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اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

  اکتبر ١٠
 روز جهانی عليه اعدام را

به روز جهانی عليه اعدام و 
هزار ١٠٠رژيم اسالمی 

 !اعدام تبديل کنيم
 

روز جهانی عليه مجازات اعدام          )   مهر  ١٨( اکتبر     ١٠
 اکتبر را به روز اعتراض جهانی عليه اعدام و          ١٠.  است

 رژیم اوین و گوهردشت و                 ،رژیم صد هزار اعدام         
 .خاوران و کهریزک تبدیل کنيم

 

 یک قتل عمد    ،اعدام یک جنایت سازمان یافته طبقه حاکم       
اعدام یک ابزار طبقات حاکم و رکن اصلی          .  دولتی است 

حاکميت رژیم اسالمی برای کنترل و به انقياد در آوردن            
کشتن عامدانه و گرفتن       .  جامعه و مردم معترض است        

حق حيات انسانها، به هر دليل و بهانه ای، حق هيچ                         
یک رکن تالش ما برای     .  دولت و قدرت و نيرویی نيست      

 یک جامعه    ،برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی          
 مبارزه قاطع بمنظور برچيدن بساط                 ،آزاد کمونيستی   

 لغو مجازات اعدام و دستگاه حبس و زندان            ،شنيع اعدام 
 .سياسی در جوامع بشری است

 

 حکومت بيش از صد هزار اعدام و بيش             ،رژیم اسالمی 
از سه دهه کشتارهای تکان دهنده و گورهای دسته                          

 نمونه های سياه     ٦٧ و شهریور     ٦٠خرداد  .  جمعی است 
از .عملکرد این دستگاه جنایت و آدمکشی اسالمی است             

این رو مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان،                          
نميتواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه عليه                
رژیم اسالمی صد هزار اعدام در ایران به پيش برده                     

باید در این روز جمهوری اسالمی را در پيشگاه                .  شود
باید جهان   .  افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشيد            

یکصدا رژیم طالبانهای ایران را با تمام باندها و                                
 .دنجناحهایش محکوم ک
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٢صفحه   

کمونيسم چرا به حزب اتحاد 
 پيوستم؟کارگرى 

 

 ١٠صفحه حسن معارفی پور                                                                   

 

 !انقالب از خانه شروع شود
 شعر جنبش اشغال وال استريت در نيورک آمريکا

 

 ٨صفحه محمود احمدى                                                 

 سخنى با کارگران اعتصابى پتروشيمى
 

 است؟" يک گام به پيش"آيا اعالم کميته اعتصاب 
 

 ١٢صفحه سياوش دانشور                                                                     

 آغاز به کار     ، مادران عليه اعدام  ، اکتبر١٠تظاهراتهاى حزب در    : در صفحات ديگر
 کارگران    ، اخبارى از کارگران پتروشيمى    ، کارگران مخابرات تهران    ،کميته آلمان حزب 

 ، کارگران ماشين سازى      ، کارگران سد ژاوه  ، اخراج کارگران جنرال مکانيک    ،موج آسا
...               و  ، جمع آورى دیش هاى ماهواره در مشهد     ،کارگران شرکت پایدار پى مانا   

در روز کودک کيفرخواست 
کودکان را در مقابل جامعه 

 !قرار دهيد
 

 ٩صفحه کريم نورى                                               



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ١٠حزب اتحاد کمونيسم کارگری            
اکتبر را روز مبارزه با اعدام و                   

 یعنی حکومت   ،حکومت سمبل اعدام  
حزب از      .  اسالمی اعالم ميکند          

 نيروهای آزادیخواه   ،تمامی کارگران 
و برابری طلب و انساندوست                       
ميخواهد که دراین روز متحدانه                 
عليه اعدام و رژیم اسالمی اعدام به          

این روز را باید به             .  ميدان بيایند   
روز اعتراض عمومی عليه رژیم             

این روز تریبون   .  اسالمی تبدیل کرد  
بشریتی است که برای رهائی از                

در اینروز باید   .  بربریت تالش ميکند  
تظاهراتها و ميتينگهای بزرگی در          
نقد و افشای مجازات اعدام و رژیم           
صد هزار اعدام در خيابانها و                       

. سالنهای اجتماعات برگزار شود             
توقف مجازات        "مبارزه برای               

و لغو آن، باید با خواست               "  اعدام
مشخص و فوری؛ لغو تمامی احکام        
اعدام صادر شده توسط رژیم                        
اسالمی، و برچيدن چوبه های دار و       
تالشی عظيم برای بزیر کشيدن                  
 .رژیم جمهوری اسالمی گره بخورد

 

 !مرگ بر رژيم صد هزار اعدام

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ اوت ١۶-١٣٩٠مرداد ٢۶

 

 ... اکتبر ١٠

٢٢٣شماره   

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 منصور حکمت

 

!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/ 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 تغييرات         :يک دنيای بهتر                 
چشمگيری در سطح جهان و در            

. سطح منطقه بوقوع پيوسته است        
سرمایه داری دچار یک بحران             

منطقه .  عميق اقتصادی است            
خاورميانه و شمال آفریقا                            
دستخوش بزرگترین تحوالت                 

. سياسی تاریخ خود است                            
اعتراضات توده مردم زحمتکش         
در بسياری از کشورهای سرمایه        
داری حکومتهای این کشورها را         

. دچار هراس بسياری کرده است         
معنای سياسی و اجتماعی این                 
تحوالت چيست؟ این اوضاع چه           
تاثيراتی بر شرایط کار کمونيستی       

 ميگذارند؟ 

 

 ما در این زمينه در        :علی جوادی 
کنفرانس اخير کادرهای حزب               
بحث ویژه ای داشتيم و حزب                   
بيانيه ای در این زمينه تحت                      

دوران تالطمات              "عنوان              
 دوارن تعرض     ،تاریخساز جهانی  

صادر کرده     "  مستقيم کمونيستی   
است که به تفصيل به جوانب                    
مختلف این مساله پرداخته شده               

ما به جهات مختلف در               .  است
. دوران پرتالطمی بسر ميبریم              

سيمای سياسی و ایدئولوژیک                 
جهان در مقابل چشمان ما                           
دستخوش تغيير و تحول بسياری          

تغييراتی در جهت          .  شده است    
 در جهت        ،ترقی و آزادیخواهی       

بهبود زندگی به نفع انسانهای                   
 در جهت         ،کارکن و زحمتکش        

تحميل اراده بشریت متمدن به                 
این تغييرات به        .  وضعيت حاکم   

درجات زیادی اوضاع کنونی را          
از دوران پيش از خود متمایز                  

بنا به فاکتورهای مادی           .  ميکنند
بسياری ما وارد دوران جدیدی از        
تحوالت سياسی در سطح جهان             

دورانی که باید ویژگيهای    .  شده ایم 
آن را شناخت و تاثيرات آن را بر           
کار و زیست کارگر و کمونيسم              

تغييراتی که باید بر     .  ارزیابی کرد 

 

  تحوالت در ايران،تحوالت جهان
 گفتگو با هيات دائر حزب

  سياوش دانشور، محمود احمدى، نسرين رمضانعلى، آذر ماجدى،على جوادى

مبنای آن کار و وظایف                        
 .کمونيستی را باز تعریف کرد

  

مولفه های بسياری ویژگيهای        
در .  این دوره را تعریف ميکنند    

درجه اول باید به ورشکستگی        
سياسی و ایدئولوژیک سرمایه       
داری در اذهان بخش موثری           

. از جهان معاصر اشاره کرد          
همين هفته اخير نشریه دست            
راستی اکونوميست صفحه اول     

شکار "خود را به تصویری از       
اختصاص داده       "  ثروتمندان

. تصویر گویایی است        .  است
اذعان به یک واقعيت جدید در         

شاید بيان     .  این دوران است        
خالصه و موجزی از وضعيت      
سياسی حاضر از زبان این                

اما مسلما نشان    .  جریانات باشد 
انزجار و نفرت عمومی از                
سرمایه داری و سرمایه دار              
بعنوان محمل انسانی یک                   
سيستم استثمارگر و ضد انسانی     

این مهمترین ویژگی           .  است
نه تنها    .  دوران حاضر است       

دوران تهاجم و گرد و خاکهای        
مدافعين سرمایه خوابيده است         
بلکه عالوه بر آن ما شاهد                   
وضعيتی هستيم که سرمایه               
داری زیر ضرب تعرض توده       
های مردم زحمتکش قرار                 

سرمایه "دورانی که           .  دارد
" متشخص"بودن نشان       "  دار

 بنا به اذعان بسياری     ،بودن بود 
از مدافعان خود سرمایه به ضد       

شخصيت .  خود تبدیل شده است    
اجتماعی سرمایه در اذهان               
وسيع توده های مردم در                      
جایگاه واقعی خودش قرار داده      

این واقعيت یک         .  شده است    
شاخص تعيين کننده در شناخت      

 .اوضاع معاصر است

  

از طرف دیگر باید به                            
اعتراضات گسترده جهانی در       

٢٢٣شماره   

مقابله با وضعيت موجود اشاره                  
اعتراضاتی که در نوع خود          .  کرد

اعتراضاتی که   .  بيسابقه بوده است     
از دامنه و گستردگی بسيار وسيعی         

اعتراضاتی که در    .  برخوردار است 
گوشه ای خواهان تغيير قدرت                    
سياسی و سرنگونی رژیمهای حاکم        
و در گوشه دیگر خواهان درهم                  
شکستن سياستهای اخير طبقه حاکمه     

به خيزش توده های مردم در        .  است
 یمن    ، سوریه   ، ليبی   ، مصر   ،تونس

به اعتراضات مردم   .  نگاه کنيد ...  و  
 ،کارگر و زحمتکش در فرانسه                 

 انگلستان و   ، اسرائيل ، اسپانيا ،یونان
بيسابقه .  اخيرا در آمریکا نگاه کنيد        

 ،عليرغم ضعفها و کمبودها        .  است
به این   .  دیدنی و خيره کننده است          

مجموعه بحران عميق اقتصادی               
. جهان سرمایه داری را اضافه کنيد        

ضعف و ناتوانی سرمایه در حل                
معيشت صدها ميليون مردم را                    

به این مجموعه             .  اضافه کنيد      
همبستگی جهانی ميان توده های               

 که عليرغم تالشهای    ،مردم معترض 
زهرآگين ناسيوناليسم صورت گرفته    

برای نتيجه   .   را اضافه کنيد       ،است
متخصص امور   "گيری نباید الزاما      

این مجموعه و مولفه      .  بود"  فضایی
های سياسی و اجتماعی دیگری                 
نشان دهنده این واقعيت ساده است            
که سيمای سياسی جهان تغييرات              

این تغييرات    .  بسياری کرده است      
تاثير بسزایی در کار کمونيستی و             

اما کدام  .  وظایف دوره ای ما دارند       
 تغييرات؟ کدام وظایف؟

 

برای پاسخگویی باید به مساله                     
اساسی دوران پيش از این تحوالت          

دوران پسا سقوط بلوک     .  اشاره کرد 
دوران تعرض گسترده              .  شرق

سرمایه عليه کارگر و کمونيسم و              
آزادیخواهی و برابری طلبی و                   

این دوارن نه تنها به           .  انسانگرایی
نه تنها گرد و         .  پایان رسيده است     

خاکهای ناشی از این تحوالت                      
بلکه فضا به درجات      .  خوابيده است 

جهان .  زیادی بر عکس شده است      
به درجات زیادی به چپ چرخيده        

بار دیگر چپ و آرمانهای         .  است
چپ و کمونيستی در سطح                        
اعتراضات جامعه بشری به جلو         

این وضعيت    .  صف آمده است       
شرایط گسترده و مناسب تری به          
نسبت دوره گذشته برای کار و              
تعرض مستقيم کمونيستی فراهم          

دورانی که مذبوحانه ادعا       .  ميکند
"ميکردند کمونيسم شکست          : 

"،"خورده است   تاریخ تمام شده       
"،"است مبارزه طبقاتی به پایان         

 .تمام شده است" رسيده است

 

 دوران تغيرات         ،دوران حاضر    
دوران .  بزرگ و جهانی است           

تحوالت چپ و رادیکال و                         
جهان به چپ        .  کمونيستی است   

باید این چرخش را    .  چرخيده است 
با سازماندهی کار فشرده و                      

. مستقيم کمونيستی به پيش برد              
باید سيستم حاضر را با اعتماد به         

 تعرضی تر و        ،نفس گسترده تر     
سازماندهی کمونيستی اعتراضات   

یک وظيفه ویژه    .  حاضر نقد کرد   
ما در دوران حاضر برافراشتن            
پرچم انقالب کارگری و تبدیل               

اعتراضی کمونيسم کارگری   "  نه"
اگر باید  .  به وضعيت موجود است   

بر حلقه خاصی در این دوران                
 باز هم باید بر تعرض        ،تاکيد کرد 

مستقيم کمونيستی در تمامی جهات   
 !تاکيد کرد

  

 این تغييرات       :يک دنيای بهتر       
چشمگير جهانی و منطقه ای چه           
تاثيری بر اوضاع رژیم اسالمی          
و چه تاثيری بر جنبشهای سياسی        

 بطور عموم در ایران دارند؟ 

 

 تمام دنيا از تحوالت       :آذر ماجدی 
منطقه تاثير       

۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اسپانيا و             .  پذیرفته است      
فرانسه، در وال استریت و                        
کاليفرنيا مردم از التحریر حرف           

هم اکنون بدنبال جنبش       .  می زنند  
اشغال وال استریت تمام بحث                 
رسانه ها اینست که این تحرکات           

 رخ داده    »بهار عرب «تحت تاثير    
با این حساب روشن است          .  است

که ایران بعنوان بخشی از                          
خاورميانه و کشوری که سی و              
چند ساله است تحت حاکميت                   
ارتجاع اسالمی رنج ميبرد، از              
این تحوالت متاثر شده باشد و                  
مردم و رژیم هر دو، به روند                   
اوضاع در منطقه چشم دوخته                 

البته باید اذعان کرد که              .  باشند
خيزش مردم در ایران در سال                

مردم .   دنيا را تکان داد             ١٣٨٨
منطقه نيز از خيزش مردم در                  

این رویدادها بر   .  ایران متاثر شدند  
. روی هم تاثير متقابل دارند                     

بحران عميق سرمایه داری در               
سطح جهان، جوامع بسياری را به       

کشورهای اروپایی   .  تکان درآورد  
یکی پس از دیگری به مبارزه                 
عليه طرح های ریاضت کشی                
دولت های سرمایه داری به                      

اما آنچه حکم    .  اعتراض برخاستند 
 -یک زلزله عظيم اجتماعی                     

سياسی را داشت، خيزش مردم در       
خاورميانه و آفریقای شمالی بود           

 در   ٢٠١٠که در اواخر دسامبر          
تونس آغاز شد و اکنون کل منطقه        

این خيزش  .  را در بر گرفته است      
ها با اعتراض عليه فقر و                            
بيکاری، اختناق و سرکوب و                  
تبعيض و فساد حکومتی به ميدان         

 .آمدند
 

سرنگونی راس دو حکومت تونس     
و مصر با وجود آنکه مومنتوم این       
خيزش ها را در دو کشور مذکور         
کاهش داد اما شتاب آنرا در سایر          

مردم به عينه      .  نقاط تسریع کرد     
دیدند که با اعتراض متحد،                        
یکپارچه و سازش ناپذیر می                   
توانند سمبل های مستحکم و                     
قدیمی سيستم های استبداد را به              

این مساله بر                .  زیر کشند       
روانشناسی توده ای در کل دنيا              

 

  ،تحوالت جهان
 ...تحوالت در ايران 

تاثيرات عميق و پایداری                    
تاثير بالفاصله آنرا در    .  گذاشت

مبارک، بن    «ایران در شعار          
 »علی، نوبت سيدعلی است               

این شعار به        .  مشاهده کردیم   
شکلی زیبا و سمبليک                           
همبستگی و پيوند ميان جنبش          
های مردم برای آزادی،                       
برابری و رفاه را به نمایش                

رویدادهای منطقه نزد    .  گذاشت
اگر بن   :  مردم چنين تعبير شد      

علی و مبارک را می توان                  
سرنگون کرد، پس خامنه ای و       
کل دم و دستگاه آنرا نيز می               

اگر تاثيرات  .  توان به زیر کشيد   
این رویدادها را بر مردم علی          
العموم با دشواری بيشتری می       
توان مشخص نمود، اما در                
ميان جنبش های اجتمای و                 
احزاب سياسی روشن تر و                
مشخص می توان آنها را نشان        

  .داد
 

بخش وسيعی از جنبش سبز              
اسالمی یا جریان اصالح طلب       

 تا  ١٣٨٨حکومتی که طی سال     
رویدادهای توده ای در منطقه         

ساختار شکنی        «بر طبل                
 »!خشونت نورزید  « و      »!نکنيد

می کوبيد، سریعا و بدون                    
توضيح و تحليل زیادی شعار           
سرنگونی را در ميان خواست        

برخی حتی با    .  های خود چپاند   
 منطقه این   »انقالبات«ارجاع به   

چرخش موضع خود را توضيح     
علت این چرخش، نه از       .  دادند

خواست واقعی آنها، بلکه از             
نياز به عقب نماندن از توده ها         

این جریانات فرصت طلب    .  بود
سریعا روانشناسی توده ها را          
تشخيص دادند و متوجه شدند           
که بدنبال چنين رویدادهای                
تاریخی و بی سابقه ای در                   
منطقه، دیگر قادر نخواهند                

 مقابله با ساختار    »تاکتيک«بود،  
. شکنی خویش را توجيه کنند           

برخی از چهره های این جنبش       
ارتجاعی از آن زمان لب فرو          
بسته اند و دیگر بخود اجازه              

سخنگو و   «نمی دهند در نقش         

٢٢٣شماره   
در .   مردم ظاهر شوند                 »رهبر

مجموع می توان اعالم کرد که                   
جنبش سبز اسالمی یعنی همان                   
اصالح طلبان حکومتی در مقابل              
خيزش های عظيم مردم در منطقه            

 .آچمز شده است
 

جریانات چپ پوپوليست نيز به                   
آنها که    .  زیگ زاگ زدن افتادند          

 ٨٨بدنبال افت خيزش مردم در سال       
از دستيابی به قدرت نااميد شده                   
بودند و به زیر عبای سبزهای                     
اسالمی و تاج جنبش راست پرو                
غرب خزیده بودند، با تحرکات                  
منطقه یک تکانی خوردند و به                    

 کليشه ای خود »وای انقالبای«سرود  
بخش دیگری که خيزش        .  بازگشتند

 »ارتجاعی«مردم در ایران را                     
خوانده بودند و دائما به بهانه دفاع             
از انقالب کارگری مردم را به خانه        
نشينی تشویق می کردند به موضع           
آن روی سکه خزیدند و آنها نيز از            

. انقالب در منطقه سخن گفتند                      
بطوریکه تمایز موضع این دو                    

 .جریان دیگر قابل تشخيص نيست
  

رژیم اسالمی نيز از خيزش مردم             
منطقه و سرنگونی دو تن از کهنه             
کارترین جنایتکاران قرن به هراس        
افتاد، کوشيد خود را هوادار مردم            

اما .  مصر و تونس قلمداد کند                   
زمانيکه خيزش به سوریه کشيد                 
دیگر حسابی خود را باخت و هذیان        

تناقضات و  .  گویی اش افزایش یافت    
کشمکش های جناحی درون رژیم            

. دعواها شدیدا باال گرفت    .  تشدید شد 
یکی از نتایج خيزش مردم منطقه              
تضعيف نه فقط تروریسم دولتی                 
بلکه تروریسم اسالمی و جنبش                  

این ضربه  .  اسالم سياسی بوده است    
ای مهم بر پيکر رژیم اسالمی است         
که در طول سالهای گذشته با                         
سرمایه گذاری عظيم بر جنبش                  
اسالميستی کوشيده است خود را سر      

رژیم اسالمی طی ده       .  پا نگاه دارد    
سال گذشته بعنوان یک رهبر اصلی       
جنبش اسالميستی در سطح منطقه و       
جهان در موارد بسياری دست باال           

حمله آمریکا و         .  را داشته است        
بریتانيا به عراق موجبات رشد و               
تقویت جنبش اسالمی و به طبع آن            

اما با  .  رژیم اسالمی را فراهم آورد      
به ميدان آمدن نيروی سوم، بشریت         
آزادیخواه و متمدن، مردم کارگر و          
زحمتکش منطقه، اسالم سياسی                

. بشدت تضعيف و به عقب رانده شد        

خيزش مردم در سوریه و تاکيد             
غرب، بویژه هيات حاکمه آمریکا       
بر لزوم تشکيل دولت مستقل                   
فلسطين، آخرین ضربه هولناک           
را بر پيکر کریه این جنبش وارد          

بی دليل نيست که در                   .  آورد
شرایطی که بغير از اسرائيل بقيه        
دنيا از لزوم تشکيل دولت مستقل          
فلسطين دفاع می کند، خامنه ای با       
موضع مضحک محکوم کردن            

 وارد نمایش شده      »فلسطين«تقسيم  
اما این تحرکی از روی             .  است

حماس نيز   .  استيصال بيش نيست    
به جرگه صلح طلبان پيوسته                   

دست رژیم اسالمی کامال         .  است
و همه می دانند که          .  خالی است  

رژیم اسالمی کارتی برای بازی          
 .در اختيار ندارد

 

تحوالت عظيم، بی سابقه و                       
تاریخی مردم در خاورميانه و               
آفریقای شمالی چهره دنيا را تغيير      

همه این واقعيت را          .  داده است   
مردم از  .  دیده اند و لمس کرده اند      

آن به هيجان آمده اند و نيرو                      
جبهه ارتجاع از هراس    .  گرفته اند 

نتایج آن لرزه بر اندامش افتاده               
 .است

 

 شکست جنبش      :يک دنيای بهتر     
 جنبش     ،اصالح طلبی حکومتی        

 چه تاثيراتی بر موقعيت                ،سبز
جنبشهای سياسی در جامعه داشته       

 است؟ 

 

در پاسخ به این       :  محمود احمدی  
سئوال باید به چند محور اشاره              

 :کرد

 در نظام ننگين اسالمی                    -١
هيچگونه اصالحات، رفرم و                 
تغييری در زندگی مردم نميتواند         
متحقق شود و هرگونه بهبودی در       

زندگی مردم    
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به سرنگونی این حکومت جانی            
تاریخ سى و       .  گره خورده است      

چند ساله نظام مشتی جانی نشان            
داده است که این حکومت ضد                 
زن، ضد کارگر، ضد آزادی                    
هيچگونه رفرم و اصالحاتی را             
تحمل نخواهد کرد و هر گونه                  
مبارزه ای را با گلوله، کشتار و              

. سرکوب مردم پاسخ خواهد داد            
 حکومت           ،حکومت اسالمی          

سرکوب، حکومت خفقان و                      
در .  حکومت مشتی جنایتکار است    

این نظام متحقق شدن هر گونه                
رفرم و اصالحات سرابی بيش               

بعبارت دیگر         .  نخواهد بود        
سرنگونی حکومت اسالمی پيش          
شرط هر گونه اصالحات، رفرم و      

. بهبودی در زندگی مردم است              
برای داشتن آزادی بيان، عقيده،            
تجمعات، تشکالت و احزاب                    
سياسی، برای متوقف کردن                     
ماشين آدمکشی جمهوری اسالمی،    
برای بهبود در زندگی زنان،                   
جوانان، کارگران و کودکان                    
سرنگونی این رژیم ضد انسانی            

 ساله    ٣٣تاریخ    .  ضروری است   
سرکوب هر صدای آزادی و                    
جنبشهای اجتمأعی زنان و                        
کارگران حکم سرنگونی این رژیم     
اسالمى جنایتکاران را به دنيا                 

جنبش .  اعالم کرده است                   
اصالحات در این رژیم اگر                      
انقالبی و برای سرنگونی رژیم             
نباشد از قبل حکم شکست خود را         

 .  صادر کرده است
 

 وقتی صحبت از شکست                 -٢
 ،جنبش اصالح طلبی ميشود                   

صحبت از اصالح طلبی حکومت       
ننگين اسالمی است و نه از                       
مبارزات مردم برای بهبود در                
زندگی خود و برای سرنگونی               

آن جنبشی که در        .  رژیم اسالمی  
ایران شکست خورد جنبش سبز و       
جنبش جناحی از حکومت برای            
اصالح و بزک کردن این رژیم              

مردم و    .  جنایتکار و کثيف بود         
هيچ جنبش انقالبی و مدرن                        
خواهان این نيست که این حکومت      

. جانی را اصالح و بزک کند                   
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مردم با تاریخی از خون و                  
زندان و سرکوب و مبارزه                
دیده اند که این هيوال اصالح             
شدنی نيست و باید هر چه                    
زودتر شرش را از سر جامعه         
کم کند و آزادی و رفاه و                        
ٔ بر قرار                  برابری در جامعه

اما جنبش سبز و یا                  .  شود
جنبشی که در گذشته به جنبش         

 خرداد معروف بود در                     ٢
سياست و استراتژی خود برای      
اصالح این رژیم جنایتکار                

امروز سران    .  شکست خورد   
این جنبش کروبی و موسوی            
در حبس خانگی بسر ميبرند و        
بسياری دیگر از سران و                    

این .  نيروهای آن در زندان           
جنبشی با نيروهای درهم                    
کوبيده، فراری و شکست                   

اما این جنبش را      .  خورده است 
. جناح دیگر رژیم شکست داد         

جناحی که برای حفظ نظام                 
ننگين اسالمی به سياست                    

. سرکوب مستقيم متکی است           
مردم که از جدال جناحهای                
رژیم استفاده کرده بودند تا                 
گور آنرا هر چه سریعتر بکنند        
با شکست جناح اصالح طلب          
رژیم مبارزه شان برای                       
سرنگونی با دیوار این جنبش          

و مستقيم و   .  روبرو نخواهد بود  
بدون هيچ مانع و حائل اصالح        

 کليت رژیم را نشانه                ،طلبی
 .خواهد گرفت

 

 اما شکست جنبش سبز               -٣
ضربه بزرگی به نيروها و                
جریانات سياسی بود که به زیر      
پرچم این جنبش رفته بودند و           
سياست و استراتژی و آینده               

. خود را به آن گره زده بودند            
بخش زیادی از جریانات                     
ناسيوناليسم پرو غربی بدنبال         
اصالح رژیم اسالمی بودند و          
همراه جنبش سبز شدند و به              

. زیر پر و بال این جنبش رفتند        
با شکست جنبش سبز این                    
جریانات بی سر پناه شده، بی           
افق، سر درگم، و دچار                         

اکنون !  پراکندگی و تشتت شدند   

٢٢٣شماره   
این جریانات بدنبال تعریف موقعيت       
سياسيشان و تعيين سياست و                        
ٔ بر اوضاع جدید              استراتژی مبتنی

بی افقی و خالء سياسی             .  ميباشند
موقيت کنونی این جریانات را                     

 .توضيح ميدهد
 

 از طرف دیگر شکست جنبش           -۴
اصالح طلبی در منطقه تير آخر به          
تابوت جنبش اصالح طلبی در ایران      

شکست جنبش برای اصالحات     .  بود
در منطقه استراتژی و سياست                    
کشوری جنبش اصالح طلبی را در         

. ایران با بن بست روبرو ميکند                 
مردم در کشورهای منطقه برای               

 برابری، آزادی به ميدان آمده         ،رفاه
جنبش برای سرنگونی                   .  اند

حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری         
جنبشى قوی است که در منطقه در            

استراتژی این جنبشها   .  جریان  است  
جارو کردن حکومتهای از نوع                 

این جنبشها   .  حکومت اسالمی است    
در ميدان هستند تا بساط این                           

امروز .  جنایتکاران را جارو کنند         
مشخصه جنبشها در منطقه                            
سرنگونی حکومتهای دیکتاتوری           
است و نه اصالح این رژیمها و                  
جمهوری ننگين اسالمی نيز راهی          

. جز این سرنوشت نخواهد داشت             
روزهای سرنگونی این رژیم جهل         

 .و جنایت دور نيست

 

 در حال حاضر چه     :يک دنيای بهتر  
ارزیابی ای از موقعيت سياسی در           
ایران دارید؟ دعوای باندهای                       
حکومت اسالمی و دزدیهای کالن           
حکومتی چه تاثيری بر موقعيت                

 سياسی جامعه داشته است؟ 
 

 موقعيت            :نسرين رمضانعلی           
جمهورى اسالمى بدتر از هر                      
زمانى است و دعواهاى درون                    
حکومتى تنها انعکاس این موقعيت          

آنچه که امروز بيش از       .  وخيم است 
 نه تنها براى     ،هر زمانی عيان است    

مردم ایران بلکه براى هر ناظر                 
خارجی که تنها اخبار ایران را                    

 واضح است که                  ،دنبال ميکند     
جمهوری اسالمی در بحرانی                      

این بحران    .  العالج گرفتار است       
تنها بحرانى اقتصادی نيست بلکه             
بحرانی همه جانبه سياسی و                         
اقتصادی و اجتماعی است که                      
جمهوری اسالمی را فلج کرده                    

رژیم اسالمى براى سرپا              .  است

نگهداشتن خود از هر تالش و                
سازمان دادن هر توطئه خونينى          

با پایان جنگ     .  دریغ نکرده است    
ایران و عراق توقعات مردم و               
وحشت سرنگونى حکومت را در       

براى مقابله سرکوبهاى     .  برگرفت
خشن و اعدامهای دسته جمعی را        

برای مرعوب کردن    .  آغاز کردند 
 سانسور و خفقان و                          ،مردم

سرکوب بيش از هر زمانی سایه          
منحوسش را بر سر جامعه ایران         

اما این اعدامها و سرکوب       .  گشود
و ایجاد فضای رعب و وحشت              
تنها سرنگونى را عقب انداخت             
ولى جامعه به این حکومت هار             

بعد از دوره اى      .  اسالمی تن نداد   
 ،مجددا اعتراضات باال گرفت              

شورشهاى شهرى شروع شد و             
در هر اعتراض حکم نابودی                 

 . نظام اسالمی در آن جاری بود

 

به جلو آمدن اصالح طلبان                        
حکومتی و شيپور اصالحات                 
اسالمى نه از سر قدرت رژیم                
بلکه از سر ضعف و استيصالش          

هدف اینبود که پتانسيل                .  بود
اعتراضی جامعه را قالب بزنند و        

اصالح طلبان   .  به کج راه ببرند        
براى حکومت وقت خریدند اما             
در کمترین مدت اعتراضاتی که          
در سالنها و در محافل و بخشا                 
نيمه مخفی و نيمه علنی در جریان  

رژیم .  بود به خيابانها کشيده شد         
مجددا به بدترین شکل و وحشيانه        

سيد خندان رئيس      .  سرکوب کرد  
جمهور که بعدها اشک تمساح               
ميریخت که گویا از جنایات                     

 در دوره او وسيع          ،بود"  بيخبر"
ترین سرکوب اعتراضات                       

. دانشجوئی و قتلها صورت گرفت     
اما رژیم اسالمى همين درجه از           
خودیهائى که اداى اصالحات در         
مى آوردند را تحمل نکرد و اینبار       

شال کاله             
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کرد و مرتجعى بدون عمامه را              
جلوی صحنه انداخت تا دنيا را به         

همه اینها به این      .  جنگ فرابخواند 
دليل بود که حکومت اسالمى                   
ميداند که مردم نميخواهندش و باید      
بقاى خود را به هر قيمت حفظ                 

اما مردم از اختالفات جناح        .   کند
ها در دوره مضحکه های                          
انتخاباتى استفاده و تالش کردند             
فضا انتخاباتى را به فضاى                       
اعتراض عليه حکومت تبدیل کنند       
و خواستهای برحق خود را اعالم         

 ،افزیش دستمزد            .  ميکردند
 ، بيکاری ،اعتراض به بی مسکنی    

 و فحشا       ، اعتياد   ،فقر روزافزون   
مسئله محوری جامعه شد و                       
جوانان و زنان از این فرصت                 
استفاده کرده و تالش ميکردند با            
درهم شکستن قوانين اسالمى                  

 . نخواستن شان را اعالم کنند
 

احمدى نژاد تير خالص زن                      
علمدار تقابل با غرب و سياست             

قرار بود در    .  خارجى تهاجمى شد   
خارج تعرض کنند و در داخل                 

"بکوبند انرژى هسته اى حق            . 
به همه چيز حکومت    "  مسلم ماست 

تبدیل شد تا بلکه بتواند بسيج                     
ناسيوناليستى بکند و البته بخشى           
از اپوزیسيون مرتجع را به دنبال         

اما کفگير این سياستها    .  خود کشاند 
 ،سریعا به ته دیگ خورد                            
 ،تحریمهای اقتصادی تشدید شد            

بار دیگر سياست وقت خریدن و            
 اما بحران    ،سازش را پيش گرفتند    

اینبار به  .  عميق تر و عميق تر شد      
سفره کارگران تهاجم شان را                   

سياست حذف      .  شدیدتر کردند      
سوبسيدها که گوشه اى از سياستى      
بود که از دوره رفسنجانى و بعد            
خاتمى بخشهاى دیگرش مثل تغيير     
قانون کار و خصوصى سازى و           
تعدیل و سياستهاى بانکى و غيره          
اجرا شده بود در دستور قرار                  

جمهورى اسالمى با              .  گرفت
افزایش بهاى سرسام آور نفت و             
تهاجم به سفره کارگران هنوز                 
نتوانست ذره اى از بحران را حل         

. کند و مجددا به جان هم افتادند               
مضحکه بعدى انتخابات نقطه اى         
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شد که دست به تصفيه هاى                 
درونى زدند که ماجراى آنرا            

بحران تشدید شد و    .  همه ميدانند 
مجددا خطر سرنگونى به اوج         

احمدی نژاد و حکومت       .  رسيد
اسالمى با اجرای طرح حذف          
سوبسيدها و سرکوب و قتل عام   

 مجددا جامعه            ،و کهریزک     
معترض و ميليونی که در                   
خيابانها عليه نظام حضور                 
داشتند را موقتا وادار به عقب          

ماشين اعدام وسيعا   .  نشينی کرد 
فعال شد و با ایجاد فضای                    
امنيتی و حکومت نظامى خود         

نه فقط     .  را سرپا نگهداشتند        
حکومت نظامی در شهرها                
بلکه در مراکز مهم کارگری            
اختناق به اوج رسيد و حتی به          
بازدید بدنی کارگران در                     
صنایع پتروشيمى و ماشين                
سازی و ذوب آهن و                               
پاالیشگاهها و نيروگاهها برق        

سرکوب .  مباردت ميکردند       
فعالين کارگرى وحشت رژیم          
را نشان ميداد که اینبار ترس            

 . از کجاست
 

حدف سوبسيدها بيش از پيش           
جامعه و مردم را به ناامنى و            

فقر تشدید  .  مشغله نان سوق داد    
شد و تحریمهای اقتصادی که           
دودش مدتهاست به چشم مردم        
ميرود زندگی ميليونها انسان را     

جمهوری .  به تباهی کشاند           
اسالمی برای بقای خود تنها             
راهی که ميشناسد وعده و                   
وعيد و قولهای سرخرمن                   
نيست بلکه سرکوب سياسى و         
اعمال فقر و گرسنگى براى              

از .  زمينگير کردن مردم است     
یک طرف نان مردم را گرو             
گرفت و از طرف دیگر با                   
چوب اخراج و بيکار سازی و         
سرکوب بيرحمانه تاکنون ادامه     

این تصویر واقعی      .  داده است  
اما .  جمهوری اسالمی است         

اوضاع منطقه و دنيا و بویژه            
عقب نشينى اسالم سياسى                   
وضع حکومت را بدتر کرد و          
طوفان سرنگونى اینبار از                

٢٢٣شماره   
دریچه هاى دیگرى تالشهاى                       

. حکومت را با شکست مواجه کرد          
جمهوری اسالمی موقعيت خود را          

. ضعيفتر از هر زمانی می بيند                  
رژیم برای بقای خود فضا سازی              
ميکند و سعی دارد مردم را بخشا              
سرگرم پروژه هائی بکند که انگار          
مردم دعواهای جناحهای رژیم را            

. نمی بينند و دالئل آن را نميشناسند          
در حالی که سران حکومت با                      
جناحهاى مرتجع موسوم به اصوگرا     
و اصالحگر و انحرافی و ليبرال               

 ،مشغول جنگ و جدال درونى است      
ناچارند براى کسب حقانيت در                   
مقابل مردم دست همدیگر را کمى            

همه شان از هدیگر پرونده      .  رو کنند 
. هاى قطور دزدى و جنایت دارند            

هر جناحی اسناد و مدارکی رو                   
ميکند که طرف مقابل چطوری و             

" بيت المال "چگونه و تا چه ميزان         
البته این   .  را حيف و ميل کرده اند          

افشاگریها در یکی دو ماه اخير                    
درست بعد از اتمام           .  شروع نشد   

جنگ ایران و عراق و به ميدان                  
آمدن مردم این روند شروع شد و به         
جائى رسيد که حتی مدارک جعلی            
تحصيلی و عياشيها و فساد همدیگر        

 . را لو می دادند
 

اخيرا و با نزدیک شدن مضحکه               
انتخابات مجلس باز نمایش افشاى            
فساد آغاز شده و گوى سبقت از                   

حاال بحث بر سر      .  همدیگر ميربایند 
کوخ "اختالس بيسابقه حکومت                 

است که    "  مستضعفين"و    "  نشينان
هر کدامشان صاحب دهها کارخانه         
و ميلياردها پول در بانکهاى مختلف       

دزدی و چپاول می کنند و این            .  اند
پولهای سرسام آور را به بانکهای             

اینها .  خارج کشور منتقل ميکنند           
بنظرم نشان از یک چيز دارد اینکه         
جمهوری اسالمی می داند رفتنی              

ميداند مردم سالهاست حکم به      .  است
سرنگونيش دادند و همه در تالش             

سر .  براى فرار و بردن سهم هستند       
پيچ هر کوچه این جنایتکاران                      
مزدور تا آخرین ریال باال ميکشند و       

این .  بعد پناهنده کشوری ميشوند           
ثروت مردمی است که امروز به               

این ميلياردها   .  لقمه نانی نياز دارند      
پول زندگی ميليونها کودکی است که      

این پولهاى  . از تحصيل محروم شدند 
ميليونها جوان است که امروز با                
دستفروشى سعی می کنند لقمه نانی         

این پولها حقوقهای معوقه     .  تهيه کنند 
 ، ماشين سازی        ،کارگران نساجی    

نفت و گاز و ميليونها خانواده                       

کارگرى است که تالش و                          
اعتصاب برای دریافت حداقل               
خواستشان و پرداخت حقوقهای           
معوقه شان با زندان و شکنجه                

جنبش سرنگونی    .  پاسخ ميگيرد   
انقالبی رژیم سرمایه داران                     
اسالمی مدتهاست شيپورش را به        

 .صدا در آورده است

 

 منطقه          :يک دنيای بهتر                   
خاورميانه دستخوش بزرگترین          

نقاط قوت و           .  تغييرات است     
ضعف این تحوالت کدامند؟                     
موقعيت جنبشهای اجتماعی در            
این تحوالت را چگونه ارزیابی            

 ميکنيد؟ 

 

 این تحوالت         :سياوش دانشور    
بزرگ یک محصول درهم                      
شکستن چهارچوبهاى مستقر                 

واقعيت اینست که       .  پيشين است   
خاروميانه و شمال آفریقا در                   
انتهاى این دوره انقالبى به شکل          

 همانطور که      ،سابق نخواهد ماند     
بلوک شرق به شکل سابق                         

ما در ابتداى    .  نتوانست ادامه دهد   
این تحوالت برخالف تبئين هاى          

" بهار عربى     "رایج که آنرا                 
 و منظورشان مسائل ویژه     ،ناميدند

این منطقه بود که گویا ربطى به            
 تاکيد  ،مسائل جهان معاصر ندارد    

کردیم که ماهيت این تحوالت ابدا        
نيست و محدود به                "  عربى"

خاورميانه و شمال آفریقا نخواهد        
بهار "آنچه به اشتباه       .  شد و نشد    

 خود بخشى از     ،ناميده شد "  عربى
تغييراتى است که دنياى سرمایه           

تغييراتى .  دارى از سر ميگذارند      
که سر و ته آن براى سردمداران          
و ایدئولوگهاى بورژوازى نامعلوم    

همينطور روشن است که         .  است
بحران اقتصادى جهان سرمایه             

دارى و                
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پيامدهاى آن در کشورهاى حوزه         
کار ارزان و دیکتاتورى خشن               
عميق تر خواهد بود اما در عين             
حال محدود کردن کل این تحوالت       
به تاثيرات بحران اقتصادى                     
سرمایه دارى نيز جواب دقيقى به         
چرائى تحوالت در این کشورها            

بسيارى از این کشورها           .  نيست
بعد از دوره کولونياليسم و تحت             
چهارچوبهاى امپریاليستى شکل          

 مردم محروم در این                    ،گرفتند
منطقه براى دهه هاى متمادى                 
تحت شدیدترین فشارها و سرکوب      
و استثمار وحشيانه قرار داشته               

 ، کودتا      ، تحقير      ،بيحقوقى.  اند
 جدائى هاى تحميلى    ، اشغال ،جنگ

 ،بدليل منافع قدرتهاى جهانى                  
زندگى تحت حاکميت سياسى                  
فاميلها و شيخ هاى مرتجع اسالمى      
یا نظاميان و ارتجاع                                       

 سهم این مردم از            ،ناسيوناليستى
زندگى طى ده هاى متمادى بوده            

 . است
 

این ساختار سياسى و فرهنگى که         
با شدیدترین تبعيض ها همراه                 

 تنها تحت چهارچوب جنگ         ،بوده
سرد  و حمایت قدرتهاى جهانى              

اما بدنبال    .  ميتوانست ادامه یابد       
طلوع "پایان جنگ سرد و آغاز             
 افق    ،"خونين نظم نوین جهانى           

تغييرات مجدد از هر سو گشوده            
نکته اى که منصور حکمت          .  شد

بدرستى همان زمان بر آن تاکيد             
تحوالت بزرگ کنونى     .  کرده بود  

چيزى جز روبرو شدن جهان با             
آغاز تغيير در این منطقه و طرح          

. مجدد سواالت قدیم و جدید نيست        
واقعيت اینست که دوران حاکميت       
فاميلى و دیکتاتوریهاى مادام                   
العمر بورژوائى به پایان رسيده            

مردم محروم در ابعاد                .  است
تغييرى .  ميليونى خواهان تغيير اند   

 ،براساس حق زندگى کردن                     
 نفى تبعيض و              ،حرمت داشتن    

 و  ،نابرابرى و فساد و دیکتاتورى      
. براى آزادى و برابرى و رفاه               

تغييرى که خواهان پایان دادن به          
سيستم سياسى و امتيازات                          
اقتصادى و مناسبات اجتماعى                
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بشدت تحقير آميز و غير                      
بحران اقتصادى   .  انسانى است  

جهان سرمایه دارى این پروسه      
نباید .  را تشدید کرده است              

فراموش کرد که طى دهه هاى        
 همين   ،گذشته در این کشورها      

حکومتهاى مرتجع سرمایه               
دارى دمار از روزگار                         
کارگران و اکثریت مردم در            

قبل از آغاز امواج               .  آورند
بحران این مردم همه چيزشان         
را تحت سياستهاى موسوم به           
خصوصى سازى و نسخه هاى      
بانک جهانى و راست افراطى        

تفاوت .  از دست داده بودند            
 فقر  ،طبقاتى به اوج رسيده بود      

 فساد    ،و بيکارى و گرسنگى         
 بيحرمتى و      ،سياسى و ادارى     

بيحقوقى و سرکوب شدید به              
داده زندگى مردم تبدیل شده               

 . بود
 

همينطور جنبشهاى سنتى                   
بورژوائى اعم از ناسيوناليستى     
و اسالمى که هر کدام براى               
دوره هائى به چهارچوبهاى              
سياسى و اعتراضى شکل                  

. ميدادند بى افق شده بودند                  
سيکل ارتجاعى ناسيوناليسم            

آنتى "عرب و اسالميسم و                  
که این آخرى             "  امپریاليسم

چيزى جز نسخه چپ                             
ناسيوناليسم ميليتانت عرب               

 نتوانستند در این تحوالت      ،نبود
بعنوان پرچم سياسى و رهبر            

همينطور نباید     .  ظاهر شوند    
تمایالت نسل جدید در متن                  
دنياى ارتباطات و توقعى که             
ایجاد کرده است و یا فشار                  
اعتراض به بيحقوقى و بردگى       
زنان در یک منطقه مهم و                   

. ثروتمند جهان را نادیده گرفت     
 این تحوالت         ،بطور خالصه    

بزرگ در پایه اى ترین سطح          
چيزى نيست جز واکنش                      
کارگران و محرومان به سيستم      
سياسى و اقتصادى سرمایه               

واکنشى .  دارى و مصائب آن        
که با زخمهاى دیرینه و                        
تاریخى ترکيب شدند و خواست     

٢٢٣شماره   
روشن آن پایان دادن به این اوضاع          

بدون درک این        .  رقت بار است       
چهارچوبها و زمينه هاى اجتماعى          
و تاریخى مادى در این جوامع پاسخ        
دادن به چرائى این تحوالت سطحى        

 .  و ژورناليستى خواهد بود
 

نفس .  نقاط قوت این تحوالت بسيارند 
اینکه این خيزشهاى توده اى و                     
انقالبى چهره جهان را تغيير داده              
است و الگوى التحریر را تا بغل                
گوش کاخ سفيد و کشورهاى                         
پيشرفته سرمایه دارى و حتى                      
اسرائيل برده است به اندازه کافى             

یک .  بيانگر جایگاه و اهميت آنست       
جنبه مهم دیگر اینست که مضمون           
این تحوالت با گذشته سياسى این               
جوامع در مسير یک تعيين تکليف            

جنبشهائى شکست خوردند و       .  است
به پایان راه رسيدند و دستکم دیگر           
نميتوانند چهارچوبى براى قالب                

به .  زدن اعتراض محرومان باشند       
همين دليل این تحوالت نه در                        
چهارچوبهاى سنتى ناسيوناليسم                

 نه اسالميستها شکل           ،عرب است   
 و نه ناسيوناليسم چپ و          ،دهنده آنند 

جریانات ضد آمریکائى و ضد                    
 و یا جنبشهاى کودتائى                    ،یانکى

مخملين بعد از فروپاشى دیوار                    
برلين که دمکراسى ریگان و تاچر           

. قلمداد ميکردند   "  قبله آزادى   "را    
که بسيارى از    "  انقالب نان "عنوان  

ناظران سياسى به این تحوالت                   
 اگرچه براى یک مارکسيست       ،دادند

تحليل نادقيق و نادرستى از انقالب          
است اما ویژگى و ماهيت ضد                      
کاپيتاليستى این تحوالت و حاشيه اى      
شدن جنبشهاى ارتجاعى و سنتى               
قدیمى بورژوائى را بدرستى بيان             

یک نقطه قدرت دیگر این           .  ميکند
تحوالت ویژگى منطقه اى و فرا                
کشورى آنست که در تاریخ دوره              

ابعادى که    .  مدرن بى نظير است         
حتى به چهارچوب منطقه اى محدود      
نشد و در متن پيامدهاى بحران                    
اقتصادى و یکه تازى دولتهاى                    

امروز .  سرمایه دارى جهانى شد          
همه این واقعيت را پذیرفته اند که              

 . التحریر جهانى شده است
 

این یک معنى ساده دارد و آن                        
اینست که مشکالت اساسى بشریت         
کارگر از خاورميانه و شمال آفریقا         
تا آمریکاى شمالى و اروپا و                         

 ،سراسر جهان سرمایه دارى                      
یک .  عليرغم تفاوتهائى یکسان است    

مسئله اساسى دیگر نقش طبقه                
کارگر و اردوى محرومان در               

این .  پيش راندن این تحوالت است    
رویدادها از جنس جنبشهاى                    
کالسيک و انقالبى اند که با تمام           
محدودیتهاى تاریخى و سياسى             
خود چهره جهان را دگرگون                  

نباید فراموش کرد که     .  کرده است 
دو دهه پيش و بدنبال فروپاشى              
دیوار برلين و سقوط بلوک                       

 ،سرمایه دارى دولتى در شرق             
تنها افق پيش روى جهان براى              

همه .  سرمایه دارى بود    "  آزادى"
جا روشنفکران قلم به مزد به                   
تملق سيستم کنونى نشستند و سخن     
گفتن از تغييرات رادیکال و                     
کارگرى و کمونيستى مهجور                

در چپ ترین         .  محسوب ميشد    
شکل به طبقه ما توصيه ميکردند         
که براى تحميل اصالحاتى در               
سيستم سياسى و ادارى سرمایه             

ميگفتند .  دارى باید تالش کرد            
دوران تغييرات بزرگ و                           
ارزشهاى جهانى و چهارچوبهاى       

. جهانشمول به پایان رسيده است         
در مورد نقاط قوت به نکات مهم          

از .  دیگرى ميتوان اشاره کرد           
جمله به حاشيه رفتن جناح هاى             
چپ و مرکز بورژوازى که با                

تشت رسوائى   "  اپيدمى التحریر  "
دمکراسى و رفرميسم شان از بام        

همينطور باب شدن مجدد          .  افتاد
 برآمد  ،سنت عمل مستقيم توده اى      

 نقش  ،اعتصابات بزرگ کارگرى   
 ،کارگران در سرنگونى دولتها            

برپائى نهادهاى اعمال اراده توده        
 ،اى که هر روز گسترش مى یابد        

و مساعد شدن فضاى سياسى                  
براى بميدان آمدن قویتر جنبشهاى      
رفع تبعيض و خواست                                
سکوالریسم که اسالم سياسى را           
بعنوان نيروى ذخيره بورژوازى        

 . هدف قرار ميدهد
 

نقاط ضعف در سطحى عمومى            
٨صفحه تر ناآمادگى        



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياسى طبقه کارگر در دوره انقالبى      
کنونى براى اعمال رهبرى و کسب         

این .  یک پيروزى کارگرى است           
مسئله در عين حال که بسيار                          
دردناک است ابدا کسى را شوکه                

دیکتاتوریهاى سرمایه در        .  نميکند
این کشورها شکل گرفتند و حمایت          

" خطر"شدند که در چنين روزهائى       
بالفصل کارگر و کمونيسم جدى                

سرکوب خونين و ترور و             .  نباشد
کشتار وسيع کمونيستها و حتى                    
مدرنيستها و آزادیخواهان رایج بود         
تا ارتجاع سياسى و نظامى بتواند               
نقش سگ پاسبان استثمار شدید طبقه      
کارگر و اداره جامعه به سبک                     

اگر .  قرون وسطى را تامين کند              
دولت به اصالح جدید طنطاوى و              
عمر سليمان در مصر که شرکاى              

 اولين اقدامشان   ،جنایت مبارک بودند  
 این      ،قانون منع اعتصاب است               

بروشنى براى هر ناظر غير                         
مغرضى پالتفرم ارتجاع بين المللى        

فقدان .  سرمایه دارى را بيان ميکند        
احزاب واقعا کارگرى و کمونيستى         
که بتوانند افق سوسياليسم را در متن        
دوره انقالبى پيش روى جامعه                    

 به ناسيونال رفرميسم این          ،بگذارند
شانس را ميدهد که بعنوان جناح                 
چپ ظاهر شود و در کنار سرکوب          
بورژوازى در شيپور گوشخراش و        

بدمد و    "  حاکميت ملى   "ارتجاعى    
کارگران را به حمایت از                                 

 . بورژوازى دعوت کند

 

 دو جنبش وسيع طبقاتى        ،بطور کلى 
در این تحوالت در کشمکشى واقعى       

جنبش :  و سنگين درگيرند                    
بورژوازى که تالش دارد با جمع              
کردن انواع گرایشات ارتجاعى                 
درون طبقاتى اش اعم از                                  

 ، اسالميستها                          ،ناسيوناليستها
رفرميستها و ليبرال ها وضع موجود      

هدف این جنبش وقت      .  را اعاده کند   
خریدن براى بازسازى ماشين دولتى      
سرکوب و شکست اردوى انقالبى            

جنبش دوم جنبش طبقه کارگر      .  است
کمپ رادیکال که     .  و متحدین آنست    

تغيير واقعى ميخواهد و در شعارها         
و اعتراضات و سنت مبارزاتى و              

 

  ،تحوالت جهان
 ...تحوالت در ايران 

اعتصابات و نوع سازماندهى اش              
جنبش برابرى حقوق    .  تفکيک ميشود 

زنان که در این کشورها وسيعا                     
سرکوب شده و حتى بزنان در                        
جاهائى حق رانندگى و راى دادن به          

 نيروى   ،همين شيخ ها را هم ندارند          
مهم دیگرى است که هم باید با اسالم          
سياسى و ارتجاع تازه به قدرت                    
رسيده بجنگد و هم با رسوبات ضخيم       
مردساالرى و کهنه پرستى دست و           

جنبش رادیکال نسل      .  پنجه نرم کند     
جدید که توقعاتش را از دنياى                         
پيشرفته امروز ميگيرد نيز نيروئى          
است که در ميليتانسى این تحوالت             

. بدرجه زیادى نقش ایفا کرده است            
این جنبشهاى پيشرو و برابرى طلب        
عليرغم هر پيشروى به تنهائى                      
نميتوانند وضع کنونى را دگرگون             
کنند و متحدین بالقوه جنبش                              
سوسياليستى و عدالتخواهانه                          

 . کارگرى اند

 

مبارزه و کشمکش بر سر آینده هنوز        
بحران سرمایه دارى در      .  ادامه دارد 

سطح جهانى هر روز عميق و عميق        
تر ميشود و افق سقوط اقتصادهاى             

بنا .  مهم یک احتمال واقعى است              
براین مسئله به تنهائى در مصر و یا          
تونس و یمن و ليبى خاتمه پيدا                        

در ایندوران پر تحول                  .  نميکند
پرولتاریاى انقالبى و کمونيست                  
شانس این را دارد که به کمبودهایش         

 نيازهاى سازماندهى حزبى     ،فائق آید 
 احزاب    ،و توده اى را پاسخ دهد                

 ،کمونيستى کارگرى اش را برپا دارد     
شوراها را بعنوان ارگانهاى اعمال           

 ،قدرت توده اى سازمان دهد                          
تعرضى سراسرى را براى تامين              
حداقل معيشت جامعه و اکثریت                   

 و مهمتر        ،محرومان صورت دهد       
خود را بعنوان یک آلترناتيو به                     
جامعه در مقابل سيستم سرمایه دارى       
بشناساند و گامهاى اساسى را براى           
یک انقالب کارگرى و برپائى جامعه      
اى آزاد و خوشبخت سوسياليستى               

پيروزى و شکست هر دو           .  بردارد
آینده تماما در گرو              .  محتمل اند    

پراتيک انقالبى و کمونيستى طبقه             
 . *کارگر است

٢٢٣شماره   

 

 !انقالب از خانه شروع شود
 شعر جنبش اشغال وال استريت در نيورک آمريکا

 

 محمود احمدى

 اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر،          سپتامبر مردم معترض به    ١٧از  
 هفته  ٣و برای   .  بيکاری در یکی از پارک های نيورک جمع شدند         
 مبارزه خود ادمه        است که عليرغم سرکوب و دستگيرهی پليس به         

 وال استریت و بانکها و سرمایه           این جنبش در اعتراض به    .  ميدهند
 . داران، خود را جنبش اشغال وال استریت نام گذاری کرده است

 

. بانکها را مجبور کنيد تا بپردازند       :  شعارهای آین جنبش این است     
 در صد از     ٩٩ در صد از مردم هستيم و از حقوق              ٩٩ما نماینده   

انقالب از خانه    .   در صد ميلياردها دفاع ميکنيم        ١مردم در مقابل      
 ٢پليس در یکی      .   جنگ      به   نه.  از دنيا یاد بگيریم     .  شروع ميشود 

 نفر از مردم معترض را            ٧٠٠روز گذشته بطور وحشيانه اى            
     مایکل وتنر از سازمان دفاع از حقوق مدنی به                   .  دستگير کرد  

 خالفی دست       خبرنگارن گفت جرم دستگير شدگان این نيست که به         
 در   ٢٠زدند جرم این دستگير شدگان همانند دستگير شدگان ج                    

 سيستم این است که دولتها نميخوهند تا               تورنتو و سایر مترزین به     
 . این مردم در خيابان باشند

 

 دیگر شهرهاى آمریکا از قبيل           دامنه جنبش اشغال وال استریت به      
شيکاگو، بوستون، لوس آنجلس، و سن فرنسيسکو کشيده شده                        

برخی از هنرمندان هاليودی از قبيل مایکل مور، سوزان                 .  است
اتحادیه .  اند  سارندون، و الک بلدوین از این مبارزات حمایت کرده          

     حمل نقل و اتوبوس رانی نيورک از انتقال دستگير شدگان به                       
 حمایت از جنبش اشغال وال استریت                    زندانها سر باز زد و به          

 جامعه      جنبش اشغال وال استریت برای خبر رسانی به        .  ٔبرخواست
     به   و برای شکستن سانسور رسانه های مزدور به انتشار روزنامه          

  *.اسم وال استریت اشغال شده دست زد

 

 اطالعيه خبری
 

 خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در گوتنبرگ
 

واحد گوتنبرگ حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنطور تسهيل گردهم آیِی اعضاء و      
 2011 اکتبر 4دوستداران حزب اولين جلسه خانه حزب در گوتنبرگ را در تاریخ 

جلسه با خوش آمد     .  با شرکت تعدادی از اعضاء و دوستداران حزب برگزار کرد            
گویی کریم نوری و یک دقيقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم                   

سپس نادر رضا نژاد با بحث حول قانون مجازات اسالمی در                              .  شروع شد  
بخش دوم برنامه با بحث       .  خصوص اعدام به اهميت الغای حکم اعدام  پرداخت             

داغی در مورد رژیم جنایتکار اسالمی و لزوم سازماندهی مبارزه در جهت                             
 . شب ادامه پيدا کرد20سرنگونی این ماشين کشتار اسالمی تا ساعت 

 

 مسئول خانه حزب گوتنبرگ، سينا عيوضيان دوره

04/10/2011 
 

 واحد گوتنبرگ سوئد -حزب اتحاد کمونيسم کارگری



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رفتار هر جامعه با کودکان محک        
درجه انسانى بودن و آزاد بودن آن  

حق کودک بر هر         .  جامعه است  
مالحظه و منفعت ملى، نژادى،             
اقتصادى، سياسى، ایدئولوژیک و      

تضمين رفاه و   .  مذهبى ارجح است  
سعادت هر کودک، مستقل از                  
 .وضعيت خانوادگى با جامعه است

 

در دو دهه اخير روز کودک به               
عنوان یک روز مهم در مبارزه             
برای یک زندگی در خور کودکان       

این .  در ایران بدل گردیده است           
امر مدیون فعالين دفاع از حقوق            
کودکان است که تالش کرده اند که  
شرایط غير انسانی که بر کودکان        

. در ایران می رود را تغيير دهند          
آيفرخواستهای اعالم شده در                  
اجتماعات و مراسمهای روز                  
آودك در شهرهای مختلف بر                 
عليه شرایط ظالمانه ای آه بر                  

 ، آودآان خيابانی         ،آودآان آار    
آودآان گرسنه و بی سرپناه                      

 ارائه قطعنامه های بسيار        ،ميرود
مترقی و رادیكال در دفاع از حق          
آودك و حرمت آودك نشان از               
این داشت آه جنبشی نوینی در                
حال شكل گيری است آه امر                   
آودك را محور خود ميداند و                   
 .آودآان را مقدم بر هر مصلحتی

 

در جای جای دنيای امروز                        
کودکان قربانيان بی دفاع در برابر     
فقر، جنگ، آوارگی و بيخانمانی          

دنيایی که در آن گرسنگى،      .  هستند
بى مسكنى، بى دارویى، آار                    
طاقت فرسا، توهين و تحقير و                
تبعض، جنگ، دست درازى                   
مذاهب و دهها موردى آه به چشم        
دیده نميشود زندگى آودآان را               
آامال به نابودى آشانده و مرگ              
دهها آودك در هر دقيقه عمق این         

 . فاجعه را نشان ميدهد

 

سيستم  سرمایه دارى و دولتهاى           

 

 در روز کودک 
 !کيفرخواست کودکان را در مقابل جامعه قرار دهيد

 

 کريم نورى

حافظ این نظام مسبب اصلی             
اوضاع نابسامان زندگی                     
کودکان در این دنيای ضد                   

دولتهایى آه بر     .  کودک هستند  
آاستى ها و شرایط زیستى                 
آودآان آامال واقفند و مرگ و        
مير آودآان را تنها نظاره                  

عملکرد این سيستم یک       .  گرند

جنایت سازمان یافته عليه                   
زندگی و حيات کودکان  در               

کار .  تمامى نقاط دنيا هست            
کودک عرصه دیگری از این          
جنایت سازمان یافته عليه                   

 . کودکان است

  

در ایرانی که فقر بی داد می              
کند و به گفته خود دست                        
اندرکاران حکومتی اکثریت            
عظيمی از مردم در فقر زندگی      

وضعيت کودکان به      .  می کنند  
. مراتب فاجعه بارتر است                 

مليونها کودک گرسنه، بی                 
مسکن و بدون حداقل امکانات        

مليونها کودک  .  بهداشتی هستند 
از رفتن به مدرسه و حق                      

در ایرانی    .  تحصيل محرومند   
که در یک کالم جهنمی برای           
همه و بویژه کودکان آفریده اند        
و حق کودکی مليونها کودک را      

 .به یغما برده اند

٢٢٣شماره   

در این هيچ تردیدی نيست که تنها با         
خالصی از جمهوری ضد کودک             
اسالمی و بر چيدن نظام وارونه                 
سرمایه داری می توان یک زندگی          
شاد، مرفه، ایمن و خالق را برای             

در ایران روز   .  کودکان تضمين کرد  
جهانی کودک ميتواند مناسبتی باشد        
برای اعتراض به وحشيگری و                 

خشونت سيستماتيک به کودکان و            
باید به پيشواز      .  حقوق انسانی آنها     

این روز رفت وآن را به روز نوید            
دادن یک دنيای بهتر برای کودکان          

این روز برای مدافعين         .  بدل کرد  

حقوق کودک فرصت مناسبی                
است که با به خيابان آمدن و                      
تشکيل اجتماعات پرچم دفاع از           
حق جهانشمول کودکان را                        

 : برافرازند و اعالم کنند که

 

 !هيچ کودک نبايد گرسنه بماند

هيچ کودکى نبايد کار کند و 
 !استثمار شود

هيچ کودکى نبايد بى مسکن و بى 
 !سرپرست باشد

هيچ کودکى نبايد از تحصيل 
 !محروم باشد

هيچ کودکى نبايد از بهداشت، 
 !تفريح و ورزش محروم باشد

هيچ کودک نبايد مورد آزار و 
خشونت جسمى و جنسى قرار 

 !گيرد

هيچ تبعيضى نبايد بين کودکان 
 !دختر و پسر وجود داشته باشد

هيچ نهاد مذهبى نبايد بر زندگى 
 !کودکان دست اندازى کند

 

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع ! کارگران
مجمع عمومى تجمع ! عمومى متکى شويد

طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر 
!توده کارگران است  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

راجع به پيوستنم به حزب اتحاد              
کمونيسم کارگری، باید اشاره کنم        
که دالیل متعددی باعث پيوستنم به       
حزب اتحاد شد که در زیر به آن             

 .می پردازم

 

بدون شک حزب اتحاد کمونيسم            
کارگری حزب ایده الی که از هر          
لحاظ قابل قبول من باشد نبوده و             
چنين حزبی حداقل در اپوزیسيون       
ایران وجود ندارد، اما باید اشاره          
کنم که من نمی خواهم احزاب که           
محصول جامعه هستند را ایده                 

هر حزب حتی پيشرفته      .  اليزه کنم 
ترین احزاب کمونيستی فارغ از           

. نقص و مشکل نبوده و نيست                 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری هم        
به مثابه ی یک حزب تازه تاسيس         
نمی تواند فارغ از این نواقص چه        
تئوریک و چه سياسی و تشکيالتی      

من به مثابه ی یک عضو            .  باشد
فعال از این حزب به سهم خود                 
برای رفع هر نقصی آماده ام و با           
افتخار حاضرم هر وظيفه ایی را          

 .قبول نمایم

 

بعد از انشعاب کمونيسم کارگری         
از حزب کمونيست ایران و کومه         
له، عليرغم نظریات دقيق کمونيسم     
کارگری در آن مقطع به نسبت کل        
آثار مارکسيستی آن دوران و                   
عليرغم انتشار دهها اثر تئوریک         
و قابل رجوع، به دليل بمباران                
تبليغاتی ناسيوناليست های درون         
کومه له و چپ های متمایل به                  
راست این جریان، در کردستان و        
مهندسی افکار از طریق رادیو و          
نشریه و هوادارانشان، بيشتر                  
مردم کردستان که سابقا تحت تاثير  
کومه له کمونيست دوره                              
مارکسيسم انقالبی و منصور                   
حکمت بودند، به منصور حکمت         
و کمونيسم رادیکال و کارگری              
جين جين فحش می دادند و حتی             
در بسياری از موارد زیر تاثير              
ارازل و اوباش ناسيوناليست و بی       

 

کمونيسم چرا به حزب اتحاد 
 پيوستم؟کارگرى 

 

 حسن معارفی پور

خاصيت درون این حزب                   
منصور حکمت را همچون               

 .خائن نام می بردند

 

کومه له در آن دوران نقد                     
سياسی به خط کمونيسم                        
کارگری نداشت و نمی توانست     
داشته باشد، چون کومه له از            
لحاظ تئوریک بسيار ضعيف           
شده بود و تمام کادرهای                      
برجسته کومه له و حزب                     
کمونيست ایران با کمونيسم              

چندین .  کارگری همراه شدند       
سال کومه له و حزب                              
کمونيست ایران و دیگر                       
ناسيوناليست های درون این            
جریان در تپل و دهل کوبيدند           
که گویا کمونيسم کارگری                  
خيانت کرده و از ترس فرار             
کردند و نتوانستند در اردوگاه          

  .کنند" مبارزه" بمانند و

 

البته مبارزه از نظر کومه له             
تنها با مبارزه ی مسلحانه                    
تداعی می شد و در دوران                  
منصور حکمت هم هميشه                 
تشکيالت کردستان را مبارز و      
انقالبی و تشکيالت خارج                  
کشور را غير انقالبی و پاسيف       

اگر چه     .  تعریف می کردند        
منصور حکمت با این فرهنگ        
فدایستی و چریکيستی در                   
حزب کمونيست ایران هم به             

به هر حال    .  شدت مبارزه کرد   
منظور از این  یادآوری ها این         
است که من نيز به عنوان                    
عضوی از جامعه تحت تاثير           
سم پاشی کومه له و                                  
ناسيوناليسم کورد عليه                         
کمونيسم کارگری و شخص             
منصور حکمت قرار گرفته و         
تا حدود زیادی دید منفی به                 

 .منصور حکمت داشتم

 

زمانی که ایرج آذرین و                       

٢٢٣شماره   
یارانش تحت تاثير کشمکش های              
درون جامعه و عروج اصالح                    
طلبان، از تحزب کمونيستی                         
رویگردان شده و در تالش برای               
بسيج کردن طبقه ی کارگر، پشت             
این یا آن جناح از بورژوازی                       

" در دفاع از مارکسيسم     "برآمدند و    
ها توسط  "  چشم انداز و تکاليف     "و  

آقایان تازه اصالح طلب به نگارش          
، بعد از   "کمونيست"درآمد، کومه له    

سالها، تازه توانسته بود از لحاظ                 
تئوریک یک سوژه گير بياورد که           
ضعف تئوریکش را با اتکا به این             

 -تئوریهای رفورميستی امثال آذرین     
مقدم  جبران کند و بتواند در نقد                   
کمونيسم منصور حکمت دست به            

اگر چه کومه له هيچگاه          .  قلم شود  
نتوانست به جز باز کردن یک سری       
مسائل تشکيالتی در مورد کمونيسم        
کارگری و منصور حکمت یا تکرار      
خزعبالت آذرین، حتی یک مقاله             
سياسی قابل رجوع منتشر نماید و             
هميشه سکوت را بر اعالم موضع           

. و فرار را بر قرار ترجيح می داد            
اما بعد از انتشار در دفاع از                          
مارکسيسم ایرج، این مانيفست کومه      
له، تمام دهان ها عليه کمونيسم                    
کارگری باز شد و بيشر اعضای این    
حزب شروع به لجن پراکنی به                   
منصور حکمت و کمونيسم کارگری      

 .کردند

 

ما به عنوان فعالين وابسته یا سمپات        
حزب کمونيست ایران و کومه له،            
در داخل برای آنکه ثابت می کردیم         

هستيم "  کمونيست"که ما کومه له و       
و آنتی منصور حکمت، باید در                  
دفاع از مارکسيسم ایرج آذرین را            
از بر می کرده و به رخ                                     

این .  می کشيدیم   "  حکمتيست ها   "
آزمون کومه له در داخل برای                    

ما هم در   .  پذیرش عضو و نيرو بود     
دفاع از مارکسيسم را دست به دست        
کرده و به عنوان فعال سمپات کومه        
له از شهری به شهر دیگر حمل می         

 .کردیم

 

متاسفانه به دليل اختناق شدید سياسی      
و سرکوب های رژیم کثافت اسالمی      
امکان مطالعه همه جانبه ی آثار                 
منصور حکمت و ادبيات غنی                     
کمونيسم کارگری برای ما، وجود            
نداشت و ما ناچار بودیم گزینشی               
عمل کنيم و تنها به خواندن برنامه و        

. یک سری مسائل پایه ای اکتفا کنيم        

این باعث می شد که نتوانيم                      
احزاب سياسی و کمونيسم                        
کارگری به عنوان ميليتانت ترین        
نيروی چپ ایران به خوبی                       

این دالیل،  . بشناسيم و مطالعه کنيم 
خود  به عدم شناخت ما از این                 
احزاب و کج فهمی هایی که                     
نسبت به کمونيسم کارگری و                  
منصور حکمت، آگاهانه از جانب      
کومه له ای ها دامن زده می شد              

 .را در پی داشت

 

بعد از خارج شدن از ایران و به            
هر دليل وارد شدن به کومه له،              
امکان مطالعه ی آثار منصور                
حکمت و ادبيات کمونيست                      
کارگری  زیر فشار پليسی به                  
نسبت کمتر کومه له برای من                 
بيشتر شد و همين باعث نزدیکی          
بيشتر به منصور حکمت و تاثير          

 .پذیرفتنم از ادبيات او شد

 

اما همان طور که اشاره کردم                 
انشقاقات پی در پی در صفوف              
کمونيسم کارگری باعث شد که             
امکان انتخاب سياسی برای ما               
بسيار مشکل شود و نوعی                        
سرخوردگی از کمونيسم کارگری     
و احزاب موسوم به کمونيسم                  

. کارگری در بين ما به وجود آید           
همچنين خاطره تلخ فعاليت در               
کومه له و کيس سازی ها و                       
پرونده سازی این جریان عليه ما          
و دیگر رفقای قدیمی شان و                     
همچنين فرهنگ رایج در چپ               
ایران باعث می شد که با احتياط           
با این احزاب برخورد کنم و                    
امکان انتخاب سياسی برایمان               

 .بسيار دشوار شود

 

بدون شک برای پيوستن به هر              
حزب سياسی باید تمام برنامه و            
ادبيات سياسی آن حزب را                       
مطالعه نمود و نقص ها و                           
اشکاالت آن را اشاره کرد و در             
مقابل هم نقاط قوت را تقویت                   

نمود و                  
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

همچنين تنها با اتکا به برنامه      .  جامعه را از آن باخبر کرد  
نمی توان از یک حزب سياسی ارزیابی نمود، بلکه باید              
 .آن حزب را در پراتيک و عرصه ی عمل بررسی نمود

 

از نظر من هر ميزان از فعاليت فردی با هر ميزان از                   
رادیکاليسم در نهایت افتادن به دامان ليبراليسم را در پی            

برای آنکه کمونيست ها      .  دارد و راه به جایی نمی برد           
بتوانند هر تغييری و لو جزی را در جامعه ایجاد نمایند،              

کمونيست ها بدون   .  به تشکل سياسی و طبقاتی نياز دارند       
تشکل رادیکال و حزب سياسی جدی نمی توانند کاری از          

من به عنوان یک فعال کمونيست و پيرو                 .  پيش ببرند  
نظریات مارکس، انگلس، لنين و منصور حکمت، معتقدم        
که نمی توانيم بدون حزب سياسی فعاليت جدی و                              
رادیکالی را به پيش ببریم و در بهترین حالت نمی توانيم             

به همين دليل به حزب      .  عنصر مفيدی برای جامعه باشيم     
 .اتحاد کمونيسم کارگری پيوستم و از آن دفاع می نمایم

 

بنابراین حزب سياسی کمونيستی با تمام ضعف هایی که            
داشته باشد هزاران برابر بهتر از کار محفلی و فردی یا              
انزوا و گوشه نشينی و فيگور کمونيستی گرفتن و خاطره          

 .نویسی است

 

باید اشاره کنم در طول حداقل یک سال گذشته که من                     
فعاليت های حزب اتحاد کمونيسم کارگری را تعقيب و از     
نزدیک با بسياری از رفقا در ارتباط بوده ام، به جد می                
توان گفت مواضع سياسی این حزب از هر لحاظ دقيق تر        
و سر خط تر از بقيه احزاب چپ بوده و جز در موارد                    
جزئی که اختالفات را به رفقایم در این حزب اعالم                        
کردم شاهد اختالف آنچنانی، اختالف استراتژیک و                     

. اختالفی که مانع فعاليت من در این حزب باشد، نشده ام             
به همين دليل به این حزب پيوستم و از تمام دوستان و                    
رفقایم دعوت می نمایم که به همکاری با این حزب                         
بپردازند و برای بنا نهادن یک جامعه ی ازاد و برابر                    

 .سوسياليستی قدم بر دارند
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کمونيسم چرا به حزب اتحاد 
 ...پيوستم کارگرى 

٢٢٣شماره   

 

لمان حزب اتحاد کمونيسم کارگری طی جلسه       آباطالع دوستان گرامی ميرسانيم که واحد       
در این جلسه بحث حول الویتهای حزب در         .   آغاز  بکار نمود    2011ای روز اول اکتبر     

آلمان از طرف اعضا و کادرها مورد بررسی و توافق قرار گرفت و قرار شد فعال سه                       
سپس نسرین رمضانعلی و     .  نفر داوطلب بمدت شش ماه بعنوان کميته آلمان فعاليت کنند            

 . علی کالنتری و حبيب نصوحی از کادرهای آلمان داوطلب تشکيل کميته آلمان شدند

      

 آدرسهای تماس با کميته آلمان حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

 علی کالنتری

Tel&SMS :01639604821  

alikalantari.48@googlemail.com 

 نسرین رمضانعلی

Tel&SMS :01774773848 

nasrin_ramzanali@yahoo.com 

 حبيب نصوحی

habibnasouhi@web.de 

Tel&SMS :015252672482 

 

 !نه به اعدام
ات را                  اي ن ن ج آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اي

اره جالد                                ،توليد ميکند  ايش در ب که آهنگ ست ن ا اي د؛ ت ديشي  عميقا ان
رای                      ا را ب کاران؛ ج ت اي سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام يکدسته از جن

 افراد بعدی باز ميکند؟                                                                           
 

 کارل مارکس



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اخبار اعتراض و اعتصاب               
 ،"بندر امام  "کارگران پتروشيمى     

بيانيه اى اخيرا منتشر شده که                  
تشکيل کميته اعتصاب را اعالم            

این اقدام بطرق مختلف            .  ميکند
مورد تائيد و تمجيد عده اى قرار            
گرفته و از آن بعنوان یک کار                 
اصولى و یک پيشروى نام برده             

در این بيانيه از جمله         .  شده است  
ما به این نتيجه رسيده       '':  آمده است 

ایم آه بدون ایجاد هماهنگى و                  
تشكل یابی راه به جایی نخواهيم             

حتى اگر اعتصاب موفق             .  برد
شود و دستاوردی هم داشته باشد           
بدون ایجاد تشكل و سازمانيابی آن       
دستاورد هم پایدار نيست و نمی             

لذا در قدم    .  توان آن را حفظ آرد       
اول، آميته اعتصاب را برپا نموده      

 '' .ایم

 

تصور من این نيست و بعيد بنظر          
ميرسد که این بيانيه و این نوع                 
اظهار نظر حاصل تصميم جمعى        

بيشتر به  .  کارگران اعتصابى باشد  
نظر ميرسد نظر و تصميم محافلى       
از کارگران و یا نهادهاى مدافع              
حقوق کارگران بيرون این                        

مستقل از این         .  اعتصاب است    
 نکته اساسى این بيانيه دادن        ،جنبه

تصویرى یک بعدى و غير واقعى        
از یک مبارزه چند بعدى و واقعى        
کارگرى است که با سنتهاى جا               
افتاده مبارزه کارگرى در تناقض         

این تصویرى نادرست    .  قرار دارد 
است چرا که اعتصابى در این                 
مقياس را عمال بدون سازماندهى         

و "  توده وار  "قبلى و اعتراضى        
" بدون برنامه   "و    "  خودبخودى"

این .  کارگران معرفى ميکند             
. تصویر بشدت غير واقعى است          

در اینکه کارگران براى پيشروى        
و تثبيت دستاوردهایشان به تشکل        
نياز دارند تردیدى نيست و ميتوان       

. گفت بحثى پيش و پا افتاده است            
مسئله سياستها و روشهائى است           
که تشکل واقعى کارگران نتيجه            

هر فعال واقعى کارگرى         .  آنست

 سخنى با کارگران اعتصابى پتروشيمى
 

 است؟" يک گام به پيش"آيا اعالم کميته اعتصاب 
 

 سياوش دانشور

روز و شب براى امر تشکل             
تالش ميکند و مشغله تعطيل             

اما کدام رهبر     .  ناپذیرش است  
عملى و فعال واقعا کارگرى             
نميداند که سازماندادن هر                  
اعتراض و اعتصاب کوچک و     
بزرگ کارگرى بدوا مستلزم           
کار فعالين و رهبران عملى               

 مستلزم اقناع و                  ،کارگران
همفکرى بخشهاى مختلف                 
کارگران در قسمتهاى مختلف         
هر مرکز کارگرى است؟ کدام        
فعال کارگرى جدى نميداند که        
حتى آنجا که کارگران در پى            
واقعه اى واکنش جمعى نشان          

 نارضایتى و پتانسيل           ،ميدهند
مبارزاتى به حدى رسيده است        

" خودبخودى"که به این واکنش     
بعنوان عمل اعتراضى منجر          
شده است؟ کدام فعال کارگرى         
نميداند که کارگران ميان                     

 ،خودشان انواع محافل                        
غير "تشکلهاى مختلف و                    

دارند و هر اعتصاب       "  رسمى
و اعتراضى براى هر خواست       
و مطالبه اى اساسا مبنائى جز          
تحرک و تالش این الیه از                  
کارگران ندارد؟ در این طيف          
چه کسى نميداند که جمع فعالين      
کارگرى تصميم گيرنده و موثر     
در راه انداختن یک اعتصاب          
عمال و در فقدان وجود                          
تشکلهاى برسميت شناخته شده      

 نقش  ،و یا تحميل شده کارگرى     
کميته "و      "  کميته کارخانه     "

 را ایفا ميکنند؟... و " اعتصاب

 

قبل از       "  کميته اعتصاب      "
 ،اعتصاب عمال وجود دارد             

گامهاى مختلفى را برداشته و          
موانعى را رفع کرده و گرنه             

اعالم .  اعتصابى رخ نميدهد        
یک گام به       "کميته اعتصاب       

"،نيست"  پيش گام اول تشکل      
 بلکه منعکس        ،نيست"  پایدار

کننده تصویرى ناقص و یک            
بعدى از سوخت و ساز پيچيده         

٢٢٣شماره   

مبارزه کارگرى و پروسه تشکل               
در شرایط     .  یابى کارگران است        

کنونى و در متن یک اعتصاب و                
 اعالم کميته           ،کشمکش کارگرى     

. اعتصاب مضرات بيشترى هم دارد    
 در فضاى امنيتى و پادگانى               ،اوال

حاکم به مراکز و صنایع بزرگ                  
اعالم کميته اعتصاب به تهاجم فى            
الحال موجود نيروى سرکوبگر                 
اطالعاتى و امنيتى توجيه بيشترى           

 با دستگيرى هر فعال         ،ثانيا.  ميدهد
کارگرى اعمال فشار براى معرفى          

افزایش "  کميته اعتصاب  "اعضاى   
مى یابد و امکان جایگزینى این                   
کميته براى اعتصابى که ضربه                

 ،ثالثا.  خورده است کمتر ميشود            
کميته اعتصاب تدریجا نقش تصميم        
گيرى توده کارگران اعتصابى را            
براى چگونگى پيشبرد اعتصاب و          
اتخاذ تاکتيک هاى مناسب در قبال           
تحرکات کارفرما و نيروهاى امنيتى      
کمتر و کمتر ميکند و نيروى واقعى         

 . اعتصاب را کاهش ميدهد

 

اعتصاب !   همرزمان ،دوستان عزیز 
. شما برحق تر از برحق است                     

خواست شما خواستى عادالنه و                 
سراسرى در ميان طبقه کارگر                   

خواست شما سالها قبل      .  ایران است 
توسط دولت اسالمى و مصوبه اش          

اتفاقا .  برسميت شناخته شده است          
براى یک رهبر هوشيار کارگرى            

 ،که در ميدان مين حرکت ميکند                
تاکيد بر این خواست و مانور در                

و نه تمجيد       –"  کار قانونى  "قلمرو   
قوانين ضد کارگرى و یا تاکيد بر               
اجراى قانون هاى حکومتى بعنوان         

یک دستاویز است که                –هدف     
هر .  ميتواند بکار گرفته شود                 

کارگرى ميتواند بگوید خودتان                  
قانونى تصویب کردید که خواست           
کارگران بوده است و من هم همين           

هيچ دليلى وجود ندارد     .  را ميخواهم 
که امر تشکل یابى را که خواست              
واقعى شما و بخشهاى مختلف طبقه         
کارگر ایران است به اعالم کميته              

در این اقدام به        .  اعتصاب گره زد    

 از طرف هر         ،نظر من نسجيده     
 ذره اى   ،کسى صورت گرفته باشد 

پيشروى در خدمت تشکل                         
در قبل و     .  کارگرى دیده نميشود    

متن و بعد هر مبارزه کارگرى               
انواع اتحاد و آرایش هاى                          
کارگرى ميتواند وجود داشته باشد      

در شرایطى   .  و عمال وجود دارد      
که کارگران براى خواست و                  
منافعى عمومى وارد اعتصاب             

 وظایف اساسى رهبران         ،ميشوند
و فعالين کارگرى اوال حفظ این             

ثانيا تقویت این اتحاد      .  اتحاد است 
از طریق مشارکت دادن مستمر           
توده کارگران ذینفع در روند                   

. مبارزه و تصميم گيرى است                
 تحليل و تشخيص مرتب                 ،ثالثا

تناسب قوا و پرهيز از هرگونه              
راست روى و چپ روى است که        
هر کدام بنوبه خود ميتواند یا                   
اعتصاب را زمين بزند و یا اتحاد         
ایجاد شده ميان کارگران را                      

صالحيت رهبران    .  متالشى کند   
کارگرى براى توده کارگران در         
این پروسه کشمکش دائمى تثبيت        

 . و برسميت شناخته ميشود

 

از کميته اعتصاب تا ايجاد                        
 سنديکا 

در بيانيه منتشر شده عنوان شده            
هدف نهایی ما تشکيل       "است که     

سندیکای مستقل کارگران                        
و کميته اعتصاب    ''   .ماهشهر است 

و "  گام اول "و اعالم آنرا بعنوان       
این تشکل قلمداد کرده     "  زیربناى"

در این باره ضرورى است      .  است
که به تجارب تاکنونى مبارزه                 
کارگرى در صنایع مختلف توجه        

از این بگذریم که             .  اکيد شود    
طبقه کارگر ایران    "  هدف نهائى "

. نميتواند ایجاد سندیکا باشد                     
مبارزه ما اگر سيرى دارد در یک       

مبارزه اقتصادى تا     :  کالم اینست  
و این با سندیکا     !  رهائى اقتصادى 

١٣صفحه و تشکيل آن        



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . هيچ جاى دنيا متحقق نشده است

 

 ،اما تا به بحث تشکل برميگردد            
یک بعد واقعى و کليدى تشکل                 
یعنى بميدان آوردن توده کارگران       
هر مرکز صنعتى براى اهداف              
فورى و واقعى و منافع عمومى              

. کارگران در هر مرحله معين               
امروز که مجددا هزاران کارگر           

 ،پتروشيمى اعتصاب کردند                   
مهمترین بنيان تشکل و تشکل                 
واقعى در حين اعتصاب اتکا به             
مجمع عمومى و تصميم جمعى               

اتکا به حرکت        .  کارگران است   
جمعى و اعالم جمعى خواستهاى          

پرهيز از سيبل       .  کارگران است   
کردن رهبران عملى و فعالين                 
اعتصاب در سطوح مختلف و                
دخيل کردن کارگران در امر                   

تشکل امرى   .  مشترک شان است     
کتابى و آرمانى نيست بلکه در                
پروسه مبارزه واقعى کارگرى              

کارگر باید ببيند و        .  ایجاد ميشود  
لمس کند که در امر و منافعش                  
دخيل است و دخالت او نتيجه                   

این روند است که نياز به          .  ميدهد
تشکل و حفظ دستاوردها را                      

و تشکلى که در      .  ضرورى ميکند 
متن یک اعتراض و اعتصاب و            
یکدوره مبارزه کارگرى ایجاد               

 یعنى تشکلى که هر                      ،ميشود
کارگر فالن مرکز صنعتى خود را      

 تشکلى پایدار    ،در آن ذینفع ميداند     
و مناسب ترین تشکل کارگرى               

اگر کميته اعتصاب قرار          .  است
 از   ،است زیر بناى سندیکا شود          

حاال معلوم است که روند برعکس       
طى ميشود و همين ميتواند                         
مخاطرات جدى براى همين                     
 . اعتصاب و شکست آن فراهم کند

 

باید براین تاکيد کرد که این حق              
کارگران است که هر نوع تشکلى        
را که مناسب ميدانند ایجاد کنند و          
وظيفه هر فعال و دوستدار جنبش         
کارگرى است که از هر درجه از         
اتحاد و تشکل کارگران در مقابل          
جمهورى اسالمى سرمایه داران          

 

يک گام به "آيا اعالم کميته اعتصاب 
 ...است" پيش

اما تشکلى   .  قاطعانه دفاع کند     
که قرار است با هيئت موسس          
هاى بى نام و نشان و بدون                  
دخالت توده کارگران و در                
موارد زیادى بدون اطالع                  
کارگران مرکز مربوطه ایجاد        

اگرچه نيتى  .   تشکل نيست  ،شود
شریف و تالشى براى تشکل            
کارگرى باشد اما عمال به ایجاد      
وحدت و یگانگى و تشکل                   

 . کارگران منجر نميشود

 

 فعالين کارگرى    ،دوستان عزیز 
و کارگران فعال عليرغم تفاوت     

 در بيشتر مراکز      ،در دیدگاهها 
صنعتى همواره به ایجاد انواع        
نهادها که بتواند مجموعا اتحاد       
و همدلى و آگاهى طبقاتى را             

از .  تعميق کند دست ميزنند           
نهادهاى مختلف و علنى و                  
طبيعى تا صندوق هميارى و            
صندوق اعتصاب و کميته                 
کارخانه و کميته اعتصاب و             
غيره به اشکال مختلف وجود          
داشته اند و وجود خواهند                    

 اگر واقعا   ،اما همه اینها  .  داشت
به امر اتحاد کارگران کمک             

 خود را در مقاطعى نشان         ،کند
ميدهد که کشمکش کارگر و              
کارفرما به اوج ميرسد اما خود      
این نهادها به تنهائى نميتواند             

تشکل "  سنگ بنا یا گام اول         "
آیا سنگ   .  کارگرى قرار گيرد    

بنائى محکم تر از این ميتوان            
سراغ گرفت که اجتماع                       
کارگران اعتصابى به آن راى        
دهد؟ آیا نفس تجمع کارگران و        
قبول و رد سياستى و یا تصميم        
به اعتصاب یا ادامه و یا خاتمه        
اعتصاب اساس تشکل کارگرى    
نيست؟ تشکل واقعى کارگران        
در وضعيت و شرایط کنونى            

مجمع .  مجمع عمومى است         
عمومى یعنى اراده و تصميم            
کارگران و کارفرما و عواملش      
باید به جمع کارگران جوابگو          

تنها مجمع عمومى              .  باشد
ميتواند تصميم و دخالت کل               
کارگران را تضمين کند و                  

٢٢٣شماره   
سياستى که اتفاقا   .  مجمع عمومى پایه و رکن اساسى شوراى کارگرى است          

نميخواهد به همين مکانيزم و همين اراده و همين منافع عمومى کارگران                    
 به کميته هاى مخفى با هر            ، ناچارا به نهادهاى ریش سفيدى         ،متکى شود 

واضح است که این سياست        .  نامى و به نيابت از کارگران رو مى آورد               
سندیکا بخواهد چون سندیکا قرار نيست مستمرا کارگر را در سرنوشتش                  
دخالت دهد و یک یا چند نفر ميتواند به جاى چند هزار نفر موضع بگيرد و                 

من صميمانه از دوستان و فعالين              .  به دنيا بعنوان نظر کارگر بفروشد             
کارگرى درگير در این اعتصاب ميخواهم روى جوانب این اقدام فکر                          
بيشترى بکنند و در باره سياستهائى که اتحاد کارگران و مبارزه                                        
شکوهمندشان را مورد مخاطره قرار ميدهد تجدید نظر الزم را بعمل                            

 . *بياورند

 

  ٢اطالعيه شماره 
 

 اخبارى از اعتصاب کارگران پتروشيمى
 

یکى پتروشيمى هاى موسوم    .  پتروشيمى هاى ماهشهر شامل دو قسمت است 
که "  ژاپن  –پتروشيمى هاى ایران     "و دیگرى    "  منطقه ویژه اقتصادى   "به  

پتروشيمى هاى منطقه ویژه        .  این دومى را پتروشيمى بندر امام مينامند              
ژاپن در    –اقتصادى بعد از انقالب شکل گرفتند اما پتروشيمى هاى ایران               

 . دوره رژیم سلطنتى احداث شدند

 

کارگران پتروشيمى هاى منطقه ویژه اقتصادى با اعتصاب دور گذشته به                
بخشى از خواست هایشان در رابطه با امور استخدامى از جمله؛ محاسبه                   

 دورى از مرکز و بعد مسافت رسيدند و اینبار            ، بدى آب و هوا     ،سختى کار 
اما همين درجه از مزایا و افزایش حقوق به کارگران          .  وارد اعتصاب نشدند  

ژاپن و یا پتروشيمى هاى موسوم به بندر امام                    –پتروشيمى هاى ایران       
به همين دليل کارگران    .  عليرغم وعده هاى سرخرمن کارفرما تعلق نگرفت      

. پيمانى این پتروشيمى ها از روز یکشنبه این هفته وارد اعتصاب شدند                      
 حذف شرکتهاى       ،خواست این کارگران استخدام رسمى توسط شرکت                   

پيمانکارى در امور انعقاد قرارداد و سطح دستمزدها و برخوردارى از                     
 . مزایا و امنيت شغلى کارگران رسمى است

 

عليرغم وجود یک قانون مصوب دولتى مبنى بر استخدام مستقيم کارگران               
در صنایع بزرگ و مانورهاى دولت و کارفرماها و شرکتهاى پيمانى در                   

 کارگران به منظور رسيدن به              ،مورد نحوه و زمان اجراى این قانون               
 .خواست برحق شان نامه اى تنظيم و به کارفرما ارائه کردند

  

همينطور در روزهاى اخير کارفرما فرم استخدام مستقيم کارگران توسط                 
. شرکت پتروشيمى را ميان کارگران فوق دیپلم به باال توزیع نموده است                   

 اما در عين      ،این سياست اگرچه در خود یک عقب نشينى به نظر ميرسد                 
حال ميخواهد بين کارگران شکاف ایجاد کند و پروسه مشموليت استخدام                  

سياستى که در صنایع فوالد اتخاذ شد و تنها                 .  رسمى را طوالنى تر کند        
وحدت و همدلى کارگران توانست آن را شکست دهد و منجر به پيروزى                    
کارگران در تحقق خواست امنيت شغلى و استخدام مستقيم توسط شرکت                    

در این شرایط اتحاد مستحکم تر کارگران ضامن پيروزى مبارزه                   .  شود
 .  برحق شان است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ سپتامبر ٣٠ - ١٣٩٠ مهر ٨



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در اطالعيه قبلی در مورخ                        
 اعالم داشتيم به دليل              21/3/90

ورشکستگی و دزدی و فساد مالی       
در شرکت جنرال مکانيک توسط        

مدیر شرکت و همدستانش    "  یاری"
وضعيت مالی شرکت در کسر               

 7  ،بودجه و بحران مالی فرو رفته     
پيش .  نفر از کارگران اخراج شدند    

از این نيز در یک اقدام ضد                       
 نفر دیگر از                     76کارگری       

کارگران از کار بيکار و اخراج            
ما در همان وقت اعالم     .  شده بودند 

نمودیم با ادامه روند فعلی شمارش      
معکوس برای اخراج کارگران             
فعال شاغل شروع شده و در آینده          
نزدیک شاهد اخراجهای بيشتر             
کارگران و نپرداختن دستمزدها            

 . خواهيم بود
 

در طی چند روز گذشته و در                   
ادامه سياست جنایتکارانه یاری و        

 نفر دیگر از        10شرکای دزدش      
اسامی .  کار اخراج شده اند                  

کارگران اخراجی در لوحه دفتر           
انتظامات شرکت نصب شده و                
عوامل کارفرما در اقدامی                         
گستاخانه از انتظامات خواسته اند       
حتی از ورود این کارگران                       
اخراجی به داخل محوطه شرکت         

کارگران اخراجی  .  جلوگيری نماید 
 ماه گذشته از    5دستمزدهای معوق   

اردیبهشت تا پایان شهریور را نيز       
با اینحال در      .  دریافت نکرده اند     

چند روز گذشته عليرغم مراجعات     
و پيگيریهای مکرر کارگران                 
اخراجی به شرکت، کارفرما از            
ورود کارگران به داخل شرکت             
جلوگيری نموده و از تسویه                      
حساب و پرداخت دستمزدهای               

. معوق کارگران نيز طفره ميرود        
همينطور کارگران فعال شاغل نيز      

 ماه گذشته از                5دستمزدهای      
اردیبهشت تا پایان شهریور را نيز       

عالوه بر عدم    .  دریافت ننموده اند   
 ،پرداخت دستمزدهای چندین ماهه    

بنا بر اخبار موثق اخيرا توسط                
 نفر دیگر از            50یاری اسامی        

کارگران در ليستی تهيه شده که             
بایستی در آینده نزدیک از کار               

نزدیکان یاری گفته    .  اخراج گردند 

 

 کارگران جنرال مکانيک
 !  ماهه، اخراجها ادامه دارد5دستمزدهای معوق 

 

اند برای کاهش بار مالی و                 
پيشگيری از زیان دهی شرکت      
باید تعداد کارگران شرکت به          

 نفر برسد و        80چيزی حدود      
این یعنی اخراج و بيکار                      
  سازیها فعال ادامه خواهد داشت

 

یکی از کارگران اخراجی                 
 سال در این شرکت       5:  ميگفت

در بدترین شرایط در ازای                
دستمزدهای هيچ برایشان کار        

 سال هميشه   5کرده ام، در این      
دستمزدهای ناچيزمان را با              
تاخير و کارشکنی پرداخت              
نموده و به بهانه های مختلف            
از همين دستمزدهای ناچيزمان     

ریالی پس انداز       .  هم زده اند      
نداریم، با هتک حرمت و                    
بخاطر سود جویی بيشترشان          

حتی .  از کار اخراج شده ایم           
اجازه نميدهند وارد محوطه              
شرکت شده تا حق و حقوقمان          
را از یاری مدیر شرکت                      

 ماه دستمزد طلب         5.  بخواهيم
. داریم اما عين خيالشان نيست        

از آن طرف هم ما و خانواده              
هایمان در محاصره وحشتناک      
هزینه های زندگی که حکومت       
و آخوندها برایمان درست کرده     
اند گرفتار شده ایم، در محله              
فقير نشين و کارگری سر                    

 اتاق بی هيچ          2آسياب کرج       
 ميليون    4امکاناتی در ازای           
 هزار  200تومان پيش و ماهی      

تومان اجاره کرده ام، بعلت               
عدم دریافت دستمزدها اجاره          
خانه مان چندین ماهه عقب                
افتاده، دیدن روی عبوس                    
صاحبخانه و غرولند و تهدید            
زهر آگينش زندگی در این                 
خانه را به کابوس تبدیل کرده           

اداره کار و بيمه و                  .  است
دادگستری هم با پولدارها و               

برای شکایت هم     .  حکومت اند  
که ميروی آنچنان ماهرانه و             
موذیانه تو را می پيچانند که              
بگویی نه شير شتر ميخواهم نه       

فعال اخراج از       !  دیدار عرب   
کار، فعال بيکار، هميشه                      
جيبهایمان خالی، سرگردان و         

٢٢٣شماره   
مضطرب از صبح تا شب به دنبال           

نه خدا، نه        .  کاری و لقمه نانی           
حکومت و نه هيچ سرمایه دار و نه           
هيچ قانونی به فکر ما و خانواده                  

این تنها سرگذشت من    .  هایمان نيست 
نيست این سرگذشت تلخ زندگی همه       
کارگران و خانواده هایشان در سایه        
حکومت اسالمی و مشتی سرمایه            

 . دار  بيکاره و مفتخور است

 

شر کت راه و ساختمان جنرال                     
هم اکنون با   )  غرب تهران (مکانيک  
 کارگر با قراردادهای      120بيش از    

سفيد امضا و دستمزدهای به                         
هزار تومانی و          330اصطالح     

 ،ساعت و شيفت کاری فعال نامعلوم       
در حال حاضر طرف قرارداد                    
شهرداری تهران و مجری و سازنده       

انواع اتوبان و پلهای روگذر در            
شرکت جنرال  .  غرب تهران است   

مکانيک تحت نظارت بنياد                      
مستضعفان حکومت اوباش                    
اسالمی سرمایه داران بوده و                 
یاری مدیر شرکت به همراه دیگر       
همدستان دزدش در روابط پنهانی      
و زد و بند و فساد مالی با                             
شهرداری تهران و عوامل                       
حکومتی در بنياد مستضعفان به           
بهای استثمار وحشيانه کارگران،       
نپرداختن دستمزدها و اخراج                 
کارگران ثروتهای نجومی به                 

 . جيب می زنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اکتبر ۴ – ١٣٩٠ مهر ١٢

 

 جمع آورى ديشهاى ماهواره: مشهد
 يورش يگانهای های رژيم و تقابل مردم

 

 ماموران یگان   ، روز شنبه نهم مهر ماه در شهر مشهد          ،بنا به خبر دریافتى    
ویژه حکومت اسالمى به محالت مسکونی در بلوار کوثر خصوصا مجتمع            

 برای جمع آوری دیش های ماهواره یورش بردند            ،های کوثر و فرهنگيان    
در این یورش   .  که با مقاومت متحدانه اهالی این مجتمع ها روبرو شده است          

هيچ یک از اهالى این مناطق در خانه های خود را به روی ارازل و                                
لذا نيروهاى سرکوبگر        .  اوباش سرکوبگر رژیم اسالمى باز نکردند                  

حکومتی با عمليات مسخره باال رفتن از ساختمان ها و درهم شکستن درب              
 اقدام به جمع       ،و پنجره منازل و شکستن حریم زندگى خصوصى مردم                  

 . آوری دیش های ماهواره کردند
 

 در تماسى با یکى از اعضاى       ،یکى از اهالى منطقه که شاهد این ماجرا بود        
حزب ضمن توضيح خبر با هيجان اعالم ميکرد که هيچکدام از اهالی این                 
مناطق عليرغم تهدیدها و مانورهاى مزدوران درب منازل خود را بر روی            
اوباش حکومتی باز نکردند که این امر موجب خشم و درماندگى شدید                          

 . اوباش حکومتى شده بود
 

سه دهه تالش کردند مردم را قرنطينه فکرى و فرهنگى کنند تا خزعبالت                 
هرچه به مخيله پوسيده و عهد      .  اسالمى را به خورد جامعه دهند و نتوانستند       

عتيقى شان خطور کرده است آزمایش کرده اند و هنوز نميتوانند                                       
تالش های بيهوده و      .  چهارچوبهاى مرتجع اسالمى را به مردم حقنه کنند            
 دخالت در هر زاویه     ،سردرگم حکومت اسالمی عليه نفس ابتدائيات زندگى       

 و یورش به منازل شهروندان در گوشه گوشه               ،زندگى خصوصى انسانها   
ایران، تنها بيانگر وحشت و استيصال حکومتى است که نفسهاى آخر را                    

بایستى با قدرت و عزم         .  این جانيان باید بروند و دارند ميروند             .  ميکشد
 . انقالبى سرتاپاى حکومت اسالمى را از صحنه سياست ایران جارو کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اکتبر ٢ – ١٣٩٠ مهر ١٠



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

  تهران4مرکز مخابرات منطقه 
 ! طرح اخراج گسترده کارگران

 

 در طی جلسه ای که هفته پيش با               ،بنا به خبر دریافتى     
شرکت نمایندگان شرکتهای انگل پيمانکاری مخابرات             
تهران از جمله مراکز مخابراتی پيام نور، کاشانی،                      
سعادتنمد و ورد آورد کرج در حضور روسای                                
مخابرات و به زبان سر راست تر پاسدار کميته چيهای              

در این    ،تحکومتی در اداره مخابرات برگزار شده اس          
جلسه پاسدار جنایتکار صحرایی بعنوان مدیر عامل                   

 تهران اعالم داشته است این روال و          4مخابرات منطقه   
روش کار کنونی مخابرات برای ما جز زیان و ضرر                

ما باید به سمت استفاده مناسب      .  دهی نتيجه دیگری ندارد  
چه خبر است    !!  و بهينه تر از نيروهایمان حرکت کنيم          

 نفر کارگر را در مراکز مخابراتيمان                  130بيش از      
!! پول هم ميدهيم   )  کارگران(استخدام کرده ایم به اینها          

 . اما نتيجه کارمان همه اش ضرر و زیان است

 

البته منظور این مارمولک سمی در استفاده مناسب و                 
از نيروها چيزی جز اخراج و بيکار سازی              !  بهينه تر 

خيل گسترده ای از کارگران و افزایش شدت استثمار و             
باید کارگران از   .  بهره کشی وحشيانه از کارگران نيست     

کار اخراج شوند، باید خانواده های کارگری متالشی و             
منهدم شوند، باید درجه و شدت استثمار بيش از پيش                    
افزایش یابد تا از این رهگذر پولهای ميلياردی به جيب              

. سران اوباش و آدمکش حکومت اسالمی سرازیر شود           
 80صحرایی در طی این جلسه پيشنهاد تعدیل و اخراج             

نفر از کارگران را عنوان نموده و گفته است بنظرم به                
 50 تا    40 نفر ميشود همين کارها را هم با               130جای  

از طرفی پيشنهاد ضد کارگری         .  نفر کارگر انجام داد      
اوباش اسالمی سودجو با استقبال گرم شرکتهای                            
پيمانکاری روبرو شده است و ظاهرا اعالم داشته اند تا             
پایان سال بایستی سياست ضد کارگری اخراج و بيکار             

در چند  .   نفر از کارگران اجرایی شود      80سازی حداقل   
روز گذشته بعلت دزدی و فساد و افزایش تضاد و                          
شکاف بيشتر در ميان جناحهای حکومت اسالمی                         
سرمایه داران بطور ناگهانی صحرایی از مدیریت                      

اما عليرغم  .   تهران برکنار شده است     4مخابرات منطقه   
برکناری این جانور فاسد توسط دیگر فرماندهان جانی             
و دزد سپاه پاسداران در مخابرات اعالم شده است                        
سياست و طرح صحرایی برای اخراج و بيکار سازی              

 . کارگران همچنان به قوت خود باقيست

 

ان                       ي ران در م ارگ رده ک انتشار خبر طرح اخراج گست
کارگران مراکز مخابراتی یاد شده توسط عمال حکومت         
بشدت خشم و انزجار و تنفر را عليه حکومت اسالمی                
دامن زده و کارگران اعالم داشته اند در صورت اجرای          
این سياست سود جویانه و ضد کارگری درس مناسب و           

 درخوری به حکومت اسالمی و عواملش خواهند داد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ اکتبر ۵ – ١٣٩٠ مهر ١٣

٢٢٣شماره   
 

 کارگران شرکت موج آسا
 ! ماه دستمزد اضافه کاری معوق 2

 

 بعلت عدم پرداخت و         ،بنا به خبر دریافتى      
مدیر شرکت      "  قانع"کارشکنی توسط             

مخابراتی موج آسا دستمزدهای مربوط به             
 نفر از         10اضافه کاری شهریور ماه                  

کارگران معوق شده، دستمزدهای مرداد ماه        
هم همچنان پرداخت نشده و بالتکليف به                  

 ماه دستمزد معوق و     2.  قوت خود باقی است   
تهدید کارگران به اخراج و بيکاری،                          
دستمزدها را نمی پردازند و در فضای                     
رعب و وحشت بطور مداوم با تهدید به                     
اخراج و بيکاری و با افزایش شدت و حجم             
کار ميخواهند از کارگران حق سکوت                     

تهاجم به دستمزدهای ناچيز و                  .  بگيرند
تحميل فقر و گرسنگی بيشتر به کارگران و           
خانواده هایشان، ایجاد و تشدید فضای                       
سرکوب و سانسور پليسی، عدم امنيت شغلی       
و تهدید هميشگی کارگران با چماق اخراج و        
بيکار سازی بخشی از سياست سراسری و           
ضد کارگری حکومت اسالمی و سرمایه               
داران برای مرعوب نمودن کارگران و                   
برای دستيابی به سودها و ثروتهای افسانه             

 . ای است
 

به اجبار ما را تا       :  یکی از کارگران ميگفت    
شب به انجام اضافه کاری وادار ميکنند،                 
روزها و ایام تعطيل که باید متعلق به                          
خودمان و خانواده هایمان باشد با زور و                  

نه .  فشار ما را به سر کار می آورند                          
سرویس ایاب و ذهاب، نه غذایی، نه                           

 فقط کار و کار بيشتر و               ،دستمزد مناسبی  
در اینجا همه      .  تهدید به اخراج و بيکاری          

چيز با فشار و تهدید و به ضرب زور انجام            
ميشود از پادگان و اردوگاه کار اجباری هم           

تازه با همه این اوضاع و احوال         .  بدتر است 
اینها باید در     .  دستمزدهایمان را هم نميدهند      

آینده نچندان دور  منتظر انفجار کارگری                
 ! باشند

 

شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی موج             
 نفر  25 تهران با بيش از       5آسا بخش منطقه    

کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا         
 سال و    10 تا    2و یکطرفه با سوابق کاری         

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

اجباری حتی در تعطيالت ارائه دهنده                       
 تهران     5خدمات مخابراتی در منطقه                    

 .ميباشد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ اکتبر ۵ – ١٣٩٠ مهر ١٣

 

 نهاد مادران 
 عليه اعدام

 

به مناسبت دهم 
اکتبر، روز جهانی 

  عليه اعدام

 

دهم اکتبر روز جهانی عليه اعدام می             
نهاد مادران عليه اعدام قصد دارد      .  باشد

در این روز تجمعات مردمی عليه اعدام    
را در حد امکان با همکاری وهمياری           
تمامی دوستان وعزیزانی که دراین راه       
فعاليت ميکنند وبا اعدام مخالف هستند           

دوستانی که می توانند         .  برگزار نماید  
در برگزاری این اعتراض مردمی با             
نهاد مادران عليه اعدام همکاری نمایند         
لطفا با شماره تلفن                                                         

 تماس حاصل           00905532024448
 .نمایيد

 

 مهوش عالسوندی 

  

رنگين کمان سهم آنيست که تا آخرين 
 . قطره زير باران بماند

 )اعدامی(محمد فتحی 

 

 دادخواهان خواهند آمد، آنها خواهند 
 . آمد، تا چوبه های دار را ويران کنند

 )اعدامی(عبداهللا فتحی 

 

حکومت سرنگون باد 
!اسالمى صد هزار اعدام  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 کارگران سد ژاوه
  ماه حقوق معوق۴

 

 ۵٠٠ حدود      ،بنا به خبر دریافتى       
 ماه است که         ۴کارگر سد ژاوه         

حقوق هایشان را دریافت نکرده            
 کيلومترى    ٣٠این سد در            .  اند

سنندج واقع است و پروژه هاى              
 . سد سازى را بعهده دارد

 

یکى از کارگران ميگفت وضعيت      
فالکتبار اقتصادى زندگى                          
خصوصى ما را هم نابود کرده               

کارگران این شرکت همه          .  است
جزو کارگران کم تجربه و                         
ساختمانى هستند و بسيارى از                
ترس بيکار شدن ناچارند شرایط           

. سخت کارفرما را تحمل کنند                 
کارفرما از این اوضاع سو استفاده      
و تالش ميکند تعدادى از کارگران      
را عليه دیگر کارگران بکار                    

 خيلى  ،فقر درد سختى است    .  گيرد
سخت است وقتی خواهر و برادر         
کوچکتر پول ميخواهد و تو نداری      

این .   خرد کننده است       ،بهش بدى  
کارگر اشاره ميکرد که حقوق                

 هزارتومانى که با کلى       ۴٠٠هاى  
 ،اضافه کار به این حد ميرسد                  

فکر ميکنيد چرا      .  جوابگو نيست  
تن فروشى ميان خانواده کارگرى        
زیاد شده است؟ دليلش در اساس            
فقر و ندارى است و دليل دیگر                
اینست که کارگر دیر وقت از کار         
مى آید و صبح زود ميرود و حتى         

 . همسر و بچه هایش را نميبيند

 

 تعطيل کارگاه ماشين سازى
  ماه کارگران٣باال کشيدن حقوق 

 

کارگاه ماشين    ،بنا به خبر دریافتى    
سازی واقع در شهرک صنعتی              
برازان سنندج حدود سه ماه است          

 کارگر این کارگاه    ٢٠که تعطيل و    
دسته جمعى بيکار و اخراج شده            

این کارگاه که به سرپرستی           .  اند
علی عباسی و مشارکت بانک                

 حدود سه   ،صادرات فعاليت ميکرد  
ماه پيش بدالیل نامعلومى تعطيل           

شده و نه فقط همه کارگران آن         
بيکار شدند بلکه دستمزد سه             
ماهه کارگران را باال کشيده             

در حال حاضر حدود نيمى      .  اند
از کارگران بيمه بيکاری                    

 تعدادى دنبال      ،دریافت ميکنند  
کار سرگردان اند و تعدادى هم        

تالش تاکنونى  .  گرسنه و بيکار   
کارگران براى نقد کردن                     
دستمزدهایشان بى نتيجه بوده         

 . است

 

على :  یکى از کارگران ميگفت    
عباسى حقوق هاى ما را دیر به       
دیر پرداخت ميکرد و همواره         
بهانه براى عدم پرداخت                     

این در   .  حقوقها سرهم ميکرد     
حالى بود که خودش بهترین              

 ،ماشين زیر پایش بود                           
خوشگذارنى اش مشهور بود           
اما حقوق ما کارگران را                     

بعدا به بهانه     .  پرداخت نميکرد 
اینکه از بانک وام گرفته و                 
مجبور شده برای تهيه سود وام       

 همه مارا    ،کارگاه رو جمع کند    
اخراج کرد و در حال حاضر           
خودش بى سر و صدا مشغول         

اما ما     .  کارهاى دیگر است        
کارگران در این وسط بيکار و        
بی پول دربدریم و شرمنده                 

 . خانواده هایمان شدیم

 

 کارگران شرکت پايدار پی مانا

 ! دستمزدهای شهريور معوق
 

 هم اکنون     ،بنا به خبر دریافتى      
 روز از پایان ماه         8با گذشت     

هنوز خبری از پرداخت                      
 نفر از   30دستمزدهای بيش از    

کارگران شرکت ساختمانی              
 روز   8.  پایدار پی مانا نيست       

است که کارگران مداوم و                  
بطور مکرر با مراجعه به                  
کارفرما دستمزدهایشان را               
ميخواهند اما هر روز با جواب       
سر باال و وعده های نامربوط          
و دروغ کارفرما روبرو                     

کارفرما به کارگران       .  ميشوند
ما در پروژه های        :  گفته است  

بزرگی برای ادارات و مراکز        
 ،حکومتی کار کرده ایم                       

٢٢٣شماره   
پولهایمان را نميدهند و با این شرایط       
من هم قادر به پرداخت دستمزدهای        

ما فقط ميتوانيم به تعداد        .  شما نيستم 
کمی از شما کارگران که واقعا                    

 50گرفتارند مساعده و اللحساب           
 .هزار تومانی بدهيم

 

سرمایه داران و حکومت اسالمی            
در تبانی و زد و بند با هم، با                           
اختالس و دزدی و با سو استفاده از          
نيروی ارزان کار کارگران پروژه         
های ساختمانی بزرگی را سنبل و             

با تحميل    .  ماست مالی کرده اند           
بيحقوقی مطلق و استثمار وحشيانه          
به کارگران و با توسل به هر ترفند           
جنایت آلودی پولهای ميلياردی را            
که ثمره خون و زندگی کارگران و           
خانواده هایشان است را در جيبهای        
گشاد و حسابهای بانکيشان تلنبار              

حاال هم سرمایه داران و        .  کرده اند 
حکومت اسالمی هر یک با بيشرمی      
کارگران سرگردان را با جيبهای              

خاليشان به طرف مقابل و به                   
 . دنبال نخود سياه حواله ميدهند

 

گود برداری و   (شرکت ساختمانی   
پایدار پی مانا با بيش     )  ایمن سازی 

 نفر کارگر قراردادی، با           30از   
قراردادهای یکساله و دستمزدهای    

هزار تومانی که بموقع هم         300
پرداخت نميشود و ساعت کاری           
از اول صبح تا شب و کار                          
اجباری در همه ایام تعطيل                       
مجری گود برداری و ایمن سازی      
انواع پروژه های بزرگ                           
ساختمانی در سطح شهر تهران            

پروژه فعلی در ميدان                .است
شوش و دفتر مرکزی شرکت در         

 . خيابان گاندی تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ سپتامبر ٣٠ - ١٣٩٠ مهر ٨

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

  ،کارگر زندانى
زندانى سياسى آزاد 

!بايد گردد  
 

در سايتهاى خبرى آمده بود که محمد جراحى فعال کارگرى از زندان آزاد 
آزادى محمد جراحى را به اعضاى خانواده و دوستان و . شده است

. همکارانش تبريک ميگوئيم  

 

 مرگ بر سرمايه دارى
 زنده باد انقالب کارگرى


