ عليه ترور فقط 
. عليه تروريست ھای اسالمی نيست

اين جنگی عليه آزادی ھای فردی و 
مدنی و سطحی از تمدن بشری است 
که جامعه غربی از آن بھره مند شده 

اين جنگی عليه بشريت توسط .  است
 .تروريست ھا است

 

ترس و ارعاب مھمترين سالح 
طبقات حاکم و اوباش دست راستی 
و مرتجع برای تحديد حقوق و 

ترس و .  آزادی ھای شھروندان است
ارعاب قوی ترين ابزار مبارزه 
. عليه آزادی و مدنيت است

اسالميست ھا از اين سالح برای 
کسب قدرت استفاده کرده اند و 
ھنوز از آنھا برای بسط قدرتشان 

دولت ھای دست .  استفاده ميجويند
راستی با مستمسک قرار دادن 
ھراس اسالميست ھا توانسته اند 
شرايطی را ايجاد کنند، که در غير 
اينصورت برايشان چندان آسان نمی 

 .بود

 

يک مساله مھم در حفظ  آزادی و 
حقوق مدنی و تضمين يک جامعه 
آزاد، تصويب و تثبيت حق آزادی 
بی قيد و شرط بيان و ابراز وجود 

رمز اين حق در عبارت بی .  است
در غير اين .  قيد و شرط است

صورت ھميشه دست طبقات حاکم 
برای تعبير قيد و شرط ھا باز 

ھمواره ميتوانند با اتکاء .  خواھد بود
به منافع يا امنيت ملی يا بھانه ھای 
ديگر آزادی ھا را محدود و محدود 

اتفاقی که در چند سال اخير .  تر کنند

و قبل .  در جوامع غربی شاھد بوده ايم
از اينکه بخود آئيم با يک سيستم 
سازمانيافته سرکوب و اختناق کامل 

و ما در اينجا از .  روبر خواھيم بود
حاکميت فاشيسم .  شرق سخن نميگوييم

سال پيش  60در قلب اروپا و حدود 
 . اتفاق افتاد

 

از .  من کامال با نظرات وايلدرز مخالفم
دست .  نظر من او يک راسيست است

او از نظر من .  راستی افراطی است
تھديدی عليه بشريت و کليه دستاوردھا 
و ايده ھای پيشرويی است که بشر طی 
مبارزات طوالنی به آن دست يافته 

با اين وجود من از حق او برای .  است
ابراز نظر و بيان ايده ھايش دفاع 

از حق او برای نمايش فيلم .  ميکنم
. زشت و راسيستی اش دفاع ميکنم

ھمانگونه که از حق معترضين به 
نظرات او برای تجمع و اعتراض 

اين يعنی حق .  عليه او دفاع ميکنم
اگر ما .  آزادی ابراز وجود و بيان

صرفا از ابراز بيان ھمفکران خود 
دفاع کنيم، اين دفاع از حق آزادی بيان 

طنز .  يک حرکت توخالی است.  نيست
جالب اينجاست که وايلدرز که اين 
چنين از حق خود برای ابراز نظراتش 
دفاع ميکند، خواھان ممنوعيت قرآن و 
ممنوعيت ورود مسلمانان بعنوان 

اين يک معيار .  مھاجر به ھلند است
اما از يک دست راستی .  دوگانه است

 .بجز اين چه انتظاری ميتوان داشت

 

از نظر من ھم قرآن و ھم فتنه 
محصوالت شنيع اذھان عقب مانده، 

من از .  ارتجاعی و تبعض گرا است
ما برای دنيايی مبارزه .  ھر دو متنفرم

ميکنيم که از ھر دو اين ذھنيت ھا 
اما ما مدافع آزادی بی .  خالص باشد

. قيد و شرط ابراز وجود و بيان ھستيم
لذا نه قرآن و نه فتنه نبايد ممنوع 

ھم وايلدرز و ھم اسالميست ھا .  شوند
. بايد از آزادی بيان برخوردار باشند

اما ھر زمان که قصد کنند ايده ھايشان 
را عليه انسانی به 

٢٣صفحه   


