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.اختيار به انسان است  
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 سياوش دانشور

 

 

 زندانی، 
 !خاوران، اينروزها

 

واژه زندانی شايد برای نسل جديد همان معنائی را نداشته          
مقاومت و  .  ۵٧باشد که برای نسل بخون کشيده انقالب             

قهرمانی و مبارزه و تسليم نشدن در اوضاع امروز                        
همانی نيستند که در دوره ای که انقالب به مسلخ برده                    

شکاف نسلی و ويژگيهای امروز جامعه قرن       .  ميشد بودند 
بيست و يکمی ايران، که در تناقض خردکننده اسالم و                  
سرکوب و جنگ و مقاومت بسر ميبرد، شايد المنتهائی               
از دوره های پيشين را در خود دارد اما همان نيست که                

نه افکار و عقايد و روشهای      .   تجربه کرد  ۵٧نسل انقالب   
نه مردم  .  مبارزه همانند و نه حکومت اسالمی همان است       

و طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی و نه حکومت ادامه              
 .سير خطی آن دوران نيستند

 

زندانی و خاوران برای ما بازماندگان يک کشتار عظيم             
 امروز را به گذشته وصل ميکند اما برای                 ،قرن بيستم  

نسلی که ميخواهد جنگش را با اين رژيم به فرجام برساند    
اينکه ضروری است و بايد از اين         .  تنها يک تاريخ است    

تاريخ درس گرفت و آموزه ها و دستاوردهای آن را در               
. جبهه های نبرد طبقاتی امروز بکار بست ترديدی نيست         

اما اينکه با همان توشه و روشها و تجارب ميتوان در                    
در .  جنگ امروز پيروز شد جای ترديد جدی هست                     

فرهنگ و روش زندگی و نگرش نسل امروز، در                           
خصوصيات و موئلفه های جنبشهای درگير در جامعه                
امروز ايران، تفاوتها بسيار بيشتر از شباهتها به آن                        

مفاهيم و ارزشها و ضد ارزشها يکی                   .  دوران است   
آنچه بر ذهن و روان نسل قبل سنگينی قابل توجه           .  نيستند

ای دارد برای نسل جديد و جنبش اعتراضی امروز همان          
جايگاه را دارا نيست، و متقابال آنچه        

 يادداشت سردبير،

 

 پيامدهاى سياسى بحران سرمايه دارى
 گفتگو با هيات دائر حزب

  جليل بهروزى، سياوش دانشور، على جوادى،آذر ماجدى

 

 :آمار رکود اقتصادی سرمايه در اروپا
 ! ميليارد يورو ضرر در يک هفته22

 

 ٩صفحه فرشاد مجد                                                   

 

 روز جهانی عليه اعدام را اکتبر ١٠
 !هزار اعدام تبديل کنيم١٠٠به روز جهانی عليه اعدام و رژيم اسالمی 

٢صفحه   

 

 ! جرم: زن! جرم: جوانی
 ! جرم: زندگی! جرم: ماهواره

 ١٠صفحه نازنين اکبرى                                                                        

 شرکت سرو مشرق زمين
 ! عقب نشينی کارفرما، بازگشت به کار کارگران اخراجی

 

 کارگران شرکت جلوه گاه ساخت رويا
 ! يا کاهش دستمزدها يا اخراج

شرکت توسعه کارگران 
 معادن

  ماه دستمزد معوق٣

 

 شرکت موج آساکارگران 
 ! اضافه کاری تير ماه معوق



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از اهميت و اولويت در تفکر و                
حرکت نسل امروز برجسته است        
مکان چندانی در ديدگاه و تجربه           

.  ندارد  ۵٧نسل سياسيون انقالب        
اين مسائل که شايد بيشتر قلمرو             
جامعه شناسی سياسی است و                  
بررسی آن در تعيين روش و                    
سبک کار و زبان تبليغ و نوع                  
سازمانگری و ارجاع به گذشته و         
هموار کردن مسير حال و آينده               
اهميت جدی دارند، دستکم اين               
اعالم خطر را ميکند که دچار                 
نستالژی و اسارت در گذشته                   
نشويم و شکاف نسلی را به شکاف       
سياسی غيرقابل پرکردن تبديل              

 .نکنيم

 

بعنوان يک بازمانده کشتارهای             
جمهوری اسالمی و بعنوان کسی         
که با زندانيان زيادی در لحظه                
آخر وداع کرده است و هنوز                    
صورت عزيزشان در مقابل                    
چشمانم هستند، در روزهای                    
شهريور غمی عميق سراپای فکر       

زندان و    .  و جانم را درمينوردد         
زندانی برای امثال من از يکسو             
يادآور چهره های منحوس                         
الجوردی، داود رحمانی، زندان          
اوين و گوهر دشت و قزلحصار و        
سلولهای انفرادی و گاودانی و                
تابوت و دهها و صدها مکان و                
چهره خونخوار و بيرحم و بی                 

از .  عاطفه و قصی القلب است             
سوئی ياد آور نسلی از فهيم ترين           
اليت سياسی جامعه ايران است که       
دهها نفر از اين سران و                                
کاربدستان و متفکرين و شبه                   
تئوريسين های امروز جمهوری          
اسالمی به گرد پای يکی شان                  

کسانی که با هر روايتی       .  نميرسيد
که از آزادی در زمانه خود داشتند        
و هر کمبودی بر نگرش و عمل و         
پراتيک شان در يک تحول انقالبی 
حاکم بود، اما در يک رنج تاريخی      
سنگر مقاومت و مقابله با ارتجاع         

جمهوری اسالمی     .  زمانه بودند    
. روی دوش کشتار اين نسل بپا شد       

جمهوری اسالمی بدون برپائی             
چوبه های دار و ميدانهای                          
تيرباران و ترورهای خيابانی و            

 

 زندانی، 
 ...خاوران، اينروزها 

تف "کودتائی عظيم و خلق                
و "  لعنت آبادها    "و     "  آبادها

. خاوران ها قابل توضيح نيست     
عکسهائی که امروز در                       
خاوران مشاهده ميشود سمبلها       
و نمونه های يک کشتار وسيع         

يک تفاوت امروز و آندوره .  اند
اينست که زندانی بدون محاکمه     
و يا در بيدادگاهی دو سه دقيقه         
ای و بخشا با شالق و بدون                 
کوچکترين موازين ظاهری و        
فرمال حقوقی به اعدام و يا                 
محکوميتهای طوالنی محکوم        

در موارد زيادی                 .  ميشد
اعداميها حتی محاکمه نشده               

 فاصله   ۶٠نبودند و در سال            
دستگيری و اعدام شايد ساعاتی     

در آندوره اگر ساک     .  بيش نبود 
و وسائل ناچيز زندانی به                    
خانواده تحويل داده ميشد پول          

مادر و   .  تير را هم ميگرفتند        
بازمانده زندانی در خلوت خود      
ميگريست و زندانی هنوز زنده      
و هميشه در اتاق انتظار اعدام         
در خلوت خويش به چهره های       
عزيزی ميانديشيد که ديگر               

 . نبودند

 

اما امروز و در اين سالها                     
خاوران پلی به آن دوران سياه         

صداهائی که روزی   .  شده است 
در حلقوم ها خفه شدند و بغض        
هائی که در خلوت ترکيدند،              
امروز خود را به سطح سياست      

٢١۶شماره   
و .  رسمی و اخبار مهم ميرساند              

جالب اينجاست که همزمان ارابه              
اعدام با ميرغضب های بی جربزه          
و ماسک دار نمايش قدرت و                        

در آندوران برای        .  سبعيت ميدهد   
تحميل حجاب جنايتهائی مرتکب              

. شدند که در تاريخ بی سابقه است            
امروز که در خيابانها زنان را                     

تيغ ميزنند و        "  بدحجابی"بخاطر    
حتی هر منتقد نرم و اسالم زده                     
قوانين آپارتايد را تحمل نميکنند، در       
خيابانها و مجالس و در سطح جامعه       

. رژه ميرود  "  ديگر قبول نميکنيم     "
زمانی رهبران جنبش شورائی                   
کارگری و فعالين جنبش کارگری            
را دسته دسته کشتند و شوراهايشان        

و آواره شان کردند،         "  ماليدند"را   
امروز کارگر معترض و جنبش                
کارگری در فقری بمراتب شديدتر و      
قوانينی بشدت دست و پاگيرتر در            
اعتصاب و اعتراض روزمره عليه        

. سرمايه و حکومتش فراخوان ميدهد    
همه چيز جامعه امروز با وجود                 

حکومت اسالمی و استحکام دستگاه       
آنزمان .  سرکوب اش متفاوت است       

زندان بعنوان مرکز ثقل قدرت          در   
حکومت باالترين حد اختناق حاکم           
بود، امروز با تمام شکنجه و                         

که "  مدرنی"روشهای غير انسانی        
عليه زندانی بکار ميبرند، زندان و           
زندانی يک جبهه ديگر مبارزه و              

. حرف زدن و گردن نگذاشتن است        
گوئی ديگر زندان کاربرد کالسيک        

جنگ .  اش را از دست داده است             
اين نسل به   .  نابرابر هنوز ادامه دارد   

جنگ آمده است و برخ کشيدن شمه          
. هائی از گذشته نميتواند ساکتش کند      

 برای نسل امروز      ۵٧وقايع انقالب    
شباهت زيادی دارد به دوران                      

 مرداد برای     ٢٨مصدق و ماجرای      

هر کسی   .  ۵٧نسل مدرن انقالب     
هر چيزی در نکوهش نداشتن                
حافظه تاريخی بگويد يا نه، اين             
نسل ناچار است راهش را در                 
چهارچوب امروز بيايد و آينده               
اش را براساس افقی روشن و                 
مبتنی بر موئلفه های دنيای امروز  

 .تبئين کند
 

هيچوقت به قهرمانی و اسطوره و       
اساسا اسطوره سازی اعتقاد                   

اين مقوالت در همان              .  نداشتم
 که در ابعاد ميليونی           ۵٧انقالب   

نسل آندوره را به ميدان سياست            
پرتاب کرد و بر زندگی و آينده               

 ،آنها تاثيرات اساسی گذاشت                 
وقتی زندانی در  . اجتماعا نقد شدند 

آندوره برخالف دوره شاه، صرفا       
اليت سياسی و دانشجويان و                    
تحصليکردگان اقشار ناراضی             
ميانی نيستند، و بعبارتی زندانی           
شدن و زندانی و اعدامی داشتن به       
معضل بخش بزرگی از مردم                
تبديل ميشود، ديگر عبارات و                
اسطوره های قديمی کفايت                      

و .  توضيح اين پديده را ندارند             
کمتر .  امروز بسيار جالب تر است  

جوانی هست که چند بار زندان              
خيلی ها وقتی در يک     .  نرفته باشد 

حرکت شرکت ميکنند، خود را             
برای دستگيری و چگونگی رها          

. شدن و شرکت مجدد آماده ميکنند      
زندان دارد به يک داده و يک                  
ايستگاه موقت در مسير تالش                
عليه جمهوری اسالمی تبديل                  

زندان و زندانی سياسی         .  ميشود
مفهوم اليتيستی دوره های پيشين          
را از دست ميدهد و اين نشان                  
گسترش ابعاد اعتراض اجتماعی        
و عوض شدن خصوصيات                     
مقاومت و تالش عليه ارتجاع                 

 .اسالمی امروز است

 

در اين دقايق که مشغول نوشتن             
اين متن هستم مرتبا اخبار اعدام            
در شهرهای مختلف و دستگيری         
و شکنجه علنی خيابانی را                        

هنوز بعنوان يک     .  مشاهده ميکنم  
جامعه اسير شده در منگنه اختناق       

. و اسالم و سرمايه قربانی ميدهيم       
اما هنوز جنگ و مقاومت ادامه            

هنوز در چهره قاتلين و              .  دارد
ميرغضب ها ترس و وحشت قابل      
مشاهده است و چه دليلی روشن            
تر از همين نمايشات خيابانی                  

٣صفحه اعدام و                   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !شکنجه
 

اينروزها در خاوران سرود سوسياليسم ميخوانند، عليه              
اعدام سخن ميگويند، آزادی زندانيان سياسی را مطرح               
ميکنند، زندانيان سياسی اسم و نامشان در مجامع جهانی            
ثبت است، آنروزها ما زندانيان و نسل کشتار شده انقالب           

گفتم به قهرمانی و قهرمان پروری      .   از گمنامان بوديم   ۵٧
چون فکر   .  و اسطوره پردازی هيچ وقت باور نداشتم               

ميکنم مقوله زندانی و مقاومت و غيره را بايد در                               
ظرفيتهای غير ايدئولوژيک و اجتماعی مانند هر                            
موضوع و واقعه ديگر در متن چهارچوبها و مقدورات               

با اينحال هيچ مبارزه و         .  تاريخی بررسی و تبئين کرد        
تالش و مقاومت و جنگی بدون قهرمانی های فردی و                  

بخون خفتگان در خاوران و           .  جمعی پيش نرفته است       
، عليرغم هر نقد امروز به       ۵٧خاوران ها و نسل انقالب       

ديدگاه و سنت سياسی و محدوديتهای آندوران، صحنه                 
های بزرگی از تالش و مقاومت و قهرمانی و دفاع از                   

بدون ترديد جنگ نسل امروز با تمام        .  اصول خلق کردند  
خود ويژگيهايش تا هم اکنون صحنه های شگفت انگيزی           
خلق کرده است و پيروزی اش در گرو شناخت                                  

آنچه امروز را   .  معضالت امروز و پاسخ روشن به آنست      
به گذشته و امروز را به آينده وصل ميکند، آرمانها و                     

ما .  آرزوهای ديرينه بشر و تالش برای آزاد زيستن است         
موظفيم و بايد تاريخ جنايت عليه مردم را زنده نگاه داريم      
تا روزی حقيقت روشن شود و جامعه بتواند از آن دوران      

روز پيروزی اين پرده سنگين و               .  وحشت عبور کند     
با برپائی مراسمهای تجليل و     .  تاريک را کنار خواهيم زد    

بزرگداشت از عزيزان مان که در جنگی نابرابر                             
 به آينده آزاد و بدون اعدام و بدون زندانی                      ،جانباختند

اما نسل امروز برای پيروزی بايد مثل              .  متعهد ميشويم  
 .هر جنبش پيشرو چکامه اش را از آينده بگيرد

 

 !ياد جانباختگان گرامی باد
 

 ۵ نشريه يک دنياى بهتر مورخه ١۵اولين بار در شماره  * 
 .    منتشر شد١٣٨۶ شهريور ١۴ – ٢٠٠٧سپتامبر 

 

 

 ...زندانی، خاوران، اينروزها 

٢١۶شماره   

 

 روز جهانی عليه اعدام را اکتبر ١٠
 !هزار اعدام تبديل کنيم١٠٠به روز جهانی عليه اعدام و رژيم اسالمی 

 

 اکتبر را به روز         ١٠.  روز جهانی عليه مجازات اعدام است           )   مهر  ١٨( اکتبر     ١٠
 رژيم اوين و گوهردشت و             ،اعتراض جهانی عليه اعدام و رژيم صد هزار اعدام                   

 .خاوران و کهريزک تبديل کنيم

 

اعدام يک ابزار   .   يک قتل عمد دولتی است      ،اعدام يک جنايت سازمان يافته طبقه حاکم       
طبقات حاکم و رکن اصلی حاکميت رژيم اسالمی برای کنترل و به انقياد در آوردن                         

کشتن عامدانه و گرفتن حق حيات انسانها، به هر دليل و             .  جامعه و مردم معترض است    
يک رکن تالش ما برای برپايی         .  بهانه ای، حق هيچ دولت و قدرت و نيرويی نيست               

 مبارزه قاطع بمنظور     ، يک جامعه آزاد کمونيستی     ،نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی      
 لغو مجازات اعدام و دستگاه حبس و زندان سياسی در                       ،برچيدن بساط شنيع اعدام      

 .جوامع بشری است
 

 حکومت بيش از صد هزار اعدام و بيش از سه دهه کشتارهای تکان                       ،رژيم اسالمی 
 نمونه های سياه عملکرد     ٦٧ و شهريور    ٦٠خرداد  .  دهنده و گورهای دسته جمعی است     

از اين رو مبارزه برای لغو مجازات اعدام         .اين دستگاه جنايت و آدمکشی اسالمی است       
در جهان، نميتواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه عليه رژيم اسالمی صد                        

بايد در اين روز جمهوری اسالمی را در               .  هزار اعدام در ايران به پيش برده شود              
بايد جهان يکصدا رژيم طالبانهای       .  پيشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشيد          

 .دنايران را با تمام باندها و جناحهايش محکوم ک
 

 اکتبر را روز مبارزه با اعدام و حکومت سمبل                    ١٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
 نيروهای    ،حزب از تمامی کارگران         .   يعنی حکومت اسالمی اعالم ميکند               ،اعدام

آزاديخواه و برابری طلب و انساندوست ميخواهد که دراين روز متحدانه عليه اعدام و                  
اين روز را بايد به روز اعتراض عمومی عليه               .  رژيم اسالمی اعدام به ميدان بيايند         

اين روز تريبون بشريتی است که برای رهائی از بربريت                .  رژيم اسالمی تبديل کرد     
در اينروز بايد تظاهراتها و ميتينگهای بزرگی در نقد و افشای مجازات                  .  تالش ميکند 

مبارزه .  اعدام و رژيم صد هزار اعدام در خيابانها و سالنهای اجتماعات برگزار شود                  
و لغو آن، بايد با خواست مشخص و فوری؛ لغو تمامی                "  توقف مجازات اعدام   "برای  

احکام اعدام صادر شده توسط رژيم اسالمی، و برچيدن چوبه های دار و تالشی عظيم                  
 .برای بزير کشيدن رژيم جمهوری اسالمی گره بخورد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ اوت ١۶-١٣٩٠مرداد ٢۶

 !نه به اعدام
 

د                   "  کن ي ا       ،آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين جنايات را توليد م ق ي  عم
ه از                              کدست ا اعدام ي ه ب انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی ک

 جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
 کارل مارکس                                                                                   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اعتراضات      :يک دنيای بهتر            
جوانان در انگليس در چند دهه               
اخير در اين کشورها بی سابقه               

رسانه های غربی         .  بوده است    
تالش ميکنند اين اعتراضات را            

قلمداد "  اراذل و اوباش     "شورش   
واقعيت کدام است؟ زمينه           .  کنند

 اقتصادی و اجتماعی    ،های سياسی 
اين اعتراضات کدامند؟ به اين                
واقعيت که باالخره اماکن برخی           
از خود مردم محروم و زحمتکش        
هم مورد تعرض قرار گرفته است       

 چگونه بايد برخورد کرد؟ 

 

 اتفاقات هفته اخير           :آذر ماجدی   
چنين .  همه را غافلگير کرد                 

شورش وسيع و گسترده ای در               
. تاريخ انگلستان بی سابقه است             

پيش از اين هم در برخی از اين               
مناطق شورش هايی شکل گرفته          
است، بطور مثال در تاتنهام در              

 ميالدی شورشی      80ابتدای دهه      
عليه خشونت و راسيسم پليس                  

اما هيچگاه چنين        .  شکل گرفت   
اعتراضاتی به مناطق ديگر يا                

. شهرهای ديگر سرايت نکرد                
وسعت و ميزان خشمی که                         
شورشگران از خود بروز دادند            
باعث هراس هيات حاکمه شده                

رسانه ها همه می کوشند به       .  است
چرا؟ علت  :  يک سوال جواب دهند   

 اصلی چنين عکس العملی چيست؟

 

دولت و پليس اين وقايع را نتيجه            
ارازل و   "سوء استفاده يک عده           

. جنايتکار قلمداد می کنند     "  اوباش
رسانه های ليبرال متعلق به                      
گرايشات سياسی مرکز و چپ                
مرکز می کوشند داليل اجتماعی          

اقتصادی برای اين شورش               –
بعضا به برخی فاکتورهای      .  بيابند

اقتصادی و اجتماعی اشاره می             
کنند، بطور نمونه فقر و                               
محروميت مردم ساکن اين مناطق       
و برنامه رياضت کشی ای که                 

اما .  دولت به تصويب رسانده است    
اينها نيز سريعا به عوامل                            

 

 پيامدهاى سياسى بحران سرمايه دارى
 گفتگو با هيات دائر حزب

  جليل بهروزى، سياوش دانشور، على جوادى،آذر ماجدى

بيش .  جنايتکار اشاره می کنند      
از يک هفته است که جامعه               
انگليس سر در گريبان گرفته و       
بهت زده به اين وقايع خيره                

 .شده است

 

مساله اکنون دو بعد اصلی                  
چرا چنين شورشی        -1:  دارد

سر گرفت و چنين گسترش                
برخورد خشن و           -2يافت؟     

سرکوبگرانه هيات حاکمه پس        
 .از فروکش کردن آشوب

 

اگر دولت ريشه اقتصادی،                
اجتماعی و سياسی شورش را         
منکر می شود، نه از ساده                  
لوحی و سطحی بودن آن، بلکه       

اقتصادی   –بعلت هدف سياسی     
. معينی است که دنبال می کند          

دولت محافظه کار اين جوانان        
ارازل "عاصی و مستاصل را        
می "  و اوباش و جنايتکار              

خواند تا بتواند جامعه را                      
منکوب کند، برنامه رياضت           
کشی ارتجاعی اش را پياده کند       
و سرمايه داری بحران زده را         
به هزينه طبقه کارگر و مردم           
محروم و زحمتکش از بحران         

کلمات ارازل و        .  نجات دهد   
اوباش بار ايدئولوژيک کامال          

اين کلمات با يک     .  معينی دارند 
هدف ايدئولوژيک مشخص به        
اينطرف و آنطرف پرتاب می         

 .شوند

  

داستان چه بود؟ روز پنجشنبه         
 اوت پليس به يک مرد سياه           5

 ساله، پدر چهار            29پوست    
کودک، شليک می کند و او در        

خيلی روشن  .  جا جان می بازد     
است که شليک با هدف کشتن           

ابتدا پليس ادعا می      .  بوده است 
کند که قربانی اول شليک کرده       
است و عمل پليس دفاعی بوده         

خانواده قربانی بعالوه        .  است
چند صد نفر از مردم تاتنهام              

٢١۶شماره   

روز بعد در مقابل اداره پليس تجمع         
می کنند و خواهان اجرای عدالت              

اين اعتراض آرام سريعا      .  می شوند 
به يک شورش گسترده بدل می                   

مغازه ها به آتش کشيده می             .  شود
شود و بهمراه آنها بعضی از                         
آپارتمانهای مردم نيز به آتش کشيده        

جوانان به مغازه ها می          .  می شود  
. ريزند و دست به غارت می زنند             

پليس در اين زمان دخالت فعالی                 
برای اجتناب از گسترش شورش              

 .انجام نمی دهد

 

در عرض چهار پنج روز آتش                    
شورش به محالت ديگری از لندن،         
از جمله هکنی، انفيلد، پکم و                         

الزم به     .  کرويدون سرايت کرد         
اشاره است که تمام اين مناطق،                  
مناطق محروم و فقير نشين با                       
جمعيت عمدتا سياه پوست يا مهاجر        

جوانان شورشگر     (آسيايی هستند         
عمدتا متولد انگلستان هستند، اما از         

نژادی به اين گروه ها        –نظر قومی   
شورش به لندن     .)  منتسب می شوند    

محدود نماند و شهرهای ديگر،                   
ناتينگهام، بيرمنگام، منچستر و                 

 .ليورپول نيز کشيده شد

  

اگر کسی ريگ ايدئولوژيک دفاع            
از سرمايه داری در کفش نداشته               
باشد، با يک نگاه حتی سطحی به               
شرايط زيست در اين مناطق و                    
موقعيت اجتماعی و اقتصادی آنها به    
اين نتيجه می رسد که اين شورش             
ها نتيجه خشم فرو خفته و استيصال         
انباشت شده نسلی است که جز                     
محروميت، تبعيض و تحقير بهره            

فقر .  ديگری از زندگی نداشته است      
دائمی، خانواده های از هم پاشيده              
بخاطر شرايط نابسامان زندگی،               
مدارس بی امکانات، هر نوع اميد            
به يک آينده انسانی را از آنها سلب           

بسياری حتی دوره          .  کرده است    
تحصيالت اجباری را نيز طی                    

به اين شرايط اذيت و            .  نکرده اند  
آزار دائمی پليس را نيز اضافه کنيد،    

. بمب اجتماعی ساخته می شود                  

جوانانی که ظاهر آسيايی يا                     
آفريقايی دارند، بويژه از سال                 

 به بهانه مبارزه با                            2001
تروريسم، مدام مورد بازرسی              

بعضا .  بدنی قرار می گيرند               
روزی چند بار پليس آنها را                     
متوقف کرده، به سمت ديوار                  
هولشان می دهد و بازرسی بدنی         

اين تحقير نمکی       .  شان می کند      
است که بر زخم محروميت و فقر        

 .پاشيده می شود

 

اين شرايط، اين فقر و محروميت،      
تبعيض و تحقير است که عصيان        
و شورش نسل جوان در اين                     

. مناطق را موجب شده است                   
همانگونه که جوان دستفروش               

. تونسی را به خودسوزی کشاند           
مساله اينجاست که بورژوازی و         
سخنگويانش، برای کسی که دست     
به خودسوزی می زند، اشک                 
تمساح می ريزند، اما برای                      
کسانی که بخود اجازه می دهند به        

سرمايه و مالکيت  " مقدس"ساحت  
حمله کنند، مجازات سنگين،                   
زندان و محروميت باز هم بيشتر         

اين ماهيت ضد   .  را تجويز می کند   
انسانی و رياکار بورژوازی                   

 .است

 

قتل مايک داگنن توسط پليس حکم       
کبريتی داشت که خشم فروخفته            
هزاران جوان و نوجوان و بعضا         
کودک را به عصيان و شورش              

همانگونه که خودسوزی   .  بدل کرد 
جوان تونسی مردم کارگر و                    
زحمتکش تونس را به خيابانها              

بورژوازی و دولتش هر         .  کشاند
نوع ربطی ميان اين شورش ها و         
خيزش توده ای در خاورميانه و           
آفريقای شمالی را منکر می                     

در حاليکه خود خوب می         .  شوند
دانند که ربطی مستقيم ميان تمام           

اين وقايع            
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردم در هر گوشه         .  وجود دارد  
ای، بنا به شرايط اجتماعی،                      
سياسی محيط شان، بنوعی خشم           

نسل جوان   .  خود را بروز دادند        
محروم بی آينده مناطق محروم              
انگلستان نيز با شورش، به آتش             
کشيدن و غارت خشم خود را عليه       
 .نظم سرکوبگر موجود بيان کردند

 

البته همانگونه که در مورد                       
خاورميانه و ايران در دوسال پيس      
هم صدق می کرد، تکنولوژی                
جديد نقش مهمی در گسترش اين           

فيس بوک، تويتر،    .  حرکات داشت 
تلفن های موبايل و تکست مسج              
ابزاری است که نسل جوان برای         

و .  ارتباط گيری استفاده می کند          
در دو سه سال اخير نقش مهم اين          

 .ابزار به اثبات رسيده است

 

دولت دست راستی بريتانيا پس از        
خاموش شدن شورش، دستور                
سرکوب خشن به پليس و سيستم             

نزديک به دو     .  قضايی داده است    
دادگاه .  هزار نفر دستگير شده اند       

ها شبانه روزی کار می کنند و                
مجازات سنگين و بی سابقه برای         

يک .  اين جوانان تصويب می کنند     
چند بطری  "  غارت"دانشجو برای   
 ماه   6 پوند و نيم         3آب به قيمت       

جوان ديگری   .  زندان گرفته است    
 ماه   6بعلت فحش دادن به پليس             

و امروز      .  حکم گرفته است           
روزنامه ها نوشتند که دو جوان             
بيست ساله و بيست و دو ساله                  
بخاطر درست کردن يک صفحه          
در فيس بوک که مردم را به                      
شورش دعوت می کرد، هر يک          

.  سال زندان محکوم شده اند         4به  
جالب اينجاست که اين دو شورش        

يعنی .  هيچکدام سر نگرفته است       
" جنايت"اين دو جوان به جرم                

انجام نشده محکوم به زندان شده            
 .اند

  

احکام آنچنان خشن است که حتی          
صدای روزنامه دست راستی ديلی     

 

پيامدهاى سياسى بحران 
 ...سرمايه دارى 

داليل .  تلگراف هم درآمده بود      
آنچنان روشن است که حتی              
مجله اکونوميست هم در انکار        
کامل آنها دولت را مورد نقد              

اما مساله اين      .  قرار داه است     
نيست که حقيقت کدامست؟ يا           
عدالت چيست؟ مساله پيامی             
است که بورژوازی دارد به              
کارگران و مردم محروم می            

"دهد همين است   !  خفه شويد  : 
بايد بسوزيد و           !  که هست     

صدايتان هم درآيد، با       !  بسازيد
چماق به سراغتان خواهيم                 

 "!آمد

 

اين احکام و پيغام اخالقی                    
حکومت در شرايطی بر سر            
مردم ريخته می شود که کل               
هيات حاکمه اسکاندال پشت             

. اسکاندال را از سر گذرانده اند    
يک سال و نيم پيش سر و                     
صدای دزدی و کثافت کاری            

. نمايندگان پارلمان درآمد                  
اکثريت بزرگ اين نمايندگان           
در اعالم هزينه های خود                   

از چند  .  حساب سازی کرده اند    
 هزار پوند       30هزار پوند تا          

اينها که    .  پول باال کشيده اند         
اخالق "  نمونه"باصطالح بايد     

و قانوگرايی باشند در روز                
روشن برای دزدی از صندوق       

نام ديويد  .  مردم توطئه کرده اند   
کامرون و گوردون براون نيز        
در ليست اين نمايندگان دزد               

 .قرار داشت

 

سپس افتضاح سياسی همکاری      
و رشوه گرفتن مالی و تبليغاتی       
بخش بزرگی از هيات حاکمه،        
از جمله دو رئيس پليس،                      
نخست وزير فعلی و سابق از           
امپراطوری رسانه ای روپرت      

. مرداک به روزنامه ها کشيد          
هر روز بخش کثيف تری از            

 –اين توطئه رسانه ای                          
اما .  حکومتی رو می شود             

بورژوازی آنچنان وقيح است         
که حتی وقتی کثافت و آلودگی         

٢١۶شماره   
اش نيز رو   "  اخالقی"های جنايی و     

می شود، باز به کارگران و مردم              
. درس اخالق و قانونگرايی ميدهد          

جالب اينجاست که اگر جوانان                    
محروم در يک لحظه عصيان از               
خود بيخود شدند و شورش کردند،           
يک تلفن موبايل، يک کامپيوتر، دو        

" غارت"تا بلوز يا چند بطری آب             
کردند، اين رياکاران حاکم در روز         
روشن و با نقشه قبلی دزدی و                      

اين ماهيت جامعه     .  جنايت کرده اند    
اين مبارزه     .  سرمايه داری است        

 .طبقاتی در عريان ترين شکل آنست

 

 اعتراضات در        :يک دنيای بهتر       
اسرائيل به جهات بسيار ديگری نيز       

بيش از سيصد    .  بی سابقه بوده است    
هزار نفر در اعتراض به فقر و                   
محروميت اقتصادی دست به                       
اعتراض فعال در چند شهر مهم                 

جامعه ای که گويا     .  اسرائيل زده اند   
در آن تضاد طبقاتی و اجتماعی                  

 مساله تماما قوم يهود      ،موجود نيست 
 به يکباره بر سر فقر و فالکت    ،است

اهميت .  اقتصادی به ميدان آمده است    
اين اعتراضات چيست؟ زمينه های        
سياسی و اجتماعی آن کدام است؟             
اين اعتراضات چه تاثيری بر                      

 تخاصمات ديرينه منطقه ميگذارد؟ 
 

 آنچه در شرف وقوع        :علی جوادی 
است در نوع خود واقعا ديدنی و                 

در اين زمينه      .  هيجان انگيز است     
 :بايد به چند نکته اشاره کرد

 

معموال حتی در تحليل بسياری           -١
از نيروهای چپ سنتی منتقد دولت           
اسرائيل اين جامعه يک جامعه                    
يکدست و بدون تضاد و شکاف                  

جامعه .  طبقاتی ارزيابی شده است        
 اعم از     ،ای که گويا در آن همگان          

 دارای منافع          ،کارگر و سرمايه         
مشترک و يکسانی هستند و دولت             
اسرائيل در هر دوره نماينده طبقات        

اداره کننده     .  مختلف جامعه است        
منفعت خاص    .  امور جامعه است       

. طبقه سرمايه را نمايندگی نميکند            
چنين تبينی مسلما کوچکترين قرابتی     

تبيينی .  با مارکس و مارکسيسم ندارد    
. ناسيوناليستی است   –تماما بورژوا    

خواسته يا ناخواسته در جهت منافع         
طبقه و نيروی حاکم در جامعه                     

اما اعتراضات  .  اسرائيل عمل ميکند  
اخير در اين جامعه تمام اين تحليل            

 –های پوچ و سطحی و  بورژوا                 

ناسيوناليستی را تا همينجا در هم          
جايی برای تداوم       .  شکسته است   

اين عوامفريبی باقی نگذاشته                 
جامعه اسرائيل هم مانند            .  است

تمام جوامع تاکنونی موجود                     
کار و   .  جامعه ای طبقاتی است        

سرمايه در اين جامعه در جدالی           
دائم و به قول مانيفست کمونيست         
گاه آشکار و گاه پنهان اما همواره        

اين اعتراضات مهر    .  جاری است 
که "  قوم يهود  "پايانی بر افسانه        

گويا همگی از يک جنس و دارای       
 ،آمال و افق های يکسانی هستند           

 .زده است

 

 اعتراضات اخير در اسرائيل         -٢
مانند تمام اعتراضات معاصر بر        
عليه سياستهای طبقه حاکم سرمايه     

اين .  داری در اين جوامع است           
مخرج مشترک اعتراضات اخير        
از تونس و مصر و ليبی و سوريه        
گرفته تا يونان و اسپانيا و فرانسه         

واکنشی به     .  و انگلستان است         
تعرض اقتصادی سرمايه داری           

عکس العمل  .  در اين جوامع است    
مردمی است که حاضر نيستند بار      
بحران سرمايه داری را بر دوش         

نميخواهند قربانی سود و       .  بکشند
انباشت سرمايه در بحران و                    
رونق و مرغ عزا و عروسی                  

مردمی که خودشان را             .  باشند
مسبب بحران سرمايه داری                    
نميدانند و حاضر نيستند که هزينه       
و بار اين بحران را از سفره                     
غذای خود و فرزندانشان و يا                 
خوشی و رفاه خانواده خود و هم           

. طبقه ای هايشان پرداخت کنند             
مگر سرمايه در دوران رونق                
سهمی بيشتر از دستمزد ناچيز              
کارگر به او ميپردازد؟ اين                       
مردمی که در ابعاد صدها هزار           
نفره به خيابان آمده اند از وضع             

اين اعتراضات  .  موجود خسته اند   
در حال حاضر عمدتا بر عليه                 

سياست 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رياضت کشی اقتصادی سرمايه           
اما مضمون اين اعتراضات     .  است

بسيار فراتر از شکل بروز آن                 
گوشه ای از يک مبارزه            .  است

ميتواند به  .  طبقاتی همه جانبه است   
سرعت کل سيستم را مورد                       
تعرض قرار دهد مشروط بر آنکه       
کمونيسم کارگری بتواند در اين             
اعتراضات نمايندگی شود و پرچم       
مستقل طبقه کارگر برای خالصی      
از اين وضعيت نابهنجار اقتصادی     

 .و اجتماعی را نمايندگی کند

  

 نکته قابل توجه در عين حال             -٣
اين است که با گسترش سلطه                   
سرمايه بر مقدرات و شئونات                 

 ما شاهد اعتراضاتی در            ،جامعه
جوامع مختلفی هستيم که دارای             
خصلت مشترک طبقاتی و ضد              

اين واقعيتی    .  سرمايه داری اند       
است که در آينده به طور مشخص        
تاثيرات قابل مالحظه ای بر                     
مبارزه سياسی و اجتماعی طبقه            
کارگر عليه سرمايه در سطح                  
جهان و در جوامع مختلف خواهد         

آيا بسادگی قابل تصور بود      .  داشت
که توده های مردم کارگر و                       
زحمتکش در مصر و تونس و                
يمن و ليبی و سوريه همزمان پا به        
ميدان مبارزه بگذارند؟ آيا بسادگی      
قابل تصور بود که مردم در                      

 اسپانيا   ، انگلستان  ، فرانسه  ،يونان
در ابعاد چند صد هزار نفره                      
اعتراض کنند و اعالم کنند که                 
حاضر نيستند بار بحران سرمايه         
را بر دوش بکشند و نميخواهند              
هزينه بحران سرمايه را بپردازند؟     
اين واقعيت يعنی گسترش جهانی         
شدن سرمايه تاثيرات بسزايی بر          
مبارزات سياسی در جوامع خواهد     

يک رکن اين تحوالت           .  گذاشت
نزديکی و همبستگی بيشتر                       
مبارزات کارگر و مردم ستمديده          

اين .  عليه وضع موجود است              
واقعيتها را بايد برسميت شناخت و      
آن را مبنای پيشروی و گسترش            
مبارزه سوسياليستی کارگری عليه     

 .سرمايه قرار داد

 

پيامدهاى سياسى بحران 
 ...سرمايه دارى 

 اعتراضات توده های مردم     -۴ 
زحمتکش در اسرائيل در عين        
حال موقعيت ديگری به                       
تخاصمات ديرينه و تاريخی در     

. اين منطقه بحران زده ميدهد          
زمانيکه مردم اورشليم و تل             

 بعد از بن        ،آويو فرياد ميزنند     
علی و مبارک نوبت نتنياهو              

 دارند خط بطالنی بر               ،است
تمام تبلغيات کثيف و شنيع                  
ناسيوناليستی و مذهبی ای                  
ميکشند که اين مردم را بخش           

 و هويتهای کاذب      ،بخش ميکند 
و دروغين مسلمان و يهودی و        
عرب و اسرائيلی بر پيشانی             

و اين تازه    .  شان الصاق ميکند   
آغاز بيداری عمومی و خيزش       
توده های مردم در اين جوامع          

اين اعتراضات ميتواند با    .  است
گسترش خود به سرعت تالش        
زهر آگين تاريخی ناسيوناليسم       
يهود و عرب و اسالميستی را          

اگر حل مساله           .  خنثی کند     
فلسطين و تشکيل کشور مستقل      
و متساوی الحقوق فلسطين يک      
رکن تعيين کننده پايان دادن به         
تخاصمات ديرينه در                             

  واقعيتی که        ،خاورميانه است  
ميتواند شرايط سقوط و نابودی       

 ،اسالم سياسی را فراهم کند              
اعتراضات مردم اسرائيل                 
ميتواند جريانات دست راستی        
و ناسيوناليسم قوم پرست اين            
جامعه را تحت فشار بسيار و            

اين .  تعيين کننده ای قرار دهد        
دو رکن مبارزه الزم و ملزوم          

هم راست و ارتجاع     .  يکديگرند
قومی و مذهبی را در اسرائيل         
بايد پس زد و هم ارتجاع                      
اسالمی و ناسيوناليستی در               

. فلسطين و جهان عرب                       
همبستگی توده های مردم اين          
منطقه يک فاکتور مهم در حل         
تخاصمات تاريخی در اين                 

 . منطقه است

 

 مردم         :يک دنيای بهتر                 
معترض در سوريه هر هفته             
در ابعاد گسترده ای به خيابانها       

٢١۶شماره   
می آيند و خواهان سرنگونی رژيم           

رژيم اسالمی در    .  بشار اسد ميشوند   
کنار دستگاه پليسی رژيم اسد به                  

. سرکوب اين مردم مشغول است              
تحوالت در سوريه چه نقش و                      
جايگاهی در تحوالت خاورميانه              
خواهند داشت؟ مخاطرات پيشا روی     
مردم در اين مبارزات کدام است؟             
آيا دول غربی در تالش برای                       
دخالتگری در اين تحوالت و عقيم            
کردن اعتراضات دست به اقدام                 

 نظامی خواهند زد؟ 
 

قيام توده اى و            :سياوش دانشور   
قهرمانانه در سوريه گوشه اى از              
روند انقالبى در خاورميانه و شمال        

آنچه که سوريه را در        .  آفريقا است 
کشورهاى قياس با ديگر اعتراضات     

 مقاومت و         ،منطقه متمايز ميکند        
جسارت بى نظير مردم در مقابل               
سرکوب وحشيانه و بشدت خشن               

رژيم بشار اسد          .  حکومت است    
سوريه را به يک قصابخانه تمام                
عيار تبديل کرده است اما فرياد                   

هر "  الشعب يريد اسقاط النظام            "
تاريخ کمتر قيام   .  روز بلند تر ميشود   

و انقالبى را در حافظه خود ثبت                
کرده است که مردم با دست خالى              
در مقابل گلوله چنين مقاومتى را               

بشار اسد ميداند که    .  نشان داده باشند  
 راه بازگشتى وجود           ،رفتنى است   

 اصالحات و وعده اصالحات      ،ندارد
لذا اين  .  دو ماه قبل هم دير شده بود         

جنگ براى حکومت بشار اسد                    
جنگ آخر است درست مانند                        

. حکومت صدام حسين در عراق              
حزب ما زمانى که موج انقالبى                 
تازه در تونس شروع و بارقه هايش         

 اعالم کرد که      ،به مصر رسيده بود     
اين ديکتاتورها و از جمله مبارک             
ها و قذافى ها و بشار اسدها رفتنى            

 .    اند
 

تحوالت در سوريه بنا به جايگاهش        
در صفبندى هاى سياسى منطقه اى          
و جهانى از اهميت باال و                                 

سوريه .  استراتژيک برخوردار است  
. تنها متحد جمهورى اسالمى است          

سوريه پلى است که جريانات اسالم         
سياسى در منطقه و مشخصا در                 
لبنان و فلسطين را تغذيه و زنده                   

سقوط سوريه به معناى    .  نگاه ميدارد 
سقوط يک پايگاه مهم منطقه اى                  

 زمينگير شدن        ،جمهورى اسالمى   
حزب اهللا لبنان و چرخش معادله                

. سياسى در فلسطين خواهد بود                  

سقوط سوريه يک ستون اساسى           
اسالم سياسى و نيروهاى متفرقه          

اين .  تروريستى را فرو ميريزد         
موضوع در چهارچوب استراتژى    
آمريکا و غرب و در متن جدال              
تروريسم بين المللى اهميت حياتى      

اسرائيل ميتواند در جبهه          .  دارد
سوريه نفس راحتى بکشد و ترکيه       
فرصتى پيدا ميکند تا قدرت منطقه      

ائتالف .  اى خود را تحکيم کند            
کشورهاى عربى و در راس آنها          
عربستان نيز در روند کنونى و             
سقوط حکومت بشار اسد و تحميل      
شکست بزرگى به ائتالف                         

حکومت بشار    -جمهورى اسالمى 
حماس ذينفع و        -حزب اهللا    -اسد

سقوط حکومت سوريه    .  جانبدارند
اگرچه در گام اول اسالم سياسى           
و جناح ضد آمريکائى آنرا                        
تضعيف ميکند اما با کمک ترکيه        
و عربستان و با اتکا به دستگاه               
ايدئولوژيک دمکراسى قبيله اى به 
جريان اسالمى پرو غربى پر و             

سقوط حکومت    .  بال خواهد داد      
سوريه در عين حال فاکتورهاى           

سکوالرها .  زيادى را تغيير ميدهد    
جريان .  در لبنان تقويت ميشوند         

اسالمى در فلسطين ناچار است            
امتيازات بيشترى بدهد و به روند        
صلح و تشکيل دولت فلسطينى و          
برسميت شناسى اسرائيل عمال             

جريانات تروريستى در       .  بچرخد
منطقه که توسط حکومتهاى                    
سوريه و ايران هدايت و تغذيه               
ميشوند ضربه مهلکى خواهند               

سقوط حکومت سوريه به       .  خورد
جدال جناحهاى رژيم اسالمى                 
دامن ميزند و به خط طرفدار                   

. سازش با غرب ميدان خواهد داد       
 براى مردمى که در کمين       ،مهمتر

 سقوط حکومت    ،رژيم اسالمى اند   
سوريه و حاشيه اى شدن حزب              
اهللا لبنان و روند صلح در                            

 به معناى پيش در آمد و          ،فلسطين
تخته پرشى براى سقوط حکومت        

اسالمى در        
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بطور .  ايران ترجمه خواهد شد          
 جريانات افراطى درگير       ،خالصه

در مسائل منطقه از نيروهاى                   
دست راستى و جنگ طلب در                 
اسرائيل تا نيروهاى اسالم سياسى       
در ايران و منطقه موقعيت شان              

برخى از اين عوامل     .  تغيير ميکند 
به نفع نيروهاى انقالبى و خواهان        

. تغيير در منطقه عمل ميکند                    
مخاطره جدى بميدان آوردن                    

 ،ميليتاريسم و ماشين نظامى غرب     
تبديل تحوالت سوريه به جنگ               
داخلى و منطقه اى براى حفظ                  
نيروهائى است که در رويداد                  
سقوط حکومت بشار اسد افق                   
سياسى شان بدرجه زيادى کور              

 .  ميشود

 

از موضع مردم کارگر و                            
زحمتکش در منطقه و کشور                   

مردم .  سوريه مسئله متفاوت است     
انقالبى اى که عليه حکومت                     
کودتائى و موروثى و بعثى اسدها         

 آزادى و برابرى       ،بپا خواسته اند    
براى اين اردو و                 .  ميخواهند

بشريت پيشرو در جهان سقوط               
يک حکومت آدمکش و جنايتکار         
بسيار شيرين است و حس                           
همبستگى جهانى با مردمى که هر       
روز در مقياس وسيع کشتار                     
 . ميشوند بيش از هر کشورى است

 

هنوز صحنه سياسى سوريه مبهم         
آنچه که رسانه ها بعنوان           .  است

 ائتالفى  ،اپوزيسيون مطرح ميکنند   
" سنى"از نيروهاى موسوم به                

اخوان المسلمين و بخشهائى از               
ارتش تازه اپوزيسيون شده و                   
محافل ناسيوناليستى است که تماما      
چشم اميدشان را براى رسيدن به           

. قدرت به آمريکا و ناتو دوخته اند       
افرادى مثل عبدالحليم خدام مشاور      

رهبر "سابق حافظ اسد بعنوان                
مرتبا در بوق    "  اپوزيسيون سوريه 

حزب کمونيست طرفدار       .  ميشود
) حزب برادر حزب توده      (روسيه   

و ناسيوناليستهاى سورى حاشيه           
اصالحات "حکومت تاکنون مدافع     

 

پيامدهاى سياسى بحران 
 ...سرمايه دارى 

در "  وحدت ملى "و  "  بشار اسد 
. بوده اند  "  امپرياليسم"تقابل با     

مردم خواهان سرنگونى                     
حکومت اند و در تظاهراتها             
بارها و بعناوين مختلف نفرت         
شان را از جمهورى اسالمى            
بعنوان شريک سرکوب                      
حکومت بشار اسد اعالم کرده        

صحنه سياسى و تناسب           .  اند
قواى واقعى نيروها تازه با                 
 . سقوط بشار اسد روشن ميشود

 

امکان دخالت نظامى در                      
. سوريه توسط ناتو زياد است          
 ،ارتش شکاف برداشته است           

نيروى اپوزيسيون بورژوائى         
مورد حمايت غرب وجود                  

 کشتارهاى وسيع و حتى        ،دارد
استفاده از نيروى دريائى براى      

 ،سرکوب و واکنشهاى جهانى        
همه زمينه ساز تسريع اين                  

در ميان کشورهاى   .  سناريو اند 
منطقه که با موج خيزشهاى              

 ،توده اى روبرو شده اند                      
سوريه تنها کشورى است که            
امکان تکرار سناريوى ليبى در     

دليل اين       .  آن زياد است             
موضوع نه فقط تالش آمريکا          
و ناتو براى شکل دادن به آينده        
سوريه بلکه موقعيتى است که         
سوريه در معادالت منطقه اى         

ما بر اين نکته در همان         .  دارد
آغاز تحوالت در سوريه                     
بعنوان يک خطر تاکيد کرديم و      
امروز زمزمه هاى آن توسط           
آمريکا و عربستان شروع شده       
است و ترکيه عمال بعنوان                 
جبهه اول اين سياست عمل                

برگزارى کنفرانسهاى    .  ميکند
جريانات موسوم به اپوزيسيون      
سوريه در ترکيه و تالشهاى             
فعال ديپلماتيک ترکيه مويد اين      

اگر تاکنون دخالت      .  امر است  
نظامى در دستور قرار نگرفته       
است تنها ميتواند به تاخير                   
افتادن سقوط قذافى در ليبى                

 که بنظر    ،با سقوط قدافى   .  باشد
 و حتى      ،ميرسد نزديک است     

 امکان تکرار     ،شايد قبل از آن      

٢١۶شماره   
. اين سناريو در سوريه وجود دارد          

چنين امرى باعث ميشود که مردم            
 از صحنه           ، مانند ليبى          ،سوريه

سياست قيچى شوند و نيروهاى                  
متفرقه ارتشى و اسالمى و                             
ناسيوناليست پرو غرب زير پوشش       
حمايت نظامى و سياسى ناتو                        

با خط تبليغاتى           .  ميداندار شوند     
ارتجاعى که رسانه ها تحت عنوان          

اقليت "در مقابل        "  اکثريت سنى   "
 اين خطر         ،پمپاز ميکنند    "  علوى

وجود دارد که اينبار پاکسازى قومى      
و مذهبى را اسالميون نوع اخوان             
المسلمين و عبدالحليم خدام ها بعهده        

اين خطر را تنها تداوم                .  بگيرند
جسارت و انقالبيگرى مردم سوريه       
براى بزير کشيدن بشار اسد و                      
حکومتش و شکستن نقطه                               
سازشهائى است که جريانات                       
بورژوائى در حکومت و اپوزيسيون     
در مقابل مبارزه انقالبى قرار                      

 .   ميدهند

  

 جهان سرمايه         :يک دنيای بهتر         
. داری در بحران عميقی بسر ميبرد       

يکبار ديگر همه از بحران اقتصادی      
. و وخامت اوضاع صحبت ميکنند          
 ،صحبت از اين است که پرتقال                 

اسپانيا و ايتاليا در آستانه                                  
سياست .  ورشکستگی قرار دارند        

رياضت کشی اقتصادی با                              
اعتراضات گسترده ای مواجه شده          

چه چشم اندازهايی در مقابل        .  است
 جامعه بشری قرار دارند؟ 

 

اين يك واقعيتی آه      :  جليل بهروزی 
امروز هيچ آس نميتواند آن را                    

خود تحوالت جامعه، بار    .  آتمان آند 
سنگين بحران اقتصادی آه طبقه               
سرمايه دار در تالش است تا بر                  
دوش آارگران و اقشار فقير جامعه         
خالی آند، ورشكستگی اقتصادی             
آشورهای سرمايه داری غربی،              
سياست رياضت آشی اقتصادی و           
جنب و جوش جامعه برای مقابله با          
تهاجم دولت و احزاب سرمايه داری       
به حيات و مماتشان، جوامع را در            
اقصى نقاط جهان بسمت يك دو                   

توحش سرمايه   .  قطبی آشكار ميبرد    
از يك طرف و سربر آوردن بردگان       

بطور قطع   .  مزدی از طرف ديگر      
جنگ طبقاتی امروز در شكل آشكار      

و اين بواقع     .  خود در جريان است      
ديروز يونان و        .  يك جنگ است       

فرانسه، بعد شمال آفريقا، مصر،              

يمن و ليبی و سوريه و بعد                         
انگليستان و فردا هم به احتمال               

دنيا .  قريب به يقين ايتاليا و اسپانيا      
بر سر يك بزنگاه عظيم قرار                   

اين شرايط را ميتوان    .  گرفته است 
با دوران جنگ جهانی اول و دوم         

چشم اندازی آه در       .  مقايسه آرد  
مقابل جامعه بشری قرار گرفته            
است يا بربريت سرمايه است و يا        

راه سومی وجود            .  سوسياليسم
ندارد و بطور قطع تا آنجايی آه             
به انتخاب طبقه سرمايه دار و                 
مسلط جامعه برميگردد چشم                  
اندازی غير از سقوط و قهقرا و             
دنيايی تيره در مقابل بشريت                   

اما انسان قرن بيستم      .  نخواهد بود 
و يكم و طبقه آارگر دست و روی      
دست نگذاشته تا استثمارگران و          
اليت جامعه سرنوشتشان را رقم           

و اين چيزی است آه                  .  بزنند
دولتها و احزاب حاآم را بيش از           
هر چيزی به وحشت انداخته                   

زوزه آامرن، نخست وزير     .  است
انگلستان پس از شورش                             
گرسنگان، حاشيه نشينان و                      
منكوب شدگان تاتنهام و بدنبال آن        
ديگر شهرهای انگلستان حاآی از      
قدر قدرتی نيست، بيش از هر                 
چيز بيان استيصال و زبونی                    
دولت دست راستی اين جناب                 

 .است

  

هر چند آه شرايط بيش از هر                 
زمانی برای شكل گيری تحوالت        
عظيم به نفع آارگر و گرسنگان            
جهان فراهم است اما چشم انداز            
سوسياليسم خود بخود به افق                   

اگر بر بستر   .  جامعه بدل نمی شود 
جنگ جهانی اول جنبش                             
سوسياليستی آنچان قدرتمند بود آه     
توانست در آشور عظيمی چون           
روسيه آه به مرآز ارتجاع سياه           

 بورژوازی را   ،اروپا معروف بود  
 اما جنگ جهانی دوم     ،به زير آشد  

بدليل شكست   
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انقالب اآتبر و غلبه سوسياليسم بورژوايی اساسا به قدرت                  
. گيری هر چه بيشتر آلترناتيو سرمايه داری دولتی منجر شد            

اين بار نيز اگر طبقه آارگر و آمونيسم آارگری نتواند يك                  
قطب سوسياليستی قدرتمند را شكل دهد دنيا هر چه بيشتر به              

اگر .  قهقرا، سراشيبی و توحش ضد انسانی خواهد رفت                    
بورژوازی بخاطر فشار انقالب آارگری در روسيه و                          
جنبشهای قدرتمند آارگری و سوسياليستی پس از هر دو                      

 اين بار   ،جنگ جهانی مجبور به رفرمهای وسيع اجتماعی شد       
اگر طبقه آارگر و آمونيسم آارگری به مثابه يك نيروی قوى           

 بورژوازى نه تنها تتمه آن اصالحات رفاهی           ،به ميدان نيايد   
و سياسی را پس خواهد گرفت بلكه جامعه بشری را چند گام               
هم عقب تر، يعنی به دوران ماقبل انقالب آارگری روسيه،               

 .خواهد راند

  

برای بدل شدن آمونيسم آارگری به قطب اصلی چپ جامعه             
آنار زدن سوسيال دمكراسی، رفرميسم و تريديونيونيزم                     
بعنوان موانع اصلی سر برآوردن يك جنبش انقالبی ـ                              

اگر تا  .  سوسياليستی در درون طبقه آارگر امری حياتی است        
ديروز نقد و افشای دمكراسی و ناسيوناليسم بعنوان دو جنبش           
اصلی بورژوازی از ملزومات قدرت گيری آمونيسم                            

 امروز نه از دمكراسی پشم و پيله ای باقی ماند           ،آارگری بود 
اين دو جريان در سير تحوالت اخير چه        .  و نه از ناسيوناليسم   

در خاورميانه و شمال آفريقا و چه در خود آشورهای                             
سرمايه داری پيشرفته مورد تهاجم جنبشهای ضد فقر، ضد               

آن چه آه امروز         .  ديكتاوری و ضد سرمايه داری بودند             
آمونيسم آارگری را ميتواند بر مصدر چنين جنبشهائی قرار           

 ايجاد اعتماد به نفس در ميان طبقه آارگر، بعنوان طبقه            ،دهد
ای آه ميتواند جامعه را از فقر، استثمار، سرآوب و بی                         
حقوقی خالصی دهد، به ميدان آوردن اين طبقه بعنوان رهبر            
و هدايت آننده مبارزات آل جامعه بر عليه سرمايه داری                    

و اين تنها ميتواند با نقد و زدن رفرميسم، سوسيال                     .  است
خود سوسيال  .  دموآراسی و تريديونيونيزم امكان پذير گردد        

دموآراسی امروز نيروی تهاجم به آارگر و اقشار فقير                        
جامعه است، سنديكاها به عينه نه تنها نميتوانند مقاومتی را                 
سازمان دهند بلكه خود به عامل بازدارنده مبارزات آارگران          

جامعه در بزنگاهی قرار داده شده است آه                  .  بدل شده اند    
نه .  مسائل اش در چهارچوب رفرم پاسخی نخواهد گرفت                

بورژوازی توان رفرم را دارد و نه تمايلی بدان و اين زمانی              
است آه آمان جنبش آارگری در حصار سوسيال دمكراسی             

 .و رفرميسم گرفتار است
 

امروز آمونيسم آارگری هر چند از نظر سازمانی نيروی                 
آوچكی را شكل ميدهد ولی بايد بتواند آرايش تعرضی بخود              

. گرفته و در درون طبقه آارگر اين روحيه را تقويت آند                     
اتخاذ شيوه های تعرضی، ميليتانت و سلبی مبارزه امروز                  
ميتواند آمونيسم آارگری را به رهبر مبارزات طبقه آارگر             

آمونيسم آارگری بايد به نيروی نه               .  و جامعه تبديل آند        
 . * جامعه به وضع موجود بدل شود

 

پيامدهاى سياسى 
 ...بحران سرمايه دارى 

٢١۶شماره   
 

 کارگران شرکت جلوه گاه ساخت رويا
 ! يا کاهش دستمزدها يا اخراج

 

 در شرکت    ،بنا به خبر دريافتى و در ادامه سياستهای ضد کارگری سرمايه داران                 
 نفر از کارگران اين مرکز در معرض         40 بيش از    ،ساختمانی جلوه گاه ساخت رويا    

اخيرا کارفرما به      .  تهديد کاهش دستمزدها و يا اخراج از کار قرار گرفته اند                          
کارگران اعالم داشته است به دليل عدم پرداخت طلبهايمان از جانب اداره گاز و                       

 اگر اوضاع بر همين     ،مراکز حکومتی و با توجه به مشکالت روز افزون اقتصادی          
به همين  .  منوال باشد در آينده بسيار نزديک شرکت قادر به ادامه کاری نخواهد بود              

دليل بايستی تعدادی از کارگران اخراج شوند و آن دسته از کارگران که در سر                           
 درصد کاهش دستمزدهای ماهيانه شان       10کارشان باقی ميمانند بايد بطور اجباری         

در غير اينصورت شرکت مجبور به اخراج اين دسته از کارگران                         .  را بپذيرند  
 . خواهد شد

 

قانون وحشيانه جنگل و حکومت اسالمی همين است که             :  يکی از کارگران ميگفت    
 هزار تومانی را به ما کارگران تحميل نموده اند               327دستمزدهای  .  آقايان ميگويند 

از آن طرف هم    .  که به قول آمار همين حکومت دزد چندين برابر زير خط فقر است             
با سياست حذف يارانه اصال معلوم نيست اين گرانی و تورم سرسام آور به کجا                           

 هزار تومان در ازای کار از بردگی بدتر صبح تا           300ميخواهد سر بکشد؟ با ماهی      
 تازه به     ،شب، با افزايش همه هزينه های زندگی و هزار و يک مصيبت ديگر                          

 هزار تومان از همين دستمزدهای             30فکرشان افتاده که ده درصد يعنی ماهی                 
از اين هم بدتر همين قانون ضد کارگری را که                  !  چندرغازمان را هم باال بکشند       

توسط حکومت سرهم بندی شده و به استناد به آن سرمايه داران همه انواع جنايت و                 
از .  کنند"  اصالح"حق کشی را به ما و خانواده هايمان تحميل کرده اند ميخواهند                    

قرار اشتهای حضرات بيشتر از اين حرفهاست و ميخواهند بيش از اينها خون ما را                
ميدانيد، از اين حکومت هر جنايت و دزدی و کثافتی بر می آيد جز رسيدگی                .  بمکند

در ادامه سياست حذف        .به حق و حقوق و زندگی و رفاه کارگر و خانواده اش                       
 بستر مناسبی    ،سوبسيدها و ورشکستگی بسياری از مراکز صنعتی ريز و درشت               

برای سرمايه داران طفيلی فراهم شده تا بيش از پيش به حداقل های زندگی و کار و                  
ساعات و شرايط کار را وحشيانه تر اعمال کنند،           .  معيشت کارگران حمله ور شوند     

قراردادهای مسخره و بی اعتبار کار را مسخره تر و بی اعتبارتر نمايند، دستمزدها               
را بيش از بيش کاهش دهند تا شايد بتوانند حکومت ضد کارگرى شان را نجات                           

 . دهند
 

 نفر کارگر با قراردادهای        40شرکت ساختمانی جلوه گاه ساخت رويا با بيش از                  
 هزار تومانی و ساعت کاری از        327 ماهه و دستمزدهای      6سفيد امضا يکطرفه و      
  مجری و سازنده انواع پروژه های               ،و همه ايام تعطيل      !  اول صبح تا آخر شب        

دفتر مرکزی شرکت در خيابان جنت آباد تهران            .  ساختمانی در تهران و قم ميباشد       
 . واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ١۴ -  ١٣٩٠ مرداد ٢٣

را کنترل کارگرى کتاب   
 از سايت  حزب دريافت 

!و توزيع کنيد  



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اتحاديه اروپا در عرض هفته                  
گذشته به دليل رکود اقتصادی در         
واحدهای توليدی و شکست عملی        

 22بنيادها و کارتل های مالی                 
ميليارد يورو در يک هفته ضرر          

اتحاديه اروپا و نماينده دولت        .  داد
های اروپايی شب و روز برای              
پيدا کردن راه حل تز و تئوری می      
دهند اما هيچ کدام نه تنها افاقه ای           
نکرده بلکه ذره ای از گسترش               

. بحران نتوانسته جلوگيری کند             
فرق بحران حاضر سرمايه داری        

: با بقيه بحران ها در دو چيز است        
اوال اين بحران خصلت گسترش           
يابنده دارد و در مرحله خاصی              

ثانيا در       .  متوقف نمی شود             
بحرانهای پيش از اين بنيادهای              
مالی با ارائه سياستهای نوين می           
توانستند از دل بحران بيرون بيايند   
اما دوره اخير دوره شکست و در         
هم کوفته شدن بنياد های مالی                  

دراين مقاله نگاهی     .  سرمايه است  
به رئوس اين سياستهای اقتصادی       
می اندازيم و اينکه چطور خود              
اين سياستها نشان داده اند که راه            
حلی برای بحران نيستند و بقای             
سرمايه داری به کابوسی برای              

 !سرمايه داران بدل می شود

 

بازار اوراق قرضه و اجتماعی             
 کردن قرض ها

هفته گذشته بانک مرکزی اروپا            
سياست خريد اوراق قرضه را               
پيش کشيد و نويد داد که دولت ها           
با فروش اوراق قرضه به بانک            
مرکزی قادر به متعادل کردن                 

در پی اين         .  بازار خواهند شد        
مسئله اوراق قرضه ايتاليا و                     
اسپانيا خريده شد و نويد اين داده            

 سال اين دو     10شد که در عرض      
 6 و       5کشور با کاهش بحران             

دقت کنيد   .  درصدی روبرو شوند    
در عرض ده سال قرار است                    
بحران حل شود اما نتيجه مشابه             
همين سياست در آلمان چيز                       

در ماه مه      .  ديگری را نويد داد        

 

 :آمار رکود اقتصادی سرمايه در اروپا
 

 ! ميليارد يورو ضرر در يک هفته22
 

 فرشاد مجد

 بانک مرکزی                            2010
فرانکفورت در آلمان شروع به      
خريد اوراق قرضه کرد و در          

 ميليارد و    16عرض يک هفته     
نيم يورو اوراض قرضه را               

 92خريد و تا بحال در کل                   
ميليارد يورو اين اوراق را                

ولی اين اوراق       .  خريده است   
قرضه که قرار بود در عرض         

 با  ، درصد سود بدهد   4 سال   10
احتساب ميانگين بازار اروپايی    

 يعنی  ، ميليارد يورو  22در کل   
 درصد      17.2چيزی حدود            
وزير ماليه    .  ضرر داده است     

ايتاليا ترمونتی و سارکوزی و        
مرکل که از استقبال کنندگان و        
معرفين اين طرح بودند و                   
ميلياردها يورو نتيجه شکست         

 روز قبل در           ،طرحشان بود   
پاريس جلسه فوق العاده                       

قبل از پايان اين    .  برقرار کردند 
بند بايد بگويم که ضررهای              
حاصله نتيجه سياست های                 

سران اتحاديه اروپا ده    "  نجات"
ها بار بيشتر از کل وام هايی             
است که به يونان و ايرلند و                
پرتغال داده شده است که صد           
البته اين وام ها خود نوعی                  
بدهکار کردن مردم اين                       
کشورها برای گرفتن سودهای       

 50سنگين مالی در عرض               
سال و به ورشکستگی کشاندن       

 .اين کشورها بوده است

 

: اجتماعی کردن قرض ها                 
 !جامعه بايد قرض ها را بدهد

ديروز انجال مرکل و                             
سارکوزی به شفافيت از طرح        
ماليات اجتماعی برای اجتماعی  

. کردن قرض ها خبر دادند                
معنی مستقيم اين جمله اين                  
است که حاال که سياست های           
بانک مرکزی اروپا و                           
حضرات سرمايه دار شکست         
خورده است دولت بايد به جان        

تا .  کيف پول خالی مردم بيفتد        

٢١۶شماره   
 درصد از     56بحال آماری بالغ بر         

شهروندان اروپايی بعنوان مثال در        
 10هلند زير قرضهای سنگين باالی      

هزار يورو زندگی می کنند و خود           
رسانه ها و کابينه هشدار بی                          
خانمانی و بی حقوقی بيشتر                           

جزيره " آنهم در هلند که       ،شهروندان
!  را ميدهند  ،بود"  ثبات اقتصاد اروپا  

حاال مردم بی پول و طبقه کارگر               
بيکار و در معرض بيکارى هزينه          

اين به معنی  . چپاول را هم بايد بدهند 
 .  چپاول در چند شيفت است

 

مسلما اگر سکان اين وضع به دست         
سران سرمايه دار اتحاديه اروپا                 
باشد سياستشان خالی و خالی تر                 

راه حل   "کردن جيب مردم به اسم            
و پرتر کردن بانکهای              "  بحران

. مرکزی و رواج بازارهايشان است      
مسلما سرمايه داری در حالت                      
عاديش شکل يک موجوديت مفتخور    
و انگل دارد حال چه برسد به                        
شرايطی که بحران عميق و                           

اين وضعيت    .  ورشکستگى دارد   
عقب نشينی و        .  بايد تغيير کند       

سکوت در برابر دولت های                    
اروپايی به معنی عقب رانده شدن        
نرم های زندگی و جشم انداز فقر         

. و فالکت و بدبختی بيشتر است            
بايد با اتکا به جنبش اجتماعی و             
کارگری در مقابل اين سياست               

بايد پرچم    .  های ويرانگر ايستاد      
انقالبات کارگری قرن بيست و             
يکم در اروپا و دنياى سرمايه                 

  *!دارى را به اهتزار در آورد

 

آثار منصور حکمت را 
!بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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بحران حکومت دم موت اسالمی          
از .  ميشودهر روز بدتر از ديروز      

ورشکستگی و بحران و انزوای           
اقتصادی و سياسی و فرهنگی                
گرفته تا اختالفات و شکافهای حاد       
و درمان ناپذير جناحها و باندهای        

 از حوادث و            ،اوباش حکومتی   
قيامهای بزرگی که کل منطقه                  
خاورميانه و شمال افريقا را تکان        
داده و دگرگون نموده و حاال                     
امواج سهمگين آزاديخواهی و               
برابری طلبيش از قلب اروپا تا               
اسرائيل و همه جای دنيا را نشانه          

 ،و بدتر از اينها              .  رفته است    
حکومت جنايتکار و گرفتار و در         
سراشيب سقوط اسد در سوريه که        
ديگر حاال با گذشت هر روز به              
راه برگشت ناپذير و لبه پرتگاه              

 ،نابودی و سقوط نزديکتر ميشود        
همه اين امواج و ترکشهای سرخ          

 -انقالبيش عبا و عمامه آخوند                 
دايناسورهای مولتی ميلياردر و            
جانيان حکومت اسالمی را هم بی        

بشدت .  نصيب نگذاشته است            
ترسيده اند، با هراس و اضطراب        
و با دستپاچگی و دلهره و با هزار         
بيم بی اميد نظاره گر اوضاع و               

در .  سرنوشت محتومشان هستند      
کابوس مرگ و سقوط فرو رفته             
اند، ديگر هيچ راه و روشی افاقه           

 سال جنايت و     32بيش از   .  نميکند
قتل، اعدام و شکنجه و زندان و               
تجاوز و سرکوب جواب نداده                 

حکومت اوباش اسالمی          .  است
لخت و عور و از هم پاشيده،                     
بحران زده و منزوی، محتضر و          
درمانده تر از هميشه در مقابل                
زندگی، در مقابل اکثريت عظيم            
جامعه و عاصی و به جان آمده که         
تشنه آزادی و برابری و رفاه                    

دهها .  هستند قرار گرفته است            
ميليون انسان متنفر و منزجر از            
اسالم و اختناق و سرمايه در کمين       

گامهای آرام   .  حکومت نشسته اند    
اما محکم و با ثبات و زندگی ساز          

در اين ميان    .  انقالب در راه است     
تقالی نافرجام آخوندهای حکومتی     
برای بقا و ماندن ديدنی و آموزنده        

 

 ! جرم: زن! جرم: جوانی
 ! جرم: زندگی! جرم: ماهواره

 

 نازنين اکبرى

 . است

 

در شرايطی که بيکاری و فقر          
و گرانی و تن فروشی و کليه             
فروشی برای تامين اجاره خانه      

 در    ،و نان شب بيداد ميکند              
شرايطی که بعلت تالشی و                
انهدام خانواده های کارگری            
سيل هزاران کودک به جای              
تحصيل و آموزش و رفاه برای      
کار و بهره کشی به خيابانها              

 در شرا يطی که      ،رانده شده اند  
بيش از هشتاد در صد کارگران    
مراکز صنعتی يا اخراج شده و       
بيکارند و يا دستمزدهايشان از       

 سال معوق    2 ماه تا بيش از         2
 در اين اوضاع و احوال           ،شده

بحران زده که خود نتيجه                    
 ساله فساد و جنايت     32کارنامه  

 به      ،حکومت اسالمی است           
دستو ر آخوند خامنه ای دادن           

 ميليارد دالر کمک بالعوض      6
 به حکومت در حال سقوط                 

٢١۶شماره   
 بيان وحشت     ،بشار اسد در سوريه       

زدگی و درماندگی حکومت اسالمی      
ترسى .  از سقوط و سرنگونی است       

که در همه جاى حکومت مشهود               
 . است

 

در تهران تقالی ارازل و اوباش                 
حکومتی هر روز ديدنی تر از                    

آب بازی جوانان در     .  ديروز ميشود 
 درجه برای کمی خنک           40هوای   
جمع آوری آنتن      !  جرم است    شدن

های ماهواره و جدال مردم و                        
در .  جوانان با حکومت ادامه دارد         

جايی به ضرب زور و تهديد و                    

باطوم و اسلحه وارد خانه های مردم   
در چند روز گذشته نمايش        .  ميشوند

ميمون بازی و عنتر چرخانی                      
 که با        ،مزدوران نيروی انتظامی       

طناب و هليکوپتر برای جمع آوری        
ديشهای ماهواره به ساختمانهای               

 ،شهرک اکباتان آويزان بودند                     
موضوع تمسخر خاص و عام شده           

از ديروز دوشنبه بيست و             .  است
چهارم مرداد ماه خانه گردی                        
گسترده و تهاجم به زندگی                              
خصوصی مردم در منطقه فراز                
سعادت آباد شروع شده و همچنان             

مردم و جوانان در             .  ادامه دارد    
موارد گسترده ای با ارازل و                        
ماموران سرکوبگر حکومتی درگير     

در منطقه بلوار مرزداران      .  شده اند 
و ديگر مناطق تهران خانه گردی و         

تجاوز به زندگی خصوصی مردم      
 . ادامه دارد

 

در اکثر اتوبانها، بزرگراهها و              
ميادين اصلی شهر ماموران خود        
فروش نيروی انتظامی مستقر               

اتومبيلهايی را که سرنشين    .  هستند
و بخصوص رانندگان آنها زن               
هستند متوقف نموده، سرنشينان           
را پياده نموده، ماشينها را                          

. بارزسی و تفتيش ميکنند                         
رانندگان زن را از خودرو پياده            
نموده و لباس و پوشش آنها توسط        
گزمگان جهل و جنايت اسالمی            

اگر غير   .  کنترل و تفتيش ميشود      
اسالمی باشد پالک خودرو را از         
جا کنده و با تهديد و فحاشی                       

در !  ميگويند حاال بفرما برو              
بسياری از مناطق تهران از جمله       
در ميدان آزادی در جنب پارک             
المهدی در تمام شبانه روز دهها           
خودرو ون پليس به همراه                         

راه را بسته    .  ماموران ايستاده اند   
اتومبيلهايی را که راننده و            .  اند

سرنشينان آن جوان هستند را                  
متوقف نموده و با توسل به بهانه           
های واهی و بی اساس همه چيز           

اتومبيل ها را      .  را تفتيش ميکنند     
توقيف نموده و در بسياری از                 
موارد با کتک کاری و ضرب و           
شتم و با توسل به زور اقدام به                 
بازداشت جوانان نموده و بسرعت     
از طريق خودروهای ون مجهز           
به شيشه سياه پليس ضد شورش            
جوانان را به نقاط نامعلوم منتقل           

عالوه بر اينها در طی          .  مينمايند
ساعات روز در بسياری از                     
خيابانهای و شاهراههای ورودی        
و خروجی اصلی تهران مراکز            
ايست و بازرسی و تفتيش و                      

 . کنترل برقرار است

 

يک حکومت نظامی اعالم نشده و      
تمام عيار در همه جا اعمال                      

در منظر حکومت جنايت      .  ميشود
 زن  ، جوان بودن  ،پيشگان اسالمی 

 زندگی و هر خواست و                ،بودن
. نياز ابتدايی زندگی جرم است             

تقالی حکومت برای ايجاد فضای      
اما .  ارعاب و وحشت ادامه دارد       

زنان و جوانان، کارگران و مردم        
 با قدرت          ،عاصی و معترض         

 ! برای يک دنيای بهتر ايستاده اند
 

*** 
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کارگران شرکت 
 مخابراتی موج آسا
 ! اضافه کاری تير ماه معوق

 

 دستمزدهای مربوط    ،بنا به خبر دريافتى     
 نفر از         9به اضافه کاری تير ماه                     

کارگران شرکت مخابراتی موج آسا پا              
در هوا و پرداخت نشده به قوت خود                    

بابت اضافه کاری تير ماه هر       .  باقی است 
يک از کارگران بطور متوسط مبلغ                    

هزار تومان طلبکار است اما با              200
اينحال عوامل کارفرما از پرداخت همين        
مبالغ ناچيز با انواع کارشکنی طفره                   

مدير "  قانع"در چند روز گذشته      .  ميروند
شرکت در جواب کارگران معترض گفته       

نگران دستمزدهايتان نباشيد ما به         :  است
 ساله با شما       5فکر اجرای قراردادهای       

 !! هستيم

 

يک ال نرسيد    :  يکی از کارگران ميگفت     
ما ميگوييم برای نان          !!  دو ال سراسر      

شب، برای اجاره خانه، برای قرض و              
بدهکاری و هزار کوفت و زهرمار ديگر       
در اين جهنم فقر و گرانی و نکبت معطل          

 آنوقت قانع ميگويد به فکر                 ،مانده ايم   
 5قراردادهايتان هستيم تا از يکسال به               

! چه محبتی، چه کرامتی   !  سال تبديل شود  
لغو کار پيمانکاری و امنيت شغلی                        
خواست هميشگی ما بوده است اما اينها             
که حاضر نيستند دستمزدهايمان را                     
بپردازند با وعده های دروغ و سر خرمن     
به فکر امنيت شغلی ما افتاده اند؟ اين                   

مزخرفات و ياوه گويی های حضرات                
که از سر شکم سيری، حقه بازی و سود           
جويی است فقط برای فريب ما و در                     
جهت استثمار و بهره کشی بيشتر از ما              

 .کارگران است

 

شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی موج     
 20 تهران با بيش از         5آسا بخش منطقه     

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد       
 10 تا   2امضا و يکطرفه با سوابق کاری       

 هزار تومانی و     300سال و دستمزدهای     
 عصر با     5 صبح تا       8ساعت کاری از       

اضافه کاری اجباری حتی در تعطيالت           
ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه           

 .  تهران ميباشد5

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ١۶ -  ١٣٩٠ مرداد ٢۵

 

 شرکت سرو مشرق زمين
 ! عقب نشينی کارفرما، بازگشت به کار کارگران اخراجی

 

 نفر از کارگران شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين به               10در اطالعيه دهم مرداد ماه اعالم داشتيم            
 10مدير شرکت از کار اخراج شده و عوامل کارفرما از پرداخت دستمزدهای تير و                        "  سيار"دستور  

روز مرداد ماه خودداری نموده و عليرغم تجمع اعتراضی کارگران در مقابل دفتر شرکت با خواست                        
 سيار مدير شرکت حتی از مالقات و رويارويی با                      ،بازگشت به کار و دريافت دستمزدهای معوق              

در مقابل اصرار و پافشاری کارفرما در اخراج کارگران و عدم           . کارگران اخراجی خودداری نموده بود    
 با اينحال در طی روزهای گذشته اعتراضات کارگران اخراجی و مهمتر از اين                        ،پرداخت دستمزدها 

همبستگی شورانگيز کارگران شاغل در همبستگی و حمايت از کارگران اخراجی و تالش برای                                   
 . بازگشت به کار آنها نتيجه داد

 

 روز گذشته کارگران شاغل به نشانه اعتراض به اخراج کارگران توسط کارفرما در                               10در طی     
ابتدا عوامل کارفرما     .  بسياری موارد ارائه سرويس و خدمات کاری را از جانب خود کاهش دادند                          

کوشيدند با لجاجت و تهديد کارگران حتی با توسل به استخدام تعدادی نيروی جديد در ميان صفوف متحد          
اما در تمام اين مدت      .  کارگران شکاف ايجاد نموده و کارگران را مجبور به تسليم و عقب نشينی نمايند                 

کارگران شاغل با حفظ اتحاد صفوف خود و همچنين کاهش بسياری از خدمات کاری خود بر بازگشت                     
سرانجام در چند روز گذشته سيار و همدستانش در يک          .  به کار ديگر کارگران اخراجی پافشاری نمودند      

عقب نشينی و شکست مفتضحانه به ناچار در برابر صف متحد و خواستهای برحق کارگران مجبور به                    
دستمزدهای تير ماه همه    .   نفر از کارگران اخراجی برسر کارهايشان بازگشتند         6تسليم شده و بالفاصله      

کارگران اخراجی و شاغل پرداخت شد و مهمتر از اينها در هراس از اعتراضات بيشتر کارگران                                
عوامل کارفرما پذيرفته اند که حتی در پايان ماه دستمزدهای چند روزی را که کارگران از کار اخراج                      

 ؟!شده بودند را نيز محاسبه و پرداخت نمايند

 

آری، هر جا که اتحاد و تشکل و مبارزه باشد                .  زنده باد اتحاد شورانگيز کارگران سرو مشرق زمين            
تسليم و عقب نشينی سرمايه      .  سرمايه داران انگل و عواملشان چاره ای جز تسليم و عقب نشينی ندارند                

جوهر و   .  داران و حکومتشان در برابر صف متحد ما کارگران هميشه مصلحتی و رياکارانه است                          
ماهيت اصلی سرمايه داران و حکومتهای نوکرشان رياکاری و دزدی و سرکوب و استثمار وحشيانه ما                  

چاره ما کارگران برای رهايی از فقر و گرسنگی و تحقير و برچيدن بساط کار مزدی و                  .  کارگران است 
 .  اتحاد و تشکل و مبارزه است،برپايی دنيايی آزاد و برابر و مرفه و در شان يک زندگی انسانی

 

دستمزدها مطابق با گرانی و           بازگشت به کار فوری ديگر کارگران اخراجی، امنيت شغلی، افزايش                 
 و کاهش ساعت کاری از جمله خواستهای ابتدايی                  ،تورم، حذف و لغو کار قراردادی و پيمانکاری               

 . کارگران سرو مشرق زمين است

 

 نفر کارگر که در شرايط کاری نه قراردادی و نه              26شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين با بيش از            
که البته از     !   هزار تومان به شما می پردازيم            300 فقط به کارگران گفته اند ماهی               ،روزمزد هستند  

 با ساعت کاری شبانه روزی در ايام تعطيل و غير                ،پرداخت همين دستمزد هم بيشرمانه طفره ميروند         
 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز              5 طرف قرارداد شهرداری منطقه       ،تعطيل
اين کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غير قانونی در                           .  ميباشد

ايران و محروميتها و مشکالت ناشی از اقامت غير قانونی در شرايط معيشتی و کاری بسيار سختی                            
بسر می برند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهايی است که در مجاورت دستشويی پارکها در اختيار آنها                    

 .گذاشته اند

 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ اوت ١١ -  ١٣٩٠ مرداد ٢٠

٢١۶شماره   
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 کارگران شرکت توسعه معادن
 ! ماه دستمزد معوق 3

 

 اعالم داشتيم     11/4/90در اطالعيه قبلی مورخ         
عوامل  کارفرما در شرکت ساختمانی توسعه و              
معادن  از پرداخت دستمزدهای ارديبهشت و                    

اما تا   .  خرداد ماه کارگران خود داری مينمايد              
 ، ماه دستمزد معوق قبلی             2امروز عالوه بر          

دستمزدهای تير ماه نيز پرداخت نشده و تا چند                 
روز آ ينده دستمزدهای مرداد ماه نيز معوق                       

در جواب اعتراضات مکرر کارگران     .  خواهد شد 
مدير شرکت و چهره منفور ضد                   "  موسوی"

شايد تا روزهای   :  کارگری به کارگران گفته است     
 ! آينده بخشی از دستمزدهايتان را بپردازيم

 

موسوی و   :  يکی از کارگران معترض ميگفت           
شرکای کاله بردارش خودشان را مسخره کرده             

يکی نيست به اين آقايان که هر کدام در جايی          !  اند
دمشان به اين حکومت و هزار کثافت کاری و                  

 بگويد اوال چرا بخشی از               ،دزدی وصل است     
دستمزدها؟ دوما اين بخشی از دستمزدها که                      
ميخواهند بمانند صدقه کثيف اسالمی بپردازند                
چقدر است؟ سوما روزهای آينده يعنی کی و کجا؟         
همه اين جانوران در دزدی و باند بازی خبره تر             

ما کارگران نسبت به همه        .  از اين حرفها هستند     
چيز اين حکومت جانی اسالمی سرمايه داران از           
قانون کار تا شرايط کارش و تا نحوه محاسبه و                

حتی تا نفس کشيدن در        ...  پرداخت دستمزدها و      
زير سايه شوم و سياه اين حکومت وحشی و قاتل            

ما .  و مشتی جنايتکار و دزد به جان آمده ايم                     
خواهان نابودی و برچيدن بساط بخور بخور همه          

 .اين بيکارگان مفتخور و ارازل و اوباش هستيم

 

 100شرکت ساختمانی توسعه معادن با بيش از              
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و         

 هزار تومانی و          330يکطرفه و دستمزدهای          
 عصر و اضافه       5 صبح تا       8ساعت کاری از       

 ،کاری اجباری تا شب و کار در ايام تعطيل                        
مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های                

. مسکونی و اداری در سطح شهر تهران ميباشد             
اين شرکت هم اکنون مجری احداث تعدادی از                 
 . مجتمع های مسکونی در منطقه سعادت آباد است

 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ اوت ١۶ -  ١٣٩٠ مرداد ٢۵

٢١۶شماره   

 

 بدون اميد ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 به چه ،سوسياليسم” خطر“ بدون  ،سوسياليسم

!منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و فرهنگى                              
سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه روابط، مناسبات و نهادهاى              
اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى                 
مزدى، رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى                                    
بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى، رهايى از پيله               
مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى خرافه آميز و عقب مانده جامعه                   
موجود، رهايى از ستم هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و                            

  .فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى


