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 جنبش ضد کاپيتاليستى؛
 ايران در صف انفجار اجتماعى

 

آيا ايران تحت حاکميت جمهورى اسالمى از بحران                      
کنونى جهان سرمايه دارى جان سالم بدر خواهد برد؟ آيا            
نوبت ايران ميرسد؟ آيا جمهورى اسالمى مستقل از جار            
و جنجالهاى جناحى و رقابت و جدال فرقه هاى اسالمى              
ميتواند باالنس خود را در اين دنياى متحول حفظ کند؟ آيا            
عروج مجدد جنبش توده اى عليه کل اوضاع موجود در              

 ايران امکان دارد؟ 
 

کسانى که درکى ناسيوناليستى از سياست و فرهنگ و                 
 عمدتا به اين نوع             ،اقتصاد و مناسبات طبقاتى دارند            

. سواالت يا پاسخ منفى ميدهند و يا با ترديد به آن مينگرند   
 همواره  ،بورژوازى که براى کسب سود مرز نميشناسد          

براى حفظ بازار داخلى بعنوان حياط خلوتى براى                          
 ،استثمار طبقاتى و گرفتن سهم بيشترى از سود سرمايه              

 چه  ،بورژوازى.  در شيپور ناهنجار ناسيوناليسم مى دمد       
 منافع اقتصادى طبقه خود         ،حکومتى و چه اپوزيسيونى      

 تاريخ آدمکشى و سير جنگ       ،جار ميزند "  منافع ملى "را  
قدرت و دست بدست شدن قدرت ميان بخشهاى مختلف               

 فرهنگ و     ،نام ميگذارد  "  تاريخ جامعه  "طبقه حاکم را       
هويت "و   "  فرهنگ ملى  "ايدئولوژى حاکم و مسلط را           

 قانون حاکم را که چيزى جز انعکاس          ،نام ميگذارد "  ملى
 ،اراده طبقه حاکم در قلمرو حقوق و حق مالکيت نيست               

هر جا هم که     .  نام ميگذارد "  قانون جامعه و ميثاق ملى      "
اين خزعبالت در مقابل اعتراض و انتقاد اجتماعى تاب              

 ارتش و نيروى سرکوب و دادگاهها و              ،مقاومت ندارند 
طيف اپوزيسيونى چپ       .  زندان حرف اول را ميزنند            

 ،ناسيوناليست نيز با آويزان شدن به مختصات فرهنگى             
 و   ، اخالقيات عهد عتيقى        ، سنت ها     ،علقه هاى قديمى     

تحليل "رسوبات استبداد و اختناق سياسى تحت عنوان                 
 همان  ،"مشخص از شرايط مشخص     

 

توطئه تروريستی رژيم "در حاشيه 
 در آمريکا" اسالمی

 

 :پاسخ ميدهدحزب ر ئهيات دا

٢صفحه   

  اکتبر يک روز تاريخی١۵
 در اعتراض جهانی عليه سرمايه داری

 

از اشغال وال استريت تا جنبش 
 ٪٩٩جهانى 

 

 :هيت دائر حزب پاسخ ميدهد

 

 !تغييراتی که به وقوع ميپيوندد
 ! کاپيتاليسم مجبور به عقب نشينی است

  
 ١٣صفحه پدرام نو انديش                                             

 اکتبر اعتراض عليه   ١۵ :در صفحات ديگر 
 ، کارگران مسکن کرج    ،سرمايه دارى

 اعتراض به ،کارگران توليدى پوشينه 
...   و ،جمهورى اسالمى در کانادا و استکهلم  

 يادداشت سردبير،

 اعتصاب پتروشيمى
 جمعبندى و چشم انداز 
 :هيت دائر حزب پاسخ ميدهد

 

 اپوزيسيون کاذب
 

 کوروش سميعى

 

باز هم در باره تاکتيک 
 هاى کارگرى

 

 پاسخى به عليرضا بيانى

  

 سياوش دانشور



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سيستم نگرشى طبقه حاکم را با               
برخى .  کمى تفاوت تکرار ميکند       

از سر مخالفت با امپرياليسم و                 
ارتجاع بزرگتر زير عباى استبداد      

حتى .  ميخزند"  وطنى"کوچک و     
آنهائى که ناسيوناليسم و تبئين                  
ناسيوناليستى ظاهرا جاى زيادى          
در تبئين و نگرش سياسى شان ايفا       

" ناخودآگاه" ارزيابى شان     ،نميکند
ملهم از تلقيات ناسيوناليستى رايج        
در مورد روند سياسى در ايران             
در متن دنياى متحول و بحران                

 . زده امروز است
 

اين واقعيت که هنوز جهان                        
سرمايه دارى تحت حاکميت                    

دولت "دولتها و بر اساس تئورى          
کار ميکند و در هر گوشه    " ملت  –

اين کره خاکى مشتى مفتخور و              
آدمکش سگ پاسبان منافع سرمايه      

 در اين حقيقت بنيادى که                    ،اند
دنياى امروز دنياى سرمايه دارى        
است و قوانين حاکم بر آن در                    
اقتصاد و سياست و فرهنگ و                 
مناسبات اجتماعى بناچار از                    
چهارچوبهاى جهانى تر و منطقه          
اى تر و فراکشورى تاثير ميپذيرد        
را نميتوان نديد و در محاسبات               

امروز حتى آخوند        .  وارد نکرد   
دايناسورهاى حکومتى ميدانند که        
براى جا خالى دادن از مخاطرات         
سياسى و اقتصادى که حکومت را       
تهديد ميکند و براى بقاى نظام                 

 بايد در شکافهاى    ،منحوس اسالمى 
جهانى بازى کنند و براى هر                    
دوره تهديد راه حلهاى مناسب را           

آن واقعيتى که     .  پيش رو بگذارند    
از فرانسه و اسپانيا تا ايتاليا و                   
يونان را درنورديد و امواج آن به          

 و  ،خاورميانه و شمال آفريقا رسيد     
مانند انفجار ثانوى موج را به                  
کشورهاى اروپا و آمريکا                         
برگرداند و نهايتا به پديده اى                    
جهانى با ابعاد غير قابل پيش بينى        

 تا همينجا مهر بطالنى         ،تبديل شد  
به هر نوع تئورى و تبئين                           
ناسيوناليستى و تقليل گرايانه در            
باره تحليل اوضاع جهان و بحران       
اقتصادى و پيامدهاى آن کوبيده             

به همين اعتبار هيچ                   .  است

 

 جنبش ضد کاپيتاليستى؛
 ...ايران در صف انفجار اجتماعى 

 ، با تاکيد دو خطى              ،کشورى
 ،هيچ کشورى در دنياى امروز      

مستقل از اينکه تا چه اندازه از        
موج تالطمات سياسى و                      

 ،اقتصادى جهانى تاثير ميپذيرد    
نميتواند در قبال شرايط نوين           
جهانى و توقعاتى که به صحنه        

انشاهللا گربه   "آمده است بگويد       
. و در گوش گاو بخوابد       "  است

به طريق اولى ايران بعنوان             
يک کشور مهم منطقه                            
خاورميانه و يک بازيگر جدال      

 بعنوان        ،تروريستى جهانى       
کشورى که نفرت مردم از آن          

 کانون   ،بى حد و حصر است          
. مهمترين تحوالت خواهد بود        

اين تحوالت هم ميتواند                         
ويرانگر و ميليتاريستى باشد و       
هم ميتواند با اتکا به تجارب               
تاکنونى دنياى امروز عليه                
نظام کاپيتاليستى سطح نوينى          
از تحرک انقالبى را به صحنه        

 . آورد
 

وقتى کشتى اقتصاد آمريکا به          
گل نشست و اتکا به ميليتاريسم       
و عربده کشى راست افراطى          
نتوانست روند افول اقتصاد              
آمريکا را در قلمرو جهانى                
بعنوان يک ابر قدرت جبران           

 امواج بحران اقتصادى و        ،کند
روندهاى پايه اى خود را ديکته      

از کارشناسان اقتصادى      .  کرد
طبقه حاکم و رسانه ها تا                       
نيروهاى اپوزيسيون و چپها             

 بر  ، حال با هر اختالفى      ،عمدتا
و "  بحران مالى "طبل تو خالى     

. کوبيدند"  بحران نئوليبراليسم  "
معنى ايجابى اين تزها چيزى           
جز اين نبود که اين بحران                  

ناگهان .  سرمايه دارى نيست       
بوش ميليتاريست و اوباماى             

در پروژه نجات    "  تغيير"سفير  
بانکها و بنگاههاى سرمايه                

از !  دارى متحد شدند                    
مونارشيست و جمهوريخواه تا       
سوسيال دمکرات و                                
سوسياليست طبقه حاکم نسخه         

. شان نجات سرمايه دارى شد         
 به   ،تهاجم به جيب خالى مردم        

٢٢۵شماره   
 به بهداشت و       ،حقوق ناچيز کارگر    

 ،درمان و آموزش لگد مال شده                  
مولتى "  نجات"راهى براى                  

ميلياردهائى شد که سودشان افتاده            
بود و خط مشى اقتصادى هار بازار        

 -آزادى شان کل سيستم اقتصادى              
اجتماعى را دچار بحرانى الينحل            

وقتى مردم تونس قيام          .  کرده بود   
کردند و امواج قيام و خيزش انقالبى       

 کمى  ،کشورهاى منطقه را درنورديد   
را "  بهار عربى   "عقب نشستند و          

نويد دادند تا شايد بتوانند واکنش به           
بحران سرمايه دارى را قرنطينه               

وقتى همه متوجه شدند     !  کنند"  ملى"
که ديکتاتوريهاى سرمايه در اين               
بخش جهان رفتنى اند و امواج به               
اسرائيل و عراق نور چشمى و                    

 ديگر همه           ،اخيرا ترکيه رسيد          
تئوريهاى پيش گفته و صدها من                
مقاله و سخنرانى درست مانند                     
سرمايه هاى بازار بورس دود شدند        

وقتى التحرير جهانى     !  و هوا رفتند    
شد و در مهد دمکراسيهاى غربى              
پارلمان و قانون و دولت مورد                    
تهاجم و اعتراض قرار گرفت                     

 ژست    ،حضرات کمى بيدار شدند         
هاى دمکراسى و ليبراليسم و حقوق        
بشرى را تا اطالع ثانوى در انبارى        
گذاشتند و بجاى آن قوانين ويژه و              
سرکوب و خشونت عليه گرسنگان         

. را به دستور روز تبديل کردند                  
وقتى از دست بردن به ابزار                         
ميليتاريسم تا سياست اعمال مجازات     
جمعى کارگران و محرومان نتيجه          
نداد و در فاصله يکسال و نيم                        
سرمايه دارى عليرغم تمام                            
تمهيدادت اقتصادى و نفى هر                      
سوبسيد اجتماعى اکثريت و دادن              

 ،سوبسيد به اقليت مولتى ميلياردر           
بحران تعميق شد و فواصل                            
روزهاى سياه اقتصاد جهانى                       

 سران    ،نزديک و نزديک تر شد             
بورژوازى ناچار شدند بگويند که            

اقتصاد جهانى در انتظار يک                   "
صبح بخير  "!  سقوط وحشتناک است  

اينها هنوز از نتايج    !  خانمها و آقايان  
 ! سحر است

 

جهان .   اکتبر رسيديم  ١۵و امروز به    
اعاده .  زير پاى محرومان ميلرزد         

 اگرچه به زبان هنوز الکن           ،جامعه
 آغاز شده     ،و با هر نوع محدوديتى       

اگر ديروز سرمايه دارى با          .  است
بحران اقتصادى  و بحران بى                      

 امروز با          ،اعتبارى روبرو بود         
طولى .  بحران بقا روبرو است               

نکشيد که شعارهاى جنبش ضد                  

کاپيتاليستى و روشهاى مبارزه             
توده اى چهارچوبهاى دوران                 

تمام آنچه   .  جديد را ترسيم کردند      
و "  آرمانشهر"و   "  اتوپى"زمانى   

 در ابعادى   ،تلقى ميشد "  تمام شده "
باور نکردنى به صحنه بازگشته          

سونامى جنبش ضد                 .  است
کاپيتاليستى جهان را درمينوردد و      
بتدريج خود را از خرافات                        
ناسيوناليستى و مذهبى و اصل              

. اصالت دولت و قانون مى تکاند         
راديکاليسم اجتماعى بار ديگر              
خود را به بستر اصلى سياست               
تحميل ميکند و دمکراسى در                  
پيشرفته ترين پايگاههاى خود به          

. ارتجاعى صرف تبديل ميشود            
اين جنبش هنوز محدوديتهاى                 

 شرايط در       ،اساسى زيادى دارد      
هر کشورى به تناسب موقعيت              
سرمايه دارى و چهارچوبهاى               

 نيروهائى  ،حکومتى يکسان نيست  
که به صحنه آمده اند و تالش                    
دارند به چهارچوبهاى اعتراضى       
قالب بزنند همان تمايالتى را                   
نمايندگى نميکنند که امواج                       
ميليونى را عليه وضع موجود به          

کشمکشى .  خيابانها کشيده است       
طبقاتى در ابعاد گسترده آغاز شده       
است که فعال چشم اندازى کوتاه            
مدت و حتى ميانمدت براى پايان          

آينده اين کشمکش در        .  آن نيست  
گرو پراتيک انقالبى انسانهاى              
بيشمارى است که سهم شان و                 
آينده شان را از دنياى کنونى طلب       

 . ميکنند
 

. ايران تافته جدا بافته نيست                     
کسانى که فکر کند ايران تحت               
حاکميت جمهورى اسالمى کارى       

 ،به کار دنياى پيرامونشان ندارند       
" سبز"يا از آن تاثير نميپذيرد و يا   

 تنها دارد سر خودش و               ،ميماند
کسانى که    .  مردم کاله ميگذارد       

فکر ميکنند در اين اوضاع ميتوان      
و "  اصالحات"براى ايران نسخه     

تمرين "و        "  انتخابات آزاد       "
و ترهاتى از اين قبيل       "  دمکراسى

 دارند آب در هاون                          ،پيچيد
شانسى براى نجات            .  ميکوبند

ارتجاع اسالمى و ممانعت از                 
خيزش انقالبى کارگران و مردم          
محروم ندارند و على االبد گروه           
فشار ارتجاع سرمايه دارى                     

اين بورژوازى      .  خواهند ماند     
کفگيرش به ته ديگ            "  وطنى"

آوار بن بست و بى       .  خورده است 
٣صفحه اعتبارى   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سرمايه دارى روى سر اين                       
. اپوزيسيون هم ريخته است                     

نميتواند آشکارا در مقابل اعتراض   
توده اى به سرمايه در سطح جهان       

 همه تئوريهاى يک من                ،بايستد
يک غاز پست مدرنيستى تا شبه             
دمکراتيک و اسالمى و                               
ناسيوناليستى و مخملى اش پوچ و        

سنگر اساسى اين     .  باطل شده اند    
قطب بورژوازى ايران آنتى                    

اين آنتى کمونيسم     .  کمونيسم است  
حتى در روزهائى که در سارايوو        

سر "  زنده باد کمونيسم        "شعار     
ميدهند و در قلب اروپاى دمکرات       

رخ زيبايش  "  زنده باد سوسياليسم  "
 از تک و تا                ،را نشان ميدهد       

سرنوشت اين قطب     .  نيافتاده است  
يا به سعه صدر خامنه اى و                        

گره "  فقاهت مشروطه    "پروژه     
خورده است و يا به ماشين نظامى         

راه سومى به رويشان باز      .  آمريکا
 . نيست

 

مردم ايران اينروزها عليرغم                 
دست و پا زدن در باتالق فقر و                

 با عالقه    ،فالکت و نکبت اسالمى     
. رويدادهاى جهان را دنبال ميکنند     

در محافل رفتار سمبوليک حمل            
تابوت خامنه اى و بشار اسد در              

انتظار سقوط  .  سوريه بحث ميشود  
بشار اسد شايد بيشتر از سرنوشت       
اوضاع در مصر مورد عالقه                 

جوانان با   .  مردم در ايران است        
ديدن صحنه هاى پر شور در                   
کشورهاى جهان توقع شان دهها           

اميدشان .  مرتبه باالتر رفته است       
به آينده بيشتر شده و الگوهاى                  
مبارزاتى برايشان روشن تر از             

اپوزيسيون .  پيش شده است               
 ،ورشکسته بورژوائى ايران                  

اسالميون مغضوب شده بجاى                
 در چشم اين مردم با توجه             ،خود

به رويدادهاى جهانى سکه پول              
تنها اقشارى که دست        .  شده است  

شان به دهن شان ميرسد و در                   
بودن حکومتهائى از نوع                           
ديکتاتوريهاى اسالمى براى پارو       

 در انتظار      ،کردن پول ذينفع اند        
و يا تهاجم نظامى به             "  معجزه"

ايران و سر کار آوردن عمر                     

 

 جنبش ضد کاپيتاليستى؛
 ...ايران در صف انفجار اجتماعى 

. سليمان و تنطاوى ديگرى هستند                   
همانها که پايه اجتماعى ارتجاع                       
سرمايه دارى در ايران بوده و خواهند         

 اکثريت مردم      ،اما طبقه کارگر     .  بود
 بيشتر زنان که حتى هويت               ،محروم

 ،انسانى و حرمت شان سلب شده                     
اکثريت نسل جوانى که در اين                           

 ،حکومت آينده اى براى خود نميبيند            
امروز بالقوه خواهان تحول انقالبى              

 . است
 

مضاف بر اينها حکومت اسالمى به              
بحران همه    .  نفس نفس افتاده است           

جانبه و قديمى حکومت به مراحل خرد       
بحرانهاى جهانى و    .  کننده رسيده است   

منطقه اى موقعيت حکومت را وخيم             
اقتصاد .  تر از هر زمانى کرده است           

ايران ورشکسته و در حال فروپاشى            
فساد و جنايت تمام جوارح                 .  است

. حکومت را در بر گرفته است                         
نامشروع بودن حکومت به امرى                   

. روشن و يک فرض تبديل شده است           
فقر و فالکت و تن فروشى و اعتياد و             
جنايت جامعه را در آستانه انهدام قرار        

اختناق و کشتار و اعدام و         .  داده است 
سرکوب نتوانسته هيچ مانعى در                      
پروسه فروپاشى و خواست سرنگونى        

جناح هاى  .  حکومت اسالمى ايجاد کند    
حکومتى به جائى رسيده اند که ديگر            
بيش از هر زمانى هذيان ميگويند و در     
مقابل جامعه اى ناراضى و جان به لب        

آيا جنگ  .  رسيده به بن بست رسيده اند      
ميتواند به داد حکومت برسد؟ وقوع              
هر جنگ احتمالى که هدفى فراتر از             
ايران و جمهورى اسالمى را دنبال                

 بطور موقت ميتواند               ،خواهد کرد    
صحنه را عوض کند اما به بقاى                       
جمهورى اسالمى براى يکدور قابل             

در ايران  .  پيش بينى منجر نخواهد شد      
برآمد جنبش عظيم توده اى و انقالبى            

 با سطح       ،براى نفى اوضاع موجود         
بسيار باالترى از راديکاليسم تجربه             
شده در کشورهاى منطقه عينى ترين و       

. ممکن ترين احتمال سياسى است                  
جنبش ضد کاپيتاليستى در ايران به                
سرعت به مصاف جمهورى اسالمى           

اين جنبش يک پاى             .  خواهد رفت    
کشمکش برسر آينده سياسى جامعه               

ايران در صف انفجار          .  ايران است   
 . *اجتماعى است

٢٢۵شماره   
 

 

 در باره مسئله ترور سفير عربستان
 و دور جديد جدال تروريستها

 

هفته پيش، دنيا بار ديگر شاهد تشديد بحران دو قطب تروريستی                    
مقامات دولتی آمريکا اعالم کردند که رژيم اسالمی در صدد              .  بود

يکی .  سو قصد به جان سفير عربستان سعودی در آمريکا بوده است          
از مظنونين اين اقدام تروريستی که دارای پاسپورت ايرانی است                

هيات حاکمه آمريکا اين       .  توسط پليس آمريکا بازداشت شده است          
بحران را با تهديد رژيم اسالمی و درخواست از متحدين خود برای             

اکنون رسانه های بين المللی از             .   تشديد کرد    »تنبيه«شرکت در     
تهديد تروريستی و     .  ميزان و چگونگی مجازات سخن می گويند             

توسل به عمليات تروريستی از سالح های قديمی و شناخته شده هر             
رژيم اسالمی اکنون بيش از سی سال            .  دو قطب تروريستی است     

. است که با توسل به ترور و کشتار بقای خود را حفظ کرده است                   
همچنين توسل به قلدری، ارعاب، ترور، جنگ و ميليتاريسم تنها                 
سالح هيات حاکمه آمريکا برای حفظ موقعيت ارباب منشانه خويش           

 . است

 

دنيا مشابه چنين سناريوهايی را بارها      .  اين نزاع آشنا و قديمى است     
مهم نيست که نقطه آغاز بحران               .  و بارها مشاهده کرده است           

تروريستی چيست، مساله بر سر آنست که قربانيان اين نزاع                            
تروريستی همواره انسان های بيگناه و مردمى هستند که نفعى در                

اهداف ارتجاعی هر دو قطب تروريستی         .  جدال تروريستها ندارند   
طی ده سال اخير ميليون ها نفر       .  چنين نزاع هايی را ايجاب می کند      

قربانی اهداف ارتجاعی و روش های تروريستی اين دو قطب شده              
لذا جريانات انسان دوست، مخالفين هر دو قطب تروريستی و              .  اند

طالبين نجات دنيا از شر اين دو قطب ضروری است که با هشياری       
و بصيرت هر چه بيشتری تهديدات فی مابين و نزاع اين دو قطب                 

بايد در مقابل هر نوع تحريم اقتصادی و         .  را تحت نظر داشته باشند    
قربانيان تحريم اقتصادی نه رژيم         .  تهديد به جنگ قاطعانه ايستاد        

. جنايتکار اسالمی، بلکه کارگران و مردم محروم ايران خواهند بود         
تاريخ معاصر نمونه های دردناک متعددی از کاربست اين سالح                 

حمله نظامی به ايران نيز جامعه را از هم                    .  کشتار جمعی دارد    
خواهد پاشيد و از مردم عادی، کارگر و زحمتکش قربانی می                         

بعالوه، در صورتيکه خطر اقدام نظامی جدی شود، يک                   .  گيرد
 .تراژدی انسانی و محيط زيستی عظيمی بدنبال خواهد داشت

 

مردم ايران در صدد و تالش سرنگون کردن رژيم ترور و کشتار                
تنها راه مقابله با جنايات و ترور رژيم اسالمی                   .  اسالمی هستند  

بايد قاطعانه در اين     .  سرنگونی انقالبى آن توسط مردم ايران است         
 کار  ،مقابله با هر دو قطب تروريسم، اسالمی و دولتی           .  راه کوشيد 

بشريت آزاديخواه و متمدن است که در ماه های اخير گوشه هايی                  
 .از قدرت بيکران انقالبی خود را در منطقه به نمايش گذاشته است

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ اکتبر ١۵ – ١٣٩٠ مهر ٢٣

 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 دولت آمريکا        :يک دنيای بهتر       
ادعا ميکند که يک توطئه                            
تروريستی رژيم اسالمی در                    
آمريکا را که هدفش ترور سفير             

 ،عربستان سعودی بوده است                 
يک .  کشف و خنثی کرده است            

عامل اين توطئه از قرار به ايران         
فرار کرده است و ديگری دستگير      
و اطالعات گسترده ای در اختيار        

. سازمان اف بی آی قرار است               
چقدر اين ادعا واقعی است؟ چقدر        
بهانه برای انحراف افکار عمومی      
است؟ چقدر تبليغات برای دامن             

 –زدن به يک دور مانور سياسی          
نظامی در قبال رژيم اسالمی                   

 است؟

 

 تمام اين شقوق کامال     :علی جوادی 
سابقه دولت آمريکا   .  محتمل هستند 

بمنظور "  اتهاماتی"در طرح چنين    
پيشبرد اهداف سياسی خود چندان        

آيا فراموش کرده   .  قابل دفاع نيست  
ايم که کالين پاول وزير خارجه               
آمريکا بهمراه رئيس سازمان سيا        

 ١١در فردای فاجعه خونين                      
سپتامبر بطری کوچکی که ادعا            
ميشد حاوی انتراکس است را در          
نشست شورای امنيت سازمان ملل      
در دست داشت و ادعا ميکرد                  
رژيم صدام حسين مشغول توليد            
سالحهای شيميايی کشتار دسته             

بعدها خودشان ناچار   .  جمعی است 
شدند اذعان کنند که تمام اين                      

برای تصويب  "  نمايشی "،اقدامات
قطعنامه شورای امنيت سازمان            
ملل و دريافت مهر تاييد حمله                  

و مسلما اين    .  نظامی به عراق بود    
تنها اقدام در تاريخ توطئه ها و                
زمينه سازيهای دولت آمريکا                 
برای انحراف افکار عمومی در           
جهت پيشبرد اهداف ارتجاعی               

رجوع مختصری به     .  شان نيست  
تاريخ جدالها و کشمکشهای                      
معاصر نشاندهنده تبحر باالی اين       
نيرو در جعل اخبار و توطئه برای    
تهييج و تحريک افکار عمومی              

از اين رو تمام احتماالتی را      .  است
. که بر شمرديد کامال محتمل اند            

 

 در آمريکا" توطئه تروريستی رژيم اسالمی"در حاشيه 
 

 :پاسخ ميدهدحزب ر ئهيات دا

اين اقدام ميتواند تماما ساختگی      
ميتواند تالشی برای دامن    .  باشد

زدن به يک دور جديد از                     
نظامی در       –مانور سياسی         

در .  مقابله با رژيم اسالمی باشد    
عين حال ميتواند بيان واقعيت         
 . و يا گوشه ای از واقعيت باشد

 

 هيات حاکمه      ،از طرف ديگر     
آمريکا مدت طوالنی است که          
شاهد سقوط اقتصادی و سياسی     

. موقعيت خويش در جهان است    
روندی که با سقوط بلوک شرق      

در عوض آمريکا       .  تشديد شد   
در هر دوره با مانور و نمايش         
نظامی و ماجراجويی کوشيده         
است که اين روند را کنترل و           

اين اقدام  .  تحت تاثير قرار دهد     
نيز ميتواند در چنين                                

 . چهارچوبی معنا دهد

 

در عين حال اين ادعاها ميتواند      
اگر اين شق   .  بيان واقعيتی باشد  

 ،از مساله را فرض بگيريم               
سئواالت متعددی در اين زمينه      
مطرح اند و مسائل متعددی در       

. اين زمينه کماکان نا روشن اند      
بطور خالصه پرونده آمريکا          
در جعل و تحريف و توطئه               
گری عالمت سئوالهای متعددی    
در برابر اين ادعاها قرار                    

 . ميدهند

 

 رژيم اسالمی   :يک دنيای بهتر  
هر گونه دخالت در اين توطئه         
را قويا انکار کرده است؟ آيا             
نگران پی آمدهای اقتصادی و         
سياسی چنين رويدادی هستند؟        
عر و تيزهای خامنه ای مبنی           
بر اينکه سپاه پاسداران در هر         
نقطه جهان ميتواند دست به               
عمليات بزند را چگونه بايد در       
اين رابطه ارزيابی کرد؟ آيا در      
دستور قرار دادن چنين سياسی      
حتی برای رژيم اسالمی يک           

 نيست؟" ديوانگی"

٢٢۴شماره   

 سنگ بنای رژيم              :علی جوادی    
اسالمی را با توطئه و ترور                           

نه تنها چنين . مخالفين اش گذاشته اند
طرحهايی يک اقدام محتمل در                   
چهارچوب اقدامات رژيم اسالمی            
است بلکه داليل متعددی ميتواند                
توجيه گر طرح و پيشبرد چنين                   

. اقدامی در شرايط کنونی باشد                   
واقعيت اين است که کل جنبش                     
اسالمی و رژيم اسالمی در دو سال         
اخير تحت شديدترين فشارهای                  
داخلی و منطقه ای قرار داشته                     

خيزش توده های مردم در             .  است
 و حمايت بين المللی                    ٨٨سال     

 ،بشريت متمدن از اين اعتراضات          
عرصه را بر رژيم اسالمی تنگ تر        

بعالوه جنبش های           .  کرده است     
سرنگونی طلبانه در منطقه و سقوط       
رژيمهای استبدادی و موقعيت                    

 ،خطير متحدين اصلی رژيم اسالمی     
منجر به ايجاد وضعيت نابسامانی            
برای رژيم اسالمی در شرايط                     

از اينرو روی       .  کنونی شده است      
آوری به اقداماتی از اين جنس                     
ميتواند تالشی برای ضرب شست           
نشان دادن به نيروی اصلی قطب              

. ديگر جنگ تروريستها باشد                      
تبليغات اخير سران رژيم اسالمی            
مبنی بر اينکه ميتوانند در هر گوشه        
ای دست به عمليات انتقامجويانه               

 را ميتوان در اين راستا                     ،بزنند
 . ارزيابی کرد

 

بکار گيری باندهای مسلح مواد                  
مخدر در مکزيک الزاما يک                       

در سيستم رژيم اسالمی      "  ديوانگی"
در اين   .  در پيشبرد اهدافش نيست        

. زمينه به چند نکته بايد اشاره کرد           
نيروهای عمليات تروريستی رژيم         

. اسالمی به شدت تحليل رفته اند                
از .  قدرت مانورش محدود شده است    

طرف ديگر باندهای مواد مخدر                
مکزيک که عمال کنترل بخشهای             
معينی از مکزيک را از دست دولت       

 ميتوانند يک نيروی    ،خارج کرده اند  
اجرايی برای پيشبرد طرحهای                  
انتقامجويانه در بيخ گوش آمريکا              

اين مانور  .  برای رژيم اسالمی باشند   

حتی ميتواند يک اقدام استراتژيک     
از جانب رژيم اسالمی محسوب           

در اين زمينه اخباری که            .  شود
سفير سابق رژيم اسالمی در                   

 ،مکزيک به آن اشاره کرده است        
از قرار طرح    .  حائز اهميت است   

همکاری و معامله نيروهای سپاه        
پاسداران با باندهای مواد مخدر            
مدتهاست که در رسانه های                     

 . مکزيک مطرح شده است

 

از طرف ديگر نبايد انتظار داشت       
 حتی حکومتی مانند     ،که حکومتها 

 اذعان کند که در          ،رژيم اسالمی  
طرح چنين توطئه تروريستی                

مسلما .  نقش و دخالت داشته است      
حکومت اسالمی نگران پی                     
آمدهای سياسی و اقتصادی چنين         

مستقل از صحت     .  رويدادی است  
و سقم اين رويداد و نقش و دخالت        

 پی آمدهای آن             ،رژيم اسالمی    
ميتواند عرصه را بر رژيم                       
اسالمی تنگ تر و فضای                          
مناسبات بين المللی را عليه آن               

 . تيره تر کند

 

 چرا اطالعيه       :يک دنيای بهتر      
حزب در مورد صحت و سقم اين         

 توطئه ابراز نظر نکرده است؟ 

 

حزب اتحاد         :  علی جوادی        
کمونيسم کارگری نه ابزار                       
تشخيص صد در صد آن را دارد           
و نه موظف به انجام چنين کاری          

ما نه مهر تاييد بر ادعاهای       .  است
آمريکا ميگذاريم و نه ادعاهای              
رژيم اسالمی را ذره ای باور                 

هر دو طرف اين جدال              .  داريم
تروريستی سابقه طوالنی و                     

 جعل و    ،پرونده طويلی در توطئه     
ما .  تحريف افکار عمومی دارند       

اين نيروهای جنايتکار را                          
از .  ميشناسيم

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين رو اطالعيه حزب خود را                
مشغول بررسی ادعاهای طرفين         

 . اين جدال نميکند
 

. ما يک نيروی سياسی کمونيستيم       
به پی آمدهای سياسی رويدادها              

نقش اين رويدادها را     .  می پردازيم 
در سير تحوالت مورد ارزيابی             

طرفين اين جدال        .  قرار ميدهيم   
پرونده قطوری از ادعا و اتهام               

ما هم       .  عليه يکديگر دارند             
ادعانامه خود را عليه طرفين اين          

ما خواهان سرنگونی    .  جدال داريم 
رژيم اسالمی و محاکمه کليه                    
سران رژيم اسالمی به جرم                      

. جنايت عليه مردم در ايران هستيم     
ما خواهان در هم شکستن سياست        
ارعاب و قلدری و ميليتاريسم                  

ما در   .  آمريکا و متحدينش هستيم      
مبارزه برای سرنگونی رژيم                 
اسالمی هيچگونه همسويی با                  
طرف ديگر جدال تروريستها                 

 . نداريم
  

 پی آمدهای          :يک دنيای بهتر          
سياسی و اقتصادی اين رويداد                
کدامها هستند؟ دولت آمريکا اعالم      
کرده است که تمام گزينه ها را                
بررسی خواهد کرد؟ آيا عمليات و       
يا اقدام نظامی در دستور قرار                
خواهد گرفت؟ عواقب چنين                     
اقداماتی کدامها هستند؟ سياست             
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در        
قبال اين رويدادها و سياستها کدام         

 است؟ 
 

 دولت آمريکا اعالم      :علی جوادی 
کرده است که تمام گزينه ها را                

از قرار     .  بررسی خواهد کرد         
محافل حاکم در اسرائيل هم در               
حال مرور نقشه های حمله خود             

 و منتظرند تا چراغ سبز             ،هستند
اما معموال بين      .  را دريافت کنند     

آنچه طرح ميشود و آنچه در عمل         
در دستور قرار ميگيرد فاصله               

 .معينی وجود دارد
  

بنظر من آمريکا در شرايط فعلی           
قادر به پيشبرد عمليات نظامی                

 

توطئه تروريستی رژيم "در حاشيه 
 ...در آمريکا " اسالمی

به .  عليه رژيم اسالمی نيست        
اين دليل که متحدين آمريکا در        
اروپا و آسيا موافق چنين                     

ناتو پشت اين     .  سياستی نيستند  
از طرف ديگر    .  سياست نيست 

نيروی نظامی آمريکا نميتواند        
چنين پروژه ای را به تنهايی             

در حال حاضر         .  پيش ببرد    
بخش عظيمی از نيروی نظامی     
اش در افغانستان و عراق                   

باز کردن يک   .  زمين گير است  
جبهه نظامی عليه رژيم                        
اسالمی و در جامعه ای به                  

 برای هيچ نيرويی  ،پهنای ايران 
 .به تنهايی ممکن نيست

  

شايد گفته شود که الزاما هدف          
از عمليات نظامی ورود به يک  

عمليات .  جنگ تمام عيار نيست   
نظامی عليه تاسيسات هسته ای      
و مراکز نظامی و پدافند رژيم         

در .  اسالمی شايد مد نظر باشند     
پاسخ بايد گفت که تصور اينکه       
انجام عمليات نظامی از اين              
دست منجر به يک جنگ تمام          

 ،عيار در کوتاه مدت نشود                
واقعيت .  بسادگی ممکن نيست     

اين است که هرگونه اقدامی از        
اين نوع بسرعت به يک جنگ        

. تمام عيار تبديل خواهد شد               
جنگی که شعله هايش ميتواند           
بخشهای استراتژيک                             
خاورميانه را حداقل در بر                 

شرايط برای پيشبرد         .  بگيرد
چنين طرحی در حال حاضر            
برای آمريکا و يا اسرائيل                   

 .فراهم نيست
 

اما مساله اقدامات سياسی و               
آمريکا .  اقتصادی متفاوت است   

به دنبال تشديد تحريمهای                   
اقتصادی و تنگ کردن حلقه             
محاصره سياسی عليه رژيم             

از هم اکنون        .  اسالمی است   
طرح تحريمهای اقتصادی                
گسترده را به شورای امنيت             

در اين   .  سازمان ملل برده اند       
زمينه به درجات زيادی                       

 .ميتوانند موفق شوند

٢٢۵شماره   
قربانيان .  عواقب و پی آمدهای چنين سياستهای ضد انسانی کامال روشن اند           

هرگونه عمليات  .  تحريم اقتصادی مردم بيگناه و قربانيان رژيم اسالمی اند           
نظامی و جنگ طلبانه ميتواند زندگی نسلی از مردم را به تباهی مطلق                          

ماهانه چند   .  کارنامه تحريمهای اقتصادی در عراق روشن است            .  بکشاند
جنگ و عمليات نظامی     .  هزار کودک و سالمند جان خود را از دست دادند           

 .عواقب بشدت وخيم تری خواهد داشت
  

 و  ، جنگ ،سياست حزب اتحاد کمونيسم کارگری در قبال عمليات نظامی              
 هر گونه    ،ما هر گونه عمليات نظامی      .  تحريم اقتصادی کامال روشن است      

ما جريانات ضد     .   و تحريم اقتصادی را محکوم ميکنيم            ،اقدام تروريستی  
اجتماعی را که رسيدن به اهدافشان را از مجرای عمليات نظامی و تحريم                 

 . *  قاطعانه افشاء و نقد ميکنيم،اقتصادی دنبال ميکنند

 کارگران شرکت توليدی کفش پويش
 !هم اخراج، هم دستمزدهای معوق

 

 نفر از کارگران شرکت توليدی       8 در طی هفته گذشته       ،بنا به خبر دريافتى   
" طالبی"کفش پويش با سوابق کاری از يک تا پنج سال بنا به دستور                             

اخراج اين کارگران در        .  مالک و مدير شرکت از کار اخراج شده اند                  
حاليست که هنوز قراردادهای يکساله کارگران به اتمام نرسيده و عالوه بر            
اين کارگران اخراجی هنوز دستمزدهای معوق شده مرداد و شهريور ماه                

طالبی سرمايه دار نو کيسه در برابر کارگران          .  را نيز دريافت نکرده ا ند      
معترض اخراجی که خواهان بازگشت به کار و دريافت فوری                                         

بنفع :  حاضر شده و خطاب به کارگران گفته است              ،دستمزدهايشان هستند 
تحت هيچ شرايطی به سر     .  شماست که مسئله را هر چه زودتر تمامش کنيد        

کارتان بر نخواهيد گشت، قراردادهای يکساله و اين حرفهای گنده تر از                   
من سابقه کاری هيچيک از شماها       .  دهانتان را هم بهتر است فراموش کنيد       

شماها در هيچ کجا مدرکی عليه        .  را برای ادارات کار و بيمه نفرستاده ام          
همه جا قانون با من است، به هر کجا هم که دلتان ميخواهد                       .  من نداريد 

 !! بدانيد با يک تلفن من همه چيز حل ميشود. برويد و شکايت کنيد
 

در اين مملکت با اين حکومت وحشی و        :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت  
قاتل و دزد اسالمی با همه قوانين ضد کارگريش واقعا دست انسان از همه                

چند سال برای اين طالبی بی وجدان در        .  جا کوتاه شده و به جايی بند نيست       
جان ...  فضای بسيار آلوده ناشی از چسب و الستيک و مواد شيميايی و                     

آنها که مثل من سابقه شان بيشتر است بر اثر استنشاق انواع مواد              .  کنده ايم 
از شب تا صبح از شدت       .  آلوده شيميايی به بيماريهای تنفسی مبتال شده اند         

پولی برای معالجه و     .  سرفه و ناراحتی ريه و تنفس خواب راحتی نداريم            
. از کار هم اخراج و بيکار و سرگردان شديم                           .  درمان هم  نداريم          

 ماه گذشته مان را هم نميدهند، زن و بچه و خانواده هايمان                 2دستمزدهای  
آنوقت اين طالبی بی شرف شکمش را که از فرط                  .  واقعا لنگ مانده اند     

بيکارگی و سگ خوری در حال ترکيدن است جلو داده و ميگويد به هر                       
البته اين  !   دستتان به جايی بند نيست        ،کجا ميخواهيد برويد و شکايت کنيد        

ما کارگران با اين حکومت، با اين قوانين و با اين                    .  يارو بيراه نميگويد   
. سيستم کثيف که برای اسارتمان به پا داشته اند دستمان به جايی بند نيست                

در اينجا دست ما به جايی بند نيست و در آنجای ديگر که امير حسين آريا                    
و خاوری دزد فراری و احمدی نژاد قاتل و باندهای حکومتی سه هزار                      

 ! ميليارد تومان را باال کشيده اند دست قانون به جايی بند نيست؟
 

 جاده مخصوص کرج با       14شرکت توليدی کفش پويش واقع در کيلومتر            
 نفر از آنها از کار اخراج شده که قرار              8 نفر کارگر که فعال        10بيش از   

است کارفرما کارگران جديدی را با دستمزدهای کمتر و تحت شرايط                         
 4 عصر و از      4 صبح تا    8کاری بدتری استخدام نمايد و ساعت کاری از           

عصر تا شب و کار در ايام تعطيل توليد و توزيع کننده انواع زيره کفش                       
 ٢٠١١ اکتبر ١٧ – ١٣٩٠مهر                                         . *ميباشد



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 زمينه هاى         :يک دنياى بهتر          
اجتماعى جنبش اشغال وال                       
استريت و شروع جنبش جهانى             
اشغال ميدانها و مراکز سرمايه              

 دارى کدامند؟  

 

 بحران جهانی سرمايه   :آذر ماجدى 
داری پايه عينی شکل گيری اين            

اکنون .  جنبش وسيع جهانی است       
نزديک به چهار سال است که                  
عوارض بحران عميق سرمايه              

فقر گسترش  .  داری بارز شده است   
يابنده، بيکاری و بيخانمانی ميليون     
ها نفر، گرسنگی مطلق برای                  
ميليون ها نفر ديگر سرنوشتی                
است که نظام سرمايه داری برای         

سازمان ملل  .  مردم رقم زده است     
اولين بروز رسمی بحران را با              
هشدار گسترش گرسنگی در                   
کشورهای باصطالح کمتر توسعه      
يافته و اعالم خطر قيام های                      

سپس سقوط  .  گرسنگان اعالم کرد   
بانک ها و بازار بورس نشان داد          
که شرايط بسيار وخيم تر از آنست       
که دولت های بورژوايی حاضر           

ابتدا .  به اذعان آن هستند                      
بورژوازی کوشيد که اين بحران          
را بحران مالی بنامد و صرفا به             
اين عرصه محدود جلوه گرش               

ما در همان زمان اعالم                 .  کند
کرديم که اين بحران دوره ای                  
سرمايه داری است که اين بار با            
عمق و گسترش بيشتر رخ نموده          

اين واقعيت سريعا برای            .  است
مردم روشن شد که بحران کليت            

در پی  .  نظام را دربر گرفته است      
دولتی کردن بانک ها و پرداخت           
قروض آنها، دولت های                              
بورژوايی يکی پس از ديگری               
سياست های رياضت کشی را در         
کشور تحت حاکميت خود اعالم و        

تالش های           .  اجرا کردند          
بورژوازی برای نجات سرمايه            
داری های ورشکسته با پرداخت          
قروض هنگفت به دولت های آنها        

يونان، پرتقال،      .  پاسخگو نبود     
ايرلند، ايتاليا يکی پس از ديگری          
به جرگه سرمايه داری های                     

اسپانيا نيز در    .  ورشکسته پيوستند 

 

 ٪٩٩از اشغال وال استريت تا جنبش جهانى 
 

 :هيت دائر حزب پاسخ ميدهد

 . ورطه سقوط قرار گرفته است

 

کارگران و مردم در کشورهای     
اروپايی اعتراض های متعددی     

فرانسه يک   .  را سازمان دادند    
نمونه برجسته و تاريخی را به        

دو سال پيش       .  نمايش گذاشت   
يک جنبش وسيع ميليونی در            
فرانسه برای حفظ دستاوردهای    
سيستم رفاه، برای عدالت                   
اجتماعی به رهبری بخشی از         

پس .  طبقه کارگر شکل گرفت      
از ساليان دراز، طبقه کارگر           
در نقش رهبری يک جنبش               

اين .  اجتماعی عرض اندام کرد    
جنبش نتوانست به خواست                

اما نقش مهمی    .  خود دست يابد   
در پيشبرد مبارزه طبقاتی در           

متاسفانه طبقه  .  فرانسه ايفا کرد   
کارگر در فرانسه اسير                         
ايدئولوژی تريديونيونستی،             
رفرميسم، ناسيوناليسم و                     

فاقد يک افق    .  دموکراسی است 
انقالبی برای تغيير جامعه                  

لذا قادر نيست که مبارزه     .  است
طبقاتی عليه بورژوازی و نظام     

. سرمايه داری را رهبری کند         
اين جنبش می توانست در                   
شرايط شکوفايی سرمايه داری      
به برخی از خواست هايش                
دست يابد، اما در شرايط                     
بحران، قدرت بسيار وسيعتر و      
راديکاليسم انقالبی الزم است تا 
بتوان بورژوازی را به عقب            

 .  راند

 

در شرايط استيصال و بی افقی        
و نااميدی که گريبان جنبش               
اعتراضی در اروپا را گرفته           
بود، خيزش عظيم و توده ای            
در خاورميانه و شمال آفريقا             

. شرايط را متحول کرد                        
مبارزات وسيع، قهرمانانه و            
انقالبی مردم در اين کشورها،        
بخصوص در تونس و مصر            
که موفق شد راس حکومت                
های کهنه سرکوب و استبداد را     
به زير کشد، نقطه عطفی در             

٢٢۵شماره   

جنبش اعتراضی اروپا عليه سرمايه      
خيزش مردم در      .  داری ايجاد کرد    

اين بخش از جهان مومنتوم جديدی          
به جنبش اعتراضی در کشورهای           

 به سمبل          »التحرير«.  غربی داد    
ابتدا .  جنبش اعتراضی نوين بدل شد     

در اسپانيا مردم با الهام از اين                      
جنبش و با اعالم پيگيری الگوی                
التحرير ميدانهای شهر را به اشغال         

اشعال ميدان ها تحرکی        .  درآوردند
مهم و انقالبی در جامعه بوجود                   

اين جنبش اعتراضی وحشيانه    .  آورد
مردم .  توسط پليس سرکوب شد             

ميدانها را ترک کردند تا در محالت        
خود جنبش متکی به مجامع عمومی        

در انگلستان که در       .  را شکل دهند    
دو سال اخير شاهد اعتراضات                   
وسيع جوانان و جنبش دانشجويی             
بود، شورش گسترده ای شهرهای            

کشتن يک   .  اصلی را به آتش کشيد        
مرد سياه پوست در يک محله                       
محروم لندن جرقه آتش اين شورش         

. وسيع بود که در لندن محدود نماند          
دولت شمشير را از رو بست و به              

ايدئولوژيک -سرکوب خشن پليسی        
اين .  شورشگران متوسل شد                

سياست، بخاطر وجود خشم عميق           
اکثريت مردم و بی اعتمادی بی                  
سابقه آنها به هيات حاکمه، نتوانست       

 . به هدف مورد نظر دست يابد

 

 ١٧دور بعدی اين مبارزات در                  
. سپتامبر در نيويورک آغاز شد                 

جنبش اشغال وال استريت به جرقه          
ای برای اشغال مراکز بانکی و                  

 شهر آمريکا     ۵٠مالی در بيش از          
اين جنبش آنچنان وسيع و        .  بدل شد 

عميق شد که اوباما و معاونش جرج        
بايدن مجبور به اعالم موضع                      
رسمی با لحن همدردی با اين جنبش        

بايدن اعالم کرد که مردم               .  شدند
! معتقدند اين نظام عادالنه نيست               

بايد گفت عجبا به اين هوش و                     (
در پی اين تحرکات در          !)  بصيرت

آمريکا بود که از طريق وب سايت           
های اجتماعی زمزمه حرکت جهانی     

کسی تصور  .   اکتبر اعالم شد   ١۵در  
نمی کرد که اين فراخوان با چنين              

در عرض    .  استقبالی روبرو شود       

چند روز سازماندهی وسيع برای        
اشغال مراکز مالی در دنيا شدت           

عده ای از شهرهای                .  گرفت
مختلف اروپا بسوی بروکسل                 
مرکز اتحاديه اروپا راهپيمايی              

پليس بروکسل ابتدا کوشيد     .  کردند
که به بهانه واهی عدم وجود آب            
کافی مانع اين تجمع شود، اما                  
دولت های سرمايه سريعا متوجه         
شدند که اين سياست بضررشان           

و باين ترتيب بود که       .  خواهد بود 
 .  تاريخ ساخته شد

 

 ارزيابى شما از     :يک دنياى بهتر   
 اکتبر و چشم              ١۵اعتراضات     

 انداز گسترش آن چيست؟  
 

 اين يک روز                   :آذر ماجدى      
تاريخی در جنبش اعتراضی                  

. مردم برای عدالت اجتماعی است    
تاکنون سابقه نداشته است که يک        
مبارزه جهانی و گسترده عليه                
سرمايه داری و با شعارهای                   
يکسان در نزديک به هزار شهر          

جهانی .  در جهان شکل بگيرد            
شدن سرمايه داری، عمق و                     
گستردگی بحران و تهديد به فقر و       
گرسنگی اکثريت مردم دنيا و                 
وجود اينترنت و سايت های                     
اجتماعی اين امر را ممکن کرده          

 حدود  ٢٠٠٣البته در سال      .  است
ده ميليون نفر در جهان عليه حمله       
به عراق و جنگ به اعتراض                 

اما ويژگی اين بار در        .  برخاستند
اين است که مردم روشن سراغ             
مسبب تمام مشقات و علت العلل            

راست و   .  مصائب شان رفته اند       
چپ اين جنبش را جنبش ضد                  

 . کاپيتاليستی می نامد

 

اين بيانگر آنست که تمام تالش              
های بورژوازی برای اينکه                   

٧صفحه بحران را              



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

فقط بحران مالی و نه کل نظام                  
جلوه گر کند دود شده و به هوا                  

مردم بحق خشمگين       .  رفته است   
نامی که در اسپانيا برای                 .  اند

جنبش انتخاب شده بسيار گويا                 
. »جنبش مردم خشمگين        «:  است

مردم بعينه می بينند که چگونه                
دولت ها و سرمايه داران دستشان        
در دست هم است و چگونه هوای         

بانک ها يکی      .  يکديگر را دارند    
پس از ديگری به هزينه کارگر و          

اما اين  .  زحمتکش دولتی شده است   
سرمايه داران وقيح حتی در اين            

 »مزايای«شرايط هم از گرفتن                
سفره .  هنگفت دست بر نمی دارند      

کارگر و زحمتکش هر روز خالی       
ميليون ها  .  تر و خالی تر می شود      

نفر سرپناه خود را از دست داده             
 ميليون نفر   ۴٠فقط در آمريکا    .  اند

در فقر قرار دارند، در لندن يک            
بچه از چهار بچه در فقر زندگی            

در يونان مردم به                .  می کند     
گرسنگی افتاده اند، ولی                              
بورژوازی با کمال وقاحت از                
استاندارد اشرافی زندگيش با                   

و اين  .  چنگ و دندان دفاع می کند      
آمار مربوط به کشورهای غربی          

. و باصطالح توسعه يافته تر است      
در کشورهای ديگر جهان مساله           
به سادگی بر سر مرگ و زندگی            

گرسنگی به معنای صريح        .  است
کلمه مردم را در اين کشورها                  

واقعيت عريان     .  تهديد می کند        
تبعيض و استثمار خشن سرمايه            
داری در مقابل چشمان مردم قرار       

مردم دريافته اند که       .  گرفته است  
. سرمايه داران دشمنان شان هستند     

بی اعتمادی به هيات حاکمه،                   
بويژه در کشورهای تحت                          
دموکراسی، بسيار رايج و گسترده      
شده است؛ بورژوازی، نه تنها با           
بحران اقتصادی، بلکه با بحران           
سياسی و ايدئولوژيک روبرو شده      

 ٩٩از اينجا است که شعار         .  است
درصد در مقابل يک درصد که در   
آمريکا مطرح شد سريعا جهانی            

از اينجا است که مردم              .  گرديد
صريحا خشم و نفرت خود را از            
بانکداران و سرمايه مالی ابراز             

افرادی که پيش از اين         .  می کنند  
در ميان محترمين جامعه قرار               

 

از اشغال وال استريت تا جنبش 
 ...٪ ٩٩جهانى 

داشتند، االن مردم سايه شان را       
 . با تير می زنند

 

مبارزه طبقاتی در يکی از                  
مهمترين و سرنوشت سازترين     

و .  نبردهای خويش قرار دارد      
 ١۵.  اين نبردی جهانی است         

. اکتبر ابعاد آنرا آشکار کرد             
 اکتبر ظرفيت انقالبی اين          ١۵

 اکتبر   ١۵.  جنبش را نشان داد      
يک قدرت نمايی وسيع منکوب      
شدگان عليه حاکمان جامعه               

 اکتبر سمبل قدرت            ١۵.  بود
بالقوه اتحاد بين المللی نيروی          

 .  کار عليه سرمايه بود

 

 نقاط قوت و       :يک دنياى بهتر    
محدوديتها جنبش کنونى                      

 چيست؟   

 

 يکی از مهمترين       :آذر ماجدى  
نقاط قوت اين جنبش ابعاد                   

مردم مرزهای    .  جهانی آنست   
ملی، مذهبی و زبانی را در                

کارگر آمريکايی با . نورديده اند 
کارگر اسپانيايی و مصری               

. احساس هم سرنوشتی می کند       
براحتی و صراحت از تجارب       
يکديگر می آموزند و با افتخار       

مردم در   .  آنرا اعالم می کنند       
مادريد و نيويورک صريحا می     
گويند که از تجربه تاريخی                

تا همين    .  التحرير آموخته اند      
حاال اين جنبش بميزان قابل               
توجهی راسيسم ضد عرب يا            

.  را زدوده است     »مسلمان«ضد  
بايد توجه داشت که اين                         
همبستگی عميق در متن يک            
جنگ تروريستی بين المللی             
ميان دو قطب تروريسم                        
اسالمی و دولتی شکل گرفته            

احساسات مردم در غرب  .  است
کامال عليه مردم منطقه مسلمان      

تروريست «نشين با توجيه                 
اما با  .   تحريک شده بود    »بالقوه

ميدان آمدن قطب سوم، بشريت      
آزاديخواه و متمدن در                           
خاورميانه و شمال آفريقا، اين         

٢٢۵شماره   
بی اعتمادی، هراس يا حتی نفرت            

در مادريد و رم و                 .  زدوده شد    
نيويورک با صراحت و افتخار                   
اعالم می کنند که الگوی التحرير را       

اين يکی از             .  اجرا می کنند            
دستاوردهای مهم تاکنونی اين جنبش     

بعالوه، مردم بشکل بی سابقه      .  است
ای به نيروی توده ای اتکاء می                   

سنت مجمع عمومی دارد               .  کنند
در اسپانيا اين       .  گسترده می شود      

ابتکار .  سنت کامال دارد جا می افتد       
توده ای بسيار شکوفا شده و امکان           

 .    بروز و بيان پيدا کرده است
 

اما فقدان يک رهبری انقالبی                       
کمونيستی کارگری مهمترين نقطه         

در توصيف  .  ضعف اين جنبش است   
اين جنبش جهانی بعضا به فقدان                
رهبری، بعنوان يک نقطه مثبت آن،       

اين نکته هم درست     .  اشاره می شود  
باين شکل که اين      .  است و هم غلط     

جنبش تحت رهبری هيچ حزب و              
مردم از     .  سازمان معينی نيست         

سايت های اجتماعی برای اطالعيه        
افراد به  .  های خود استفاده می کنند      

ابتکار خود به جلوی صحنه می                 
اما غلط است باين معنا که از            .  آيند

نظر ايدئولوژيک اين جنبش عمال            
تحت رهبری جناح چپ بورژوازی       

در .  يا چپ غيرکارگری قرار دارد       
اين شرايط مردم بدنبال يک                           

. آلترناتيو چپ و راديکال می گردند       
لذا فضا برای قبول تبيين های چپ            

بنابراين تبيين های چپ        .  باز است  
بورژوايی که همواره بعنوان يک            
گرايش کوچک بستر اصلی وجود           
داشته است، در اين شرايط بازار              

 .   پيدا می کند
 

اين يک ضعف بزرگ اين جنبش              
اين گرايش می کوشد افق              .  است

مردم .  مردم را کوچک و محدود کند     
حتی راست  .  عليه سرمايه داری اند     

ترين رسانه بورژوايی نيز اينرا                
اعالم می کند، اما اين گرايش چپ            
غير کارگری تبين خود را بر                       
ضديت با سرمايه داری عنان                       
گسيخته بازار آزاد و نئوليبراليسم             

مردم عليه هيات        .  قرار می دهد       
حاکمه و سيستم سياسی حاکم فرياد           

 »رئال دموکراسی  «می زنند، اينها         
. را در مقابل مردم قرار می دهند              

مردم به بانک ها و بانکداران حمله          
می کنند، اينها شعار دولتی کردن              

اگر اين جنبش     .  بانکها را می دهند      
تحت اين رهبری سياسی باقی بماند         

 .   محکوم به شکست است
 

مردم خواهان آزادی، برابری و           
اين خواست های پايه ای     .  رفاه اند 

هيچگاه تحت سرمايه داری قابل          
مردم ميخواهند       .  تحقق نيست      

. سرنوشت خود را بدست بگيرند        
رئال دموکراسی يک توهم بيش           

دموکراسی واقعی همين        .  نيست
. است که مشاهده می کنيم                         

دموکراسی سيستم سياسی متناظر      
دموکراسی .  با سرمايه داری است   

بيان محدود بورژوازی از آزادی        
رئال يا غير رئال                       .  است

. دموکراسی همين است که هست       
هر چقدر هم آنرا کش بدهيم به                

پاسخ اين جنبش   .  آزادی نمی رسيم  
فقط و فقط واژگونی سرمايه داری      
و ايجاد يک جامعه سوسياليستی           

حذف کار مزدی و الجرم         .  است
سود و رقابت؛ محو طبقات و                  
ايجاد يک نظام شورايی تنها پاسخ       
واقعی و رئال بمردمی است که             
عليه سرمايه داری ميادين را                  

بايد اذعان کنيم     .  اشغال کرده اند    
که مسئوليت بسيار بزرگی بدوش       
ما کمونيست های کارگری قرار          

ما بايد با تمام قوا بکوشيم تا        .  دارد
تبئين کمونيستی کارگری از دنيا          
و شرايط به تبئين بخش وسيعی از       

 .  اين جنبش بدل شود
 

 رئوس سياست     :يک دنياى بهتر    
حزب در قبال اعتراضات کنونى        

 کدامند؟   
 

 تالش برای آنچه در       :آذر ماجدى 
باال به آن اشاره کردم به يک                    

ما با تمام   .  نيروی وسيع نياز دارد    
قوا در اين راستا تالش خواهيم              
کرد و تمام کمونيست های                         
کارگری را نيز دعوت می کنيم             

. که در اين تالش با ما سهيم شوند         
مساله اصلی در شرايط حاضر             

تبديل :  همان است که اشاره شد           
تبئين کمونيستی کارگری از                   
شرايط و دنيا به تبئين بخش هر              
چه وسيعتری از فعالين جنبش               

باين منظور      .  ضد کاپيتاليستی     
حزب چاپ و انتشار آثار منصور       
حکمت، بويژه مطالبی که در                  
دوران سقوط بلوک شرق و بعد             
از آن به نگارش درآمده است را           

. در دستور خود گذاشته است                 
بعالوه، 

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رهبری سياست تمرکز بر          
اين جنبش بين المللی را در         
دستور کار تشکيالت خارج     
کشور حزب قرار داده                  

اکتبر رفقای     ١۵در   .  است
ما توانستند در برخی از               
مراکز تجمع با بردن                       
بنرهای مارکس و منصور        
حکمت، شعارهای ضد                
سرمايه داری و اعالم                    
خواست سوسياليسم و برخی    
نوشته ها و جزوات حزب           
در مورد بحران سرمايه              
داری و غيره تاثير خوبی            

اما اين  .  در تجمع ايجاد کنند    
بايد فشرده تر،    .  کافی نيست 

متمرکز تر و با برنامه                   
روشن تری در اين جنبش           

اين هدف و       .  شرکت کرد   
اما يک کار    .  تالش ما است   

ما .  فوق هرکولی الزم دارد     
 . به اين امر واقفيم

 

از اين رو است که از اين             
فرصت استفاده ميکنم و تمام  
کمونيست های هوادار خط        
منصور حکمت، کمونيست      
هايی که در توهماتی که در        
اين جنبش می پراکنند، سهيم  
نيستند را به پيوستن به اين          
تالش بزرگ و به پيوستن           
به حزب اتحاد کمونيسم                

 . کارگری دعوت ميکنم
 

اين يک فرصت بسيار مهم        
تاکنون سابقه  .  تاريخی است 

نداشته است که چنين جنبش      
وسيع و جهانی عليه                        
کاپيتاليسم و برای يک دنيای 
بهتر در گوشه و کنار جهان       

اين يک  .  به خيابان ها بريزد   
فرصت طاليی برای                      

ما .  کمونيسم کارگری است    
بايد ضمن شناخت و درک          
محدوديت ها و نقاط ضعف       
خود برای پيروزی کمونيسم    

  *.تالش کنيم
 

 

از اشغال وال 
استريت تا 

جنبش جهانى 

٢٢۴شماره   
 

 

 کارگران مسکن مهر مالرد کرج
 ! ماه دستمزد معوق2

 

 نفر از کارگران شاغل در پروژه احداث مسکن مهر مالرد کرج تا امروز                           1000 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
پيگيری، اعتراض و مطالبه برحق کارگران برای دريافت           .  دستمزدهای مرداد و شهريور ماه را دريافت ننموده اند           

دستمزدها تاکنون نتيجه ای نداشته و عوامل کارفرما همچنان با کارشکنی از پرداخت دستمزدهای کارگران خود                            
به کارگران گفته اند در حال حاضر از نظر مالی امکانی                  !  عوامل کارفرما و خيرين مسکن ساز        .  داری ميورزند 

تا چند روز آينده با اتمام مهر ماه دستمزدهای پرداخت نشده کارگران به               .  برای پرداخت دستمزدهای کارگران ندارند    
. عنوان باندهای جانی و دزد حکومت اسالمی در منطقه مالرد کرج است              "  خيرين مسکن ساز  . " ماه ميرسد  3سقف  

خيرين مسکن ساز عمدتا متشکل از آدمکشان حرفه ای و ارازل و اوباش و چاقوکشهای حکومتی و مشتی دالل                                  
سودجوی انگل  اسالمی است که در سايه حمايتهای همه جانبه حکومت و بخصوص در زد و بند با باندهای نزديک                        

 .به احمدی نژاد تير خالص زن پولهای بی حساب و کتاب ميلياردی به جيب ميزنند
 

 نفر هستيم در دو       5 ماه است دستمزدهايمان را نداده اند، من به همراه خانواده ام که                      2:  يکی از کارگران ميگفت     
 ماه است اجاره خانه ام پس افتاده، با          2.  اتاقک مخروبه و فاقد امکانات در منطقه فقير نشين زور آباد کرج مستاجريم             

بچه هايم بدون     .  هزار بدبختی و باال آوردن قرض و بدهکاری فقط توانستم بچه هايم را در مدرسه ثبت نام کنم                                 
بدهکاری و قرض به اطرافيان، اجاره خانه پرداخت نشده و غرولندها و نق                 .  امکانات مناسب راهی مدرسه شده اند      

 صبح از خانه    6نق صاحب خانه، دست خالی حتی برای تهيه خورد و خوراک و نيازهای ابتدايی روزانه، هر روز                     
 صبح شروع ميشه و پايان و خاتمه کار اصال معلوم                  7ساعت کار ما از        .   شب 10 و    9بيرون می زنم تا ساعت         

برای ما شنبه و جمعه     .   شب از ما کار می کشند       9 و   8معموال تا ساعت    .  تا هر وقت که کارفرما صالح بداند       .  نيست
در اينجا  .  ما هميشه بايد چه در تعطيالت و چه در غير تعطيالت در سر کار حاضر باشيم               .  يا عيد و وفات فرقی ندارد  

 ماهه و يکساله    6 و   3در اينجا از کارگران روز مزد تا کارگران با قراردادهای             .  هيچ حساب و کتابی در کار نيست       
به اين دسته از    .  کارگران روز مزد وضع و حالشان مشخص است       .  همه در شرايط يکسان و جهنمی مشغول به کارند        

دستمزدهای .   هزار تومان قانون کار حکومت اسالمی می پردازند                    300کارگران ماهيانه حتی خيلی کمتر از                
کارگران قراردادی هم با اين کار زياد و طاقت فرسا با انجام کلی اضافه کاری هر روزه تا شب و کار در همه                                        

تازه همين دستمزدها را هم با کلی تاخير و کار شکنی و جر              .   هزار تومان اگر برسد    450 تا   400روزهای تعطيل به    
امروز را که به شب رساندی هيچ معلوم            .  امنيت شغلی در اينجا بيشتر شبيه اوهام و خياالت است              .  زنی ميپردازند 

در کنار همه اينها فشار و حجم کار              !  نيست که آيا فردا صبح دوباره سر کار خواهی بود يا عذرت را ميخواهند                        
هيچ فرصتی حتی برای يک استراحت کوتاه و چند لحظه ای و يا غذا خوردن برايمان                         .  روزانه هم بسيار باالست    

هميشه بايد با عجله و استرس و برای فرار از            .  اصال مجال فکر کردن را هم از ما سلب کرده اند            .  باقی نگذاشته اند  
نگاههای موذی و معنی دار کارفرما که ميتواند فردا اخراجت کند خودت را با عجله  يا به کار بزنی يا تظاهر به کار                    

 . اين از زندگی و اين از شرا يط کار ما کارگران. کنی
 

از طرف ديگر باند احمدی نژاد قاتل با راه اندازی به اصطالح پروژه های احداث مسکن مهر در سرتاسر ايران                               
پولهای کالنی را از مردم محروم و زحمتکش و خانه بدوشی که در آرزوی داشتن يک خانه و سر پناهی هستند را با                        

شرکتهای انگل پيمانکاری، همين خيرين مسکن ساز مالرد کرج خودمان و آقای            .  حقه بازی و شيادی اخاذی کرده اند      
اينها با رندی زمينهای ارزان قيمت و            .  خواجه مدير دزد و بی وجدانش چه پولهای ميلياردی که به جيب نميزنند                     

متروک و دور افتاده از شهر را برای احداث ساختمانها در جاهايی خريداری ميکنند که آنقدر از شهر دور است و                            
عالوه براين به دليل دزديهای کالن در تهيه        .  فاقد امکانات که نه ارزشی دارد و نه کسی قادر به زندگی در آنجاهاست      

مصالح ساختمانی و نحوه ساخت و ساز و با سنبل نمودن پروژه های ساخت بی کيفيت ترين و نامرغوب ترين                                     
همين هفته پيش بود که در مشهد يکی از مجتمع های بزرگ مسکن مهر که ساخت و سازش                 . ساختمانها را می سازند 

اين حکومت اسالمی و سرمايه داران همدستش هم پولهای مردم           .  به اتمام هم نرسيده بود يکجا آوار شد و فرو ريخت           
 هم در نحوه ساخت همين ساختمانهای غير استاندارد و نامرغوب و                ،را بهانه ساخت و تحويل مسکن باال کشيده اند           

تازه عالوه بر همه اين دزديها       .  بدون امکانات از مصالح ساختمانی گرفته تا همه چيز ميدزدند و پول به جيب ميزنند                
و فساد مالی اين هم اوضاع و احوال زندگی و کار ما کارگرانی است که از صبح تا شب به مانند برده و اسيران                                     

اينها فقط گوشه های کوچکی از دزديها و جنايت چندين جانبه حکومت اسالمی سرمايه                      .  جنگی از ما کار ميکشند      
 .داران و باندهای آدمکش حرفه ايش در حق ما کارگران و همه انسانهای محروم و زحمتکش است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ اکتبر ١٧ – ١٣٩٠ مهر ٢۵



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اکتبر در بيش از          ١۵روز شنبه     
 کشور و تفريبا هزار شهر                  ٨٠

مختلف هزاران نفر عليه سرمايه          
در .  داری به اعتراض برخاستند       

هر يک از شهرهای رم و مادريد          
اين .   هزار نفر تجمع کردند        ٢٠٠

در چهار  .  يک روز تاريخی است     
سال اخير، بحران عميق سرمايه          
داری فقر و فالکت، نابرابری و             
بی عدالتی بسيار گسترده تری را         

در .  بر جهان تحميل کرده است           
بخش وسيعی از دنيا، گرسنگی و         
بيخانمانی مطلق ميليونها نفر را            

در کشورهای      .  تهديد می کند          
اروپايی و آمريکا بيکاری وسيع و       

فقط .  فقر گسترده حاکم شده است        
 ميليون   ۴٠در آمريکا نزديک به         

. نفر در فقر کامل بسر می برند              
اين شرايط نابسامان موجد يک              
جنبش وسيع جهانی عليه سرمايه          

در نااميدی      .  داری شده است          
سياهی که زندگی ميليونها نفر را          
در بر گرفته است اين جنبش به               
يک نقطه اميد برای تغيير بدل شده 

 .است

 

جنبش های اعتراضی از اروپا              
در فرانسه دو سال پيش       .  آغاز شد 

بيش از يک ميليون نفر در                         
اعتراض به بی عدالتی به خيابان          

برای اولين بار پس از      .  ها ريختند 
سالهای متمادی اين اولين جنبش           
اعتراضی برای عدالت اجتماعی        
بود که تحت رهبری طبقه کارگر         

اما ضعف آن در     .  بميدان آمده بود   
اين بود که اين بخش از طبقه                     
کارگر، در سيطره رفرميسم و               

فقدان يک  .  ناسيوناليسم قرار دارد   
رهبری انقالبی و کمونيستی                    
کارگری در تمام اعتراضات                   

. تاکنونی کامال احساس می شود           
کشورهای ديگر اروپا يکی پس از      
ديگری به جنبش اعتراضی عليه         
فقر و بيکاری و برای عدالت                   

اما آنچه که به       .  اجتماعی پيوستند  
جنبش اعتراضی جهانی                             
مومنتومی ديگر داد، خيزش عظيم     
مردم در خاورميانه و شمال آفريقا       

با سرنگونی راس دو                    .  بود
حکومت در دو کشور تونس و                
مصر جنبش اعتراضی در اروپا          
و آمريکا نيز ميليتانت تر و مصمم       

 »التحرير«.  تر به خيابان ها ريخت     
در .  به سمبل اين جنبش بدل شد            

ماه مه اسپانيا به مرکز يک جنبش         
اعتراضی وسيع با الگوی التحرير      

 

  اکتبر يک روز تاريخی١۵
 در اعتراض جهانی عليه سرمايه داری

جنبش «اين جنبش را       .  بدل شد  
يک .   نام نهادند  »مردم خشمگين 

دستاورد مهم آن ارجاع به                  
مجامع عمومی برای تصميم            

سپس اين الگو به      .  گيری است 
کشورهای ديگر نيز سرايت             

 .کرد

 

 جنبش  ٢٠١١در هفده سپتامبر     
اشغال وال استريت در                          

نيويورک دور جديدی از                    
مبارزات ضد کاپيتاليستی در          

طی دو    .  جهان را آغاز کرد         
 شهر آمريکا     ۵٠هفته بيش از       

به جنبش اشغال مراکز مالی             
و پس از چهار هفته          .  پيوستند

ما شاهد اجتماع جهانی و                     
تاريخی صدها هزار نفر در              
نزديک به هزار شهر در دنيا           

اين جنبش را از                    .  بوديم
جريانات راست تا چپ جنبش         

چنين .  ضد کاپيتاليستی خواندند   
حرکتی در تاريخ بی سابقه                 

مردم جهان عليه       .  بوده است   
سرمايه داری اين ريشه و                   
مسبب فقر و فالکت، سرکوب         
و اختناق، استثمار و نابرابری        

. باهم و يکصدا اعتراض کردند     
 درصد ميخواهيم     ٩٩شعار ما     

قدرت را از يک درصدی که           
بر جهان حکم می رانند، باز             
پس بگيريم، به شعار و سمبل           

مردم ريشه  .  اين جنبش بدل شد    
و علت العلل تمام مصائب                  

٢٢۵شماره   

 .جهانی را هدف گرفته اند

 

اين حرکت هيجان انگيز و شادی               
اينکه مردم دارند با           .  بخش است   

صدای رسا و صريح به سرمايه                 
داری اعتراض می کنند و عليرغم           
تمام تالش های ايدئولوگ های                    
رنگارنگ بورژوازی هيچيک قادر      
نيستند اين پيام جنبش اعتراضی                
مردم را وارونه جلوه دهند، يک                

دستاورد بزرگ انقالبی و تاريخی           
اما عليرغم اين صراحت              .  است

لهجه و شناخت دشمن اصلی، اين             
جنبش وسيع جهانی فاقد يک رهبری    
انقالبی و کمونيستی کارگری است         
و در فقدان چنين رهبری، جريانات         
چپ غير کارگری، گرايش چپ                
بورژوايی دارد شعارها و خواست          

. های خود را بر آن غالب می کند              
اين گرايشات می کوشند نفرت مردم      
از سرمايه داری را بسوی نفرت از         
سرمايه داری بازار آزاد متوجه                 
کنند؛ بجای سرمايه داری،                             
نئوليبراليسم را مورد حمله قرار می       

مردم بحق بانک ها و سرمايه       .  دهند
مالی را بعنوان سمبل سرمايه داری        
مورد تعرض قرار می دهند؛                       
گرايش رفرميستی اين خواست را           
در شعار بانک ها را بدست خود                
بگيريم بيان می کند؛ مردم از بدست        
گرفتن سرنوشت خود بدست خويش       
سخن می گويند؛ اين گرايش اين                 
تمايل و خواست را تحت عنوان                 

 يا دموکراسی         »رئال دموکراسی    «

 .  کش آمده تبيين می کند

 

اين جنبش وسيع توده ای نياز به            
يک رهبری راديکال کمونيستی          

خواست پايه ای       .  کارگری دارد   
مردم در همه جا آزادی، برابری          

بايد بروشنی تصريح   .  و رفاه است  
شود که اين خواست تا زمانيکه             
سرمايه داری حاکم است، سرمايه      
داری از هر نوع، چه بازار آزاد           

. و چه دولتی، قابل تحقق نيست             
سود تنها محرکه نظام سرمايه                

استثمار کار مزدی      .  داری است  
رقابت بر   .  مبنای اين نظام است       

سر سود بيشتر و الجرم نرخ                   
استثمار باالتر بخش ناگزير                    

در چنين نظامی      .  کارکرد آنست  
فقر گسترده، تبعيض و بيحقوقی           
وسيع، و در بخش وسيع جهان               
سرکوب و اختناق عنان گسيخته           

بايد سرمايه   .  اجتناب ناپذير است    
داری را واژگون کرد و دنيا را              

بايد سرمايه  .  بر قاعده آن قرار داد    
داری بازار آزاد و کال سرمايه               
داری در هر شکل آنرا سرنگون          

تنها راه نجات بشريت از            .  کنيم
دوزخی که در مقابل آن قرار                  
گرفته است، تنها راه نجات                       
ميليون ها انسان از فقر و                            
گرسنگی، از جنگ و تروريسم،          
به زير کشيدن نظام سرمايه داری       

اين .  و استقرار سوسياليسم است       
امری است که جنبش کمونيسم               

اين .  کارگری برای آن می کوشد       
برنامه و هدف بالفاصله حزب              

بايد .  اتحاد کمونيسم کارگری است   
اين جنبش را وسيعا گسترش و               

بايد بکوشيم که        .  سازمان دهيم   
تبئين کمونيستی کارگری از                   
بحران کنونی و شرايط رهايی به         
تبئين بخش هر چه وسيعتری از            
طبقه کارگر و مردم زحمتکش و          

 . آزاديخواه بدل شود

 

 !مرگ بر جمهورى اسالمى

 حکومت ، برابرى،آزادى
 !کارگرى

 !زنده باد جمهورى سوسياليستى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 اکتبر ١٨ – ١٣٩٠ مهر ٢۶
٢٠١١ 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اعتصاب        :يک دنياى بهتر               
پتروشيمى ماهشهر بدون نتيجه             

ارزيابى شما از نقاط       .  پايان يافت  
قدرت و ضعف اعتصاب چيست؟       
توصيه شما به رهبران کارگرى           

 در اين زمينه کدامند؟ 

 

 دوست دارم       :نسرين رمضانعلى   
در ابتدا به تمامی کارگرانی که در       
اعتصاب و اعتراض شرکت                   
داشتند و خواهان خواست                           
برحقشان شدند و به فعالين و                     
رهبران اين اعتصابات که شبانه           
روز در تالش بودند که اين                        
اعتصاب را به پيروزی برسانند           

همانطور که    .  خسته نباشيد بگم       
شما گفتيد متاسفانه اين دور از                 
اعتصابات کارگران پتروشيمی            
ماهشهر بدون تحقق خواست                   

از سال     .  کارگران پايان رسيد         
گذشته پتروشيمى های ماهشهر و        
تبريز با اعتصاب و اعتراض                 
تالش کردند به خواستهای برحق          
خود دست يابند و در هر دوره با            
دادن وعده های بى ارزش                         
پيمانکار و مسئولين دولت و                     

 کارگران مجبور شدند به     ،کارفرما
آخرين .  اعتصاب خود پايان دهند      

اعتصاب کارگران در روزهای           
اول مهرماه امسال آغاز شد و تا             
اواسط همين ماه به مدت دو هفته           

الزم است متذکر   .  به طول انجاميد  
شوم اين دوره کال شاهد                                
اعتراضات و اعتصابات در                    
ابعادی تازه بوديم و به عبارتى               
ديگر جنبش کارگرى وارد دوره          

اين بار قريب به    .  جديدی شده است  
اتفاق اعتراضات در مراکز مهم           
کارگری در جريان است و همين          
برای ساير بخشها و مراکز                       
متوسط و کوچکتر کارگرى جای         

 .اميدواری برای کارگران است

 

مهمترين حرکت کارگران                        
اعتصاب دو هفته اى اوايل امسال        
در ارديبهشت ماه بود که به معنای       
واقعی کلمه زمين را زير پای                  

نه .  مزدوارن سرمايه داغ کردند        

 

  جمعبندى و چشم انداز ،اعتصاب پتروشيمى
 

 هيت دائر حزب پاسخ ميدهد

تنها هزاران نفر از کارگران            
وارد اعتصاب شدند بلکه                    
حضور خانواده هاى کارگران       
چنان تاثيری داشت که رژيم به       

راهپيمائی .  هراس افتاد           
کارگران و سر دادن شعار                 
عليه پيمانکار و تاکيد بر                      

 قاطعيت    ،خواستهای برحقشان   
در .  کارگران را نشان ميداد          

جريان اعتصاب قبلی مزدوران    
سرمايه در تالش بودند هر چه        
سريعتر به اين اعتصاب  خاتمه   
بدهند که ابعاد گسترده به خود          

خبر اعتصاب ماهشهر     .  نگيرد
به سرعت به شهرها و مراکز          

حتی .  مهم کارگری رسيده بود      
بخشى از مراکز پتروشيمی              
ديگر در پی حمايت برآمدند و         
در خود اين پتروشيميها طرح         
خواست قرارداد مستقيم به يک      

 .خواست محوری تبديل شد

 

کارگران پتروشيمی بدون                 
ترديد از اعتصابات موفق                  
صنايع فوالد و بخشهائی از               
مراکز گاز و نفت باخبر شده             

کارگران در صنايع           .  بودند
فوالد با يک اعتصاب قوی                
خواست خود را به کرسی                   

درست و در همان            .  نشاندند
موقع بود که کارگران گاز                  
پااليشگاههاى عسلويه نيز وارد    
اعتصاب شده بودند و                            
موفقيتهای بزرگی بدست آورده     

ترس رژيم از اينکه اين       .  بودند
اعتصابات گسترش پيدا کند و          
مانند يک اپيدمی همه جا را               

 باعث شد که برای                  ،بگيرد
فيصله دادن به اعتصاب                      
ماهشهر بجز دادن وعده هاى          
هميشگى به پخش قراردادهای       
کاری بين کارگران متوسل               

اينکه بعد از پر کردن اين     .  شود
قراردادها کارگران دوباره               
گزينش و مصاحبه ميشوند و            
همه قرارداد مستقيم شاملشان          

دور دوم اعتصاب     .  خواهد شد  
کارگران با دريافت بخشی از          
حقوقهای معوقه و بخشی از              

٢٢۵شماره   

عيدی و سنوات کاری و مقدارى                
وعده پايان يافت و ساير خواستها با         
مرور زمان از طرف کارفرما به              

همين زمان    .  فراموشی سپرده شد      
خريدن باعث شد که در مهر امسال          
کارگران مجددا وارد اعتصاب                  

 .شدند

 

يکی از نقاط قوت اين اعتصاب                  
اينبود که کارگران کماکان به دنبال          
خواست کنار گذاشتن پيمانکاران و         
داشتن قرارداد مستقيم با پتروشيمى         

خواست امنيت شغلى و               .  هستند
قرارداد رسمى که در حقوقها                       
تفاوتهائى ايجاد ميکند و بخشا مانع           
باال کشيدن بخشى از دستمزدها                  

 به پرچم مبارزه کارگران             ،ميشود
کارگران .  پتروشيمى تبديل شده است 

به يک معنا می دانند طرف                            
کارگر رسمى   .  حسابشان کی هست    

ديگر از اين پيمانکار به آن پيمانکار       
بطور کلى برای   .  حواله داده نميشود  

کارگر نبايد تفاوتی وجود داشته باشد    
که کارفرما مستقيم باشد يا دولت و           

 البته با اين شرط که               ،يا پيمانکار  
تامين خواستهاى کارگران تضمينى       

مسئله و خواست امنيت     .  داشته باشد 
شغلى دقيقا بخاطر همين عدم تامين          
و دستمزدهاى پائين و شقه شقه                   
کردن کارگر و سودجوئى کارفرما         
و دولت است که از جانب کارگران         

ببينيد يکدوره         .  طرح ميشود        
کارگران را با مسئله خصوصی                
سازی مراکز کارگری سر ميدواندند     

واقعيت .  حاال هم با پيمانکاران              
اينست که دست اينها در يک کاسه            

بايد کارگران همه اين                   .  است
بازيهای که دور زدن کارگران است      
را بشناسند و اعالم بکنند اگر توليد           
و کار ميخواهند بايد به شرايطی که         
کارگران می خواهند پاسخ داده                  

اتفاقا همين اوايل امسال بود           .  شود
 عسلويه   18 تا      15که در فازهای        

کارگران اعتصاب کردند و به عدم          
پرداخت حقوق و مزايای خود                     
اعتراض کردند و خواهان                             

کارفرما .  قراردادهای رسمی بودند     
که قرارگاه خاتم االنبيا بود اظهار             

پيمانکار قبلی       .  بيخبری ميکرد      

ظاهرا پول را باال کشيده بود و               
پيمانکار جديد تازه ميخواست از         
جبيب خالی کارگران بزند تا اون         
پول باال کشيده شده توسط                          
پيمانکار قبلی را جبران کند و                 
اعالم کرده بود هر کسی که                     
خواهان قرارداد کار رسمی است        
بايد با حقوق و مزايای کمتری                

اينها واقعيتهای تلخی        .  کار کند   
است که بايد ما بعنوان طبقه                     
 . کارگر در ايران به آن توجه کنيم

 

در مورد نقاط ضعف اعتصاب             
کارگران پتروشيمی ماهشهر يکى     
اينست که در اعتصاب قبلی که با         
آن قدرت وارد شدند نتوانستند                
ميزانى از تشکل و آمادگى براى          
دور بعد ايجاد کنند و دور جديد را        
با آمادگى کمترى وارد اعتصاب          

منظورم از تشکل نه از باال      .  شدند
و نه مخفی بلکه همين کارگران             

 ،اعتصابی دور هم جمع ميشدند           
از اعتصاب شان ارزيابی داشته          

 و نقاط قوت و ضعف آن              ،باشند
ميشد در دل        .  را بررسى کنند       

 ،همين اعتصابات و اعتراضات         
از آنجا که وعده ای به کارگران            

 خود را برای              ،داده شده بود        
. اعتصاب مهر ماه آماده ميکردند       

اگر مقايسه ای بکنيم مثال در                    
اعتصاب مهر ماه ديگر از                        

. حضور خانواده ها خبری نبود           
حتی از ديدارهای نمايندگان                    
کارگران با پتروشيميهای نزديک      
و ساير مراکز مهم منطقه خبری          

در حالی که اعتصاب                 .  نبود
پتروشيمی ماهشهر راه را نشان           
می داد و بعد کارگران پتروشيمی       
سينا در آبادان وارد اعتصاب                 

اما با نتيجه نگرفتن                    .  شدند
 ،اعتصاب کارگران ماهشهر                

کارگران اعتصابی پتروشيمی             
يه .  آبادان نيز به سرکار بازگشتند      

يک معنا رفقای کارگر ما در                   
ماهشهر به اهميت اعتصاب و               
اعتراض خود دقت الزم را نکرده      

اعتصابی که داشت با               .  بودند
حمايت در          

١١صفحه   
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سراسر ايران و همچنين نهادهاى         
کارگرى در سطح جهان روبرو            

 بدون تحقق خواستش پايان         ،ميشد
نکته مهمتر اين است که             .  يافت

چقدر کارگران در اين اعتصابات        
به مجامع عمومی متکى بودند و            
در اين مجامع تا چه اندازه در                  
باره موانع پيش رو و رفع آن                    
بحث شد و اينکه بايد از کدام                     

اعتصاب .  تاکتيکها استفاده بکنند      
کارگران در يک مرکز مهم عين          
ميدان جنگی است که اگر دقت                
نداشته باشيد که چه موقع تعرض          

 چه موقع دفاع و کی بايد            ،ميکنيد
 شکست را          ،عقب نشينی کنى         

هر .  بهتان تحميل خواهند کرد            
رهبر کارگرى ميداند که اگر در            
اعتصابی درجه اى از پيروزی             
بدست نيايد دور بعدی اعتصاب و        
جمع شدن مجدد کار بسيار                         

کارگران .  دشواری خواهد بود         
اعتمادهای خود را بخشا از دست         

 . ميدهند و يا کم اعتماد ميشوند

 

صحبت من خطاب به کارگران             
راديکال سوسياليست نه تنها در             
مراکز پتروشيمی در ماهشهر                
بلکه در تمامی مراکز کارگری              
اينست که رفقای کارگر متکی به          

تمامی .  مجامع عمومی باشيد            
تصميمات را در مجامع عمومی           

کارگران نبايد   .  بتصويب برسانيد  
 بدون  ، بدون تاکتيک  ،بدون برنامه 

اينکه نقشه طرف مقابل را                         
بررسى کنند و براى شکست آن             

 وارد اعتصاب    ،طرح داشته باشند   
اعتصاب در خود قابل              .  شوند

هر اعتراضی و       .  ستايش نيست   
اعتصابی بايد همراه با اين باشد             
که به بخشی از خواستها دست                 
يافت در غير اينصورت اعتماد             
کارگران به رهبران و نمايندگان           

بايد اراده  .  منتخب خود کم ميشود     
دوست .  جمعی را به ميدان آورد         

دارم اينجا از تجربه کارگران نفت       
کارگران .  در اصفهان بگويم            

پااليشگاه نفت تابلوی خواستها را        
ايجاد کرده بودند و بر روی آن                

. خواستهای خود را می نوشتند              

 

  ،اعتصاب پتروشيمى
 ...جمعبندى و چشم انداز 

کارگران در زمانهای مناسب دور     
هم جمع ميشودند و اوضاع را               
بررسی می کردند و به بحث می          

در پااليشگاه نفت               .  گذاشتند
کارفرما تالش ميکرد به کارگران     
بگويد يکی يکی بايد بروند و                  
مشکالتشان را بگويند و                            

. حضرتعالی پاسخ خواهد داد                
کارگران در مقابل اين خواست            
کارفرما با اراده جمعی حاضر             

بنابراين يکی از شرطهای       .  شدند
موفقيت و پيروزی در يک                       
اعتصاب متکی بودن به اراده               
جمعی کارگران است که خود اين       
در مجمع عمومی کارگران ميسر       

کارگران با اوضاع                 .  است
اقتصادی و سياسی که در ايران           
جاری است نمی توانند هر روز           

اعتصاب طوالنی   .  اعتصاب کنند  
. مدت کارگران را خسته می کند         

اعتصابات بايد زنجيره ای و                  
منقطع و نوبتى باشد بصورتی که       
اعتصاب يک بخش باعث لنگی           

. کار در بخشهای ديگر توليد شود      
در عين حال داشتن ارتباط و                   
هماهنگى با ديگر مراکز کارگرى     

همين حاال تعداد    .  خيلى مهم است   
زيادى پتروشيمی در ايران هست       
و اين پتروشيميها هر کدام از                  
اهميت خاص خود برخوردار               

ايجاد اين ارتباطات و               .  است
هماهنگى برسر مسائل مشترک          
ميتواند به اعتصابات کوتاه مدت         
حمايتی از ساير مراکز منجر                 

بنظرم وقتی پتروشيمی           .  شود
تبريز در اعتصاب بود و                           
کارگران پتروشيمی اروميه به             

 برای  ،نوعی اعالم آمادگی کردند    
مثال .  حمايت قدمی به جلو بود            

پيامی که فازهای دهگانه پارس           
جنوبی به کارگران ماهشهر دادند      
يکی از اقدامات خيلی مهم در                 

 12و يا از     .  جنبش کارگری است  
پتروشيمی که در اين منطقه هست      
به اشکال ديگر پيامهای حمايتی           

يا اينکه از      .  برايشان ارسال شد     
صنايع فوالد توصيه هائی شد که         
چگونه بايد اعتصاب را به                       
پيروزى رساند و بايد از کدام                 

 . تاکتيکها استفاده کرد

٢٢۵شماره   
رهبران راديکال سوسياليست و      
فعالين جنبش کارگری در اين            
شرايط حساس و پيچيده وظايف       

فکر .  سنگينی بر دوش دارند          
ميکنم يکی از آن وظايف مهم             
اساسی درگير کردن کل طبقه            

هر کجا حضور داريم            .  است
برای رسيدن به مقصد و اهداف       
تعيين شده بايد در اشکال                       
مختلف تمامی کارگران را                  

در يک کالم هيچ       .  سازمان داد  
کارگری نبايد احساس کند که             
فقط بعنوان يک اعتصابی                    
حضور دارد بلکه بايد بداند در          
اين اعتصاب وظيفه ای مهم                

سازماندهی .  بردوش دارد         
 ،خانواده های کارگری                          
 ،سازماندهی مردم در شهر                

سازماندهی گروهای تبليغاتی و      
رسانه ای کردن اخبار مبارزات      

در اين  .  کارگران بسيار مهم اند    
ماجرا کارگران حاضر نبودند با     
رسانه ای در مورد چگونگی             

اينها .  اعتصابشان صحبت کنند     
نکاتی هستند که تيتروار اشاره         

ميشود به تفصيل و بطور          .  شد
عملى تر در هر مورد صحبت          

متاسفانه اين کمبودها در        .  کرد
اعتصابات پتروشيمی بشکل             
عجيبی به چشم ميخورد و در             
مقايسه با اعتصاب قبلی قدمها           

 . عقب نشينی ديده ميشد

 

 در متن اين         :يک دنياى بهتر     
اعتصاب بار ديگر بحث تشکل        

تمايز .  کارگرى طرح شد              
سنتهاى مبارزاتى در اين بحث         
و در متن اين اعتصاب در چه            
زوايائى خود را نشان داد؟                   
اساس نقد کمونيسم کارگرى به         

 اين گرايشات کدامست؟  

 

 طرح بحث        :سياوش دانشور   
تشکل کارگرى و تاکيد بر                     
ضرورت و اهميت آن قديمى             

براى طبقه کارگر ايران       .  است
و بويژه پيشروان کارگرى                  
سوال اساسى تاکيد بر اهميت و         

 ،ضرورت ايجاد تشکل نيست          
بلکه چهارچوبهاى ايجاد تشکل        
کارگرى و شرايطى است که              
کارگران بتوانند متشکل بمانند و     
از منافع شان در مقابل سرمايه          
داران و حکومت اسالمى دفاع         

 . کنند

خود تجمع کارگران پيمانى                            
اعتصابى پتروشيمى راجع به تشکل       

بلکه محافلى در           .  چيزى نگفتند     
حاشيه و بيرون اعتصاب که بعضا           
ارتباطاتى با برخى فعالين کارگرى         

 طى بيانيه اى           ،در منطقه داشتند       
مبادرت به اعالم کميته اعتصاب و          

. صندوق کمک به اعتصاب کردند          
اگر قرار بر ايجاد تشکل کارگران            

 اين تشکل بايد              ،پتروشيمى باشد    
تشکل کل کارگران اعم از رسمى و         

در شرايطى که             .  پيمانى باشد      
 و    ، زنان کارگر      ،کارگران رسمى   

عمده کارگران پيمانى در اعتصاب         
 و حتى کارگران در      ،شرکت نداشتند 

تجمعات خود اعالم مجمع عمومى و       
تالش براى تصميم گيرى جمعى                

 بحث جدى اى در باره                    ،نکردند
تشکل کارگران پتروشيمى نميتواند         

البته امروز و           .  در ميان باشد          
متاسفانه با اتکا به بحث مانع                          

 درکى تقليل گرايانه و مضر       ،اختناق
در مورد تشکل کارگرى باب شده             
که با صدور اعالميه به ايجاد                        

 هيئت موسس             ،سنديکاى مخفى      
 کميته ها و      ، شوراى موقت   ،سنديکا

غيره دست ميزند و چنين نهادهائى           
را جاى تشکل واقعى توده کارگران        

. يک مرکز صنعتى معرفى ميکند            
اين سنت ادامه کار تشکيل کميته                
هائى است که عمده فعالين آن خود            
کارگر يا رهبر عملى کارگرى                    
نيستند بلکه تحت عنوان فعال                        
کارگرى براى ايجاد و يا کمک به              
ايجاد و پيگيرى ايجاد تشکل و يا                 
اعالم تشکلى بيرون سوخت و ساز          
و مبارزات جارى کارگران تالش            

سنت "  کارگرى"اين بيان       .  ميکنند
 .غير کارگرى چپ راديکال است

 

ما با تشکيل کميته اعتصاب و                       
صندوق اعتصاب و هر نهاد و کميته       
جانبى در ميان خود کارگران نه فقط       
معضلى نداريم بلکه خود راسا براى       

مسئله .  ايجاد آنها تالش کرده ايم              
١٢صفحه اينست که بيانيه      
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ياد شده تالش کرد سنتى قديمى را         
احيا کند که به سنت ريش سفيدى            

اين سنت در شکل       .  مشهور است  
اساسى و اوليه خود عمدتا از                    
رهبران کارگرى و معتمدين يک         
مرکز صنعتى تشکيل ميشد که               
مورد اعتماد کارگران بودند و در        
موارد مختلف بعنوان نمايندگان و        
سخنگويان کارگران ظاهر                       

ممکن بود در مواردى           .  ميشدند
کارگران پشت آنها به صف شوند         
و يا توسط مجمع شان به آنها راى         
دهند اما اين سنت اساسا به                         
مناسبات قديمى ترى در جنبش               
کارگرى و روند شکلگيرى آن               

در مورد پتروشيمى        .  برميگردد
. حتى اين موضوع صدق نميکند          

چون افراد کميته اعتصاب معلوم         
 چه مکانى     ،نيست چه کسانى اند       

 و اساسا    ،در ميان کارگران دارند     
بيشتر کارگران اعتصابى از                   
وجود چنين کميته اى اطالع                     

درست مانند سنديکاهائى     .  نداشتند
که اعالم ميشود و بنام يک مرکز          
صنعتى حرف ميزند اما کارگران        
مرکز مربوطه از وجود چنين                 

اينجا .  تشکل فرضى اطالع ندارند    
ما بيشتر با روشهاى چپ غير                 
کارگرى روبرو هستيم که تالش           
ميکند ذهنيت خود را جاى پروسه        
واقعى متشکل شدن کارگران                  

امرى که هيچوقت                .  بگذارد
عليرغم نيت شريف اين و آن فعال        

 . کارگرى به نتيجه نرسيده است

 

نکته مهمتر اينبود که اعالم کميته         
اعتصاب نه براى انجام وظايفى            
که به امر اعتصاب کمک کند                  

 ،بلکه آنطور که خودشان نوشتند          
بعنوان گام اول براى متشکل شدن       

هدف "و ايجاد سنديکا بعنوان                  
طرح "  نهائى کارگران پتروشيمى    

 روشن است که اين            ،خوب.  شد
ديدگاه تا چه حد هپروتى و به                    

. مبارزه کارگرى نامربوط است          
اينها را گفتند که به کارگران                     
بگويند طرف مجمع عمومى                    

 خودتان تصميم جمعى                 ،نرويد
 ، نماينده انتخاب نکنيد               ،نگيريد

 

  ،اعتصاب پتروشيمى
 ...جمعبندى و چشم انداز 

 در مورد            ،گزارش نگيريد     
 راى   ،مذاکرات تصميم نگيريد    

ندهيد و به سنت شورائى متکى       
اينها را گفتند که هدف         .  نشويد

غائى کارگران را ايجاد سنديکا      
 تالش کارگر            ،معرفى کنند     

براى مطالبات اقتصادى اش را     
طبقه بندى   "  صنفى"در قفسه      

کنند و الجرم سنديکا را ظرف        
مناسبى براى اينکار معرفى             

اين ديدگاه قديمى است و        .  کنند
به اشکال مختلف در جنبش               

. کارگرى وجود داشته است             
ممکن است طرف خود را                  
سوسياليست يا تروتسکيست و        
يا کمونيست و هرچه بنامد اما          

" صنف"در اينکه کارگر را            
فاقد آگاهى الزم براى  "ميداند و  

و لذا      "  دخالت در سياست          
سطح آگاهى     "سنديکا را با             

تفاوتى "  طبقه منطبق ميداند         
 . ندارند

 

نقد ما به ابن ذهنيت                                  
 اين طبقه بندى             ،دترمينيستى

آنهم "  صنفى و سياسى  "ناموجه  
در کشورى مثل ايران است که       
همه چيز توسط حکومت                     
سياسى ميشود و هر اعتراض         
و مطالبه کارگرى بالفاصله با        
سد دستگاه سرکوب و قوانين           

برخورد "  دفاع از امنيت ملى     "
در کشورى که نفس            .  ميکند

و تشکل      "  حرام"اعتصاب      
مستقل ممنوع اعالم شده است         
اين فرمولبنديها زيادى کتابى و       

. از ذهن مجرد برميخرد                     
کارگران کمونيست و                            
سوسياليست ابدا مسئله را                   

آنها در صف     .  اينطور نميبينند  
اول مبارزات جارى کارگران        
هستند و تالش ميکنند موانع              
تشکل و اتحاد و بميدان اوردن         

براى .  کارگران را رفع کنند         
هر تالش و روياروئى ميدانند         

 کجا  ،که بايد تا کجا پيش رفت        
 ، کجا تهاجم کرد        ،قناعت کرد  

چطور کارگران را متحد                    
آنها ميدانند چگونه      .  نگهداشت

٢٢۵شماره   
با روشهاى آوانتوريستى و                            
آنارشيستى تحت عنوان                                   

و روشهاى راست و        "  راديکاليسم"
تملق قانون و مقامات حکومتى را             

و "  کار قانونى  "گفتن تحت عنوان        
" مبارزه صنفى و غير سياسى                 "

اين اليه از کارگران          .  مقابله کرد   
سياست و شعار را براساس ذهنيت          
کمونيستى شان در متن يک                           
اعتصاب طرح نميکنند بلکه                        
براساس ميزان آمادگى و حفظ اتحاد       

. کارگران و تقويت آن طرح ميکنند        
اين سنت همواره تالش ميکند شقه            
شقه کردن کارگر توسط کارفرما را       

 اتحاد طبقاتى را جاى             ،ترميم کند   
اتحاد رسته اى و قسمتى و غيره                 
بگذارد و با دخالت دادن کارگران             
در همه تصميم گيريها خود                            
کارگران را به نياز متشکل شدن و           

براى کارگر   .  متشکل ماندن برساند    
پيشرو تبليغ تشکل چيزى نگفتن                 

مسئله براى اين اليه از                   .  است
 حفظ  ،کارگران ظرائف ايجاد تشکل    
 تغيير   ،خود و ارتقا اتحاد کارگران        
 و در   ،شرايط واقعى به نفع کارگران   

يک کالن پيشروى سنجيده جنبش             
 . کارگرى است

 

اگر به نتايج پراتيک سنتهاى غير             
 و حتى سنت قديمى                       ،کارگرى

 و آنها را با       ،سنديکاليستى نگاه کنيد   
سنت مجمع عمومى شورائى مقايسه      

 کامال روشن است که اتفاقا                ،کنيد
عمل راديکال اما پا رو زمين در                

قياس با سياست راست و                            
رفرميستى از يکسو و چپ روى          
ويژه سنتهاى غير کارگرى از               

 بهتر توانسته در امر       ،سوى ديگر 
متشکل کردن کارگران در                       
مبارزات جارى و ايجاد تشکل              

سنتهاى .  کارگرى نتيجه دهد            
مبارزاتى درون طبقه کارگر                  

اين سنتهاى مبارزاتى     .  قديمى اند  
مقدم بر احزاب سياسى وجود                 

احزاب سياسى اى که       .  داشته اند  
در ارتباطى تنگاتنگ با جنبش               
کارگرى اند انعکاسى از اين                   

حزب ما به   .  سنتهاى مبارزاتى اند  
گرايش و سنت راديکال و                         
کمونيست طبقه تعلق دارد و تالش      
ميکند الگوهاى اين سنت کارگرى      
را مبناى تحرک و اتحاد طبقه                 
کارگر کند و جرياناتى که به هر           
 ،نحوى از سنديکاليسم دفاع ميکنند

حتى آنها که رابطه روشنى هم به         
اعتراض و مبارزه کارگرى                   

 تمايالت اصالح طلبانه و         ،ندارند
رفرميستى درون طبقه را                         

. نمايندگى يا منعکس ميکنند                    
زمانى حزب توده و سازمان                   
اکثريت پرچمدار اين گرايش                  

امروز .  ناسيونال رفرميستى بود     
تعداد بسيار بيشترى به مدافع                  
آشکار و پنهان اين سنت تبديل                

مهم نيست اسم و رسم آنها          .  شدند
سوسياليست و يا انقالبى و يا                    
کمونيست و يا هر چيز ديگر                   

سياست واقعى بيان هويت        .  است
 . *واقعى آنهاست

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 منصور حکمت



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

با پايان پديده سرمايه داری دولتی        
در روسيه، بورژوازی به تعرض       
بزرگی عليه طبقه کارگر و صف         
آزاديخواهی و برابری طلبی در            

بورژوازى .  سطح جهان دست زد     
ميخواست پيروزى درون طبقاتى        
يعنى پيروزى بازار آزاد بر                      
سرمايه دارى دولتى را با پيروزى      
بيرون طبقاتى يعنى شکست                     
کارگر و آرمان کارگرى همراه             

پايان "کليد واژه اين تعرض        .  کند
بود که از سوی محافل        "  کمونيسم

با واقعه  .  بورژوازی جار زده شد     
تروريستی يازدهم سپتامبر، ناتو و      
آمريکا به بهانه مبارزه با                            
تروريسم به کشورهای عراق و            
افغانستان لشکر کشيدند و از کشته       
های زنان و مردان و کودکان                  

با بمب و موشک         .  پشته ساختند  
بنيانهای مدنيت در اين کشورها را      
يا نابود و يا به سطح نازلی تقليل             

حکومتهای دست نشانده و        .  دادند
تحت حمايت قبلی شان را با                       
ميليتاريسم نظم نوينی ساقط کردند       
و از ترکيب مرتجع ترين                            
نيروهاى موجود اپوزيسيون و               

به جای نوکر         .  جانشين ساختند    
قبلی نوکرانی از جنس چلبی و                
بارزانی، جالل طالبانی و نوری           
مالکی و صدر در عراق و حامد            
کرزای و جنايتکارانی از اين                  
دست در افغانستان را در راس               

به .  ماشين سرکوب قرار دادند           
مردم گرسنه و محروم اين                         
کشورها فخر فروختند که برايشان      

همين !  دمکراسی آورده اند               
دمکراسی ای که اکنون در ليبی با        
هواپيماههای ناتو در حال ساختن         

هر روز جنگ را به          .  آن هستند  
نقطه ای از ليبی می برند که جايی        
از ليبی از دمکراسی ميليتاريستى       

 ،کسى چه ميداند   .  بی نصيب نشود   
شايد روزی سرهنگ قذافی مثل            
بن الدن توسط دمکراسی خواهان        

همين .  کشته و به دريا انداخته شد        
دمکراسی ای که اگر بتواند مردم         

 نمونه      ،سوريه را دور بزند                 
ديگری از حکومتهای نوع عراق        

 

 !تغييراتی که به وقوع ميپيوندد
 ! کاپيتاليسم مجبور به عقب نشينی است

  

 پدرام نو انديش

و ليبی نيز برای سوريه رقم              
فعال که اپوزيسيون    .  خواهد زد 

بشار اسد را در ترکيه با                       
نمايندگانی از اخوان مسلمين و       
ناسيوناليستهای مرتجع سوری      
سرهم کرده اند و پيشاپيش اسم         

شورای "اين مرتجعين را                  
 . نام گذاری کرده اند" انقالب

 

اما فخر فروشی و سياستهای            
غارتگرانه بورژوازی                        
سرمست از غلبه بر                                
بورژوازی دولتی روسيه و              

 ديری نپاييد که          ،بلوک شرق   
جای خود را با آغاز بحران               
مزمن جهانی سرمايه داری، به      
ورشکستگی سياسی و                          
ايدئولوژيک اين نظام پوسيده و      

بحران عميق      .  واپسگرا داد     
سرمايه داری جهانى نتيجه               
کارکرد سياسى و اقتصادى اين      

حمله نظامی به         .  نظام است    
کشورهای منطقه خاورميانه به     
بهانه مبارزه با تروريسم،                  
بحران را با ابعاد بزرگتری              

اکنون .  بازتوليد خواهد نمود        
کشتی بورژوازی در                             
کشورهايی که تا چندی پيش              
مدعی بهترين نمونه دمکراسی      
پارلمانی بودند و قرار بود آنرا        
به کشورهای اقماری و                        
کشورهای رها شده از سرمايه       
داری دولتی بلوک شرق صادر     

 چنان به گل نشسته است          ،کنند
و چنان در مخمصه بحران                
ذاتی اين نظام گرفتار شده که با       
هر راه حل برای برون رفت            
از بحران، شکست ديگر خود         

در يونان    .  را رقم می زنند           
فروش جزيره ها به عنوان باز        
پرداخت وامها که اعالم ميشود      
توسط باندهای دولتهای قبلی به      
غارت رفته است و همچنين              
اخذ ميلياردها يورو وام ديگر          
از بانکهای آلمانی و فرانسوی        
و يا صندوق بين المللی پول و          
بانک جهانی، برای پرداخت           

٢٢۵شماره   
بهره وامهای قبلی از سفره طبقه                

 به عنوان مسکنی حتی                   ،کارگر
به .  موقتی کارگر نيافتاده است               

فاصله کوتاهی، بحران عميق تر از        
پيش چهره نمايانده و بورژوازی را        
عمال با بن بستی عميق در اين                      

راه .  کشور مواجه ساخته است              
حلهای مشابه در ايرلند، اسپانيا،                
پرتغال، ايتاليا و چند کشور ديگر              
اروپايی نيز بن بست بورژوازی را        
 . بيش از پيش به نمايش گذاشته است

  

در هيچ دوره ای از عمر نظام                      
طبقاتی سرمايه داری، دول                           
بورژوازی و مدافعان آن به اين                  
اندازه به ورشکستگی و بی                           

آن دوران  .  آلترناتيوی دچار نشده اند   
قدر قدرتی و عربده کشی مدافعان             
بورژوازی سرمست از غلبه بر                

. بلوک شرق به سر رسيده است                 
دولتهای بورژوازی تنها راهشان             

اما .  تهاجم و اعمال فقر بيشتر است        
دقيقا در شرايطى که بورژوازی               

 ميتوان و بايستی     ،غرق بحران است  
توان تعرضش را سلب کرد و به                

در مقابل اين بی                 .  عقب راند     
آلترناتيوی بورژوازی بايستی راه           
حل سوسياليستی پيش پای جامعه              

شعارهای نه به تمام راه         .  قرار داد  
 تعرض             ،حلهای بورژوازی            

کمونيستى براى خلع يد سياسى و              
 الغا مالکيت ،اقتصادى از طبقه حاکم 

خصوصی بر ابزار توليد اجتماعی         
و لغو کار مزدی، و برپائى نظام                
شورائى تنها راه حل انسانی برای            
نفى جهنم سرمايه دارى و نفى کل             
مشقاتى است که اين نظام استثمارگر      
بر چند ميليارد نفر انسان تحميل                 

 . کرده است
 

اين .   واقعی است  ،نيست"  اتوپيا"اين  
دوران تغييرات بزرگی است که بر         
اثر چرخش جهانی به چپ، ميتواند          
زمينه ساز خلع يد از قدرت سياسی          
بورژوازی در کشورهايی شود که          
هم بورژوازی توان اداره و اعمال           
قدرتش را از دست داده است و هم            
طبقه کارگر و توده هاى محروم فى         
الحال با تشکل و سازمانيابی                         

 امکان برپائى مجامع                      ،مستقيم
عمومی و راه افتادن جنبش شورائى       

 .   را يافته اند
 

اکنون توده های وسيعی از                             
معترضان به نظام سرمايه داری در       

کشورها و مناطق مختلفی از                  
جهان با تشکيل مجامع عمومی             
خود در برابر مقرهای مالی نظام        
نابرابر سرمايه داری، مبارزه              

 15در  .  وسيعی را آغاز کرده اند      
اکتبر جمعيتی بالغ بر سه هزار              
نفر در مقابل بورس پلين شهر                
آمستردام هلند تجمع کردند و                   
يکصدا بورژوازی و راه حلهای          
آن را به سخره گرفتند و زنده باد           

. سوسياليسم را فرياد کشيدند                  
همزمان با اين اعتراضات، صدها     
هزار نفر در بروکسل، رم و                    
ديگر شهرهای اروپا و آمريکا و          

خود را به نظام سرمايه      "  نه"آسيا  
در ايتاليا پليس   .  داری اعالم کردند  

مدافع بورژوازی به مقابله با                   
تظاهر کنندگان دست زد و رم به          
صحنه جنگ تمام عيار خيابانى            

مردم معترض از           .  تبديل شد     
طريق شبکه های اجتماعی                      
آمادگی خود را برای شرکت در           

 اکتبر به همديگر           15اعتراض    
تجمع معترضين  .  اعالم می کردند  

 15به کاپيتاليسم در پايان روز               
اکتبر خاتمه نيافته و همانند                       
التحرير مصر، چادرهای خود را       
مقابل بورس پلين شهر آمستردام          

مديای غربی مجبور     .  برپا کردند  
به بازتاب گوشه کوچکی از اين            
صف هزاران نفری معترضين             

اما همانطور که اين                 .  گرديد
معترضان از طريق شبکه های            
اجتماعی همديگر را خبردار می         
کردند، فيلمهای اين اعتراضات به     
فاصله کوتاهی در يوتوب و فيس         

اين شبکه     .  بوک منتشر گرديد        
های اجتماعی ابزار پيوندهای               
بزرگی از هزاران انسان ضد                
کاپيتاليسم را برخالف ميل                       
مدافعان و طراحان اين شبکه ها           

در متن اين      .  فراهم آورده است     
اعتراضات آلترناتيو کمونيسم               
کارگری مارکس و منصور                    
حکمت توسط رفقای حزب اتحاد         

کمونيسم 
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگری با توزيع صدها نسخه از        
اطالعيه های حزبی و اهتزاز                 
شعارها و پرچم کمونيسم کارگری      
در فضای اين اعتراضات تبليغ             

 . شد

 

راه حل بورژوازی در شرايط                
کنونی، دامن زدن به فضای                     

 ،تروريسم بين المللی و ميليتاريسم     
تحميل فقر بيشتر، تعطيلی                         
کارخانجات و اخراج کارگران             
آنها به بهانه ورشکستگی و عدم            
سود آوری، قطع خدمات اجتماعی      
که محصول دهه هاى متمادى                 
مبارزه کارگرى و آزاديخواهانه          

 و تعرض سياسى و                          ،است
ايدئولوژيک است که دولتهای               
سرمايه داری برای خروج از                 

 . بحران به آن چنگ انداخته اند

 

تقابل با اين موج ارتجاع بين                     
المللى کار جنبش کمونيستى طبقه        
کارگر و جنبش ضد سرمايه دارى      
عظيمى است که هم اکنون سراسر      

.  جهان را در بر گرفته است                     
کمونيسم کارگری تنها آلترناتيو بی     
بديل  بشريت مترقی امروزی                 
است که از تبعيض و نابرابری و          
از توهين و تحقير جامعه                             

. بورژوائی، به تنگ آمده است              
کمونيسم کارگری برای برون                
رفت از بن بستی که بورژوازی           
مفتخور به جامعه بشری تحميل             
کرده است، راه حل سوسياليستی          

کمونيسم .  خود را ارائه ميکند            
کارگرى عليه سياستهاى عسرت         

 عليه تروريسم اسالم            ،اقتصادى
سياسی و دولتهای غربی، همراه و     
پيشاپيش جنبش ضد کاپيتاليستى           

مبارزه متحدانه برای   .  تالش ميکند 
به زير کشيدن انقالبى دولتهای              
وحشی سرمايه داران و نظام                   
موجود تنها مسير رسيدن به                     
جامعه ای مبتنی بر آزادی،                       

  *.برابری و رفاه اجتماعی است

 

تغييراتی که به 
 !وقوع ميپيوندد

 

کاپيتاليسم مجبور به عقب 
 بدعوت   ، اکتبر  ١۵روز شنبه        ... نشينی است

شوراى حمايت از مبارزات             
آزاديخواهانه مردم ايران در            
استکهلم و پشتيبانی تعدادی از        
احزاب و سازمانهای چپ،                
تظاهراتى در دفاع از اعتصاب     
و مطالبات کارگران پتروشيمى     
و مطالبات و اهداف جنبش                

. کارگرى در ايران برگزار شد     
تظاهرات با خوش آمدگوئى              
مهرنوش شفيعى از مجريان             
تظاهرات و سر دادن شعار                
عليه جمهورى اسالمى و در            
حمايت از کارگران ايران و              
آزادى زندانيان سياسى و پخش      

 . سرود و موزيک شروع شد
 

در ادامه تعدادى از نمايندگان          
احزاب سياسى و فعالين                       
کارگرى و سياسى حاضر در          

. تظاهرات سخنرانى کردند             
سياوش دانشور از حزب اتحاد       

 فرهاد         ،کمونيسم کارگرى         
شعبانى از حزب کمونيست               

 حامد کيانی از حزب              ،ايران
 فرامرز قربانى از       ،حکمتيست

 ،حزب کمونيست کارگرى               
 ،بهرام رحمانى از جانب شورا      

 از  ،بهروز خباز فعال کارگرى    
طرف پناهجويان محمد باقر             

پناهجو از شهر                       عابديان
مژگان و محمد اميری      و بودين

سوئدی در حمايت از        اطالعيه
مبارزات کارگران خوانده شد         
و سخنانی در حمايت از                       

. کارگران ايراد گرديد                          
سخنرانان ضمن ارائه ديدگاه           
خود مجموعا بر ضرورت                
حمايت مبارزاتى و عملى از            
جنبش کارگرى و دفاع از                   
خواست کارگران پتروشيمى          
بعنوان يک خواست سراسرى        

. طبقه کارگر ايران تاکيد کردند     
در طول تظاهرات شعارهائى         
عليه جمهورى اسالمى و در            
حمايت از کارگران ايران و              
اردوى آزاديخواهى سر داده            

 . ميشد
 

در پايان قطعنامه تظاهرات              

٢٢۵شماره   

قرائت شد که مورد استقبال شرکت          
کنندگان قرار گرفت و بر تداوم                   
تالش و مبارزه متحدانه در دفاع از          
جنبش کارگرى ايران و خواستهاى         

در تظاهرات   .  برحق آن تاکيد شد        
 نفر شرکت       ١٣٠امروز بيش از          

 . داشتند
 

 ٢٠١١ اکتبر ١۵

 

  اکتبر15قطعنانه تظاهرات 
 

نظر به اينکه کار قراردادی،                        
قراردادهای يکجانبه و سفيد امضا،         
کار کنتراتی و روزمزد اشکالی                
برای تشديد استثمار طبقه کارگر               

 است؛
 

نظر به اينکه شرکتهای پيمانی و                
پيمانکاران و نهادهای واسطه در             
امر استخدام و تعيين سطح                             
دستمزدها تالش دارند کارگران را          
در موقعيت بشدت ناامن شغلی و               
حقوقی قرار دهند و بخشهای مختلف      
طبقه کارگر را چه در يک مرکز               
صنعتی و چه در سطح سراسری              

 متفرق کنند؛
 

نظر به اينکه تامين امنيت شغلی و            
برخورداری از دستمزدهاى مناسب      
و جوابگوی نيازهای زندگی خانواده     
کارگری از مطالبات سراسری                  

 کارگران در ايران است؛
 

نظر به اينکه تالش برای متشکل               
شدن و برپائی تشکل های مستقل               
کارگری يک خواست ديرينه جنبش       
کارگری ايران است و هم اکنون                
تعدادی از فعالين کارگری در زندان      

 بسر ميبرند؛
 

 شرکت کنندگان در تظاهرات امروز؛
 

از مبارزات و اعتصابات برحق        -1
کارگران پتروشيمی در تبريز و                
ماهشهر و آبادان جهت تحقق مطالبه       
 .امنيت شغلی قاطعانه حمايت ميکنند

لغو شرکتهای پيمانکاری و             -2
عدم دخالت آنها در انعقاد قرارداد        
و تعيين سطح دستمزدها، استخدام      
رسمی و مستقيم کارگران توسط          
هر شرکت و مرکز صنعتی،                   
خواست طبقه کارگر ايران و يک       
جبهه نبرد سراسری کارگران با          
سرمايه داران و حکومت اسالمی       

 .است

کار قراردادی و موقت، سفيد        -  3
امضا و يکطرفه، کنتراتی و                    

شرايط .  روزمزد بايد لغو شود          
کار و چهارچوب قراردادها بايد          
توسط نمايندگان منتخب کارگران       
و تشکلهای مستقل آنان تعيين و             

 .تصويب شود

از تالش کارگران و فعالين     ما    - 4
کارگری برای ايجاد تشکلهای               
واقعی و مستقل کارگری قاطعانه        

 . حمايت ميکنيم

ما جمهوری اسالمی را به                -5
دليل سرکوب مستمر مبارزات             
کارگری و هر مبارزه                                  
آزاديخواهانه محکوم و برای                 
آزادی فوری و بيقيد و شرط                     
کارگران زندانی و کليه زندانيان          
سياسی و برچيدن زندانهای                     

 . سياسی مبارزه ميکنيم

در مقابل سياست اعمال تفرقه         -6
کارفرماها در ميان کارگران، تنها     
سالح طبقه کارگر اتحاد و تشکل         

ما .  و اعتصاب و اعتراض است        
اتحاد و منافع عمومی طبقه کارگر      
را منفعت خود ميدانيم و از هر               
تالشی برای تقويت يک اتحاد                
 . واقعی و مبارزاتی حمايت ميکنيم

ما از مبارزات بخشهای                  -7
مختلف طبقه کارگر برای افزايش      
دستمزدها، ايجاد تشکلهای مستقل      
کارگری، خواست آزادی و رفاه و      
تامين يک زندگی انسانی برای              

 . همگان حمايت ميکنيم

ما بر تالش متحدانه برای                 -8
سرنگونی انقالبی جمهوری                   
اسالمی و دفاع از راه حل                          
کارگری در ايران در مقابل راه            
حلهای سرمايه دارانه و ارتجاعی       

 . تاکيد ميکنيم
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 تظاهرات شورا 
 در مقابل سفارت جمهورى اسالمى

  در دفاع از کارگران پتروشيمى و جنبش کارگرى ايران



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين نيروهای جان بر کف اسالمى        
که اوج افتخارشان اين است که در     
دامن خمينی بزرگ شدند و دست          
آقا بر سرشان کشيده شده، همين             
نيروهای شگفت آوری که آمده اند       
تا اسالم راستين را نجات دهند و            
تبديل به ولی نعمت هايی شدند که         
با هر سخن پراکنی شان حال يک          

را به هم می زنند، همين           "  ملت"
ها که سی سال از امکانات يک               
رژيم تماما مستبد و جنايتکار بهره       
بردند و تبديل به دکتر و مهندس و         
فيلمساز و شومن و غيرهء واليتی         
و فقيهی شدند، اينروزها ماموريت      
بسيار جدی برای نجات جمهوری       

 !اسالمی دارند

 

همين هايی که امروز با خروج از        
ايران ماموريت تشکيل اپوزيسيون    
کاذب را دارند و هر روز                            
مصاحبه های هدفمندشان از                    
رسانه هايی مثل بی بی سی و                   

در حال پخش   ...  صدای امريکا و     
شدن است، همين هايی که سالها            
در دوبی و کشورهای مجاور                  
عربی مشغول برج سازی و کار           
و کاسبی بودند و بعد از اينکه                   
صدای مردم و طبقه کارگر پشت          
حکومتشان را لرزاند به يک باره         
سر از امريکا و اروپا در آوردند           

شدند، "  عناصر مبارز "و تبديل به    
اينها قرارشان تحريف مبارزه و           
منحرف کردن جهت فعاليتهای              
احزاب سياسی برای فروپاشی               

 ! جمهوری اسالميست

 

بحث "اينها که با پيش کشيدن                   
پايبندی "و  "  اسالم چيز ديگريست   

به دموکراسی و جدايی دين از                 
تالش ميکنند تا خود را         "  سياست

جا بزنند،  "  حامی مردم "به عنوان   
همين ها که با ساختن فيلمها و                   
انجام مصاحبه ها عليه ولی فقيه             

کج "شان حرف می زنند و علت            
هايش را خروج از خط و          "  روی

  و با تو سر            ،راه خمينی ميدانند    
احمدی نژاد زدن و مثال محکوم             

 

 اپوزيسيون کاذب
 

 کوروش سميعى

کردن مضحکه انتخابات فکر         
می کنند نقاب مبارز به چهره           
زدند و راه نفوذ در افکار مردم       

 بايد در ابعاد گسترده       ،را دارند 
و هدفمند افشا و دستشان رو              

  .شود

 

نکته ای که در اين ميان بسيار         
قابل توجه است نه صرفا                     
تحرک و ظهور اينان، که کل           
رژيم جمهوری اسالمی است          
که در طی اين سالها ثابت کرده     
برای پياده کردن اهداف شنيع          

رژيمى .  خود رژيم کار بلديست   
که اين عاليجنابان مرتجع و               
شکنجه گر را پرورش داده                

گنجی ها، خزعلی ها،          .  است
مخملباف ها، سازگارها و حتی      
محمد حسينی های بسياری اين       
روزها در خارج کشور                       
حضور دارند که در اين برهه          
زمانی با خرقه عوض کردن            

" منتقد"از نوکری نظام به                 
نظام تبديل شدند و گاها حتى دم       

اينها نه  !  از فروپاشی می زنند     
تنها دشمنان جمهوری اسالمی       
نيستند بلکه منجی هايی هستند         
که تالش ميکنند با نفی قسمت           
هايی از کليت اين حکومت                
براى زنده نگاه داشتن آن تالش      

اينها تمام تعريف اصالح      .  کنند
موسوی و        .  طلبان هستند       

کروبی و خاتمی ها که در                   
داخل کشور فکر می کنند و               

" رهبر"البته هم به عبث که              
 اينها هم        ،اعتراضات مردمند   

رهبری "حتما در خيال                        
پا به عرصه             "  اپوزيسيون
در خيلی مقاطع و       .  گذاشته اند  

در بطن بسياری از جريانهای         
 ،عمدتا رسانه ای مخالف رژيم      

توانسته "  ظاهر"آن هم باز به        
به گونه ای که      .  اند رخنه کنند   

در شرايطی که با تمام آزادی           
هايی که در اروپا و آمريکا                
حداقل برای مخالفت با                          
جمهوری اسالمی وجود دارد و     
با وجود رسانه هايی که باز به         

٢٢۵شماره   

ماموريت  سازماندهی           "  ظاهر"
 عمال نيروی چپ و            ،کردن دارند  

احزاب کمونيستی که تنها جريان              
برای نفی تماميت نظام سرمايه                   
داری اسالمی بودند نمی توانند در           
اين بستر و اين رسانه ها سياست و           
انديشه خود را نشر کنند و حتى                   

 .اينکه حضور داشته باشند

 

آسيب تشکيل اين اپوزيسيون کاذب،       
به واسطه همين رسانه ها و حضور        
مرتب شان اگر چه نميتواند به روی        

که (مردم تاثيری جدى داشته باشد            
اگر داشت در داخل ايران                               
رهبرانشان می توانستند شعارهای          
مردم را از سمت مرگ بر                              
جمهوری اسالمی به طرف حمايت         

اما ميتواند   )  از حکومت سوق دهند      
 ،به واسطه ديده شدن مکررشان                

فعاليت احزاب سياسی خارج کشور       
در اين    .  را وارد فاز جديدی کند            

برهه اطالع رسانی و برمال کردن          
سياستهای اينان يکی از راه                           
کارهائيست که در کنار تشخيص              
مردم و البته شعور اعتراضيشان              
ميتواند بدرجه اى اين آسيب را                    

 . کمرنگ جلوه دهد

 

ماهيت اين افراد را بايد قاطعانه افشا   
 جنايات و گذشته شان را برمال       ،کرد

 و ميدان عوامفريبى   ،و يادآوری کرد 
و سياه بازی سياسی و اداى                            
اپوزيسيون در آوردن را ازشان                 

اينها همکاران جمهورى    .  سلب کرد 
اسالمى در جنايت جمعى اند و نه              
در موضع فعاليت سياسى و                           
سخنرانى بلکه بايد در قبال عملکرد        

مثل اينست  .  خونبارشان پاسخ بدهند   

که همکاران هيتلر در اروپا چرخ       
بزنند و راجع به دمکراسى سخن         

بايد مثل هميشه و با                 !  بگويند
تدبيری راديکال و سياسى نقشه            
هاى اين مرتجعين اسالمى را به           

مردم بيش از          .  شکست کشاند    
هميشه و با فشارهای تحريم ها و          
همچنين فشارهايی که حکومت بر      
آنها تحميل کرده به مرز نفرت از         
دين و جمهوری اسالمی رسيده             

نبايد بيش از اين اجازه داد             .  اند
چنين مهره های مرتجع و سوخته        
ای به شعور و درک آزادی و                  
برابری خواهی مردم توهين کنند        
و به خيال خود پروسه سرنگونی         
جمهوری اسالمی را عقب                       

 .  اندازند

 

اراده جامعه و طبقه کارگر برای         
سرنگونی رژيم به مرحله ای از           
بلوغ رسيده که ديگر بايد رژيم و          
تئوريسين هايش را وارد شرايطی      
کرد که دستها را به عالمت تسليم         
باال بگيرند و به سمت زباله دانی          

 مرگ بر       .تاريخ رهنمون شوند      
  *!جمهوری اسالمی

 

 

سرنگون باد 
 سرمايه دارى

 
زنده باد 
!سوسياليسم  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آقاى عليرضا بيانى در نقد مقاله             
يک "آيا اعالم کميته اعتصاب            "

يادداشتى با   "  است؟"  گام به پيش    
تشکيل کميته اعتصاب         "عنوان     

منتشر "  يک گام اساسی به پيش          
 يادداشت طوالنى                .کرده اند       

عليرضا بيانى روى اين نکته                   
نادرست و غير واقعی بنا شده که           
سياوش دانشور و گرايش سياسی         

مخالف تشکيل کميته                 "اش         
اند و به کارگران                "  اعتصاب

توصيه ميکنند که کميته اعتصاب        
آيا "اگر ايشان يادداشت         !  نسازيد

يک گام به   "اعالم کميته اعتصاب     
را با دقت بيشتری       "  است؟"  پيش

ميخواند بيشتر مقاله اش غير                   
چون ما در اين        .  ضروری ميشد  

يادداشت حتى يک کلمه در مورد          
 تشکيلمطلوبيت و عدم مطلوبيت       

کميته اعتصاب نگفته ايم بلکه                 
 کميته       اعالمنقدى راجع به                    

اعتصاب آنهم بعد از وقوع                        
گام "اعتصاب و معرفی آن بمثابه       

تشکيل سنديکا بعنوان            "  اول
کارگران "  هدف نهائى             "

 . استپتروشيمى

  

ما اتفاقا تاکيد کرده ايم که هيچ                  
اعتصابى بدون تالش اليه هائى از      
کارگران و رهبران کارگرى که           
سازماندهندگان اعتصاب اند رخ          

اين اليه فعالين کارگرى         .  نميدهد
همواره آرايش هاى مختلفى در              

انواع کميته ها    .  درون خود دارند   
و محافل و بحث و جدل و                            
همفکرى ميان اين اليه کارگران           

اينکه گرايشات  .  پيشرو وجود دارد  
سياسى کنکرت تر چه اسمى روى       
اين سوخت و ساز پايه اى تر                    
پيشروان کارگرى ميگذارند و يا           
چه توصيه هائى در مورد اين داده       
هاى درونى طبقه کارگر بعنوان           
تشکل ميکنند موضوع ديگرى              

اما نفس تالش بخشى از             .  است
کارگران براى سازماندهى                      
اعتصاب و قانع کردن کارگران            
يک مرکز صنعتى را نميتوان قلم         

 

 باز هم در باره تاکتيک هاى کارگرى
 

 پاسخى به عليرضا بيانى
  

 سياوش دانشور

لذا يادداشت عليرضا        .  گرفت
بيانى که اساسا ناشى از يک              

 کميته   تشکيل بدفهمى و تفاوت   
 کميته        اعالماعتصاب با                

اعتصاب است پاسخ نميخواهد       
و خواننده عالقه مند ميتواند به        
لينک مقاله که ضميمه است              

  .مراجعه کند

 

بحث دقيقا اينجاست که ايشان و      
جريانات متفرقه اى که اعالم           
کميته اعتصاب را سرفصل              
جديدى از مبارزه کارگرى                

 بدوا درک معوج     ،قلمداد کردند 
خود را از تحرک طبقه کارگر        

بروز "  توده بى شکلی   "بعنوان  
ميدهند که گويا ناگهان به درجه      

و ضرورت    "  آگاهى"اى از       
تشکل رسيده که خود را در                
اعالم کميته اعتصاب متبلور           

همين جريانات و      !  کرده است  
محافل وقتى راجع به                              
اعتراضات دانشجويان يا زنان      
و حتى در باره جنبش اسالمى          
و طبقه حاکم اظهار نظر                      

 انواع ديدگاهها و                    ،ميکنند
گرايشات و جناح ها را                         
برميشمارند ولى وقتى به                    
کارگر و جنبش اش ميرسند اين      

اينجا !  قانون صدق نميکند           
 خط  ،است"  توده"ديگر کارگر   

 سوخت و ساز    ،و سياست ندارد  
 متاثر از                 ،درونى ندارد        

گرايشات پايدارتر سياسى و             
 بيرون            ،اجتماعى نيست           

کارخانه پديده قابل بررسى و           
 ،معينى بعنوان شهروند نيست        
 ،نهايتا در کارخانه است                     

 فوقش  ،است"  صنفى"مسائلش  
بايد دنبال سنديکا باشد و مسائل       
صنفى اش را طرح کند و                    
سياست را براى طبقات دارا و        

. روشنفکران بورژوا بگذارد         
" آگاهى"در اين سنت سياسى          

گوهرى است که بايد از بيرون       
 .به درون طبقه برود و غيره

٢٢۵شماره   
همينطور بيانی سعی کرده تذکر ما         

به رفتار نسنجيده و غير ضروری            
اعالم کميته اعتصاب در تناسب                

من و   "  ترس"قوای کنونی را به            
. خودشان ترجمه کند  " شجاعت"البد  

مشکل شما و کسانى که به تمجيد                
اعالم کميته اعتصاب پرداختند                  

و "  شجاعت"اينست که تفاوت               
را با بى مسئوليتى در      "  راديکاليسم"

قبال سرنوشت يک اعتصاب و                   
امنيت رهبران کارگرى متوجه                  

فرض کنيم که شما                       .  نيستيد
طرفداران تشکيل سنديکا ميخواهيد        
از دل يک اعتصاب تشکل کارگرى       

بحث برسر درک       .  بيرون بياوريد   
پراتيکی و رهبری يک جنبش                     

حرکتی که با ميزان         .  واقعی است  
معينى از آمادگى و اتحاد و توان                 
مبارزاتى به صحنه آمده را نميتوان        
و نبايد هر باری را روی دوش آن             
گذاشت که با درجه اتحاد و آمادگی           

. عمومی کارگران تناسب ندارد                
نميتوان ذهنيت را جاى واقعيت                  

اعتصابى که بخش کثير               .  نشاند
کارگران حتى کارگران پيمانى در           

 اعتصابى که         ،آن شرکت ندارند        
متاسفانه کارگر رسمى بار بخشى از      
کار و توليد کارگران اعتصابى را            

 اعتصابى که بدون         ،بدوش ميکشد  
تاکتيک مرحله اى آغاز و بتدريج             
آب ميرود و نهايتا کارگران ناچار            

 آدم    ،ميشوند سر کارشان برگردند         
بايد ساده دل يا بيربط به واقعيات                
مبارزه کارگرى باشد باشد که                     
تصور کند از دل اين اعتصاب                    
بالفاصله تشکل پايدار کارگرى در         

واقعيت اينست که کارگران     .  می آيد 
پتروشيمى ماهشهر امروز بعد از             
نتيجه نگرفتن از اعتصابشان به                 
همان درجه آغاز اعتصاب متحد               

نااميدى و سرخوردگى             .  نيستند
کسى که   .  ميانشان کمتر نشده است      

به تشکل کارگرى و اتحاد کارگران        
فکر ميکند، بايد لحظات و مکانيزم          

. ايجاد اين اتحاد و تشکل را بشناسد         
کارگرى که از يک اعتصاب متحد          
تر و آگاه تر و مصمم تر بيرون مى           
آيد آمادگى بسيار بيشترى براى ارتقا  

فعال نوع  .  اتحاد و ايجاد تشکل دارد      
اما کسانى که       .  تشکل بجاى خود      

اعالم يک کميته را بجاى حضور             
مستمر کارگران در امر روز                      

و سنگ  "  تشکل کارگرى "خودشان  
هدف "بناى سنديکا آنهم بعنوان                  

 و حتى نميتوانند از        ،مينامند"  نهائى
سنديکا بعنوان هدف نهائى          "بحث    

 همين مسائل      ،دفاع کنند  "  کارگران

ساده و واقعى و هزار بار تجربه           
شده در جنبش بين المللى طبقه                
کارگر را درک نميکنند و اتفاقا             
ذهنيت کتابى خود را جاى سير              

. واقعى مبارزه کارگرى ميگذارند    
 ،تا آنجا که ما اطالع داريم                        

خوشبختانه کارگران پتروشيمى به    
اين نوع ديدگاه توجهى نداشتند و          

 .  اساسا اعالم بيخبرى ميکنند

  

مقاله عليرضا بيانی مملو از نکات  
پراکنده و تفسير دلبخواهی از                 
مباحث ماست که وارد شدن به               
تک تک آنها حوصله خواننده را          

اما جوهر حرف او          .  سر ميبرد  
اينست که مجمع عمومی و شورا         
شدنی نيست، اگر هم شدنى و                  
خوب باشد مناسب شرايط امروز        

تز اساسی ايشان و تعداد          .  نيست
سطح "بيشتر ديگری اينست که            

کنونی آگاهی و مبارزه کارگران         
و مطالباتشان با ايجاد سنديکا                  
منطبق است و شورا به دوره                   
انقالبی و دوره تسخير قدرت                  

اين تلقی از    "!!  سياسی تعلق دارد   
بنياد معيوب است و اساسا جنبش         
کارگری را نميشناسد و يا آگاهانه        
به سنديکاليسم و گرايش                              

معلوم .  رفرميستی سواری ميدهد     
نيست چرا در صدها اعتصاب              
مجمع عمومی شدنی است، تشکيل     
شورا در مهمترين صنايع ايران           
همين امروز شدنی است، اما در           

زنده باد  "ذهن بيانی و طرفداران       
ناشدنی است؟ شماها که       "  سنديکا

خود را فعال کارگری و طرفدار          
ايجاد تشکل کارگری معرفی                  
ميکنيد، شماها که اعالم هر کميته       
کاغذی و اينترنتی و نامربوط به           
محل کار و توده کارگران را                   

تشکل در    "  سنگ بنای   "بعنوان    
بوق ميکنيد، و همزمان در مورد         
ايجاد شورا و تشکيل بزرگترين           
مجامع عمومی و اعتصابات                   

آگاهانه 
١٧صفحه   
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سکوت ميکنيد، مشکل تان اينست        
که دسته جمعی ميخواهيد سنت               
راديکال کارگری را در مقابل                
سنت رفرميستی قربانی کنيد و يا          
در بهترين حالت جناح چپ                       

حتی تا آنجا        .  سنديکاليسم باشيد   
پيش ميرويد که راجع به تالش                
واقعی و مبارزات کارگران                     
سکوت ميکنيد چون با ذهنيت و             

اين تنها   .  تئوريهای شما نميخواند    
تلقی نادرست از وجود گرايشات و  
سنتهای متمايز مبارزاتی در طبقه       
کارگر و جنبش کارگری نيست              
بلکه تلقی ابتر از کارگر و طبقه             
کارگر در جامعه ای صنعتی مانند       
ايران است که گويا تا دوره                        
انقالبی حق تشکيل شورا و مجمع        
عمومی ندارد و در بهترين حالت         
بايد سنديکا تشکيل دهد چون سطح      
مطالبه و آگاهی و مبارزه اش                  

؟ دوست عزيز، اين         !همين است  
ذهنيت روشنفکر بورژوا و حکيم        
باشی های سوسياليست به طبقه             
کارگر است و با واقعيات زندگی           
و مبارزه طبقه کارگر و تجارب            

 .عينى مطلقا خوانائی ندارد

  

شما بعنوان مبلغ ايجاد سنديکا                 
بحدی به شورا و مجمع عمومی             
آلرژی داريد که اين جمالت را               

... روی کاغذ می آوريد؛                     "
هرچند که که دست کم در يک                 
دهه اخير، همه خبرهای مبارزه            
ضد سرمايه داری، نه از تشکالت       
شورايی و احزابی با نام کارگری         
و لغو کار مزدی و مجمع                             
عمومی، که از سوی گرايشات              
طرفدار تشکيالت سنديکای بوده          

 "...است

  

واقعا از بيان اين جمالت مطمئن           
هستيد؟ بقول انگليسی ها دو بار             
فکر کرديد و اينها را نوشتيد؟                  
کسانی که بيانيه به اسم کارگران            

کارگران "  هدف نهائی  "ميدهند و     
پتروشيمی را سنديکا اعالم                       

 بايد روز روشن اين همه          ،ميکنند
اعتراضات و مبارزات راديکال          
کارگری را يا تحريف کنند و الک        

 

 باز هم در باره تاکتيک هاى کارگرى
 

 ...پاسخى به عليرضا بيانى 

بزنند و يا دسته جمعی به جيب         
اگر .  سنت سنديکاليستى بريزند   

واقعيت بيرونی با تئوريهای             
شما نميخواند، با قلب واقعيت           
وضع را بدتر نکنيد بلکه                     
فکری به حال اين تئوريها و              
تمايالت واقعى سياسى تان                

 .بکنيد

 

چند کلمه در باره کميته                        
 اعتصاب

تجارب مبارزه کارگرى در              
برخى از مراکز صنعتى و                 
مشخص تر نساجى ها که اتفاقا       
متکى به مجمع عمومى منظم و      
انتخاب و تصميم جمعى                       

 نشان ميدهد که        ،کارگران بود  
ايجاد انواع کميته هاى جانبى           
از جمله کميته اعتصاب توسط        

. کارگران تجربه شده است               
وظايف کميته اعتصاب                       

 نه ايفاى نقش سنت            ،مربوطه
به نيابت از        "  ريش سفيدى   "

کارگران و کنار گذاشتن سنت         
مجمع عمومى قبل و حين                    
اعتصاب بلکه بعنوان نهادى            
براى پيشبرد بهتر و بسيج نيرو      

. براى اعتصاب استفاده ميشد         
مثال کميته اعتصاب وظيفه               

 مرتبا   ،داشت خبر رسانى کند       
اخبار مجامع عمومى و                        
تحرکات و اعتراضات و                    
مذاکرات کارگران را طى                 
اطالعيه هائى به رسانه ها و             

يک .  مردم در شهر خبر دهد         
وظيفه ديگر کميته اعتصاب             
جلب حمايت از ديگر بخشهاى        
طبقه کارگر در ديگر مراکز            
صنعتى از اعتصاب و مطالبه         
طرح شده توسط اعتصابيون           

يک وظيفه ديگر                   .  بود
سازماندهى گروههاى داوطلب     

 ،براى جمع آورى کمک مالى        
کمک به خانواده هاى کارگران      

 ايجاد همبستگى در       ،اعتصابى
و در يک    ...  ،محالت کارگرى 

کالم قطبى کردن فضاى                      
سياسى حول يک اعتصاب               

کميته اعتصاب و   .  کارگرى بود 

٢٢۵شماره   
اعضاى آن بخشا مستقيما درگير               
اعتصاب بودند اما هيچ تصميمى را        
بيرون از مجمع عمومى کارگران و       
بدون راى و انتخاب کارگران                      

نمايندگان کارگران در        .  نميگرفتند
هر مقطع اعتصاب ترکيب متفاوتى        

بعضا اعضائى از کميته             .  داشت
اعتصاب در آن بودند و در موارد             

نفس کميته اعتصاب     .  زيادى نبودند  
و تشکيل آن آلترناتيو اعمال اراده             

اما در برخى سنتهاى    .  کارگران نبود 
سياسى کميته اعتصاب ايده آليزه               

 جاى اراده جمعى کارگران         ،ميشود
 و به نسخه اى جادوئى          ،را ميگيرد 

همه اينها  .  براى تشکل تبديل ميشود    
براين درک وارونه متکى است که          

"،"ناآگاهند"توده کارگران            فاقد  
 ،"توان براى اتخاذ تصميم جمعى اند     

مجمع عمومى و شورا به دوره                "
"،"انقالبى تعلق دارد    سنديکا عملى   
اما در   .  و غيره  "  تر و بهتر است       

دنياى واقعى و براى پيشروان طبقه        
که در هر قدم تالش ميکنند اتحاد و           
تشکل کارگران را به اشکال مختلف      

 تشکيل کميته اعتصاب      ،تقويت کنند 

و هر کميته ضرورى ديگر تنها            
ارگانى براى تقويت سازمان                  
درونى و تشکل کارگران است و         
نه خود آن و يا آلترناتيوى براى             
نفى دخالت مستمر و مستقيم                     

در مواردى که کميته         .  کارگران
اعتصاب نسبتا موفق عمل کرده           
است کارگران اساسا به سنت                  
مجمع عمومى متکى بودند و                   
جملگى اين تجارب عليه                            
ديدگاههاى چپ غير کارگرى                

 . گواهى ميدهند

  

لينک مقاله آيا اعالم             :  ضميمه
" يک گام به پيش              "اعتصاب     

 است؟
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  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  

 

 

! 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  
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بدنبال تجمعات اعتراضی در وال       
استريت نيويورک در آمريکا،               

 ٨٠ اکتبر در بيش از               ١۵روز   
 شهر،        ٩۵١کشور دنيا و                      

آکسيونهای خيابانی در اعتراض          
به سياستهای راست و رياضت              
کشی دول سرمايه داری برگزار          

اين اعتراضات عمدتا عليه          .  شد
سيستم بانکی، فشاری که به سطح        
معيشت مردم گذاشته است و                    
سياستهای فاسد، خشونت آميز،             
جنگ آميز و بطور کلی فقر و                  
فالکت ناشی از عملکرد سيستم              

 .سرمايه داری صورت گرفت

تشکيالت خارج کشور حزب                  
اتحاد کمونيسم کارگری در اين              
تجمعات اعتراضی در شهرهای          
تورنتو، لس آنجلس، آمستردام،             

لندن شرکت فعال        و    گوتنبرگ،    
برخی از اين تجمعات              .  داشت

در .  اعتراضی کماکان ادامه دارند    
بسياری از اين مراکز مردم با                 
الهام از مبارزات مردم مصر                  

در خيابانها و        )  ميدان التحرير   (
 . پارکها چادر زده اند

 

 کانادا

 شهر شاهد     ٩در کانادا، بيش از          
در تورنتو   .  چنين اعتراضات بود    

 ١٠ نفر از ساعت       ۴٠٠٠بيش از    
. صبح دست به راهپيمايی زدند             

 

تظاهراتهای ضد 
 کاپيتاليستی در جهان

 شرکت حزب اتحاد کمونيسم کارگری در اروپا و آمريکای شمالی

 

ما «:  شعارها بدين شکل بودند       
ما .  دنيا را اشغال خواهيم کرد        

ما از جنبش   .   درصد هستيم  ٩٩
اشغال وال استريت حمايت               

دنيای بهتری امکانپذير    .  ميکنيم
کارگران جهان متحد          .  است
. دنيا برای فروش نيست     .  شويد

کانادا .  مرگ بر سرمايه داری      
 «.از افغانستان بيرون

باندرول حزب با شعار مرگ           
بر سرمايه داری، زنده باد                  
سوسياليسم با عکس مارکس            
توجه بسياری را به خود جلب          

کادرهای حزب با بلندگو      .  کرد
با شعارهای مرگ بر سرمايه          
داری و زنده باد سوسياليسم              
جمعيت مشتاق را بخود جلب           

اطالعيه حزب به          .  ميکردند
چند .  انگليسی وسيعا پخش شد      

رسانه با محمود احمدی                       
در اين        .  مصاحبه کردند       

مصاحبه ها محمود احمدی به          
اين اشاره کرد که مردم در                 
سراسر دنيا از آفريقا، اروپا تا         
آمريکا از شرايطی که سرمايه       
داری برايشان بوجود آورده             

است به تنگ آمده اند و                          
خواهان يک دنيای بدون                     
تبعيض و برابری هستند که              
ميسر نيست مگر با                                  

وی همچنين گفت      .  سوسياليسم
که اگر مارکس زنده بود                      
ميگفت به شما گفته بودم که اين  

٢٢۵شماره   
نظام بجز فقر، بدبختی، ديکتاتوری        
و نابرابری ارمغان ديگری نخواهد        

برای ساختن يک جامعه             .  داشت
  .سوسياليستی متحد شويم

 

 سوئد

در سوئد در شهرهای استکهلم و                
گوتنبرگ نيز تظاهرات اعتراضی         

صدها آزاديخواه،       .  برگزار شد      
سوسياليست و کمونيست تحت نام            

جنبش وال استريت به گوتنبرگ             «
ميز کتاب   .   به خيابانها آمدند      »رسيد

حزب اتحاد کمونيسم کارگری و                

پرچمهای مارکس و منصور حکمت     
. توجه بسياری را بخود جلب کرد            

صدها نسخه اطالعيه حزب در بين         
پالکادرهای ضد   .  جمعيت پخش شد    

سرمايه داری، يک دنيای بهتر                   
ممکن است و ما سوسياليسم                          
ميخواهيم با استقبال بسياری روبرو       

  .شد

بحران اقتصادی جهان تم اصلی اين       
سخنرانان .  گردهمايی بزرگ بود        

متعددی از جمله کريم نوری، کادر          
کريم نوری  .  حزب، سخنرانی کردند  

ضمن ابراز خوشحالی از اينکه اين         
موج اعتراظات به سوئد رسيده                  

است با اشاره به وضعيت جنبش                
کارگری در ايران و استثمار و                    
چپاول سرمايه داری و لزوم                         
همبستگی بين المللی طبقه کارگر بر      

لزوم برقراری سوسياليسم بعنوان      
اين .  تنها راه چاره تاکيد کرد               

تظاهرات با شعار مرگ بر                      
کاپيتاليسم و زنده باد سوسياليسم و       
دست زدن تظاهرکنندگان به پايان       

تظاهرکنندگان به توافق          .  رسيد
رسيدند که اين تجمعات اعتراضی     

 نوامبر در پاساژ مرکزی       ۵را تا    
دبير تشکيالت   .  شهر ادامه دهند     

حزب در سوئد شهال نوری و                  
ساير کادرهای حزب در                            
گوتنبرگ در اين تجمعات شرکت       

  .ميکنند

 هلند

آمستردام در اينروز شاهد يکی از       
پرجمعيت ترين اعتراضات خود        

فعالين حزب با حمل پرچم           .  بود
حزب با عکسهای مارکس و                   
منصور حکمت در اين                                

. اعتراضات شرکت کردند                     

. اطالعيه حزب وسيعا پخش شد          
طبق گزارش حامد محمدی، از             
کادرهای حزب، مردم معترض           
عصبانيت خود را با شعارهای              
ضد سيستم موجود ابراز ميکردند       
و در مباحثی با يکديگر داشتند               

يکبار .  تشنه آلترناتيو مترقی بودند   
ديگر ميبينيم که آلترناتيو                            
مارکسيسم، سوسياليسم و کمونيسم     

کارگری 
١٩صفحه   
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  .چگونه بايد هر چه بيشتر عنوان و پراتيک شود

 انگلستان

 نفر در مقابل کليسای سنت پل که نزديک به مرکز                   ٣٠٠٠در لندن بيش از        
ما «:  شعار اصلی اين گردهمآيی اعتراضی بود     .  مالی پايتخت است تجمع کردند    

دانشجويان، .  »بانکها را نجات ميدهند و ما را ميفروشند        « و   » درصد هستيم  ٩٩
. بيکاران، جوان و بازنشسته و حتی توريستها در اين اعتراض شرکت کردند                

اگر به حرف ما گوش ندهند، اينجا              «برخی از شرکت کنندگان ميگفتند که              
  .«اين يک جنبش جهانی است. اين جنبش آمده که بماند. ميمانيم تا گوش کنند

 

فعالين حزب با باندرولها و پرچم حزب با شعارهای مرگ بر سرمايه داری و                 
زنده باد سوسياليسم در اين تجمع اعتراضی شرکت کردند و اطالعيه حزب را              

  .پخش کردند
 

 آلمان

 اکتبر بيش از دو هزار نفر در ميدان شهرداری هامبورگ در                      ١۵در روز    
اعتراض به سياستهای دولتهای سرمايه داری و در اعتراض به نابرابری، فقر             

کادرهای حزب با برافراز داشتن پرچم             .  و رياضت اقتصادی تجمع کردند         

 .حزب بهمراه عکس مارکس و منصور حکمت در اين اعتراض شرکت کردند
 

 کميته خارج کشور -حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ اکتبر ١۶

٢٢۵شماره   
 

 

 انقالب کمونيستى 
 

محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر             
وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه                  

انقالب کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه                    .  است
بازار، مبادله  .  ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد        

بجاى توليد براى سود، توليد        .  کااليى و پول حذف ميشوند       
براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه            

کار، که در جامعه سرمايه دارى براى             .  انسان ها مينشيند    
اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده             
کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق             
و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن                          

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم       .  زندگى انسانى ميدهد  
گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى              

از هرکس  .  و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود         
به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک                    

 .اصل اساسى جامعه کمونيستى است
 

نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از                      
کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان           .  ميان ميرود 
شکوفايى هر فرد به شرط شکوفايى جامعه بدل          .  باز ميشود 

مرزهاى .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است         .  ميشود
ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول              

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون               .  انسانى ميگيرد  
مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و          

 .اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد انسان ها
 

تظاهراتهای ضد کاپيتاليستی در 
 ...جهان 



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ا      13در تاريخ     .  اکتبر تظاهراتی ب
اد                 ح زب ات ن ح ي ال ع ت ف رک ش
کمونيسم کارگری و نيروهای چپ      
ه               ت ف ن ه ي رای دوم و اپوزيسيون ب
زل              ن ل درب م اب ق ی در م وال ت م

زار شد      . محمود رضا خاوری برگ

در اين تجمع اعتراضی تعدادی از     
ا صحبت های               ان ب شرکت کنندگ
ه حضور              راضشان را ب خود اعت

 . خاوری در کانادا اظهار داشتند

 

هما ارجمند مسدول کمپين بستن            
سفارت خانه های جمهوری                     
اسالمی از سخنرانان اين تجمع              

: اعتراضی از جمله اعالم کرد              
پولهای دزديده شده توسط                       "

. خاوری ثروت مردم ايران است         

اين پولها به کارگرانى تعلق دارد          
که حقوق شان پرداخت نميشود و          

اين .  در فقر دست و پا ميزنند                
پولها به کودکانى تعلق دارند که             

اين پولها به    .  در خيابانها ميخوابند   
جوانانى تعلق دارد که اينده اى                

غارت و چپاول اموال             .  ندارند
مردم ايران توسط خاوری ها فقط         
محدود به خارج کردن ثروت                  

خاوری .  مردم از ايران نميباشد         
 در ايران ثروت         ،قبل از خروج     

مردم را صرف خريد تسهيالت             
برای گروه های تروريستی خارج      

 

دومين تجمع اعتراضی در  گزارشی از
 مقابل منزل خاوری

کانادا و هيچ کشور       .  کشور ميکردند  
ديگری نبايد محل امنی برای خاوری        

 قاتل  ،و هيچ يک از سران تروريست       
. و چپاولگر جمهوری اسالمی باشد           

بايد با اعتراضات گسترده و اعمال              
فشار به مقامات دولت کانادا خواهان          
دستگيری و محاکمه خاوری ها و                 

. ديگر سران جمهوری اسالمی شويم        
حساب های بانکی اين عمال                             

. جمهوری اسالمی بايد مسدود شود            
بايد تمام سران رژيم از سازمان های          
جهانی اخراج شوند چرا که اينها                    

 ". نماينده مردم ايران نيستند

در ادامه تظاهرات تعداد ديگری از             
. شرکت کنندگان سخنرانى کردند                

تمامی شرکت کنندگان دولت کانادا را       
برای ميزبانی خاوری محکوم کرده و       
خواهان دستگيری و محاکمه فوری            

 .خاوری و ديگر سران رژيم شدند

 

ما دولت کانادا را برای مماشات با                

خاوری و ديگر سران جمهوری                    
جواب ما به     .  اسالمی محکوم ميکنيم    

کسانی که خواستار برگرداندن                       
بر : "خاوری به ايران هستند اين است     

گرداندن خاوری به ايران چاره درد            
شما از چه کسی ميخواهيد که         .  نيست

ازسران .  خاوری را محاکمه کند              
جنايتکار جمهوری اسالمی؟ از                     
سرکردگان قتل و غارت و چپاول؟              

٢٢۵شماره   
تک تک اين سرکردگان خود بايد به جرم جنايت عليه بشريت و                       
غارت و چپاول اموال مردم در دادگاه های منتخب مردم و                                   

جنايتکار و غارتگر نميتواند       .  دادگاههای بين المللی محاکمه شوند        
 . جنايتکار و غارتگر ديگری را محاکمه کند

 

الزم به ذکر است که با برپا داشتن تظاهرات متوالی مقابل منزل                     
 خاوری نيز تعداد پليس مخفی های جلو درب خانه اش را                ،خاوری

  .افزايش داده است

 

 واحد کانادا –تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 2011 اکتبر 15

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 !نه به اعدام
ر آن                          ي ي غ ل ت يست در مورد وساي آيا الزم ن

د         کن ي  ،نظامی که تمامی اين جنايات را توليد م
ايش در                   که آهنگ ست ن عميقا انديشيد؛ تا اي
ا اعدام             باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که ب
راد                    رای اف ا را ب کاران؛ ج ت اي ن يکدسته از ج

بعدی باز ميکند؟                                              
 

 کارل مارکس

 

 آثار 
!منصور حکمت را بخوانيد  

 

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

.آموزش است  
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  www.m-hekmat.com/ 


