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 سياوش دانشور

 

 اعتصاب، 
 رهبری، تاکتيکهای اعتصاب

 

بار ديگر  .  اعتصاب کارگران پتروشيمی موقتا پايان يافت     
کارگران با وعده های سرخرمن و تهديد عوامل                               
حکومتی و سياست تفرقه کارفرما بدون رسيدن به                          

حتى حقوقهاى   .  مطالبات برحق شان سر کار برگشتند            
اما اين اعتصاب و     .  معوق کارگران را پرداخت نکردند      

هر مبارزه کارگری فی النفسه دارای اهميت و تاثيرات              
بميدان آمدن متحدانه کارگران، تاکيد بر        .  ديرپاتری است 

خواستهايشان، تالش برای ايجاد تشکل و قطبی کردن                 
 به همان درجه ای      ،فضای سياسی حول مبارزه کارگری     

که ممکن شد، از نقاط قوت اعتصاب کارگران                                  
ظاهرا اعتصاب پتروشيمی بدون نتيجه       .  پتروشيمی است 

موقتا تمام شد اما شعله اين مبارزه و طرح مجدد خواست            
امنيت شغلى بزودی در ديگر مراکز کارگری زبانه                      

لذا داشتن سياستى دقيق براى پيشروی و             .  خواهد کشيد  
 مهمترين سوال و      ،پيروزی در اعتراضات در دور آتی        

محوری ترين موضوع براى بسيج بخشهای مختلف طبقه        
کارگر است که چه بالفصل و چه در دراز مدت در                         

 .تحقق مطالبه امنيت شغلی ذينفع اند

 

. اعتصاب همينطور با محدوديتهای جدی همراه بود                    
محدوديتهائی که اساسا ريشه در روشهای سازماندهی و           

در اين زمينه چند موضوع         .  تاکتيکهای اعتصاب دارند    
 اساسی را ميتوان برشمرد؛

 

 مدت زمان اعتصاب

تاکتيک اعتصاب طوالنی بويژه در شرايط کنونی                          
برخالف تمجيدهاى چپ غير کارگرى يک تيغ دولبه                   

اعتصاب طوالنی يک جنگ        .  است

 

پيام مجامع عمومی شورای فازهای دهگانه 
پااليشگاههاى پارس جنوبى به کارگران اعتصابى 

 پتروشيمى بندر امام

٢صفحه   

 

 !ايان يک اعتصاب، درسهای يک اعتصابپ
 

 ٨صفحه کامران پايدار                                                                          

 

  ،تعميق بحران اقتصادى
 گسترش اعتراضات توده اى

  گفتگو با هيات دائر حزب

  محمود احمدى، آذر ماجدى،على جوادى

دستگاه قتل عمد دولتی 
 باز هم جنايت آفريد

 چهار نفر در اصفهان اعدام شدند
 

 ١۴پدرام نوانديش                    صفحه 
 

 تظاهرات عظيم   ، سمينار در باره اعتصاب پتروشيمى،پيام تسليت: در صفحات ديگر
 ، اعتراض در کانادا به جمهورى اسالمى ، اکتبر١٠ گزارش آکسيونهاى   ،کارگران ترکيه 
...          و ، اکتبر اعتراض عليه سرمايه دارى١۵ ، کارگران برنا ايستا ،کارگران باترى 

 يادداشت يک فعال کارگرى
 در باره اعتصاب پتروشيمى

 يادداشت سردبير،

  ،نيست" نئوليبراليسم"بحران 
 ! بحران سرمايه داری است

 

 ١٠صفحه حسن معارفی پور                              
 

 : روز از نو روزی از نو
انقالب و ضد انقالب در 

 !مصر
 ١٣فرشاد مجد                         صفحه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فرسايشی را به کارگران تحميل            
ميکند و با توجه به وضعيت وخيم        
اقتصادی کارگران اين سياست از       
همان ابتدا نطفه شکست اعتصاب        

تاکتيک .  را در خود ميپروراند          
اعتصاب طوالنی تنها در موارد           
نادری ميتواند چشم انداز پيروزی       

اوال بايد شرايط           .  داشته باشد     
عمومی سياسی جامعه و تناسب            
قوای طبقاتی بدرجه ای به نفع                 
کارگران باشد که طوالنی شدن              
اعتصاب نتايج بسيج کننده تر                  
داشته باشد و گسترش اعتراضات       
و اعتصابات و موج حمايت                      
سياسی تعيين کننده در ديگر                     
مراکز کارگری و در جامعه را              

در فقدان چنين         .  بهمراه بياورد    
شرايطی اين سياست به ضد خود          
تبديل ميشود چرا که فضای                       
فراخی برای کارفرما و عواملش         
جهت مانور و اعمال سياست                   
تفرقه و تطميع و تهديد و غيره باز        

همينطور در اين                     .  ميکند
چهارچوب امکان دلسردی و نا              
اميدی توده کارگران زياد است و         
به اتحاد اوليه کارگران در آغاز             

 . اعتصاب ضربه ميزند

 

نکته مهمتر و ضروری برای يک       
اعتصاب طوالنی موقعيت                        

کارگر .  اقتصادى کارگران است      
بايد از درجه ای رفاه و پس انداز           
و توان اين جيب و آن جيب کردن          
طى مدتى برخوردار باشد تا                    
امکان وارد شدن به اعتصاب بيش      

اما .  از يک هفته را داشته باشد             
جنگ "سياست و سنتى که تاکتيک      

را توصيه     "  جنگ تا پيروزی         
ميکند، نه فقط درک نادرستی از           
مجموعه شرايط کارگران دارد             
بلکه نسبت به سرنوشت يک                    
مبارزه کارگری اگر القيد نباشد            

چنين سياستی شايد   .  بی توجه است  
برای يک اعتراض دانشجوئی              
آنهم با درجه زيادی اغماض                    
مناسب باشد اما برای کارگران و          
اعتصاب کارگری در هر                          
شرايطی بطور قطع نه فقط                       

 .مطلوب نيست بلکه مضر است

 

 اعتصاب، 
 ...رهبری، تاکتيکهای اعتصاب 

 تنهائی کارگران پيمانی

در اعتصاب کارگران پيمانى          
پتروشيمی کارگران رسمی              

معنی عملی     .  شرکت نکردند    
اين اقدام اينست که مسئله                    

صرفا به         "امنيت شغلى                 
"! کارگران پيمانی مربوط است   

من ترديد ندارم که قلب بسياری    
از همکاران و ديگر کارگران         
در سراسر ايران با اين                         
اعتصاب بود و خواهان                       
پيروزی شان بودند اما اين ابدا        

کسى که فکر          .  کافی نيست    
ميکند اعتصاب در حلقه                      
ضعيف يک مجتمع کارگرى           
منشا پيروزى در يک نبرد                 
سراسرى و تحقق خواستى                

 مطلقا درک        ،سراسرى است   
روشنى از محدوديتهاى مبارزه     
کارگرى و تالش براى رفع آن        

نکته مهمتر و دردناک        .  ندارد
تر که در اخبار اعتصاب هم             
منعکس ميشد اينبود که                         
کارفرما کار کارگران پيمانى          
اعتصابی را روی دوش                      

. کارگران رسمی گذاشته است       
اين اقدام کثيف و ضد کارگرى        

 به هر درجه اى که            ،کارفرما
 عمال نتيجه       ،پيش رفته است      

اش اينبوده که تحت فشار از              
کارگران رسمى اعتصاب                 

چه کسی در   .  شکن ساخته است  
اين ترديد دارد که کارفرماها و       
سرمايه داران همواره با                      
اعتصاب مقابله ميکنند و يک          
راه کالسيک آنها اعتصاب                

در همين          .  شکنی است         
اعتصابات پتروشيمی تالش            
کردند از سايتها و مراکز ديگر       
ايران کارگران را به ماهشهر         
منتقل کنند تا در همان قدم اول          
اعتصاب را در نطفه خفه کنند         

اما در  .  که خوشبختانه نتوانستند 
محل تالش کردند که قدرت               
اعتصاب را با افزايش کار و            
اعمال فشار به کارگران رسمی     
تا هر جا که ميتوانند جبران                
کنند و در خدمت شکست                     

. اعتصاب به خدمت بگيرند             
 که کسى            ،کارگران رسمى     

٢٢۴شماره   
ترديد ندارد از کارگران اعتصابى           

 نه فقط ميبايست       ،حمايت هم کردند    
آگاهانه و قاطعانه از پذيرفتن حجم            
باالتر کاری اجتناب ميکردند بلکه           
ميبايست در حمايت از همکاران               

. پيمانی شان وارد اعتصاب ميشدند        
معنی واقعی و بالفصل و فورى و            
تعيين کننده امر حمايت عملی که               
کارگران اعتصابی خواهان آن بودند     

در چنين   .  جز اين نميتوانست باشد       
 يعنى ورود يکپارچه                  ،شرايطی

کارگران رسمى و پيمانى به                         
 نه اعتصاب مستلزم اين          ،اعتصاب

زمان طوالنی بود و نه به نتيجه                  
 . کنونی ختم ميشد

 

 اعتصابات زنجيره ای

اگر اعتصاب طوالنی با محدوديت         
و موانع واقعی روبرو است و                      
ميتواند تاکتيکی شکننده و دولبه                 
باشد، رهبران کارگری می بايست          
چه تاکتيکی اتخاذ ميکردند؟ تجربه         
اعتصابات کارگران صنايع فوالد            
اصفهان که اتفاقا برای همين مطالبه       

 و نه     ،امنيت شغلی صورت گرفت       
فقط پيروز شد بلکه به بيرون                        
انداحتن صاحبان شرکت های پيمانی     
که همان روسا و سهامداران صنايع        
فوالد بودند منجر شد، تنها يکی از            
الگوهای عملی اعتصابات زنجيره         

 .ای و کوتاه مدت است
 

رهبران عملی و درگير در                             
پتروشيمی ضروری بود برنامه                
اعتصاب را طوری سازماندهی               
ميکردند که از وارد شدن به                          
اعتصاب کارگران رسمی در مرحله     

اعتصاب .  اى اطمينان داشته باشند       
ميتوانست با دو واحد و خط توليدی          
شروع ميشد و طی يکی دو روز                
واحدهای ديگر بصورت زنجيره اى     

با اعمال فشار            .  ملحق ميشدند     
کارفرما و مانورهای سرکوبگرانه         
شان عليه اعتصاب، واحدهای                    
کليدی ديگر وارد اعتصاب ميشدند         

طوری که در مدت معينی کل کار       
در چنين شرايطی که             .  بخوابد

بسته به اهميت خطوط توليد و                
وابستگی آنها به همديگر و درجه        

آمادگی کارگران و احتساب                      
فاکتورهای ديگر، تاکتيک جنگ        
فرسايشی کارفرما با کارگران و          
قدرت مانور امنيتی و                                   
سرکوبگرانه يا شکست ميخورد و     

در چنين    .  يا به حداقل ميرسيد          
شرايطى کارفرما و مقامات                    
حکومتی ناچار بودند فورا عکس       
العمل نشان دهند و مسئله را                     

 .طوری حل کنند

 

همينجا بايد يادآوری و تاکيد کرد          
که ادعای فرماندار و ديگر اوباش      
حکومتی مبنی بر اينکه مطالبه             
کارگران امری سراسری و                     
مستلزم تصويب قانون در مجلس        
و غيره است، پوچ و تنها                            
کارگران را دنبال نخود سياه                   

تجربه کارگران    .  فرستادن است   
صنايع فوالد اصفهان نشان ميدهد       
که اين ادعا اعتبار ندارد و                        
برسميت شناختن مسئله امنيت               
شغلی توسط کارفرما تابعی از               
نحوه ابراز وجود کارگران، نوع         

 ،رهبری، تاکتيکهای مبارزاتی           
اتکا به مجمع عمومى و                               

. فاکتورهائی از اين دست است            
جنبش مطالبه امنيت شغلی از                 
پتروشيمی ها شروع نشده اما يک       
مطالبه سراسری طبقه کارگر در        

 . ايران است

 

جنگ کارگران با حکومت                       
. اسالمى سرمايه داران ادامه دارد     

ضرورى است در دور بعدی نبرد      
کارگران با کارفرماها و حکومت       

 در تبئين سياستها و تاکتيک        ،شان
ها و شيوه رهبرى و سازماندهى          
مواردی از اين دست مورد توجه         

  *.قرار گيرد



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگران پااليشگاه هاى گاز ده              
فاز پارس جنوبى در مجامع                     
عمومى خود بيانيه اى را در                     
حمايت از اعتصاب کارگران                 
پتروشيمى تصويب و منتشر کرده      

اين اقدام به دالئل مختلف               .  اند
حائز اهميت باالئى است و                        
ضرورى است مبناى حمايت                  
عملى از کارگران پتروشيمى در         

 ،اوال.  ديگر مراکز کارگرى شود     
اين حمايت در مجامع کارگران             
پااليشگاهها تصويب شده است و         
معلوم است نيروى واقعى و مادى        
پشت اين حمايت توده کارگران             

 پيام بر حمايت عملى         ،ثانيا.  است
کارگران رسمى در ماهشهر از             
کارگران پيمانى بعنوان يک راه           

. پيروزى اعتصاب تاکيد ميکند            
امرى که کارگران پتروشيمى در         
بيانيه شان بر آن تاکيد و خواهان            

 اين  ،ثالثا.  حمايت عملى شده بودند   
پيام بر اهميت مجمع عمومى و               
دخالت متحدانه توده کارگران و            
ايجاد شوراى کارگرى تاکيد دارد        
و اين سنت را رمز پيشروى و                 
پيروزى مبارزه برحق کارگران          

 . پتروشيمى ميداند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به         
کارگران پااليشگاههاى پارس              
جنوبى درود ميفرستد و از ديگر           
بخشهاى طبقه کارگر ايران                      
ميخواهد با اقدامات واقعى و عملى   
به طرق مختلف از کارگران                    

حزب بر   .  پتروشيمى حمايت کنند    
تالش گسترده تر در خارج کشور        

 ،براى جلب همبستگى کارگرى           
 دفاع  ،دفاع از کارگران اعتصابى     

از کارگران زندانى و محکوميت         
حکومت ضد کارگرى جمهورى         

زنده باد اتحاد    .  اسالمى تاکيد دارد   
پيروز باد   .  و همبستگى کارگران    

 . اعتصاب کارگران پتروشيمى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ اکتبر ٩ – ١٣٩٠ مهر ١٧

 

 

 زنده باد همبستگى کارگرى 
 در باره حمايت عملى از کارگران پتروشيمى 

 پيام کارگران                          :ضميمه
پااليشگاههاى پارس جنوبى به      

  ،نقل از سايتهاى خبرى

 

پيام مجامع عمومی شورای 
فازهای دهگانه پااليشگاههاى 

پارس جنوبى به کارگران 
 اعتصابى پتروشيمى بندر امام

 

 پيام
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 !دوستان و همکاران عزيز

خبر اعتصاب شما را شنيديم و        
ما .  مشتاقانه آنرا دنبال ميکنيم       

کارگران متشکل در شوراهاى      
پااليشگاههاى پارس جنوبى از      
اعتصاب و مطالبه برحق شما         

 .دفاع و پشتيبانى ميکنيم

 

 ،خواست تامين امنيت شغلى           
لغو شرکتهاى پيمانکارى و               
کنار زدن آنها در روند استخدام      
و تفرقه اى که بين کارگران              

 خواست استخدام     ،ايجاد ميکنند  
 ،مستقيم توسط شرکت                          

برخوردارى از مزاياى کارگر      
 افزايش دستمزدها                ،رسمى

متناسب با جوابگوئى به هزينه       
هاى امروز خانواده هاى                     

 و برخوردارى از            ،کارگرى
تشکل مستقل که دخالت همه             
کارگران را در تامين خواستها       

 ،و سرنوشت شان جوابگو باشد    
خواست همه  کارگران ايران           

 .است

  

از نظر ما در اين شرايط همه           
کارگران پتروشيمى بويژه                
کارگران رسمى در منطقه                 
ويژه اقتصادى و کارگران                 
رسمى بندر امام ضرورى                 
است که از خواست شما                       
کارگران پيمانى حمايت عملى        

تشکل کارگرى يعنى           .  کنند

٢٢۴شماره   

شرايطى که کارگران هر مرکز                 
صنعتى بتوانند در شرايط برابر و            
متحدانه حرف و خواست شان را              

طرح کنند و نيروى جمعى شان را           
. وثيقه تحقق خواست هايشان کنند            

تجربه ما اگر به تشکل و ايجاد                     
شوراهاى کارگرى منجر شده به اين      
دليل است که اين ديوارهائى را که            
بين ما کارگران فنى و متخصص و          
ساده و غير متخصص کشيدند                     

شما در ماهشهر و                   .  برداشتيم
کارگران ديگر مراکز صنعتى براى      
پيشروى و تحقق مطالبات برحق تان     

. ضرورى است چنين اقدامى بکنيد        
ما در اينجا در هر موردى مجمع               
عمومى تشکيل داديم و همه                           

اين .  کارگران در آن دخالت داشتند        
دخالت باعث شده که شورا قوام                  
بگيرد و تمام کارگران احساس                   

مسئله اى که    .  قدرت و حرمت کنند     
 .قبال وجود نداشت

مبارزه کارگران علنى است و              
براى خواستهاى مشروع صورت     

در اين مبارزه بايد کارى      .  ميگيرد

کرد و حرفى زد که حرف دل                 
همه کارگران باشد و همه                          
کارگران از آن سربلندانه دفاع              

ما کارگران پااليشگاههاى       .  کنند
گاز پارس جنوبى براى اعتصاب       
شما آرزوى موفقيت ميکنيم و                 
توصيه ميکنيم که براى حفظ                   
اتحادتان همواره به نيروى جمعى       

چشم انتظار   .  کارگران اتکا کنيد     
پيروزى شما و تشکيل شوراى              

زنده .  کارگران پتروشيمى هستيم     
 .باد اتحاد کارگران پتروشيمى
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پيام مجامع عمومی شورای فازهای دهگانه 
پااليشگاههاى پارس جنوبى به کارگران 

 اعتصابى پتروشيمى بندر امام

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
در اعتراضات جارى به مجمع عمومى ! کارگران

مجمع عمومى تجمع طبيعى و ظرف ! متکى شويد
!اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 يادداشت يک فعال کارگرى
 در باره اعتصاب پتروشيمى

 

دو چيز براى اعتصاب فعلى حائز اهميت است که کارگران                  
فوالد در اعتصابشان مد نظر گرفتند که بايد آنرا در پيامى به                 

يکى همان توده اى بودن که       .  کارگران پتروشيمى گوشزد کرد    
مطرح کردم و دومى شکل اعتصاب است که بايد بصورت                    

بلکه بصورت منقطع ولى توسط بخشهاى                 .  نامحدود نباشد   
که ميتواند به اين شکل باشد که بخشهاى         .  مختلف پيگيرى شود  

مختلف با برنامه ريزى و نوبتى بخشى را تعطيل و با                                  
و چند روز بعد        .  اعتصاب اعتراض خوشان را اعالم کنند             

گاها ميتونه بعد از چند اعتصاب اولتيماتوم                     .  گروه ديگر   
ولى به اين منوالى که االن پيش ميرود                     .  سرتاسرى بدهند  

 . ميتواند خسته کننده باشد و از نظر مالى کم بياورند کارگران

 

به اين شکل و اينطورى ميتواند دخالتگرى کارگران را هم                     
زياد کند و تعداد کارگران فعال در اعتصابات را بيشتر کند و                

شايد بعدتر بيشتر     .  صحنه گردانهاى جديدى به کارزار بيان           
شايد گفته شود تعداد کارگران      .  بتونم در اين زمينه صحبت کنم      

ولى اعتصابات پشت     .  اعتصابى کم باشد بنظر ضعيف مياد            
سرهم ميتونه قدرت کارفرما را در درازمدت ضغيف کنه و                   

اينطورى که االن هست    .  براى مدت زيادى موى دماغ او باشه       
 يک موج که رد ميشه و قدرت کارگران از نظر مالى            ،و ميگن 

 . ضعيف ميشه و بعد ميرن سر کار

 

اعتصاب معموال بايد محدود باشه و به صورت متناوب که                     
. هميشه تهديدى باشه براى کارفرما     .  برنامه توليد را بهم بريزد     

کارگران فوالد از اين شيوه استفاده کردند و بخشهاى مختلف                
به صورت مجزا وارد اعتصاب ميشدند و گاها با يک التيماتوم            
تمام بخشها اعتصاب ميکردند و عمال در نهايت توليد متوقف               

کارگران هم خسته نميشدند ولى کارفرما مدام با مسائل                 .  بود
 . *اعتصاب روبرو بود

٢٢۴شماره   

 

 :مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار ميکند 
 

 :در باره مسائل مهم جنبش کارگرى در ايران
 مرورى بر اعتصاب پتروشيمى و تجربه شوراهاى عسلويه 

 

  سياوش دانشور،نسرين رمضانعلى: سخنران
 

 اعتصاب پتروشيمى و چشم انداز پيروزى •
  کارگران چگونه متشکل ميشوند؟،تشکل کارگرى •
 تمايز سنتهاى مبارزاتى در جنبش کارگرى •
 شورا يا سنديکا •
 تجربه شوراى پااليشگاه هاى پارس جنوبى •
 

  ، به وقت اروپاى مرکزى٧ اکتبر ساعت ١۶يکشنبه 
  صبح به وقت غرب ١٠ ، شب به وقت ايران٣٠ و ٩ 

 ، بعدازظهر به وقت شرق آمريکا لندن١ و ،آمريکا
 

 ايران  –شبکه پالتاک، گروه خاورميانه : مکان

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 
 

  اکتبر ١۵در تظاهرات 
 در دفاع از کارگران پتروشيمى و مطالبات طبقه کارگر ايران 

!در مقابل سفارت جمهورى اسالمى در استکلهم شرکت کنيد  

 

 !نه به اعدام
ر آن                 ي ي غ ل ت آيا الزم نيست در مورد وساي
د                       ي ول ات را ت اي ن امی اين ج م نظامی که ت

که آهنگ                  ،ميکند ن ا اي د؛ ت ديشي  عميقا ان
ان             م م؛ ه ي اره جالد سرده ايش در ب ست
جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ 

 جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                                                                           
 

 کارل مارکس



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بحران اقتصادى    :يک دنياى بهتر   
جهان سرمايه دارى هر روز                   

سران .  گسترش مى يابد                    
بورژوازى عليرغم تالششان براى    

 ،به جامعه "  اطمينان خاطر "دادن  
اما مرتبا در باره وخامت بحران           

چه راه حلهائى به      .  هشدار ميدهند 
روى طبقه حاکم باز است؟ مبانى          
اساسى کار کمونيسم امروز                     

 کدامند؟ 

 

 اجازه دهيد پاسخ به       :على جوادى 
اين سئوال را از طرح نکاتی                    
پيرامون بحران ذاتی نظام سرمايه      

 ويژگی های هميشگی و              ،داری
. تفاوتهای بحران کنونی آغاز کنم        

بحران اقتصادی کنونی به جهات         
زيادی از آنچه که تاکنون                            

سرمايه نام    "  ادواری"بحرانهای    
عميق .   متفاوت است    ،گذاری شده  

 گسترده   ، ديرپا تر است      ،تر است  
اما کماکان همان عواملی    .  تر است 

که بحرانهای هميشگی سرمايه را       
 اين بحران با عواقب     ،شکل ميدهند 

وخيم و خانمان براندازش را نيز           
اين بحرانها اساسا   .  موجب شده اند  

از يک تناقض ذاتی در بطن                     
پروسه انباشت سرمايه نشات                  
ميگيرند و جزء اجتناب ناپذير                

واقعيت .  نظام سرمايه داری اند         
اين است که در شرايطی که کار            
کارگر منشاء توليد سود و ارزش          

 اما در       ،اضافه در جامعه است         
روند انباشت سرمايه دائما از                  
نسبت نيروی کار در مقايسه با                
وسائل و ماشين آالت توليدی و               
بکار گرفته شده در پروسه توليد            

اين واقعيت منجر به    .  کاسته ميشود 
گرايش نزولی نرخ سود در نظام          

و واقعيتی   .  سرمايه داری ميشود     
نه .  است که اجتناب ناپذير است          

سرمايه ميتواند از گسترش                       
بکارگيری تکنولوژی و ماشين             
آالت جديد در پروسه توليد خود             
داری کند و نه ميتوانند برای                     
هميشه خود را از شر گرايش                   

از .  نزولی نرخ سود خالص کند         
اين رو ما در دوره های متفاوت             

 

  گسترش اعتراضات توده اى،تعميق بحران اقتصادى
 با هيئت دائر حزب

 

  محمود احمدى، آذر ماجدى،على جوادى

شاهد اين هستيم که اين گرايش        
نزولی نرخ سود عمال منجر به       
سقوط شديد نرخ سود سرمايه          
شده و سرمايه دچار يک                      

ناچارا .  بحران و رکود ميشود      
بسياری از سرمايه ها دچار              
 . ورشکستگی و بحران ميشوند

 

اما بحران حاضر دارای                     
. ويژگی های خاصی هم هست       

 عميق   ،همانطور که اشاره شد      
 ، گسترده تر است            ،تر است    

اين واقعيت     .  ديرپا تر است        
ناشی از تغيير و تحوالتی است       
که در جغرافيای سياسی                      
اقتصادی جهان معاصر                      

پس از    .  صورت گرفته است      
سقوط بلوک شرق حوزه های          
عظيمی برای سرمايه گذاری و      

سرمايه داری  .  انباشت باز شدند  
دولتی بلوک شرق شکست                 

سرمايه جهانی     .  خورده بود    
عرصه پهناوری برای استثمار     
و انباشت و سود آوری بدست          

اين حوزه های جديد    .  آورده بود 
سرمايه گذاری و انباشت اساسا      
گستردگی ويژه بحران معاصر      

از طرف    .  را تعريف ميکنند      
ديگر بحرانهايی که بعلت شکل      
گيری اين حوزه های جديد                 
توليد و انباشت سرمايه تخفيف        
و عقب افتاده بود به يکباره با            
تمام گستردگی اش اقتصاد                 

. جهان را به کام بحران کشيد           
بحرانی بمراتب عميق تر و               
جهانی تر از بحرانهای ادواری     

 .    کالسيک سرمايه داری

 

اين بحران در حال حاضر قبل        
 ،از اين اينکه تخفيف يافته باشد      

بار ديگر شتاب بيشتری گرفته       
نشان داده شد که راه حل       .  است

های تاکنونی سرمايه در                      
تخفيف بحران نتوانسته است           

بحران .  موفق و کارساز باشد       
کنونی از قرار قبل از آنکه                 
نشانی از تخفيف داشته باشد در      

٢٢۴شماره   

اين .  حال تعميق و گسترش است            
 . واقعيت لحظه حاضر است

 

تبليغات سران بورژوازی بيان                   
واقعيت نيازمنديهای دوگانه سيستم         

از يک   .  استثمارگرايانه حاکم است    
طرف ناچارند به عواقب وخيم و               
خانمان برانداز بحران حاضر اذعان     

راه .  چاره ديگری ندارند          .  کنند
بحران تمامی    .  ديگری هم ندارند       

پيکره نظامشان را در برگرفته                   
از طرف ديگر ناچارند برای       .  است

کنترل و مهار جامعه و مردم به                  
کاذب دهند که        "  اميدهای"جامعه    

اوضاع در چهارچوب همين نظام            
بهبود خواهد يافت و گل و بلبل                     

اين گوشه ای از                 .  خواهد شد     
تالششان برای حفظ نظام موجود در       
کنار کل دستگاه سرکوب و تحميق           

 . است

 

راه حل های سرمايه برای حل                    
در محور اين   .  بحران اساسا يکسانند  

 وسيع و    ،راه حل ها هجوم وحشيانه      
 ،در اشکال مختلف به زندگی                      

معيشت و کار طبقه کارگر قرار                
. بايد بر شدت کار افزوده شود      .  دارد

. بايد بر ميزان بيکاران اضافه شود         
بايد از خدمات اجتماعی و عمومی           

 بايد نرخ استثمار                 ،کاسته شود     
 بايد سياست            ،افزايش پيدا کند           

عسرت اقتصادی را در دستور قرار      
دهند تا شايد بتوانند بر گرايش                      
نزولی نرخ سود برای دوره ای                  

اين اساس تالش هر             .  غلبه کنند    
کارگزار سرمايه در مواجهه با                   

 مرزی نمی    ،راه حلها .  بحران است 
. مذهب خاصی ندارند            .  شناسند

اساسا .  قوميتی ويژه ای ندارند               
 . يکسانند

 

اما اين راه حلها اکنون خود مورد              
تعرض توده های وسيع مردم                       

. کارکن و زحمتکش قرار دارند                
اعتراضاتی که در سطوح مختلف            
در مهد جهان سرمايه داری مشاهده        

 گوشه ای از اين تقابل                 ،ميشود
اين .  جهانی کار و سرمايه است         

واقعيت معضل بورژوازی را دو       
از يک طرف     .  چندان کرده است   

قادر به حل بحران عميق سرمايه         
 از طرف ديگر با           ،داری نيستند  

توده های مردم معترضی مواجه         
هستند که اجازه نميدهند بار                     
بحران را بر شانه هايشان قرار             

و اين مساله اکنون به يک           .  دهند
تقابل طبقاتی و اجتماعی ميان کار      
و سرمايه در مقياسی جهانی دامن       

آنچه ما در گوشه و            .  زده است  
کنار و در شهرهای مختلف                      
مشاهده ميکنيم دقيقا بارقه هايی از      

تقابل کار  .  اين تقابل طبقاتی است     
و سرمايه در ابعادی گسترده و              

اين آن جدال طبقاتی ای          .  آشکار
است که بيش از هر زمان شرايط         
را برای کار و فعاليت کمونيستی         

 . آماده و مهيا کرده است

 

در چنين شرايطی چه بايد کرد؟            
اين مساله اساسی و مشغله اصلی         

حزب در کنفرانس   .  حزب ما است  
اخير خود در بيانيه ای خطوط               
اصلی کار کمونيستی در چنين              

من .  شرايطی را بر شمرده است        
در اينجا بطور مختصر به گوشه          
هايی از اين خطوط بطور                         

در يک    .  مختصر اشاره ميکنم       
کمونيسم "  نه"کالم ما بايد بتوانيم       
اعتراض "  نه"کارگری را به            

کارگر و مردم معترض تبديل                
. اجزاء اين تالش متفاوتند         .  کنيم

. مردم معترض به دنبال پاسخ اند        
. از وضع موجود بيزارند                         

اعتراضشان به کارکرد سيستم              
. اقتصادی و سياسی موجود است       

همين نقد را بايد تيز و شفاف بيان         
کرد و به پرچم اعتراضی جامعه         

در اين شرايط بايد نقد      .  تبديل کرد 
را بر نفس مبانی اقتصاد سياسی           

نقد های نيم    .  اين سيستم قرار داد     
پز و خام              

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تمام .  پاسخ به اين وضعيت نيستند      
مساله اين است که رهبران                        
اعتراضی بايد بدانند که اگر در              
مبارزه عليه سرشکن کردن بار             

 تازه  ،بحران اقتصادی موفق شوند    
. در اول راه قرار گرفته اند                       

پيروزی در اين عرصه تقابل همه       
جانبه تری را در مقابل قرار                     

سرمايه داری بحران زده و     .  ميدهد
شکست خورده در تحميل بار                  

.  هارتر تعرض ميکند               ،بحران
بايد .  وحشيانه تر تعرض ميکند          

پرچمی را برافراشت که کل اين            
نقدی .  وضع موجود را نقد ميکند        

پاسخ در  .  راديکال و سوسياليستی   
نقد مارکس به وضعيت موجود              

پاسخ سازماندهی انقالب         .  است
پاسخ نابودی       .  کارگری است      

نظامی است که هدفش تنها سود و         
انباشت سرمايه است و ابزار                   
تحقق چنين هدفی تنها و تنها                      

 . استثمار همه جانبه طبقه کارگر

 

در اين زمينه بايد بيشتر بحث                   
 . کرد

 

 الگوى التحرير     :يک دنياى بهتر    
به بغل گوش کاخ سفيد رسيده                   

اشغال وال استريت و                 .  است
گسترش اعتراضات در آمريکا در     
هفته هاى اخير نمونه هاى جديد             

ارزيابى شما از اين                        .  اند
 محدوديتهاى ،اعتراضات و چيست 

آن کدامند؟ يک موضع کمونيستى        
کارگرى در قبال اين اعتراضات          

 چيست؟  

 

 جنبش اعتراضی ضد    :آذر ماجدى 
کاپيتاليستی دنيا را فرا گرفته                   

طی سه سال اخير اين                 .  است
اعتراضات افت و خيزهای بسيار       

همواره در گوشه و        .  داشته است  
کنار جنبش اعتراضی به بيکاری        
و فقر وجود داشت، اما بعنوان                
يک جنبش اعتراضی وسيع از               
اروپا شروع شد، به خاورميانه و          
شمال آفريقا رسيد و از آنجا با                  
مومنتومی بسيار بيشتر از دور              

 

 گسترش ،تعميق بحران اقتصادى
 ...اعتراضات توده اى

موفقيت .  قبل به اروپا بازگشت     
توده های معترض در تونس و        
مصر به سرنگونی راس نظام        
استبداد نور اميد را به دنيا                   

مردم دنيا از اين حرکت       .  تاباند
بجوش آمدند و کوشيدند روش         

از اين  .  اعتراضی را بياموزند   
رو است که التحرير به سمبل و   
نشانه موج جديد اعتراضی از         
مادريد تا نيويورک تبديل شده          

همين واقعه بخوبی نشان     .  است
ميدهد که اعتراضات وسيع               
توده ای جهان تا چه ميزان فرا         

هيچگاه در تاريخ     .  ملی هستند  
ما با چنين شرايطی روبرو                

دنيا اين چنين             .  نبوده ايم      
يکپارچه بپا خيزد و بسادگی             
اعالم کند که از يکديگر                       

همبستگی مادی و         .  مياموزد
عينی اين جنبش آنچنان وسيع          
است که بورژوازی هنوز                  
نتوانسته است به اين همبستگی      

نتوانسته است    .  ترک بياندازد   
 ناسيوناليستی در     »لولوی«يک   

مردم يک   .  مقابل آن علم کند        
درد مشترک دارند و همان را          

و دنيا دارد می     .  فرياد می زنند  
بيند که مردم از قاهره تا تل                
آويو، از مادريد تا نيويورک،          
از لندن تا تهران، از امان تا               
سانتياگو بر مبنای مخرج                    
مشترک انسانی شان به خيابان       
ها آمده اند و خواست های پايه         

مردم .  ای خود را بيان می کنند      
عليه فقر و بيکاری، تبعيض و         
بی عدالتی، فساد حکومتی و             
سرکوب به اعتراض بلند شده          

اين خواست ها را به                  .  اند
سادگی می توان در سه کلمه             

مردم خواهان     :  خالصه کرد    
 .  آزادی، برابری و رفاه هستند

 

خواست مردم در سراسر جهان     
 شان به يک        »نه«يکی است؛      

به سرمايه  :  پديده مشترک است   
اما مساله راه هايی است     .  داری

که در مقابل آنها گذارده می               
اکنون جريان چپ               .  شود

بورژوازی و جريانات چپ              

٢٢۴شماره   
 »آری«غير کارگری می کوشند                 

لذا کوشيده   .  مردم را فرموله کنند        
می شود نقد مردم به زياده روی                  
های بازار، به سرمايه داری عنان           
گسيخته، و به نئو ليبراليسم متوجه            
شود، نه به کليت نظام سرمايه                      
داری، به کار مزدی و به مالکيت              

مردم .  خصوصی وسايل توليد             
آزادی می خواهند و از سرکوب و            
اختناق و کنترل پليسی عاصی شده          

کش «اند، اين جريان دموکراسی               
 را بعنوان آلترناتيو در مقابل            »آمده

اين واقعيت يک      .  مردم می گذارد     
محدوديت بزرگ جنبش عظيم توده        

ضمنا بالقوه اين       .  ای جاری است      
ديدگاه و ايدئولوژی می تواند موجب      
زمين خوردن اين جنبش توده ای               

ايراد اصلی اين خط                        .  شود
ايدئولوژيک عميق نبودن آن و                   

. پاسخگو نبودن آن نيست                               
درصورتيکه اين ديدگاه بر کليت               
جنبش عظيم توده ای حاکم شود و              
کامال دست باال پيدا کند، جنبش                   
عظيم ضد کاپيتاليستی موجود                     
مومنتوم و قدرت حمله خود را از              
دست خواهد داد؛ توهم به اصالح              
سرمايه داری و دموکراسی موجب         
سست شدن آن و سازش ناالزم و بی        

اين واقعيت را    .  موقع آن خواهد شد     
بايد دريافت و در مقابل آن قد علم               

 .کرد

 

همه از اين سخن می گويند که اين             
جنبش سازمانيافته از پايين است،             

. در سطح توده ای و بی رهبر است         
بورژوازی چه چپ و چه راست اين    
مساله را نقطه مثبت اين اعتراضات       

اين واقعيت که جنبش           .  می نامند   
بيک معنا خود جوش است و از                  
پايين سازمانيابی می شود، بخودی          
خود نقطه مثبتی است به اين دليل              
که توده مردم را در بر می گيرد و             
آنها فعاالنه در سرنوشت خود                      

اين پديده ای          .  شرکت می کنند         
بنوعی مشابه تشکيل مجمع عمومی        

اما اوال اين اعتراضات کامال       .  است
بی رهبر نيستند و ثانيا بی رهبری            

از .  نه وجه مثبت بلکه منفی آنست          
نظر ايدئولوژيک چپ غيرکارگری       
اکنون قوی ترين جريان درون اين           

اينها هستند که اين           .  جنبش است   
اعتراضات را تحليل می کنند و می         
کوشند که تبيين خود را از آن به دنيا    

آنچه من آنرا               .  عرضه کنند       
دموکراسی کش آمده می نامم و در           

 »رئال دموکراسی «جنوب اروپا آنرا    

می نامند، يک تالش موهوم برای       
. اصالح سيستم دموکراسی است        

دموکراسی نظامی منطبق با نظام       
دموکراسی .  سرمايه داری است      

بيان ناقص بورژوازی از آزادی         
نقد نئوليبراليسم يک نقد            .  است

. رفرميستی از سرمايه داری است    
می خواهد يک کنترل دولتی را             

يک نقد     .  بر بازار اعمال کند            
سوسيال دموکراتيک از سرمايه          

اينها پاسخ مردم   .  داری بازار آزاد  
اين اصالحات در عرصه      .  نيستند

اقتصادی و سياسی نه فقر، نه                 
تبعيض، نه فساد هيات حاکمه را          

  .از بين نمی برد

 

اکنون دنيا در بهترين و مناسب              
ترين شرايط برای سرنگونی                 
سرمايه داری و استقرار                            

هيچگاه اين  .  سوسياليسم قرار دارد  
چنين رک و لخت و عور ميليونها        
انسان به اعتراض عليه اساس               

. کاپيتاليسم بلند نشده بودند                        
کمونيسم کارگری بايد در اين                 
شرايط بکوشد که در قامت الزم           

کمونيسم کارگری تنها   .  ظاهر شود 
پاسخ واقعی درد و مشقت مردم             

کمونيسم کارگری تنها            .  است
جريانی است که می تواند                          

 را عملی   »آزادی، برابری و رفاه   «
متاسفانه به داليل      .  و متحقق کند     

متفاوت سياسی، اجتماعی و                    
تاريخی کمونيسم کارگری پراکنده     
است و هنوز نتوانسته است قدرت      

. بالقوه خود را بالفعل سازد                      
کمونيسم کارگری در بعد جنبشی        
کلمه اکنون در خيابان ها است،             

اما .  مشغول اعتصاب است              
ايدئولوژيک -بمعنای سياسی                 

. قدرتش هنوز بسيار ضعيف است     
کمونيسم کارگری بايد بتواند                   
بشکلی متشکل و تحزب يافته در          
اين جنبش عظيم توده ای جهانی            

بايد بتواند نقد عميق       .  قد علم کند    
کمونيستی 

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

. خود را به نقد اين جنبش بدل کند          
بايد بتواند تبيين خود را از اين                 
خيزش عظيم و خواست مردم به           
تبيين غالب در ميان اين جنبش                

بايد بتواند نقد ضد               .  بدل کند    
سرمايه داری را به نقد غالب و               

بايد بجال سرمايه    .  حاکم تبديل کند   
داری اصالح شده، سوسياليسم را        

بجای رئال دموکرسی      .  قرار داد  
  .سيستم شورايی را نشاند

 

اين يک وظيفه و رسالت بزرگ و        
بسيار خطير است که بر دوش ما           

ما اکنون به بازيگران      .  قرار دارد 
يکی از مهمترين دوره های تاريخ       

آيا می توانيم    .  بشری بدل شده ايم     
. نقش خويش را بخوبی ايفا کنيم             

اين آن سوال اساسی است که در            
بايد بکوشيم   .  مقابل ما قرار دارد      

که در اين قامت ظاهر شويم و نقد          
عميق مارکس و منصور حکمت          

اين .  را بر اين جنبش حاکم کنيم            
 .تنها پاسخ است

 

 حزب در بيانيه       :يک دنياى بهتر    
اخيرش بر کار مستقيم کمونيستى         

جوهر ضد سرمايه      .  تاکيد ميکند  
دارى اعتراضات کارگران و                 
مردم محروم روشن است اما                   
جنبشى براى نفى سرمايه دارى             
در ابعاد گسترده هنوز قد علم                   

کار "استنتاجات      .  نکرده است     
براى حزب و    "  مستقيما کمونيستى 

 جنبش کمونيستى کارگرى کدامند؟ 

 

واقعيت دوره        :محمود احمدى     
کنونی اين است که ما با تشديد                 
مبارزه طبقاتی و تقابل کار و                    

و "  ملی" فقط در سطح        سرمايه نه 
کشوری بلکه در سطح جهانی                

مردم از مصر،        .  روبرو هستيم   
ليبی، تونس، يونان، اسپانيا و                  
انگليس گرفته تا آمريکا و جنبش           

 نظام          بزرگی به       وال استريت نه    
چه کسی   .  سرمايه داری گفته اند       

 سال گذشته ميتوانست              ١٠در     
تصور اين دوران تاريخساز                    

چگونه ميشد  .  کنونی را داشته باشد  

 

 گسترش ،تعميق بحران اقتصادى
 ...اعتراضات توده اى

 فقط در            تصور کرد که نه          
آفريقا، اروپا، آمريکا،                          
خاورميانه، بلکه در هر گوشه        
اين کره خاکی، مردم محروم و       
زحمتکش برای داشتن رفاه،            
برابری، و آزادی، نظامی که          

های گذشته پايان تاريخ       در دهه 
و پايان مبارزه طبقاتی را                    
اعالم کرده بود را در مقياس             

   مصاف بکشند و بی          جهانی به 
مشخصه .  اعتبار اعالم کنند        

   اعتباری و بی      دوره کنونی بی   
آبرويی نظام سرمايه داری                

 دليل نيست که هر              بی.  است
سياست مداری که ميخواهد              
    انتخاب شود با شعار تغيير به         

يد و تالش ميکند خود        ميدان ميا 
 آبرويی نظام جدا              را از بی      

و حتی اخيرا حضرات        .  سازد
ها در آمريکا نيز                دموکراتی

خود را هوادار جنبش اشغال            
دوره .  وال استريت جا ميزنند       

کنونی دوره شکست نظامی              
است که جز بدبختی،                              
گرسنگی، فقر، جنگ، و                     

        بربريت برای بشريت به                
سرمايه .  ارمغان نياورده است     

داری دچار بزرگترين بحران         
اقتصادی است و فاقد يک چشم       
انداز و راه حل روشن برای              
برون رفت از يکی از                            
بزرگترين بحران سياسی و               

دوره کنونی   .  اقتصادی حياتش  
در غياب يک جنبش قوی و               
قدرتمند کمونيسم کارگری آينده     
و دورنمای سياه و تاريکی را          

اين .  در مقابل دنيا قرار ميدهد       
آلترناتيو بورژوازی برای                 

 .بشريت امروز است

 

ديگر مشخصه دوره کنونی              
اعتراضات و جنبش عظيم                
مردم محروم و زحمتکش برای     

 انقياد      تغيير و پايان بخشيدن به      
اقتصادی و سياسی اسارت                
باری است که جهان سرمايه             

 ارمغان آورده       داری برايشان به  
در کشورهای آفريقايی و    .  است

خاورميانه، اين جنبشها  يک            

٢٢۴شماره   
 جدال بر سر قدرت                   پای اصلی   

سياسی هستند و در قدم اول بخشى            
    از ديکتاتورها را از اريکه قدرت به      

در اين کشورها مبارزه    .  زير کشيدند 
مردم برای سرنگونی رژيمهای                

در .  حاکم کماکان در جريان است          
کشورهای اروپايی و آمريکا ما                 
شاهد جنبش وسيع زحمتکشان برای       
مقابله با رياضت کشی اقتصادی و           
مبارزه با بيکاری و نا امنی شغلی             

مبارزه وسيع کارگران و            .  هستيم
مردم در فرانسه در مقابله با دولت            
برای پايين نياوردن حق بيمه باز               
نشستگی، شورش جوانان و                         
محرومان در انگليس، مبارزه                    
گسترده کارگران و مردم زحمتکش       
در اسپانيا، اعتصاب و جنگ                       
خيابانی مردم در يونان، مبارزه                 
چندين روزه مردم در کانادا بر عليه        

، و جنبش اشغال        20Gکنفرانس          
وال استريت در قلب نيويورک و               
آمريکا، گوشه هاى جنبش قدرتمند و      
رو به رشد ضّد سرمايه داریٔ بر               

 .عليه نظام کنونى است

 

در اين شرايط دوره تعرض                           
 نظام سرمايه           کمونيستی کارگر به    

جهان بيش   .  داری فرا رسيده است       
از هر دوره ديگری تشنه و نيازمند          
مارکس، منصور حکمت و راه حل         

تجربه شرکت    .  سوسياليستی است   
وسيع حزب در مبارزه مردم، و                 
کارگران و سازمانهای چپ و                      

 G20 سوسياليستٔ بر عليه کنفرانس
مرگٔ بر سرمايه داری و           "با بنر      

و با عکس       "  زنده باد سوسيالسيم      
مارکس، يک شاهد قوی ديگر بر              
     اين است که بار ديگر مارکس به             

بنر مارآس  .  جلوی صحنه آمده است   
مورد توجه بسيار وسيع شرآت                 
آنندگان در اين اعتراضات و رسانه       

جمع زيادى از مردم    .  ها قرار گرفت  
از بنر مارآس عكس ميگرفتند و               
تعدادى نيز در طول اين تظاهراتها          
بنر را در دست گرفته و در                            

بيش از    .  تظاهرات حمل ميكردند       
 رسانه از آانادا، آمريكا،                        ١٠

 و همينطور بخش فارسى            ،روسيه
 G20 بى بى سى در مورد آنفرانس

مرگ بر سرمايه          "و شعارهاى          
و "  دارى و زنده باد سوسياليسم              

پوستر مارآس با آادرهاى حزب        
افراد و          .  مصاحبه آردند         

سازمانهاى ديگر فيلم شعارهاى           
محکم ضد سرمايه دارى و زنده           
باد سوسياليسم که توسط کادرهای      
حزب داده می شد و بنر حزب با            
عکس مارآس را در فيلمهاى                 
يوتيوب خود گذاشتند آه يكى از            

اين فيلمهاى يوتيوب تا کنون                     
 .بيننده داشته است 8٠٠٠٠

 

مارکس بعنوان تنها راه نجات از          
جهنمى آه سرمايه براى مردم               
بوجود آورده است بار ديگر به              

مردم .  جلوی صحنه آمده است           
جستجوگر پاسخ خود را در نقد              
مارکس از نظام سرمايه داری               

واقعيات .  موجود پيدا ميکنند            
امروز بيش از هر زمان ديگری          
بر صحت حقانيت تبئين و انتقاد            
مارکسيستی از اين جامعه تاکيد            

اکنون بيش از هر زمان           .  ميکند
ديگری روشن شده است که جهان       
نيازمند راه حل ديگری است؛ يک     

امروز !  راه حل سوسياليستی           
مردم بيش از هر زمان ديگری              
می بينند که اين ادعا که نظام                   
سرمايه داری بهترين نظام                       
اقتصادی و سياسى است،                          
بزرگترين دروغ تاريخ کنونی              

ميتوان به مردم نشان داد           !  است
که نظام ديگری و دنياى ديگرى           

نظامی که در آن،         !  ممکن است  
هدف فعاليت اقتصادی نه توليد              
برای سود و انباشت سرمايه بلکه        
رفع نيازمنديهای گسترده مردم و        
رفاه هر چه بيشتر همه انسانها               

 !است؛ يک نظام سوسياليستى

 مرگ بر سرمايه دارى
 زنده باد انقالب کارگرى
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در روز هفدهم مهر ماه با                            
بازگشت به کار کارگران                           
اعتصابی صنايع پتروشيمی بندر         

 روزه   14امام ماهشهر اعتصاب       
کارگران ظاهرا به پايان رسيده             

اما آنچه که هم اکنون در             .  است
حاشيه اين اعتصاب و زوايای                
مختلف آن بايد مورد توجه قرار             

سابقه اعتراضات  کدامست؟  بگيرد  
و مبارزات کارگری در اين مرکز       
بزرگ صنعتی چيست؟ ضعف ها       
و کمبودها در جنبش مبارزاتی               
کارگران در کجا هست؟ آيا                       
مشکالت ناشی از کار پيمانکاری        
فقط خاص کارگران پتروشيمی             
ماهشهر است؟ اهداف تعيين شده          
کارگران پتروشيمی ماهشهر در          
سه دوره گذشته اعتصاب تا                      
امروز کدامها بوده است و تا کجا          
کارگران موفق به پيشروی و                  
دستيابی به اهداف تعيين شده شان         
بوده اند؟ در اين ميان نقش و                     
جايگاه جريانات و احزاب                         
سنديکاليست و راست چه بوده                

 است؟ 

 

اولين اعتصاب کارگران پترشيمی     
 1389ماهشهر در بهمن ماه سال         

در طی اين اعتصاب خواست     .  بود
کارگران عمدتا دريافت                               

در .   ماهه بود  6دستمزدهای معوق   
اين برهه اعتصاب کارگران                   
کماکان به نتيجه نشسته و حکومت       
و سرمايه داران به ناچار مجبور           
به عقب نشينی شده و کارگران               
موفق به دريافت دستمزدهايشان           

دور بعدی اعتصاب                 .  شدند
 اتفاق  1390کارگران در تير ماه        

 11در طی اين اعتصاب            .  افتاد
روزه عمدتا خواست و هدف                    
اصلی کارگران برچيدن بساط               

در .  شرکتهای انگل پيمانکاری بود   
کنار خواست برچيدن شرکتهای           

 کارگران همچنين در        ،پيمانکاری
اعتراض به وضعيت زندگی و               
معيشتی خود خواهان مزايای                 
بيشتر و افزايش دستمزدها نيز               

 

 ايان يک اعتصاب، پ
 !درسهای يک اعتصاب

 

 کامران پايدار 

اين برهه اعتصاب             .  بودند
کارگران سرانجام پس از فراز       
و فرودهای خاص خودش و             
کلنجار و کشمکش کارگران با        
سرمايه داران و حکومت با               

عوامل .  توافقاتی به پايان رسيد    
حکومتی به کارگران وعده               

آينده شرکتهای    دادند تا سه ماه     
پيمانکاری برچيده خواهد شد و      
از اين پس به انعقاد                                  
قراردادهای مستقيم با کارگران     

برخی .  خواهند پرداخت          
شرکتهای پيمانکاری در همين       
زمان در ادامه سياستهای                    
فريبکارانه شان با توسل به                
تهديد و تطميع و با دادن وعده          
های موهوم و دروغين به                   
کارگران فقط برای يکماه مبالغ      
ناچيزی را بعنوان پاداش و                
اضافه کاری به حساب                         

اما بايد  .  کارگران واريز نمودند  
و !  توجه داشت فقط برای يکماه    

اين حربه و سياست کثيف                   
سرمايه داران برای ساکت                
نمودن کارگران و به زبان سر        
راست تر ترفندی برای                        
خوابانيدن اعتراض و اعتصاب    

اما هم اکنون با       .  کارگران بود  
 ماه از آن         4گذشت بيش از         

زمان مانند هميشه وعده های           
سرمايه داران و حکومتشان نه       
تنها به واقعيت و عمل در                    
نيامده بلکه بطور واقعی شرايط     
معيشتی و زندگی و کار                       
کارگران به ورطه فقر و                     

. فالکت بيشتری رانده شده است 
حاال دور سوم اعتصاب،              و

بخش چند هزار نفره ای از                 
کارگران دوباره با ارائه همان        
خواستهای قبلی به ميدان آمده          

عليرغم همه وعده های           .  اند
دروغ و رياکاری سرمايه                  
داران در واقع امر هيچگونه            
بهبود و گشايشی در زندگی و           
شرايط کاری کارگران حاصل       

در بر همان پاشنه       .  نشده است  
ميچرخد که بود، کار                              
پيمانکاری، استثمار وحشيانه و     

٢٢۴شماره   
دستمزدهای چندين برابر زير خط           

 . فقر

 

خواست کارگران روشن و واضح           
است اما بايد توجه داشت برای                    
دستيابی به خواستهای روشن و                  
واضح حتما بايد از تاکتيکهای                     
روشن و شفافی هم در مبارزه                      

بايد اذعان داشت تا         .  استفاده نمود  
همينجا اعتصاب و مبارزات                        
کارگران پتروشيمی از جايگاه                   
ارزشمندی در جنبش کارگری ايران     
برخوردار است و اين مبارزات پر          
شور و قهرمانانه کارگران در اين            
شرايط سرکوب و ارعاب و خفقان           

اما در عين حال            .  ستودنی است   
بخاطر پيشروی، بخاطر دستيابی به       
اهداف و خواستهای اساسی جنبش           
کارگری بر ضعفها و کمبودها هم             

بايد بتوان با    .  نميتوان چشم را بست     
روشن بينی بطور منصفانه و                       
مسئوالنه همه ضعفها را شناخت و          
موانع موجود را در جهت                               
پيشرويهای هرچه بيشتر از پيش پا          

 . برداشت

 

 روزه   14نفس اعتصاب پر شور            
کارگران تا همين جا هم به اندازه               
کافی پايه های حکومت اسالمی و            
سرمايه داران را به لرزه در آورده          
است اما اين بخودی خود کافی                    

پافشاری اصولی ما بر     «مهم  .  نيست
خواسته هايمان، ادامه کاری منطقی       
در مبارزه، اتحاد و تشکل و                          
سازمان يابی ما کارگران در قالب            
برگزاری و تشکيل مجامع عمومی         
منظم، پرهيز از هر گونه خوش                 
بينی کاذب و فريب وعده های                      
دروغ کارفرما و سرمايه داران  و            

ارا ئه راه حل ها     .   است »حکومتشان
و تعيين تاکتيک های مناسب و                    

. سنجيده و بموقع بسيار مهم است              
برای تضمين پيروزی يک                            
اعتصاب، خواستها و اهداف نهائى         
ما کارگران در برابر سيستم وحشی        

به هيچ وجه نبايد       و هار بورژوازی  
و نميتواند در چهارچوبهای                          

متاسفانه .  قالب زده شود     "  صنفی"
در گوشه و کنار گاها صداهای نا               
ساز و شعارهايی شنيده ميشود که             
ارتباط چندانی با عمل و منافع                      
مستقيم کارگران ندارد و نميتواند              
خواست و هدف اصلی و نقشه راه            

. کارگران در مبارزاتشان باشد                 
شعارهای نسنجيده ای از قبيل                      

تشکيل کميته اعتصاب يا تشکيل          
بايد !  سنديکا يعهوان هدف نهائى       

پرسيد اگر هماهنگی های الزم در      
ميان رهبران و فعاالن پيشرو                 
کارگری نمی بود آيا اعتصابی              
اينچنين شکل ميگرفت؟ جنبش ما        
نيازی به لفاظی های آنچنانی                  

بايد پرسيد چه ضرورتی         .  ندارد
دارد که طيفی منزوی و مهجور           
در گوشه ای خارج از صفوف               
کارگران بنشينند و برنامه بافی             
نمايد و دست به طرح شعار و                 
مسائلی انحرافی و راست  بزنند           
که ابدا ربطی هم به خواستها و               

الزم .  منافع کارگران هم ندارد          
است که شعارها و سازماندهی ما        

. کارگران واقعی باشد                                 
همانطوريکه خواستهايمان واقعی     

 . و برحقند

 

  ما         ،ما ميگوييم  گرسنه ايم                
ميگوييم دستمزدهای چند ماه و              

 ،چند ساله معوقمان را ميخواهيم         
ما ميگوييم کار پيمانکاری نه، ما         

اين ...  ميگوييم امنيت شغلی و            
خواستها به اندازه کافی روشن و          
گويا و سر راست هستند و برای            
اين خواستهای روشن و شفاف              
ميتوان به دور از هر پيچ و خم                

به .  هم جمع شد        بازدارنده دور   
قدرت اعتصاب جمعی کار را               
تعطيل نمود و با اصرار و                         
پافشاری بر برگزاری مجامع                
عمومی منظم به همين سادگی                
شاهرگ حياتی سرمايه داران و           
حکومتشان را به چنگ گر فت و          
آنها را در مقابل خواستهايمان به          

. تسليم و عقب نشينی وادار نمود          
اين پاشنه آشيل و نقطه ضعف                
سرمايه داران و حکومت و اين             
نقطه اقتدار و توانايی ما کارگران       

آنهايی هم که به دنبال                 .  است
تشکيل سنديکاهای دست آموز              
سرمايه و قانونمدار هستند بگذار         
همچنان در داالنهای تو در توی            
بوروکراسی فاسد بورژوازی               

. سرگردان و بی هدف بمانند                   
سنديکا به دليل کارکرد و                           
جوهرش نميتواند تکيه گاه و                   
محمل مناسبی برای پيشبرد جنبش     

سنديکا ظرفيتها و            .  ما باشد     
محدوديتهای قانونی خودش را              

آخر در کجا کارگران موفق      .  دارد
شده اند در اشکال مبارزات                     
سنديکايی آزاد شوند؟ نگاه کنيد به       

اين همه               
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مراکز اتحاديه ای در تمام دنيای            
سرمايه داری از اروپا و امريکا تا       

به سرگذشت  .  همين ايران خودمان  
سنديکای کارگران شرکت واحد و      

 . نگاه کنيد... هفته تپه و

 

بايد پرسيد حکومتی که حتی                     
جناحهای درونی خودش را تحمل        
نميکند چگونه ميخواهد سنديکای        
کارگری را با همه ضعفها و                     
محدوديت هايش تحمل کند؟ در              
حال حاضر سرگذشت سنديکای           
شرکت واحد و کارگران نيشکر            
هفت تپه ميتواند حاوی تجارب               
ارزشمندی برای جنبش کارگری         

چرا سنديکا؟ چرا دريافت         .  باشد
مجوز از حکومت سرمايه داران          
براى متشکل شدن؟ چرا فقط طرح      
خواستها آنهم در چهارچوب های         
محدود قوانين کثيف بورژوازی؟         
آيا مگر سرمايه داران برای                     
استثمار ما برای سرکوب و                      
تحميق ما و بخاطر تمامی بال و               
مصائبی که بر سر ما کارگران و          
خانواده هايمان نازل ميکنند از ما         
اجازه می گيرند؟ چرا بايد برای            
کسب مجوز فعاليت سنديکايی                
خودمان را در داالنها و                                
محدوديتهای قوانين ضد کارگری        
سرمايه داری اسير کنيم؟ سنديکاى     
بدون اجازه هم اگر قرار است                 
سنديکا باشد در عمل با همين                   

. مشکالت روبرو است که ميبينيم        
در مقابل تشکيل و برپايی مجامع          
عمومی در صنايع پتروشيمی و يا        
هر مرکز ديگر کارگری ساده                
ترين، قابل دسترس ترين، برنده           
ترين و ايمن ترين راه برای                       
پيشبرد اهداف و مبارزات                         

در مجمع عمومی   .  کارگری ماست 
همه کارگران حضور دارند،                  
نمايندگان کارگران قدرتشان را             
مستقيما از حمايت همه کارگران          

 از    ،حاضر در صحنه ميگيرند           
اينطريق قدرت اتحاد و همدلی                
مبارزاتی کارگران افزايش يافته و      
سرمايه و حکومت به راحتی قادر       
به نفوذ در ميان صفوف کارگران        
نبوده و حضور فعال و علنی همه          

 

 ايان يک اعتصاب، پ
 ...درسهای يک اعتصاب 

کارگران خود به خود امنيت             
الزم را برای رهبران و فعالين       

 . کارگری به همراه دارد

 

خواستهای ما کارگران به                  
اندازه کافی واضح و روشن و         

ما حق کار، حق      .  شفاف هست 
معيشت و حق يک زندگی                  
انسانی را مطالبه ميکنيم،                   
خواست ما برچيدن بساط                    
دزدی و کثافت شرکتهای انگل       
پيمانکاريست، خواست ما رفاه      
کافی و افزايش دستمزدها و              
امنيت شغلی است، خواست ما        
حق ابتدايی و مسلم برپايی هر         

. گونه تشکل و اعتصاب است         
تالش برای نقد کردن                             
دستمزدهای معوق، حذف کار        
پيمانکاری، افزايش دستمزدها       

محدودی از     هنوز بخش  ...  و   
خواستهای رفاهى ماست اما            

. مسئله فقط به اينجا ختم نميشود     
خواستهای اساسی و دراز مدت     
و اصلی تر ما تنها با تغيير                  
مناسبات موجود ميتواند متحقق     

ما براى هر ذره بهبود و        .  شود
حقوق حقه کارگرى ميجنگيم           
اما ماداميکه حکومت سرمايه         
داران و قوانينش جاريست                 
زندگی ما کارگران همين است       

مبارزات جارى      .  که هست     
اقتصادى ما يعنى دفاع از                   
زندگى و موجويدت و بقاى                
امروز و سکوی پرشی براى           
تشکل و تحزب و انقالب براى        
رها شدن از نظم بردگى مزدى       

 . موجود

 

ما کارگران برای پيگيری                 
خواستهايمان نيازی به فرو               
رفتن در الک و عبا و عمامه             
آخوندهای جنايتکار نداريم،             
اگر احمدی نژاد تير خالص             
زن آن هم تحت فشار مبارزات       
ما کارگران با عوامفريبی در           
فالن جا در ماهشهر مثال عليه         
کار پيمانکاری مزخرفاتی                
نشخوار کرده و برای                            

٢٢۴شماره   
عوامفريبی وعده های دروغی                   
سرهم بندی نموده به من کارگر                  

ما کارگران نه مطيع    .  نامربوط است 
رهبريم و نه دنباله رو وعده های               

. رياکارانه امثال احمدی نژاد قا تل          
ما نان ميخواهيم، ما درآمد مناسب و        
امنيت شغلی و رفاه ميخواهيم و اين         
به اندازه کافی روشن و شفاف هم              

 .  هست

 

در کنار اينها پراکندگی و تشتت و             
عدم اتحاد و يکدلی کافی در ميان               
کارگران ميتواند از جمله داليلی                
برای عدم موفقيت يک اعتصاب               

 14در اين اعتصاب     .  کارگری باشد 
روزه اخير تعدادی از زنان کارگر          
و همچنين تعداد بيشتری از                            
کارگران رسمی به همراه ديگر                 
کارگران مبارز در امر اعتصاب             

اين شکاف و اين         .  شرکت نکردند  
عدم اتحاد و همدلی در مجموع به              
ضرر و برعليه منافع همه کارگران       

عدم همراهی     .  عمل نموده است        
بخشی از کارگران رسمی در اين             

مستقيم و انکار           اعتصاب بطور    
ناپذيری موجبات تضعيف مبارزه           
کارگران اعتصابی را از جهاتی               

عالوه بر اين آن بخش      .  فراهم ميکند 
از کارگرانی که در اعتصاب                       
شرکت نکردند با تهديد و فشار                    
کارفرما بعضا مجبور شدند به کار          
اضافه بيشتر و به استثمار بيشتری          
تسليم شوند تا کار کارگران                            

 . اعتصابی روی زمين نماند
 

در کنار اعتصاب پر شور کارگران       
پتروشيمی پيچ و تاب مستانه برخی         

به   جريانات منزوی و نامربوط             
. جنبش کارگری هم ديدنی است                

برخی از اين گرايشات نامربوط به          
جنبش کارگری به رسم سيزده بدر           
و گل و باغچه در حمايت از                           
کارگران پتروشيمی مراسمات گل          
گشت در بيابان و کوه و کمر به راه           

حاال اين عمل چه نيروی          .  انداختند
ملموس و واقعی را به جنبش                        
اعتصابی کارگران پتروشيمی منتقل     
ميکند اينرا بايد از همين حضرات            

ناسيوناليست و سنديکاليست                   
پرسيد؟ برخی جريانات راست و          
سنديکاليستی ديگر هم با شنيدن            
عناوين کميته اعتصاب و سنديکا        
غش و ضعف رفتند وآنچنان به             
وجد آمده که سر از پا نمی                          

برخی ديگر از راستهای     .  شناختند
) جنبش لغو کار مزدی      (چپ نما     

اينها هم فرصت را مناسب ديدند           
تا عليه تحزب کمونيستی که يگانه       
راه اصولی و ضامن پيروزی                
نهايی کارگران است لجن پراکنی       

اما، با همه اينها واقعيات          .  نمايند
نشان ميدهد با شعارها و شورهای      
 کاذب و راست و همه زيگزاگ            

زدنهای انحرافی وغير کارگری         
هم .  راه به جايی نخواهد برد                

اکنون صورت مسئله همچنان به         
معاون .  قوت خود باقيست                

فرماندار ماهشهر و برخی عوامل      
حکومتی وعده های دروغ و                   
مبهمی به کارگران تحويل داده              

اما کار پيمانکاری، فقر و              .  اند
گرسنگی و محروميت، استثمار          
وحشيانه، دستمزدهای معوق و            
ناچيز و پرداخت نشده نتنها در              
صنايع پتروشيمی ماهشهر بلکه           
در کل صنايع و مراکز ورشکسته       
و ريز و درشت کارگری از قبيل          
ذوب آهن، خودرو سازيها،                      

همچنا ن ادامه       ...  پتروشيميها و   
 . دارد

 

چاره ما کارگران برپايی مجامع          
عمومی و شوراها و تشکل و                   
تحزب کمونيستی، اتحاد و                        
اعتراض و اعتصابات سراسری        
تا پيروزی نهايی و برپايی يک              

. جامعه سوسياليستی است                       
 حکومت اسالمی و سرمايه داران      

بايد بدانند در آينده ای نچندان دور       
سونامی مبارزات و اعتصابات            
سراسری و قدرتمند و پر شور               
کارگری که از دريای فقر و                     
استثمار و محروميت و بيحقوقی          
و تحقير  برخاسته است گريبان             

زنده . مفلوکشان را خواهد فشرد       
 !باد انقالب کارگری

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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نگاهی گذار به بحران اقتصادی            
سرمايه داری و جديد ترين                       

 تحوالت يک سال گذشته

 

بحران اقتصادی سرمايه داری،            
که از جانب تئوريسين های وابسته      

، "بحران مالی     "به اين نظام                 
، بحران        "بحران نئوليبراليسم       "
نظام سرمايه داری           "  اخالقی"

نئوليبرال و گاها، از جانب برخی         
از چپ های پوپوليست بورژوايی       
بحران اقتصادی نظام                                   
نئوليبراليستی نام گرفته، يکی از          
بزرگترين بحران هايی بوده که از       

 تاکنون نظام            1930دهه ی            
. سرمايه داری به خود ديده است           

بسياری از نظريه پردازان حافظ          
نظم موجود و حتی چپ های                    
سوسيال دمکرات موجود که                   
هميشه حفظ نظم موجود را به                  
دگرگونی انقالبی و راديکال                    
ترجيح داده اند و همواره تالش               
داشته اند از هرگونه قهر انقالبی           

دوری گزينند و در بين     "  خشونت"
آلترناتيوهای بورژوايی موجود            
راست و چپ بزنند، اين بحران را       
بحران نظام نئوليبراليستی به مثابه      
ی يکی از الگوهای اقتصادی                  
سرمايه داری نام گذاری نموده اند       
و هميشه سعی کرده اند جنبه ی              
همه گير و سراسری بحران را               
ناديده بگيرند و به بحران کل                    
سرمايه ی جهانی بيربط جلوه                 

در صورتی که تاريخ حداقل     .  دهند
يک صد سال گذشته به روشنی              
نشان می دهد که تمام الگوهای               
اقتصادی و اجتماعی سرمايه                  
داری هر کدام به داليل مختلف که        
در اثنای اين مقاله به آن اشاره                 
ميشود، در طول پروسه ی                        
زمانيش دچار بحران جدی شده اند      
و برای نجات خود و نظام طبقاتی         
شان به پينه کردن نظام و تغيير               
الگوهای اقتصادی و سياسی اين           

 .نظام پناه برده اند

 

 

  ،نيست" نئوليبراليسم"بحران 
 ! بحران سرمايه داری است

 

 حسن معارفی پور

زمانی که نظام سرمايه داری           
در دوره ی ليبراليسم کالسيک       
دچار بحران جدی شد، کينزيسم     
به مثابه يک الگوی اقتصادی،        
فکری و سياسی که دخالت                 
دولت در عرصه ی اقتصاد را        
تبليغ می کرد، در نتيجه ی                  
بحران نظام سرمايه داری                 
عصر ليبراليسم کالسيک که           

دخالت دولت در    (تالش داشت    
عرصه  اقتصاد را به حداقل              
برساند و خصوصی سازی را        
به دولتی کردن صنايع و                      

، سر بر   )اقتصاد ترجيح می داد   
آورد و توانست برای مدتی               
ناکارآمدی نظام سرمايه داری        
ليبرالی را الپوشانی کند و با             
دخالت دولت در عرصه ی                
اقتصاد يک سيستم رفاهی با             
حفظ نظام طبقاتی موجود و               
بدون دست بردن به ريشه  کار        
مزدی و سرمايه، را در                        
بسياری از کشورهای امريکای    

 .شمالی و اروپايی بسط دهد

 

نظام کينزی عليرغم دفاع از            
دخالت دولت و کنترل توليد و          
تالش برای دولتی کردن                     
شرکت های خصوصی، اما             
هيچگاه از براندازی بساط                 
سرمايه داری و از بين بردن            
کار مزدی و استثمار صحبتی         
نرانده و اتفاقا هر گونه تغيير            
راديکال را همچون ديگر هم           
کيشان خود در ساير الگو های        
اقتصادی و فکری خشونت نام        

 .نهاده است

 

نظام کينزی که دولت رفاه نام          
گرفت و عالئم آن هنوز در                
برخی کشورهای شمال اروپا          
موجود است بدون شک از                 
بسياری لحاظ بهتر و مناسب            
تر از سيستم ليبرالی سابق و              
نئوليبرالی فعلی عمل کرد، اما        
هرگونه توهم به اينکه نظام               

٢٢۴شماره   
کينزی يا دولت رفاه می تواند                       
خوشبختی را برای جامعه ی بشری        
نويد دهد و يک سيستم انسانی و                  
برابر، برای بشريت فراهم نمايد               

ما .  حماقت ليبرالی محض است            
کمونيست های کارگری عليرغم              
تالش برای تحميل هر ميزان از                 
رفرم به دولت های بورژوايی                    
موجود و تامين يک زندگی رفاهی           
تر و بهتر برای بشريت در همين               
چارچوب ممکن، در عين حال در            
اين شکی نداريم که هر ميزان از               

نمی تواند ما را از        "  رفاه"رفرم و    
تالش هر روزه و مداوم برای                      
سرنگونی سرمايه دارى از طريق           
يک انقالب کارگری و پايان دادن             
همه جانبه به مناسبات اقتصادى                 

 .اجتماعى موجود باز دارد

 

برای کمونيسم کارگرى نفس                       
سرمايه دارى و مناسبات                                
استثمارگرانه و نابرابر موجود زير       

جناح هاى سرمايه          .  سوال است    
دارى اعم از ليبرال و راست                        

و "  نئوليبرال"افراطى موسوم به           
 و يا   ،سوسيال دمکرات و چپ مرکز    

طرفداران سرمايه داری دولتى نوع       
 همه عليرغم    ،شوروى و چين سابق    

.  سرمايه دارى است                       ،تفاوتها
سوسياليسم و کمونيسم تنها در نفى            
اين نظام با همه جوارح اش ممکن            

ما هر روزه در تالش برای           .  است
رسيدن به يک دنيای بهتر از مبارزه     
براى تحميل اصالحات تا انقالب              

 . کارگرى و  سوسياليستی هستيم

 

بايد اشاره کنم که، بسياری بر اين              
عقيده اند که اگر بتوان توليد را                    
کنترل کرد و يا حتی کامپيوتريزه              
کرد، استثمار طبقه کارگر از بين              
می رود و سوسياليسم خود به خود            

از نظر اين دسته       .  مستقر می شود    
از صاحبنظران مغز پوک، سرمايه        
داری عبارت است از آنارشی توليد        
که اگر اين آنارشی توليد از جانب             
دولت کنترل شود، سوسياليسم پياده         

در چپ ايران هم اين            .  شده است  
 -دسته از صاحبنظران دترمينيست        

پوپوليست و سوسيال تروتسکسيت         
گويا زمانی که در               .  کم نيستند    

شوروی توليد تحت کنترل دولت               
بوده و اقتصاد دولتی از جانب                     
الگيارشی قدرت حزبی در دوره ی         
استالين اداره می شده جامعه ی                   

. بوده است "  سوسياليستی"شوروی،  

به همين دليل است که تروتسکی          
تنها نقدش به استالين نقد از زاويه         
سرمايه داری است و تنها                          
بوروکراسی موجود در شوروی         
زمان استالين و صنعتی شدن                  
سريع روسيه را مورد نقد قرار             
می دهد؛ نه خود مناسبات                          

. کاپيتاليستی موجود در آن دوران      
اين گونه نقد ها به سرمايه داری            
در حقيقت کوچکترين ربطی به            
کمونيسم نداشته و ندارد و نقد                  
 .سرمايه دارنه سرمايه داری است

 

به بحث اصلی برمی گرديم، آيا             
 علنی   2008بحرانی که در سال         

شد، در شرايطی که عاليم اين                
بحران از چند سال قبل از سال                

 ظاهر شده بود و در سال            2008
 با گسترش بحران از منابع       2008

مالی، بازار بورس به حوزه                    
صنعت و ديگر حوزه های مهم              
اقتصادی، باعث شد که تمام                    
طرفداران نظم موجود و اقتصاد          
سرمايه داری به فراگيری بحران       
اعتراف فرمايند و در بسياری               
مواقع دست از نشخوار تزهايی            
که در دوران عروج نظم خونين           
جهانی و فروپاشی شوروی                     
اختراع کرده بودند، بردارند و هر      
کدام به اشکال مختلف در کنج                
خانه هايشان بتپند و اظهار ندامت        
 .از بيان گفته های سابقشان بکنند

 

در آن دوران بود که فوکوياما که          
پايان "و   "  مرگ کمونيسم  "سابقا   
را اعالم کرده بود، به              "  تاريخ

بحران نظام سرمايه داری                        
اعتراف کرد و اشاره کرد که اين         

" اخالقی"بحران يک بحران                 
واقعا بحرانی به اين                  .  است

گستردگی را به حوزه اخالقيات           
نزول دادن خودش هنرى در                   

البته !  تحجر و عوامفريبى است        
بايد اشاره کرد اين سياستمداران          
حلقه به گوش و نان به نرخ روز           
خور در اين شرايط راهی جز پناه       
بردن به اخالقيات و توجيهات                

اخالقی مبتذل  
١١صفحه   
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به دليل آنکه تمام تحليل            .  ندارند
های دروغينشان حباب روی آب          
شده است بنابراين به چنين تحليل          
های مبتذلی پناه می برند و اين                
نشان از اوج وقاقت طرفداران               

 .حفظ نظم موجود است

 

زمانی که اوبامای دمکرات رئيس      
 امريکا در بدترين            ،جمهور شد   

. شرايط ممکن به سر می برد                  
" دمکراتيزه کردن "شکست پروژه   

عراق و افغانستان و به گل نشستن        
کشتی امريکا در عراق، گير                   
کردن در لجن عراق و افغانستان          
و همچنين هزينه ی وحشتناک                
جنگ عراق، امريکا را ناچار                
کرده بود که از پس انداز خود                  

سياست پر کردن خالء      .  خرج کند 
بحران هژمونی با تکيه به                          
ميليتاريسم شکست خورده بود و           
اقتصادی رو به افول را ناتوان تر        

بحران اقتصادى مثل       .  کرده بود   
غده چرکين ترکيد و اوضاع را              

در نتيجه اين   .  بدتر و وخيم تر کرد    
مسائل بحران اقتصادی تاثير                   
مضاعفی بر اقتصاد امريکا داشت      

رئيس جمهور    "  تغيير"و شعار       
که غالبا از جانب        "  سياه پوست  "

سياستمداران کودن بورژوا                     
 ،نام گرفته بود          "  سوسياليست"

بله ما   (  yes we canنتوانست با  
ها و گنده گويی هاى              )  ميتوانيم

 نه تنها اقتصاد                ،تبليغاتى اش     
امريکا را از بحران نجات نداد،             
بلکه دامنه ی بحران در طول دو           
سال اخير بسيار وسيع تر از قبل            
شد و برخالف تبليغات دروغين            
رسانه های نوکر در طول اين چند       
سال از علنی شدن بحران، دامنه           
ی آن گسترده و گسترده تر می                

همچنين راه حل هائى که             .  شود
سرمايه داری برای  کنترل بحران       
در امريکا و اروپا به کار ميگيرد          
بسيار مقطعی و به قول يکی از               
دوستان مانند خاموش کردن جنگل     

در .  آتش گرفته با ليوان آب است         
امريکا در روزهای اخير شاهد              
اوج گرفتن يک جنبش عظيم تحت       
عنوان جنبش وال استريت يا                    

 

  ،نيست" نئوليبراليسم"بحران 
 ...بحران سرمايه داری است 

جنبش ضد وال استريت هستيم،     
که عليرغم روشن نبودن                     
مطالبات اين جنبش و نداشتن           
افق سياسی روشن، اما ريشه           
در نظام نابرابر کار مزدی و            
سرمايه و بحران اقتصادی                
سرمايه داری دارد و اين                     
جنبش تاکنون توانسته شمار             
زيادی از شهرهای امريکا را          

 . در بر گيرد

 

 در مورد اروپا و بحران يورو

 

اتحاديه ی اروپا که ظاهرا به            
عنوان يک قطب اقتصادی و            
صنعتی در مقابل قدر قدرتی            
امريکا و جهان يک قطبی                  
شکل گرفت، همواره تالش               
نموده ظاهر دمکراتيک تری          
به نسبت امريکا از خود نشان          
دهد و صنعت و تکنولوژی را         

اما .  به ابزار نظامی ترجيح دهد 
ظاهرا در اين اواخر با توجه            
به ورشکستگی های پياپی                 
کشورهای مختلف عضو                    
اتحاديه ی اروپا، صدور پول           
از کشورهای پيشرفته تر                    
عضو حوزه  يورو، به                          
کشورهای ورشکسته و در                
حال ورشکستگی، با هزار و           
يک اما و اگر و بهانه و منت              

نشان ...  بانک مرکزی اروپا و      
می دهد که اوضاع در اينجا هم       
به شدت شکننده شده و ظاهر            

ابزار "دمکراتيک و                              
صدور "و            "  ديپلوماسی
ديگر کارآيی چندانی     "  صنعت

برای کنترل بحران ندارد و               
ناچارند راههای ديگری را               
آزمايش کنند که خالف آنچه              
تاکنون گفته اند، بوده و  می               

 .باشد

 

حمله ی نظامی فرانسه و                     
همراهی کشورهايی مانند                  
انگليس و آلمان و ايتاليا و آخر         
سر امريکا به خاطر اينکه از           
قافله جا نماند، به ليبی نشان داد       

٢٢۴شماره   
که کشورهای اروپايی و عضو                  
اتحاديه اروپا برای کنترل بحران             
اقتصادی سرمايه داری و چنگ و            
دندان نشان دادن به مردم معترض           

زور خود را روی قذافی         "  خودی"
در حال سقوط آزمايش کنند و تالش        
نمايند که با دستيابی به نفت ليبی،               

. حداقلی از بحران را کنترل نمايند          
 درصد نفت ليبی    35در حال حاضر    

سهم فرانسه به عنوان کشوری که             
بيشترين سهم را در جنگ ليبی                    
داشته و بيشترين نيرو و امکانات و          
اسلحه را به اين کشور ارسال کرده،       

امريکا که زمانی حرف       .  شده است  
اول را در ناتو می زد امروز نقش             
يک ريش سفيد را بازی می کند و              
تمام تالشش اين است که بتواند جنبه       

 . هژمونيک خود را حفظ نمايد

 

مسئله ی دمکراسی بورژوايی و             
 انقالبات خود جوش مردمی

 

شبکه ها و رسانه های بورژوايی              
که سياست شان براساس ترجيح                
سياست خارجى دولت متبوعشان             

 با شروع اعتراض در تونس          ،است
و مصر و ليبی و ديگر کشورها                  
اعالم کردند که مردم به پا خواسته           
که غالبا مطالبه اقتصادی و تالش             
برای زندگی بهتر و انسانی تر و                
برچيدن بساط دولت های استبدادی         

" دمکراسی" خواستار         ،را داشتند    
هستند و تالش کردند اعتراضات              
مردم را در اين چارچوب نگه                     

 .دارند

 

بايد از اين تحليل گران سطحی                    
انديش و نان به نرخ روز خور ابله           

 دمکراسی   !پرسيد کدام دمکراسی؟     
ای که امروز مکالمات تلفنی مردم           
را در طول روز کنترل می کند؟                
دمکراسی ای که با شکل گرفتن هر         
حرکت اعتراضی هزاران پليس را         
برای سرکوب معترضين به خيابان        

دمکراسی ای که برای       .  ها مياورد  
آنکه بتواند بحران اقتصادی نظامش      
را کنترل نمايد طبقه ی کارگر را به         

. پايين ترين سطح معيشت می راند          
دمکراسی ای که معترضين به                    
نظامش را ارازل و اوباش می                     

دمکراسی ای که ديکتاتوری      !  نامد؟
طبقه بورژوا و انگل را که از                       
طريق توليد ديگران زندگی می کنند       
و خود کار نمی کنند را به عنوان                

نماينده مردم قالب می کند؟                       
وحشت اين دسته از مزدوران                
سرمايه اينست که همين امروز             
مردم در يونان و اسپانيا و همه جا        
عمال عليه دمکراسى و نظم                     

 . کنونى به ميدان آمده اند

 

بنابراين و با توجه به شرايطی که        
در يونان، فرانسه ، اسپانيا ،                     
ايرلند، ايتاليا، ايسلند و انگلستان           
شکل گرفته که ورشکستگی کامل      
برای بسياری از اين کشورها و            
اعتراضات اجتماعی ای که در             
نتيجه شرايط جديد به اين دولت             
های دمکرات پيش آمده است، هم        
چنين با توجه به شرايطی که در            
کشورهای شمال افريقا و                           
خاورميانه شکل گرفته است، و            
شرايط و اوضاع جديد امريکا،             
بار ديگر باطل بودن تزهای پوچ         
ليبرالها  در زمينه اعتراض مردم        

آن هم         "  دمکراسی"برای         
دمکراسی غربی بيش از هر                   

 بر  .زمانی آشکار شده و می شود       
خالف پرت و پال پراکنی های                
رسانه های نوکر در زمينه ی                 
اعتراض مردم در کشورهای                
مختلف اروپايی و خاورميانه، اين      
اعتراضات برای دمکراسی نيست    

. براى آزادى و برابرى است                 
دمکراسی آنطور که هست عمال          
چيزی جز محروم کردن اکثريت         
مردم از ثروت و امکانات جامعه         
و امکان آزاد بودن واقعى انسانها        

 .نبوده و نيست

 

در اين شرايط جديد در نتيجه ی            
عدم حضور احزاب کمونيست              
راديکال و سازمان يافته کارگری       
و تشکل های کارگری راديکال،          
بسياری از اين اعتراضات يا از           
همان ابتدا سرکوب می شود يا در        
چارچوب های موجود باقی می            

بدون شک  .  ماند و فراتر نمی رود    
هر کدام از اعتراضات و انقالبات      
اخير دستاوردهای بزرگی برای         
بشريت مدرن داشته است، اما تا           
زمانی که اين اعتراضات نتواند           
ساختار حزبی، سازمان يافته و             
راديکال به خود بگيرد و از                     
چارچوب وضع موجود فراتر               
نرود، بی شک ره به جايی نمی             

 اعتراضات در هر کدام از             .برد
اين کشورها عليرغم بی افقی و             

عدم انسجام،    
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراض به مناسبات ناعادالنه              
سرمايه داری و تالش برای                      
دستيابی به يک زندگی انسانی و            

 .  بهتر است
 

الزم به ذکر است و همان طور که        
باالتر اشاره شد، بحران اقتصادی       
نظام سرمايه داری که در سال                

 به طور کامل علنی شد و            2008
بروزات خود را در بازار بورس         

 يک بار ديگر      ،و بانکها نشان داد     
ناکارآمدی نظام وارونه سرمايه            
داری را نشان داد و اين نظام را تا    

اين .  حد مرگ پيش برده است              
بحران نشان داد که سرمايه داری         
به دليل گرايش نزولی نرخ سود،          
هيچ گاه نمی تواند آنگونه که                     
دوست دارد پول پارو کند و لذا                
بحران در سرشت آنست و زمانى        
بصورت ادوارى و امروز                        
بصورت عميق و کشنده رخ داده          

طبقه ی کارگر هم به داليل        .  است
مادی و واقعی نمی تواند به                        
استثمار بيش از حد توان تن بدهد           
و خود سرمايه داران به نيروی              
کار زنده نياز دارند تا بتوانند سود        

سرمايه داران نمی        .  کسب کنند   
توانند از کارگران تا حد مرگ                
کار بکشند، آنان بايد به کارگران          
حقوقی بدهند که کارگران با آن              
بتوانند نيروی کار خود را برای            
روز بعد بازتوليد کنند و آمادگی             
استثمار برای روزهای بعد را                

مبارزه ی اتحاديه ای    .  داشته باشند 
کارگران خود يکی از داليلی است      
که سرمايه داران نمی توانند بيش         
از يک ميزان دستمزدها را کاهش       

اين داليل و کمبود زمان کار      .  دهند
و غيره باعث می شود که استثمار        
بيش از حد و کسب سود بيش از              
حد برای سرمايه داران ممکن                
نباشد و اين خود تناقض ذاتی نظام       

مارکس در    .  سرمايه داری است     
کاپيتال اشاره می کند که سرمايه           
از يک سو تمايل به کسب سود                
بيشتر دارد و از سوی ديگر با                 
بزرگتر شدن سرمايه ثابت،                      
سرمايه ی متغير که شامل سود و          
درآمد است روز به روز کوچک          
تر می شود و اين تناقض ذاتی                 

 

  ،نيست" نئوليبراليسم"بحران 
 ...بحران سرمايه داری است 

نظام بحران های ادواری و ساختاری            
 .نظام سرمايه داری را با خود می آورد

 

راههايی که سرمايه داری برای کنترل        
بحران به کار برده است، برای مدتی             
توانسته همچون يک پاد زهر درد اين            
نظام را درمان کند، اما هيچ کدام از                 
راههای موجود نتوانسته و نمی تواند             
برای هميشه اين نظام را از بحران                   
های ادواری و ساختاری که ريشه در            
مناسبات نابرابر نظام موجود و گرايش        

. نزولی نرخ سود دارد رفع نمايد                       
سرمايه داری هميشه برای کنترل                    
بحران از نيروی طبقه کارگر مايه                   
گذاشته است و تبعات ناشی از بحران             

. را از گرده طبقه ی کارگر کشيده است        
اما به نظر می رسد اين بار بحران                    
بسيار جدی تر است، اگر در دوره های        
قبل سرمايه داری از نيروی ذخيره کار        
به مثابه يک نيروی ارزان که غالبا                  
زنان بودند استفاده می کرد، امروز به           
دليل پايين آمدن ظرفيت کارخانه های            
بزرگ صنعتی ما شاهد بيکار سازی             
های اجباری کارگران هستيم به جای             

واقعا اين    !  استخدام نيروی کار جديد         
 پناه بردن    !است راه حل کنترل بحران       

که قرار بود نقش         "  نظام نئوليبرالی  "
دولت در عرصه  اقتصاد را به حداقل            

 به دامن دولت، نشان از اوج              ،برساند
 .تناقض نظام سرمايه داری است

 

طبقه ی کارگر و کمونيست ها نمی                  
تواند به سياه لشکر اين بخش يا آن                     
بخش بورژوازی تبديل شود و برخالف       

سوسياليست "ياوه گويی های برخی از        
، که تالش دارند طبقه      "های کارگر پناه  

کارگر را پشت سر اين يا آن جناح از              
سرمايه داری بسيج نمايند، بايد راه                  
انقالب کارگری و قهر آميز را در پيش         
گيرد و دگرگونی تمام مناسبات موجود         
را به جای تعمير اين يا آن بخش از                    

 .ساختمان بورژوازی برگزيند
 

زنده باد همبستگی طبقاتی طبقه ی                   
 کارگر

 کارگریم زنده باد حزب اتحاد کمونيس

11.10.2011 

٢٢۴شماره   
 

 خانه گردی در تهران ادامه دارد  
 ! اوباش حکومت اسالمی به دنبال بشقابهای ماهواره

 

 نازنين اکبری

 

تالش ارازل و اوباش و ماموران مزدور حکومت اسالمی برای                  
جمع آوری گيرنده های آنتن ماهواره در سطح شهر تهران همچنان            

 . بی نتيجه و زبونانه ادامه دارد

 

 از اولين ساعات      16/7/90اوباش نيروی انتظامی در روز شنبه            
 صبح منازل و حريم خصوصی زندگی

مردم در بلوار مرزداران خيابان البرز را به قصد جمع آوری                         
ديشها و گيرنده های ماهواره مورد تهاجم وحشيانه خود قرار                         

اما با اينحال مقاومت اهالی محل در برابر گزمه های                           .  دادند
جوانان و زنان از باز نمودن         .  حکومتی پر شور و ستودنی است        

درب منازل به روی ماموران حکومتی خودداری نموده و در                        
مواردی نيز با شجاعت و شهامت با اوباش نيروی انتظامی درگير             

 .شده اند

 

در طی روزهای گذشته بلوار خرم رودی، حوالی ميدان پونک و                
چهار ديواری و بسياری ديگر از مناطق شهر تهران همچنان آماج             
خانه گردی و تهاجم ماموران حکومت اسالمی به زندگی                                  

عليرغم همه تشبثات و تالشهای              .  خصوصی مردم بوده است         
مذبوحانه حکومت اسالمی برای ايجاد فضای رعب و وحشت و                  

 مقاومت جوانان و آحاد مردم برای حفظ و                 ،سانسور و سرکوب    
مردم و   .  گسترش ديشها و گيرنده های ماهواره ای ادامه دارد                    

جوانانی که ديشها و گيرنده هايشان توسط اوباش حکومت اسالمی             
به سرقت رفته با تهيه و نصب ديشها و گيرنده های پر قدرت تری                

 .اينچنين  به مقاومت و مخالفت با  حکومت اسالمی می پردازند

 

18/7/90 

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 -به خانه هايمان حمله می کنند            "
. مغازه هايمان را آتش می زنند              

دختران جوان ما را می ربايند و            
اين شرح  "  به آنها تجاوز می کنند      

حال يک خانم شهروند مصری              
قبطی مسيحی از شرايط زندگی             
در مصر از بعد از پيروزی                      
جنبش سرنگونی رژيم مبارک در       

نيروهای .  ژانويه ماه گذشته است      
سلفی و اخوان المسلمين و                          
بازوهای و باندهای سياه اسالم               
سياسی در مصر با داشتن قدرت           
نظامی و مالی روزگار شهروندان      
عادی جامعه از زن و مسيحی تا            

. کودک و کارگر را سياه کرده اند        
 23در اولين بروز در ماه ژانويه          

نفر از مسيحيان در يک کليسا به            
شيوه ددمنشانه رگبار و قتل عام             

آنسوتر در تونس             .  کرده اند      
جماعت آخوند و اسالمی و                        
باندهای چاقوکشان و اسلحه به               
دستان کوچکترين ذره ای از                    

در هفته  .  مدرنيسم را برنمی تابند     
گذشته به بهانه يک انيمشين                      
کارتونی به قول اين متحجران                
مستهجن چماق فتوا به قتل را                   

 .صادر کرده اند

 

بعد از سقوط هر ديکتاتوری و                
نظام ضد انسانی اعضای يک                 
جامعه مستقيما انتظار بهبود                     
شرايط اجتماعی حقوقی اقتصادی       
را دارا هستند اما در مصر و                    
تونس اوضاع به شيوه ديگری                

سه روز پيش       .  ورق می خورد      
نيروهای گارد مسلح ارتش مصر        
با رگبار زرهی مردم را در قاهره        
زير ضرب گلوله و چرخ تانک             

 .گرفتند

 

آنچه واضح است در شرايط                     
سرنگونی انقالبی از مصر و                  
تونس و ليبی مانند تمام انقالب                

. های دنيا دو اردو شکل می گيرد         
اردوی چپ  .  اردوی چپ و راست   

متعلق به آمال و خواسته های                   

 

 : روز از نو روزی از نو
 !انقالب و ضد انقالب در مصر

 

 فرشاد مجد

مردم و طبقه کارگر که سعی            
در طراحی جامعه نوين است و      
نيروهای راست که با توسل به        
ارتجاع و خونريزی سعی در          
قبضه کردن قدرت سياسی                 
برای به قهقرا بردن جامعه و            
زدن سود سرمايه به جيب و              

. استثمار و سرکوب هستند                
اتفاقی که در مصر امروز                  
مشخصا می افتد در نبود يک           
چپ قوی و متحزب و راديکال       
نيروهای راست با قدرت پول          
و سازماندهی و باند بازی و              
حمايت غرب يکه دار ميدان             
شده اند و با توجه به دستيابی             
به ظرفيت های سياسی و                    
اجتماعی جديد از توان                          
سرکوب به مراتب بيشتری از        
نيروهای سرکوب رژيم های           
پيشين برخوردارند چرا که               
متاسفانه قادر به نيرو گيری از       
بخش های عقب مانده و نا آگاه         
جامعه از سويی و البی گری با       
غرب و آمريکا و اتحاديه اروپا      
از سويی ديگر هستند و                        
فونکسيون های دولت پيشين            
يک جا و درسته با زد و بند از          
 .باال به دامان اينها افتاده است

 

اوباما و سارکوزی و مرکل و          
کرکس های نظام سرمايه داری     
که با گرفتن ژست های                         
دموکرات و ليبرال در زمان             
سقوط مبارک و بن علی تمام            
صفحات مديا از سی ان ان و             
بی بی سی و نيوزويک را                  
اشغال کرده بودند امروز                    
سياست مماشات و سکوت و            
معامله پشت پرده با جريانات           

. اسالمی را در پيش گرفته اند         
مسلما در کاتاگوری حکومتی         
برای آفريقا و خاورميانه هزار       
درصد يک رژيم مرتجع                     
اسالمی به حتی يک حکومت          

 . نيمه چپ می ارزد

 

٢٢۴شماره   
 ايران تکرار می     57سناريو انقالب   

زن مصری در مصاحبه با            .  شود
خبرگزاری فرانسه به درستی می            
گفت اگر اين شرايط ادامه پيدا کند             
مصر سرنوشتی چون ايران و                    

 .پاکستان و افغانستان خواهد داشت

 

فاز بعدی چيست؟ مسلما هنوز                    
کشمکش راست و چپ در مصر و           

شهروندانی که بن   .  تونس ادامه دارد  
علی و مبارک را نخواستند اراذل و         

. اوباش اسالمی را هم نمی خواهند          
اما سنگربندی در مقابل نيروهای             
راست هار مرتجع به شکل منفرد و         
پراکنده قادر به انجام هيچ کاری                 

انقالب مصر برای         .  نخواهد شد    
پيروزی نيز به يک سازمان چپ               

. وسيع اجتماعی قدرتمند دارد                     
نيروی تشکيل اين سازمان امروز           

در نبود جبهه       .  در خيابان هاست      
بندی چپ و راديکال در مقابل                     
جانوران سلفی و اسالمی معماری           
يک ديکتاتوری خونخوار تر از                
مبارک و بن علی تصويری دور از         

 .ذهن نيست

 

مسلما قدرتمند تر شدن هرچه بيشتر        
اين جريانات ضد اجتماعی آينده                
جامعه را به يک کابوس سياه بدل              
خواهد کرد و کل منطقه را به خاک          

جنگ  نظامی     .  و خون خواهد کشيد    
و تروريسم دولتی تافته به هم بافته و  

 .جز دی ان آ اين جريانات است

 

فاز دوم انقالب در مصر بايد شروع       
کارگران و زنان و نيروهای         .  شود

راديکال و جوانان مدرن که اين                 
انقالب را سازماندهی کردند می               
توانند و بايد در مقابل اين يورش                
بايستند و آنرا به عقب برانند و                     

 . مرتجعين مسلح را به عقب برانند

 

از سويی اين بزرگترين درس هر             
انقالبی است که سرنگونی صرف           

منتهی به عملی شدن خواستهای           
در نبود       .  انقالبی نمی شود            

جريانات و احزاب چپ و                          
راديکال و مليشيای توده ای                     
انقالبات به دست جريانات مرتجع      
ملی و مذهبی و قومی سالخی                 

اين تنها احزاب چپ و     .  خواهد شد 
سوسياليست هستند که با توسل به        
قدرت شوراهای کارگری قادر به       
عقب راندن ضد انقالب خواهند            

نيروهای سرنگونی طلب اعم     .  شد
از جوانان و زنان و کارگران                 
بدانند که بدون متحزب شدن و                
متشکل شدن در احزاب چپ و               
راديکال سرنوشتشان به دست               

. خودشان رقم نخواهد خورد                  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
ظرفيست که قادر به بردن به                   
مقصد جنبش سرنگونی به شيوه           

باقی جريانات       .  انقالبی است      
راست فقط شما را به آدرس                      

 .عوضی خواهند فرستاد

 

همين االن و همين امروز مردم و        
مصر و تونس بايد شوراهای                  
محالت و کارگری را تشکيل                 

بايد محله به محله و کوچه        .  بدهند
به کوچه در مقابل اين جانيان                  

اينها با   .  باريگاد و سنگر ببندند        
تمام قدرت نظامی و پولی در                  
مقابل قدرت شوراها و همبستگی        

 !توده ای هيچ نيستند

 

 !پيش به سوی شکست ضد انقالب
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رژيم قتل و آدم کشی اسالمی،                 
 20صبح امروز چهارشنبه                      

مهرماه چهار تن را در پارکی با            
نام بى مسمای بهشت خمينی در             
خمينی شهر اصفهان به نام های             

 23 ساله، رجب علی           24عباس   
 ساله و منصور       20ساله، اصغر     

آفريدن .   ساله به دار کشيد              24
بهشت های اينگونه کار آدم کشانی      
از نوع اسالميان حاکم در ايران و        
رژيم های عربستان و پاکستان و          

. عراق و چين و آمريکا است                   
 30آنچنانکه در چهارشنبه                        

شهريورماه، نوجوانی را با نام               
عليرضا مال سلطانی در شهر                 

کرج سهميه بهشت را از دستگاه            
جنايت کاری و آدم کشی اسالمی           

و .  گرفت و به دار آويخته شد                
ساعت ها او را بر جرثقيل نگه               
داشتند تا چشمها او را نه يک بار،         
بلکه هزاران بار ببينند و بر                      
سفاهت و شقاوت دستگاه توليد قتل      

تا .  و اعدام اسالمی مهر تاييد زنند     
همگان به رای العين ببينند و بدانند  
که اين رژيم برای بقائ خود                     
حاضر است نه يک چهار شنبه،            
بلکه هر روز و هر ساعت بساط            

 

 دستگاه قتل عمد دولتی باز هم جنايت آفريد
 چهار نفر در اصفهان اعدام شدند

 

 پدرام نوانديش

قتل عمدش را در هر کجای               
اين سرزمين محنت زده و در           
هر کوی و برزن برپا کند و تا           
پيش از آنکه همانند رژيم بشار       
اسد، تانکهايش را برای                       
سرکوب گرسنگان و                             
پابرهنگان بفرستد، اين گونه به      
مقابله با موج اعترض که                    
صدای ضرب آهنگ آن خواب       
را از چشمانشان ربوده است،          

  .بپردازند

 

ميانگين سن افرادی که امروز        
قربانی دستگاه جنايت اسالم             
سياسی در خمينی شهر                         
اصفهان شدند،   بيست و سه              

به دار      .  سال بيشتر نيست          
آويخته شدن اين افراد تحت                
عنوان پرونده تجاوز گروهی،       
کامال سياسی و برای سرپوش         
گذاشتن به جنايتی است که از           
سوی وزارت اطالعات رژيم         
اسالمی در اين تجاوز دسته               
جمعی طرح ريزی و اجرا                 

نمونه های بی       .  گرديده است   
شماری از تجاوز به حريم                  

٢٢۴شماره   

خصوصی انسان در ايران تحت               
حاکميت سياه اسالم را می توان بر           
شمرد که يکی از آن بی شمار                       
تجاوز ها، ورود به يک ميهمانی               
خصوصی در شهر مشهد و سقوط           
يک دختر از بام بر اثر گريز از                  

آيا .  دست مامورين مزدور ناجا است    
ميتوان گفت که اين يورش و تجاوز         
به حريم افراد و قتل آن دختر بی                 
گناه، بدون طرح و نقشه قبلی بوده            
است؟ آيا می توان گفت که باال رفتن    
از ديوار و بام منازل مردم در                      
گوشه گوشه نقاط مسکونی و                        
شهرهای ايران و سرک کشيدن به            
منازل و حريم خصوصی افراد،               
بدون نقشه قبلی بوده است و اين                  

 تجاوز محسوب نمی شود؟
 

تمام عناصر و باندهای رژيم تبهکار      
اسالمی و مزدوران آن استاد تجاوز        

آنها هستند که      .  و آدم کشی هستند        

 سال قتل و         33بايستی به جرم         
کشتار و تجاوز به محاکمه کشيده         

آنها هستند که مسبب تمام          .  شوند
 .دردها و آالم اجتماعی هستند

   

سرمايه داری و رژيم اسالمی هر       
روز بقايش در گرو خلق آدم                    
کشی، تجاوز به حريم افراد و                 
گرسنگی و بيکاری ميليونها                   

بهتر است   .  انسان در ايران است      
پرونده فحشا آستان قدس و                        
بسياری از اين گونه پرونده ها رو     
نمايی شود تا  بر جهانيان بيش از          
پيش معلوم شود که چگونه رژيم          
آدمکش اسالمی انسان ها را در            
نظام منحوسش مجبور به تن                   

اينان هستند که بايد  . فروشی ميکند 
مرگ بر رژيم         .  محاکمه شوند    

 زنده باد   ،بيش از صد هزار اعدام     
 ! *آزادی برابری و رفا

 

 پيام تسليت به مناسبت درگذشت مهراد مشايخی
 

درگذشت نابهنگامش را به خانواده و تمامی           .  در پنجم اکتبر در اثر ابتال به بيماری سرطان درگذشت                "  جمهوريخواهان"مهراد مشايخی از فعالين        
 . عزيزانش صميمانه تسليت ميگويم

  

آخرين باری که او را ديدم در يک مناظره سياسی پيرامون تحوالت آتی جامعه                .   با هم فوتبال بازی ميکرديم      ،مهرداد دوست دوران دانشگاهی من بود      
ديدن مجددش بعد از سی و چند سال برايم هم غم               .   بار ديگر در کنار هم قرار گرفته بوديم           ،من و او اين بار از دو قطب مختلف سياسی             .  ايران بود 

 اما  ،نميدانم خوب يا بد   .  وزن بسيار و همچنين اميد به ادامه زندگی را از دست داده بود            .  چهره اش کامال تکيده شده بود     .  انگيز و هم خوشحال کننده بود     
شايد هم تالشهای آخرين را بی ثمر تشخيص داده بود و تالش ميکرد دوران پايانی زندگی را در آرامش و                         .  بنظر حکم محتوم سرطان را پذيرفته بود       

 .تصميم اش برايم قابل احترام بود. بيماری العالج طی کند" درمان"بدون مصائب ناشی از 

 

 !يادش گرامی باد

 علی جوادی
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در خبرها شنيديم که خاوری                    
رئيس بانک ملی ايران به خاطر            
اختالس از ايران گريخته و هم                
اکنون در منزل مجلل و                                
گرانقيمتش در شهر تورنتو بسر            

 . ميبرد

 

خاوری فقط يک اختالس گر                    
 خاوری فقط يک دزد                    ،نيست
 او از مهره های اصلی                 ،نيست

. اقتصاد سرمايه داری ايران است      
او از رهبران حکومت ظلم و ستم         

خاوری مثل   .  سرمايه ايران است    

همه همپالگی هايش در حکومت           
 ، اختناق    ، گرسنگی    ،مسبب فقر    

سران .  ظلم و ستم در جامعه است       
 ،جمهوری اسالمی مسبب ترور          

 تجاوز و اعدام مردم                  ،شکنجه
اينان مسبب  .  ستمديده ايران هستند   

مرگ کارگرانی هستند که در                  
کارخانه هايی مثل ايران خودرو          
از شدت و فشار کار جان خود را           

اينان مسبب    .  از دست داده اند           
تحميل فقر و گرسنگی به کسانی            
هستند که از فشار فقر قسمتی از            
اعضای بدن خود مثل کليه هايشان      

اينان مسبب مرگ   .  را می فروشند  
اعدام کسانی هستند که قربانی                 
نظام تحميل شده از طرف خود               

اينان مسبب فحشا    .  اين جانيان اند   
اين مزدوران    .  در جامعه هستند      

قربانيان فقر و فالکت و اعتياد و            
 ، تجاوز ،فحشا  را دوباره شکنجه       

تير باران و سنگسار و قربانی                 
 .ميکنند

 

گزارش اعتراض در مقابل منزل 
 خاورى مزدور جمهورى اسالمى

از اينرو ما فعالين حزب اتحاد         
کمونيسم کارگری به همراه               
تعدادی از کمونيستها و مخالفين  
حکومت اسالمی در تاريخ هفتم     
اکتبر تظاهراتی را در مقابل             
درب منزل مجلل و گرانقيمت         

بنرهای .  خاوری برپا داشتيم       
وانتد و پالکاردهايی در ارتباط       
با محکوم کردن دولت کانادا             
برای ميزبانی خاوری و با                 
اعالم اينکه حساب های بانکی        
خاوری بايد بلوک و فريز شود        
و خود خاوری هم بايد دستگير        

 .و محاکمه شود

سپس محمود احمدی از                        
رهبری حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری با بلنگوی قوی به                

او در       .  سخنرانی پرداخت      
ما اجازه  : "صحبت هايش گفت   

نخواهيم دادکه کانادا محل امنی      
برای دسته ای از تروريست             
هايی مانند خاوری و ديگر                

. سران جمهوری اسالمی باشد       
پيام ما برای خاوری و همه                

ما :  سران رژيم اين است               
مخالفين جمهوری اسالمی                
ساکن شهر تورنتو اجازه                     
نخواهيم داد کانادا محل امنی            
برای تروريست هايی مثل آنان      

اين پيام مردم مبارز              .  باشد
اين پيام اين پيام         .  ايران است  

همه زنانی ست که در ايران              
اين پيام همه        .  زندگی ميکنند   

زندانيان سياسی ست که توسط       
. جمهوری اسالمی اعدام شدند       

اين پيام همه کارگرانی ست که       

٢٢۴شماره   

در ايران حق اعتصاب و تشکل                 
اين پيام اين پيام کودکان ست      .  ندارند

که حق شاد بودن و از زندگی خود            
اين پيام مردم    .  لذت بردن را ندارند     

ما کانادا را برای ايجاد       .  ايران است 
محيط امنی برای خاوری و ديگر             
تروريست های رژيم محکوم                      

مردم ايران در خيابان ها            .  ميکنيم
هستند و خواستار پايان دادن به عمر      

همه دنيا ديدند که    .  حکومت اسالميند 
حکومت ايران يک حکومت                        

همه ايران شرايط     .  تروريستی ست  
ما .  زندگی مردم ايران را ميدانند           

خواهان فريز کزدن حساب های                
بانکی خاوری و همه سران                           
جمهوری اسالمی و دستگيری و               

 ." محاکمه آنان می باشيم

سپس محمود احمدی تاکيد کرد که       
اين تظاهرات فقط شروعی بيش           
نبوده و استخدام نگهبان و پليس             
هم  نميتواند کمکی به اين مزدور          
جمهوری اسالمی کند و ما مجددا        
به اين مکان خواهيم آمد و صدای         
هفتاد ميليون مردمی که خواهان          
آزادی و برابری هستند خواهيم             

تظاهرات با تاکيد اينکه اين          .  شد
مزدوران بخاطر جنايت عليه                 
بشريت بايد دستگير محاکمه شده         

. و حسابهای بانکی آنان فريز شود     
پس از سرنگونی جمهوری                     
اسالمی به حکومت مردمی                     
انتخاب شده از طرف مردم                      

  *.تحويل داده شود پايان پذيرفت

 

عليه رژيم جنايتکار اسالمی و حضور محمود رضا خاوری در 
 !کانادا، اعتراض کرده و دولت کانادا را محکوم کنيد

محمود رضا خاوری، رئيس بانک ملی رژيم جنايتکار اسالمی تبعه کانادا               
 غارت برده و        است و ميليونها دالر از دسترنج مردم زحمتکش ايران را به           

از دولت هايی  که با حکومت جنايتکار اسالمی               .   کانادا گريخته است         به
مماشات ميکنند، پناهندگان رها شده از جهنم رژيم جنايتکار اسالمی را                      
ديپورت ميکنند و از جانيان اسالمی با عزت و احترام پذيرايی ميکنند                          

اين دولتها در کنار رژيم جنايتکار اسالمی و           .  انتظاری بيش از اين نيست      
در مقابل مبارزات مردم برای سرنگونی اين ارتجاع قرون وسطايی                           

 .ايستاده اند

اما ما آزديخواهان و کمونيستها اين مماشات با رژيم جنايتکار اسالمی را                  
 سال گذشته     ٣٠ها و ديگر سران رژيم در                  خاوری.  اجازه نخواهيم داد    

 دفاع هستند و بايد بجرم جنايتٔ بر عليه                      مسببين جنايت عليه مردم بی         
حسابهای خاوری و بقيه سران رژيم       .  بشريت دستگير شده و محاکمه شوند      

در بانکها و نهادهای بين الملی بايد مسدود شده و روابط ديپلماتيک و                             
 .سياسی با جمهوری اسالمی بايد قطع شود

 

  عصر۶ اکتبر ساعت ١٣پنجشنبه : تظاهرات
 Suncrest Dr, on, M3C2P6 ،مقابل منزل خاوری

 کمپين بين الملی بستن سفارت خانه جمهوری اسالمی
9 Oct/2011 
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 گزارشی از پيکت اعتراضی 
 در ارتباط با روز جهانی عليه اعدام

 

بنا به فراخوان کمپين مبارزه عليه اعدام حزب اتحاد کمونيسم                     
 ،کارگری به پرپايی تظاهرات عليه اعدام در کشورهای مختلف              

تشکيالت کانادا حزب اتحاد کمونيسم کارگری نيز پيکت                               
اعتراضی در ارتباط با اين روز در ميدان پر رفت و آمد دانداس               

فعالين حزب تشکيالت کانادا بنرهايی با عنوان         .  تورنتو برپا کرد  
و بنرهايی با عکسهای     "  اعدام قتل عمد دولتيست    "و  "  اعدام نه "

مختلفی از صحنه های اعدام و همچنين عکسهای اعداميونی از                
 عراق و      ، عربستان  ، چين  ،کشورهايی چون جورجيای امريکا       

پايان دادن به اشکال مختلف اعدام در          "باالخص ايران به نشانه       
 .به معرض نمايش گذاشتند" سرتاسر دنيا

 اکتبر روز جهانی عليه          10اطالعيه های حزب در ارتباط با               
فعالين حزب   .  اعدام به طور وسيع در بين عابرين پخش شد                     

همچنين برای عابرينی که اين بنرها توجه شان را جلب ميکرد                  
توضيح ميدادند که اعدام عملی شنيع و ضد انسانيستو بسياری از             
دولتهای سرکربگر از آن بعنوان سرکرب اعتراضات مردم                       

بشريت متمدن قرن بيست و يکم بايد با اعتراض            .  استفاده ميکنند 
گسترده خود به اين اقدامات ضد انسانی دولتهای سرکوبگر پايان            

  *.دهند

٢٢۴شماره   

 ٢٠١١ اکتبر ١٠
 ،گزارش برگزاری مراسم روز جهانی عليه اعدام

 هلند الهه
 

ارگری                      سم ک ي ون م راسمی را        –در پی اعالم قبلی واحد هلند حزب اتحاد ک م
 . برگزار کرد٣ تا ١ اکتبر از ساعت ١٠روبروی پارلمان هلند دوشنبه 

 

دام               ا اع در اين مراسم تعدادی از شرکت کنندگان و کادرهای حزب در رابطه ب
ر                                  ت ام م د هر چه ت ي اک د و ت ردن ی ک ران و حکم اعدام به عنوان مجازات سخن
 .مناسبت اين روز با محکوميت رژيم اعدام اسالمی را نيز بخوبی اشاره کردند

 

ردم                    ن م ي سی در ب ي ل گ در اين روز صدها نسخه از اطالعيه حزب به زبان ان
راسم روز               ه م پخش شد و از تريبون اين مراسم شرکت کننده ها و شنوندگان ب

 .اکتبر دعوت شدند15شنبه 

 

 !سرنگون باد حکومت اسالمى اعدام
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 اکتبر 10گزارش تصويری از تظاهرات روز 
روز جهانی مبارزه عليه اعدام، روز اعتراض 

 به حکومت صد هزار اعدام

٢٢۴شماره   
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 نفر از      30  ،بنا به خبر دريافتى       
کارگران کارخانه صبا باتری                 

 هفته گذشته تا        2در طی     )  نيرو(
امروز بنا به دستور کارفرما و در        
راستای کاهش هزينه ها در جهت        
سود آوری بيشتر از کار اخراج             

تعدادی از اين کارگران       .  شده اند  
اخراجی حتی با سوابق کاری تا             

 سال هنوز ورق پاره های بی          10
اعتبار قرارداد کاريشان با                         

اين .  کارخانه به اتمام نرسيده است     
کارگران دستمزدهای مرداد و               
شهريور و برخی ديگر از                          
مطالباتشان را که معوق شده                    
دريافت ننموده و کارفرما با                      
صراحت از تسويه حساب با                    
کارگران و يا بازگشت به کار آنان       

در اين روزها         .  مخالفت ميکند    
کارگران که مراجعات مکررشان       
به کارخانه نتيجه ای نداشته به                
اداره کار پادو حکومت اسالمی            
سرمايه داران شکايت برده اند اما        
به دليل تبانی و زد و بند و دريافت         
رشوه و کارشکنی عوامل                          
حکومتی در اداره کار با امير                  
حسينی مدير کارخانه کارگران             
اخراجی و بيکار با جيبهای خالی          
و سرگردان تا امروز به هيچ                    

با اين حال    .   نتيجه ای نرسيده اند     
اعتراض و پيگيری کارگران                 

 . همچنان ادامه دارد

 

عالوه بر اخراج کارگران هم                  
 نفر ديگر از    2000اکنون بيش از    

کارگران فعال شاغل کارخانه نيز         
 ماهه مرداد و               2دستمزدهای     

. شهريور ماه را دريافت ننموده اند     
 نفر کارگر که به همراه                2000

 7000خانواه هايشان بيش از                 
 انسان در انتظار           7000نفرند،    

دريافت دستمزدهای چند برابر              
 ماهه و وعده های      2زير خط فقر     

دروغ و نامربوط امروز و فردای        
در .  کارفرما و سرمايه داران             

روزهای گذشته کارگران بارها            
بطور جمعی و انفرادی برای                  
دريافت دستمزدهايشان به عوامل        

ولين کارخانه       ئکارفرما و مس            
مراجعه نموده اند اما چيزی جز             
تهديد به اخراج و وعده های                      

 

 )نيرو(ارگران کارخانه صبا باتری ک
 ! ماه دستمزد معوق2اخراج کارگران، 

 . دروغ و بی اساس نشنيده اند

 

يکی از عوامل کارفرما به                 
اوضاع و  :  کارگران گفته است   

احوال خيلی خراب تر از آن             
چيزی است که شماها فکر                 
ميکنيد، اگر وضع  مالی                       
کارخانه خوب بود که هر ماه           
دسته دسته از همکارانتان                  
اخراج و تعديل نميشدند، بايد            
خدا را شکر کنيد که فعال                     

 بايد بدانيد همه    ،اخراج نشده ايد  
کارخانه ها و مراکز صنعتی به      

 با همين       ،اين روز افتاده اند         
وضعيت بسازيد و کالهتان را         

 .محکم نگه داريد

 

با همين اوضاع اسفبار بسازيد،     
در فقر و گرسنگی و                               
محروميت همراه با خانواده              
هايتان زجر کش شويد، آسمان        
همه جا يک رنگ است، ساکت      
و راضی باشيد و همچنان در            
قعر فشار کار و استثمار و فقر         
و بی خانمانی متالشی و نابود          

تا بوده همين بوده که            !  شويد
آری، اين مزخرفات و       !  هست

ياوه های بيهوده شعار                           
هميشگی سرمايه داران                       
سودجوست که هميشه و همه           

پس با اين     .  جا نشخوار ميشود    
حال و احوال ثمره کار و رنج           
و استثمار شبانه روزی ما                  
کارگران که حاصلش ثروتهای      
هزار هزار ميلياردی است به          
کدام جهنم رفته و ميرود؟ اگر          
حاصل کار ما کارگران زيان          
آور است و برای حضرات                
سرمايه دار سودی ندارد پس            
چرا ادامه ميدهند؟ ما کارگران       
بخوبی دوستان و دشمنان                    

بيش از   .  خودمان را ميشناسيم    
 سال است ثروتهای                         32

ميلياردی ناشی از کار و رنج           
ما بطور مستقيم به جيب                       
سرمايه داران و حکومت                   
اسالمی نوکرشان سرازير                
ميشود و اکنون ما و خانواده              
هايمان برای همه چيز، برای           

٢٢۴شماره   
همه نيازهای زندگيمان درمانده و            

انگشت اتهام ما    !  مستاصل مانده ايم   
به سوی همه سرمايه داران و همه            
اوباش و الشخورها و آدمکشان                 

با !  حرفه ای حکومت اسالمی است      
 .يد بروند، بايد گورشان را گم کنند

 

کارخانه صبا باتری در دو شعبه در        
منطقه غنی آباد شهر ری و ميدان              

در اين   .  نو بنياد تهران واقع است          
 نفر   2000مرکز صنعتی بيش از           

کارگر قراردادی با قراردادهای                
 هزار    300يکساله و دستمزدهای          

 صبح  7تومانی و ساعت کاری از          
 عصر و اضافه کاری اجباری         4تا  
 عصر تا شب و کار در همه              4از  

. ايام تعطيالت مشغول به کارند            
از ...  توليد انواع باطری نور و           

. محصوالت اين کارخانه ميباشد        
کارخانه صبا باتری از زير                     
مجموعه های وزارت دفاع بوده          
و اوباش و برخی سران حکومت         
اسالمی در وزارت دفاع از                     
طريق دزدی و باند بازی و                       
استثمار وحشيانه کارگران                      
ثروتهای هنگفت و ميلياردی به            

 .جيب می زنند 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 اکتبر ١٢ – ١٣٩٠ مهر ٢٠
٢٠١١ 

 

 کارگران شرکت برنا ايستا
 ! ماه دستمزد معوق 2 

 

 نفر از کارگران شرکت ساختمانی برنا            20 بيش از      ،بنا به خبر دريافتى     
ايستا تاکنون موفق به دريافت دستمزدهای مرداد و شهريور ماه خود نشده                

پيگيری و اعتراض و مراجعات تاکنونی کارگران به عوامل کارفرما               .  اند
 . برای نقد شدن دستمزدها نتيجه ای نداده است

 

در طی چند روز گذشته ابريشمی عنصر منفور ضد کارگری در مقابل                       
جمعی از کارگران معترض حاضر شده و در کمال گستاخی خطاب به                        

 من حاال حاالها پولی        ،بگذار خيتالتان را راحت کنم       :  کارگران گفته است   
برای پرداخت دستمزدهايتان ندارم، فرار که نکرده ام، بهترين راه اين                        
است که به کارتان ادامه دهيد، شايد در آينده دستمزدهايتان را بدهم اما فعال               

 .هيچ قول و قرار و وعده ای برای شما ندارم
 

ما اين ابريشمی رو حسابی می شناسيم، همه                :  يکی از کارگران ميگفت      
حرفهاش دروغه، با توسل به هزار و يک بهانه و دغل از پرداخت                                  
دستمزدهای ما طفره ميرود، با دستمزدهای پرداخت نشده ما و پولهای                        
ميلياردی که در بانک تلنبار کرده از صبح تا شب دنبال زد و بند و داللی و           

همه .  سود جويی است، از خانه و زندگی آنچنانی باالی شهرش هم باخبريم             
چيزش رو براهه، فقط وقتی به ما کارگران ميرسد حرف اول و آخرش                        

 .نيست و ندارم و ورشکست شدم و مزخرفاتی از اين دست است
 

 ماهه و     3 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای              20شرکت برنا ايستا با         
 300با دستمزدهای !  يکساله و همچنين تعدادی از کارگران بطور کنتراتی

 صبح تا شب سازنده و نصب کننده انواع  8هزار تومانی و ساعت کاری از  
دفتر مرکزی  .  سقف های کاذب در پروژهای بزرگ آپارتمان سازی است            

 . شرکت در خيابان قيطريه تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ اکتبر ١٢ – ١٣٩٠ مهر ٢٠



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 ٢٠١١ اکتبر ١۵
 در دفاع از کارگران اعتصابى پتروشيمى

 

کارگران قراردادى پتروشيمى ماهشهر دور جديدى از اعتصاب خود               
خواست برحق کارگران     .  را براى تامين امنيت شغلى آغاز کرده اند              

تاکنون توسط سرمايه داران و کارفرماها و مسئولين حکومت اسالمى              
 . بى پاسخ مانده و در مقابل به تهديد و ارعاب کارگران پرداخته اند

 

مبارزه کارگران همه جاى دنيا براى آزادى و برابرى و رفاه است و                    
شايسته وسيع ترين پشتيبانى از سوى هر جريان و نهاد و فردى است                   
که با هر روايتى به آزادى و حقوق انسانى احترام ميگذارد و براى آن                  

 . تالش ميکند

 

 ،شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم                    
 تظاهراتى را در دفاع از کارگران پتروشيمى             ٢٠١١ اکتبر    ١۵روز  

تشکيالت خارج   .  در مقابل سفارت جمهورى اسالمى برگزار ميکند              
کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از زنان  مردان آزاديخواه و                         
برابرى طلب و جريانات سوسياليست دعوت ميکند متحدانه در اين                     

 ! پيروز باد اعتصاب کارگران پتروشيمى. اجتماع شرکت کنند

 

  بعدازظهر ٢ ساعت ٢٠١١ اکتبر ١٥روز شنبه 
 مقابل سفارت جمهورى اسالمى 

 

 واحد استکهلم -زب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ اکتبر ١٠ – ١٣٩٠ مهر ١٨

٢٢۴شماره   
 

 تظاهرات عظيم کارگران ترکيه 
 عليه تغيير قانون کار توسط دولت

  
کنفدراسيون سنديکاهای کارگران      )DISK با فراخوان    ، اکتب 8روز شنبه    

  ،کنفدراسيون سنديکاهای زحمتکشان خدمات دولتی            )KESK   ،انقالبی
TTB(       و   )  اتحاديه پزشکان ترکTMMOB(          اتحاديه ی موسسه های

ترکيه ی برابر، آزاد و            "با شعار اصلی         )  مهندسان و معماران ترک        
يک گردهم آيی عظيم در شهر             "  دموکراتيک برای يک زندگی انسانی          

 . آنکارای ترکيه برگزار شد

 
برای حذف  )  حزب حاکم در ترکيه     )AKP تقريبا سی هزار نفر عليه اقدام         

ضمانت پرداخت حق سنوات کار به کارگرانی که اخراج شده اند يا به                          
حذف اين حق   .  داليل مختلف از کار بيکار شده اند تجمع و راهپيمايی کردند   

سنوات بخشی از پاکت قانونی جديد ترکيه است که قرار است از طرف                       
سنديکاهای کارگری و گروهها و      .  دولت اردوغان به تصويب مجلس برسد      

سازمانهای چپ اين برنامه و پاکت قانونی را حمله ای همه جانبه به حقوق                
ساعت کار نامعين تر از سابق          .  کارگران و زحمت کشان تعبير کرده اند          

های متفاوت در نظر گرفته          -خواهد بود و سقف مزدها به نسبت منطقه                
همچنين مدت اعتبار قرارداد های کاری بسته به خواست                       .  خواهد شد  

طبق قانون فعلی که در دستور کار دولت قرار           .  کارفرما تغيير خواهد کرد    
 لير دريافت می کند، موقع           600کارگری که به طور مثال ماهانه             .  دارد

اخراج از کار پرداختی برابر با دستمزد يک ماه کارگر به او به عنوان                         
اما بر اساس قانون جديد اين پرداخت به شکلی             .  سابقه کاری انجام ميشود    

انجام می شود که سی درصد به کارگر پرداخت می شود و سه درصد از                     
هفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در بانکی ذخيره ميگردد تا بعد از                    

 .بازنشستگی به کارگر پرداخت شود

 

!زنده باد انقالب کارگرى  

 

  اعتراض عليه سرمايه دارى ،لس آنجلس آمريکا



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢٢۴شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


