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 ٢٠١٢اول مه 
 

امسال کارگران در ابعاد جهانى ترى عليه اعمال سياست          
ریاضت اقتصادى و مجازات جمعى کارگران سخن                     

به همان درجه که اعالم نفرت از سرمایه دارى                .  گفتند
وسيع تر بود به همان درجه حس همسرنوشتى طبقاتى و             

از آمریکا تا    .  انترناسيوناليسم کارگرى بيشتر موج ميزد       
. آسيا و اروپا کارگران حرفهاى کمابيش مشابهى زدند                

 ،براى بهبود و رفاه           ،عليه سياست ریاضت اقتصادى        
براى تغيير قانون کار به نفع              ،براى افزایش دستمزدها    

 ،عليه دولتها     ،عليه قراردادهاى کوتاه مدت           ،کارگران
عليه راسيسم و تفرقه              ،عليه نفس جامعه کاپيتاليستى         

 . نژادى در تریبونهاى اول مه سخن گفته شد
 

تشدید بحران سرمایه دارى و امواج بيکارى و فقر                          
گسترده ابهام بزرگى باالى سر جوامع و بویژه                                  

. کشورهائى که وضعيت وخيم ترى دارند قرار داده است         
موج اعتصابات و اعتراضات گسترده تر و رادیکال تر             

 . در راهند
 

در ایران عليرغم اختناق وسيع و سياستهاى سرکوبگرانه         
در شهرهاى  .  نشانى از ارعاب دیده نشد       ،قبل از اول مه    

کردستان کارگران و فعالين کارگرى بطرق مختلف                     
در شهرهاى دیگر    .  تالش کردند اول مه را برگزار کنند         

و برخى مراکز صنعتى کارگران اول مه را به اشکال                  
محافل و کانونها و تشکلهاى           .  گوناگون برگزار کردند     

کارگرى انواع قطعنامه صادر کردند و صدایشان را با               
صداى طبقه کارگر جهانى هماهنگ و بر خواستها و                    

 . سياستهاى اساسى طبقه کارگر تاکيد کردند
 

همزمان تيک تيک بمب فقر و گرانى و بيکارى حتى                    
حکومتيها را به وحشت انداخته و جنگ باالئى ها را                      

این بمب منفجر     ،راه دورى نباید رفت    .  تشدید کرده است  
 . *ميشود

  ،يادداشت سر دبير

 
 
 

  ،قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب
 

شورای پايه گذاری    
  سوسياليستی -حکومت کارگری 

 
 

 در باره قطعنامه حزب پيرامون
 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

 

 پاسخ به برخى سواالت
 

 با هيئت دائر حزب
 ٢صفحه سياوش دانشور                                      ،آذر ماجدى ،على جوادى
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  !ماه دستمزد معوق 3

 تهران 5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 
 !عدم تمديد قراردادها، عدم پرداخت سنوات و اضافه کاری

 

 کارگران جنرال مکانيک
 ماه دستمزد معوق،  4

 !تهديد و اخذ تسويه های دروغين



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

شوراى پایه    "  :يک دنياى بهتر       
 -گذارى حکومت کارگرى                       

به چه معنى است؟       "  سوسياليستى
آیا این تعبير نميتواند در ذهن                   

" دولت در تبعيد  "مردم اشکالى از    
را تداعى کند؟ مگر قرار نيست              
سوسياليسم در ایران و توسط طبقه      

 کارگر مستقر شود؟
 

شورای پایه گذاری   "  :على جوادى 
" سوسياليستی  –حکومت کارگری   

همان است که در بيانيه و طرح              
. دفتر سياسی حزب قيد شده است         

تالشی است برای شکل دادن به             
سوسياليستی   –آلترناتيو کارگری     

در مقابله با آلترناتيو بورژوایی و         
کاپيتاليستی در فردای رژیم                      

تالشی است برای جمع        .  اسالمی
آوری نيرو به گرد این پروژه در           

تالشی است  .  شرایط حساس کنونی  
برای شکل دادن به صف و                        
اردوی کمونيسم و کارگر در                   
قامت نيروهای مدعی حکومت              

تالشی است برای شکل . آتی ایران
دادن به آلترناتيوی که متضمن                
آزادی و برابری و رفاه همگان              

تالشی است برای طرح و         .  است
قرار دادن آلترناتيو کارگر و                    
سوسياليسم در مقابل جامعه و                  
دعوت از همه نيروها و کارگر و          
توده های مردم آزادیخواه و                      

اعالم .  برابری طلب به این اردو        
آمادگی صف کمونيسم و کارگر            
است برای شکل دادن به حکومتی       

سوسياليستی در فردای     –کارگری  
. سرنگونی رژیم اسالمی است              

ابراز وجود آلترناتيوی است که            
ميتواند نقطه اميد کارگر و توده              
مردم زحمتکش در تالش شان                
برای خالصی از رژیم اسالمی و        
سرمایه بر سرنوشت و مقدراتشان      

این مجموعه و بسياری              .  باشد

 

 در باره قطعنامه حزب پيرامون
 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

 

 پاسخ به برخى سواالت
 با هيئت دائر حزب

شورای "دیگر هدف و معنای         
پایه گذاری حکومت کارگری         

  .است" سوسياليستی –
 

چه استنباطی از    "  مردم"اینکه  
این طرح بگيرند تماما به تالش      

 –ما مدعيان حکومت کارگری      
سوسياليستی آتی ایران                         

اگر ما خوب کار          .  برميگردد
مسلما مخالفين این طرح       .  کنيم

نميتوانند چنين تلقی ای از این          
پروژه را به یک تبيين رایج در       
هيچ گوشه ای از جامعه تبدیل          

اما در عين حال باید گفت       .  کنند
که دولت در تبعيد تعریف                   

معموال .  خاص خود را دارد         
دولتی است که ساقط شده است        
و بخشهایی از آن خود را در             

. تبعيد مستقر کرده است                      
شورای پایه گذاری حکومت            

سوسياليستی چنين     –کارگری   
از چنين     .  پروژه ای نيست         

. موقعيتی نيز برخوردار نيست     
تالشی است برای شکل دادن           
به حکومت آتی ایران در                     
فردای سرنگونی رژیم                        

تالشی .  دولت نيست   .  اسالمی
است برای شکل دادن به                      

تالشی است  .  آلترناتيو کارگری 
برای طرح مقبوليت و                           

 –مطلوبيت حکومت کارگری        
سوسياليستی در تحوالت                    

به این اعتبار و به                .  جامعه
" دولت در تبعيد    "طریق اولی     

برای اینکه دولت شود       .  نيست
باید رژیم اسالمی سرنگون              
شده و قدرت سياسی به تصرف      
اردوی چپ و کمونيسم و                    

. کارگر در جامعه در آمده باشد      
این پيش شرط تبدیل این                       

. آلترناتيو به قدرت دولتی است      
دولت در    "و برای اینکه به             

٢۵٣شماره   

خدای "تبدیل شود باید                  "  تبعيد
. از قدرت ساقط شده باشد         "  ناکرده

اما چنين تلقی ای از این طرح                       
مترادف با دميدن شيپور از دهانه              

  .گشاد آن است
 

به نظرم جامعه چنين تصویری از            
جامعه .  این طرح نخواهد داشت            

روشن و بدون پيچيدگی خاصی                 
کمونيستها دارند    "خواهد گفت که          

تالش ميکنند حکومت خودشان را           
این تصویر واقعی تر       ."  شکل دهند  

  .است
 

مگر قرار نيست            "پرسيده اید            
سوسياليسم در ایران و توسط طبقه          

مسلم است که    "  کارگر مستقر شود؟   
حکومت سوسياليستی و جامعه                  
سوسياليستی مورد نظر ما در ایران       
و با نيروی طبقه کارگر و کمونيسم          
در پس تالطمات سياسی جامعه                  

اما چه کسی گفته     .  مستقر خواهد شد  
است که تالش برای شکل دادن و یا          
پایه گذاری حکومت فردا هم منوط          

آیا تمام   .  به حضور در ایران است        
تالش تاکنونی ما در عين حال                      
بخشی از پروسه شکل دادن به                    
آلترناتيو کارگری و سوسياليستی در      
فردای سرنگونی رژیم اسالمی                 
نبوده است؟ چه کسی گفته است که           

باید      ،ما کمونيستها         ،ما کارگران    
صبر کنيم تا رژیم اسالمی سرنگون       

سپس به ایران بازگردیم و                 ،شود
" پایه گذاری "آنگاه تالش خود برای     

سوسياليستی را    –حکومت کارگری   
آغاز کنيم؟ چرا هر تعداد از                           
ناسيوناليستها و بورژواها ميتوانند          
از هم اکنون و در هر گوشه ای از             
جهان مدعی قدرت سياسی آتی شوند      
و آلترناتيو خودشان را از هم اکنون         
پایه گذاری کنند؟ اما زمانيکه به                 
کمونيستها و کارگران ميرسد هزار        

و یک بهانه برای جلوگيری از              
تالش ما منادیان آزادی و سعادت         
و خوشبختی جامعه از حاشيه                 

ماهيت این    .  جامعه بلند ميشود       
این بهانه   .  تالشها را باید شناخت      

ها گوشه ای از مخالفت خوانی با          
ادعای کمونيسم و کارگر برای              
تصرف قدرت سياسی و استقرار        

سوسياليستی   –حکومت کارگری     
 .  است

 
حزب اتحاد          :يک دنياى بهتر        

کمونيسم کارگرى براى قدرت              
. سياسى استراتژى روشنى دارد         

آیا این سند با استراتژى حزب در         
تناقض نيست؟ نميتوان اینطور             
فرض کرد که این سياست به                   
جبهه و یا بلوکى از چپ منجر و            
 در تقابل با استراتژى حزب است؟

 
ابتدا بهتر است                 :آذر ماجدى     

بگویيم استراتژی حزب چيست و        
بعد ببينيم که آیا این طرح با                       
استراتژی حزب در تناقض هست       

حزب برای سرنگونی          .  یا نه    
انقالبی رژیم اسالمی و                               
سازماندهی یک انقالب کارگری        
تالش می کند که در نتيجه آن بر            
ویرانه های نظام سرمایه داری             
یک جمهوری سوسياليستی را پایه   
گذاری کند؛ جمهوری                                  
سوسياليستی نظامی است که از            
نظر سياسی بر مبنای کنگره                   
سراسری شوراهای مردم اداره           

این استراتژی و هدف        .  می شود  
برای رسيدن   .  نهایی حزب است     

به این هدف حزب یک مبارزه               
دائمی، قاطع و رادیکال را در                
عرصه های مختلف سياسی،                 
تئوریک، ایدئولوژیک و                           

. سازماندهی به پيش می برد                   

٣صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

حزب می کوشد تا خود را برای             
کسب قدرت سياسی آماده و مجهز        
کند، خود را در دسترس مردم و            
جامعه قرار دهد تا مردم نه تنها               
آنرا بشناسند و به آن اعتماد کنند،          

 .بلکه آنرا انتخاب کنند
 

این یک توضيح فشرده از                          
آیا این     .  استراتژی حزب است        

قطعنامه و تالش برای تحقق آن با         
این استراتژی در تناقض است؟             

این قطعنامه  .  پاسخ من منفی است    
و طرح همانگونه که علی جوادی        
در پاسخ به سوال فوق توضيح                
داده است، تالشی است برای                   

 -طرح آلترناتيو کمونيستی                       
این .  کارگری برای آینده ایران           

طرح می خواهد به مردم و جامعه        
اعالم کند که کمونيسم خواهان                
چگونه نظامی است، چگونه به              
خواستهای مردم پاسخگو است و          
در عين حال، از همه مهمتر،                   
آماده است تا قدرت را بدست                    

مساله قدرت آن مقوله کليدی     .  گيرد
تا زمانيکه حکومت                 .  است

سوسياليستی در جامعه       -کارگری
مستقر نشود، هيچ سخنی از                      
آزادی، برابری و رفاه، یعنی                   
خواستهای پایه ای مردم، در ميان        

لذا ساقط کردن           .  نخواهد بود     
حکومت بورژوایی و استقرار               
حکومت کارگری بر ویرانه های         
آن پيش شرط هرگونه پيشرفت               
واقعی بنفع مردم و طبقه کارگر             

بنابراین ضروری است که       .  است
در مقابل اینهمه آلترناتيو های                 
رنگارنگ بورژوایی، آلترناتيو            
کمونيستی هم در مقابل جامعه                 
گذاشته شود و به مردم این امکان          

 .داده شود تا انتخاب کنند
 

در تصویب و طرح این قطعنامه،        

 

 در باره قطعنامه حزب پيرامون
 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

 

 ...پاسخ به برخى سواالت 
 با هيئت دائر حزب 

حزب این مقوالت را در نظر           
بورژوازی از هر    .  داشته است 

رنگ و بویی، هميشه چشم به          
چهار نفرشان که     .  قدرت دارد  

دور هم جمع می شوند از                     
اما نه  .  قدرت صحبت می کنند     

تنها بورژوازی، بلکه به یمن           
سرکوب خشن و دیرینه                        
کمونيسم، حتی بخشی از جنبش     
چپ و کمونيستی نيز قدرت را        
یک ميوه ممنوعه برای طبقه           
کارگر و کمونيسم بشمار می            

چرا طبقه کارگر و               .  آورد
کمونيست ها نباید آماده خيز              
برداشتن برای کسب قدرت               
سياسی باشند؟ چرا باید هميشه        
در انتظار یک روز موعود               
کمونيست ها در حاشيه مبارزه       
برای قدرت قرار گيرند و عمال      
طبقه کارگر به سياهی لشکر یا       
گوشت دم توپ بورژوازی بدل      
شود؟ این یک سوال اساسی و          
مهم است که بویژه در این                   
دوران آلترناتيو سازی توسط          
اپوزیسيون بورژوایی و                      
دولتهای غربی، دارای اهميتی       

. صد چندان می شود                              
و بين     "  خودی"بورژوازی     

المللی دارند برای مردم                       
آلترناتيو می سازند و با تمام              
قدرت رسانه ای، لشکری و              
مالی خود در تالشند که این                
 .آلترناتيو را به مردم حقنه کنند

 
آیا در چنين شرایطی مجاز                
است که کمونيست ها دست               
روی دست بگذارند و فقط به            
افشاء گری از رژیم و                            
اپوزیسيون ارتجاعی آن اکتفاء       
کنند؟ آیا کار کمونيستها فقط              
افشاءگری و اشاعه حقيقت                
است؟ چنين تصوری از                      

٢۵٣شماره   

کمونيسم و فعاليت کمونيستی بنظر          
من هيچ ربطی به کمونيسم مارکس          

یکی از مهمترین تزهای              .  ندارد
." تغيير جهان است      "مارکس امر       

تمام افشاءگری ها و اشاعه حقيقت           
توسط ما کمونيستها باید منجر به               
یک تغيير اساسی در زندگی مردم            
شود؛ در زندگی جامعه و دنيایی که         

در غير     .  در آن بسر می بریم                
اینصورت کار ما به یک فعاليت                

  .نيکوکارانه کاهش می یابد
 

کمونيسم هميشه و بویژه در شرایط          
تندپيچ های سياسی باید برای                        
برداشتن قدم های بزرگ و خيز                  

این .  برداشتن برای قدرت آماده باشد    
بخشی از صورت مساله و صورت        

. وظایف فعاليت کمونيستی است              
اکنون یکی از آن تندپيچ های اساسی  

دنيا در شرایط ویژه و                     .  است
پرتحولی بسر می برد؛ بحران                    
اقتصادی تمام دنيا را فرا گرفته                  
است؛ در یک منطقه مهم سياسی در        
سطح جهان، خاورميانه و شمال                
آفریقا، خيزش های توده ای شکل             
گرفته است و قدرت در حال دست            
بدست شدن است؛ خطر جنگ و                
حمله نظامی به ایران هنوز باالی             
سر جامعه است؛ در چنين شرایطی        
کمونيستها نمی توانند دست روی              
دست بگذارند و به کار تبليغی و                 

باید پروژه    .  افشاءگری بسنده کنند      
های بزرگتری را تعریف کرد و                

 .دست بکار انجام آن شد
 

قطعنامه شورای پایه گذاری                         
سوسياليستی   -حکومت کارگری         

تالشی برای تعریف چنين پروژه ای      
حزب با درک شرایط حساس       .  است

و خطير کنونی، بر آن شد که پروژه        
ای را تدوین کند تا کمونيسم و چپ            
انقالبی بتواند در مقابل آلترناتيو                

سازی بورژوازی قد علم کند و              
بعنوان یک آلترناتيو معتبر در               

همانگونه .  مقابل جامعه قرار گيرد   
که بارها توضيح داده ایم، این                 
طرحی برای اتحاد چپ در یک            

چنين .  سازمان یا جبهه نيست             
طرحهایی نه مطلوب و نه ممکن          

تئوری و پراتيک هر دو            .  است
پوچی چنين طرحهایی را اثبات            

ممکن است پرسيده       .  کرده است   
جبهه   -شود اگر اتحاد سازمانی          

  ای مد نظر نيست، پس چيست؟
 

این طرح می کوشد کليه جریانات       
کمونيست و چپ انقالبی را حول         
آنچه به آن معتقدند گرد آورد؛                 
سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی،        
سازماندهی انقالب کارگری،                
ایجاد یک جامعه سوسياليستی که        
بشکل شورایی اداره می شود،              
نقاط مشترک بسياری از این                   

موارد مورد    .  سازمان ها است       
اختالف بر سر نکات دیگر یا                  
تعبير متفاوت از سوسياليسم و               

اما بر سر نکات    .  غيره نهفته است  
فوق یک توافق عمومی ميان                  
جریانات کمونيستی و چپ انقالبی     

بنابراین می توان      .  موجود است  
انتظار داشت که این جریانات، در      
عين حالی که سازمان و برنامهء          
خود را حفظ کرده اند، حول این            
قطعنامه گرد آیند و برای ایجاد              

این .  چنين آلترناتيوی تالش کنند       
. یک امر مطلوب و شدنی است            

اگر این سازمانها و جریانات                  
اراده کنند، می توان این طرح را          

 .به پيش برد
 

گردآمدن چنين سازمانهایی حول         
این طرح لرزه بر اندام رژیم                   
اسالمی و اپوزیسيون بورژوایی         

۴صفحه آن چه در              



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

سطح کشوری و چه در سطح بين         
دوری .  المللی خواهد انداخت           

گزیدن از قدرت و تن ندادن به                 
دیالوگهایی بر مبنای چنين پروژه         
هایی از تبليغات دائم ارتجاع                    

ما نباید اجازه دهيم که این           .  است
. شرایط بيش از این ادامه یابد                  

بعالوه، طرح و جدیت یافتن چنين        
آلترناتيو در دل مردم و طبقه                    
کارگر نور اميد می تاباند؛ امکان         
تغيير را در اذهان دست یافتنی               

یک مانع اصلی در           .  می سازد   
مقابل جنبش سرنگونی مردم، عدم      
وجود یک آلترناتيو و رهبری                 

این طرح می تواند     .  مشخص است 
حکومت .  این خالء را پر کند               

سوسياليستی به یک         -کارگری    
امر واقعی، زمينی و متعلق به                 

 .امروز بدل می شود
 

بعضا ميگویند      :يک دنياى بهتر     
این اقدام نوعى کپى بردارى از              
اقدامات نيروهاى دست راستى              

چپ .  براى آلترناتيو سازى است       
آیا .  به این شيوه آلترناتيو نميسازد       

اینطور است؟ حزب چه هدفى را          
از طرح چنين سياستى دنبال                    
ميکند و محور اصلى آن                              

 کدامست؟ 
 

خير اینطور          :سياوش دانشور    
این استدالل فقط بى پایه            .  نيست

نيست بلکه رواج نوعى تسليم                  
طلبى در مقابل راست و اشاعه               
سياست دست روى دست گذاشتن         

بحث برسر  .  و کارى نکردن است    
اوال راستها  .  نيست"  کپى بردارى "

قرار نبوده و نيست روى پاى                   
خودشان و با اتکا به نيروى مردم         
و مکانيزم انقالبى به قدرت                       

آنها قرار است با        .  نزدیک شوند  
عناوین مختلف توسط دولتها و               

 

 در باره قطعنامه حزب پيرامون
 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

 

 ...پاسخ به برخى سواالت 
 با هيئت دائر حزب 

نهادهاى دست راستى و با اتکا        
به نورپردازى رسانه هاى                 

ثانيا اگر    .  نوکر مطرح شوند      
آمریکا و ناتو به ایران حمله              
نکنند دکان این آلترناتيو راست       

این نيروها تتمه      .  تخته ميشود  
ارتجاع بورژوازى اند که در          
دوره باز شدن قدرت سياسى            
براى طبقه حاکم مطلوبيت                 

بخشى از   .  دورانى پيدا ميکنند    
آنها بيرون حکومت اند و                    
بخشى هنوز بند نافشان را با              

. رژیم اسالمى قطع نکرده اند         
" آلترناتيو"ثالثا تنها کلمه                    

. نيست"  کپى بردارى  "بيانگر   
 ،طبقه کارگر                   ،کمونيستها

اردوى انقالبى روى دوش                 
حمایت سازمانهاى جاسوسى و      
پنتاگون و دول غربى سر کار          

این نيرو اگر قوام          .  نمى آیند   
بگيرد و در سطح جامعه                      
مطرح شود تنها روى دوش              
انقالبيگرى و نفى وضع                      
موجود و اتکا به نيروى مادى          
انقالب کارگرى ميتواند جلو            

تئورى از        ،و باالخره   .  برود
پيش و نسخه اى براى تمام                 
فصول از جانب کمونيستها که        

" چگونه آلترناتيو ميسازند            "
هدف سياسى و       .  وجود ندارد   

برنامه عملى جنبش کمونيستى       
 ،کارگرى در طول تاریخ خود       

بر نقد بنيادهاى جامعه سرمایه        
هر جا  .  دارى مبتنى بوده است     

این نقد پایه اى به نيروى مادى         
و راه حل اجتماعى تبدیل شود         
آلترناتيو کارگرى شکل                       

سوال اینست تحت          .  ميگيرد
شرایط هاى مختلف چگونه               
ميتوان راه حلهاى دست ساز            

به     ،بورژوائى را عقب راند          
و راه حل                ،شکست کشاند     

٢۵٣شماره   

کارگرى را نفيا و اثباتا در مقابل                
 جامعه در حال تحول قرار داد؟ 

 
از نظر ما اساس این حرکت جدال            

جامعه اى   .  برسر افق جامعه است       
که دستخوش تغيير است روى دهها         
راه حل قطبى نميشود بلکه بطور              
کلى و اجتماعا روى راه حلهاى چپ       

همين نکته   .  و راست قطبى ميشود       
نيز در گرو اینست که راه حل چپ           
و از نظر من افق کمونيستى تغيير            
جامعه خود را به صحنه سياست                
سراسرى رسانده باشد و خود را در         
قلمرو ماکرو بعنوان یک انتخاب              
جدى و مادى در دسترس قرار داده          

در غير اینصورت مردم               .  باشد
 ،عموما و طبقه کارگر خصوصا              

عليرغم جانفشانى ها و فداکاریها در       
به آنچه که هست               ،دوره انقالبى   

نميتوان فرض کرد   .  رضایت ميدهند 
که کمونيسم و راه حل کارگرى در           
صحنه سياسى غائب باشد و                          
همزمان جامعه به راست                                
پنتاگونيستى و حتى به اشکالى                    
تلطيف شده از جمهورى اسالمى              

ما نميتوانيم صرفا به     .  رضایت ندهد 
نقد اصولى نيروهاى دست راستى           

با تمام اصوليت     ،این نقد .  بسنده کنيم 
الزم است اما کافى        ،و درستى اش   

نيست و نهایتا نقدى در حاشيه                      
مثل اینست که      .  جامعه خواهد بود     

کارگران طومار بنویسند و امضا             
جمع کنند که کارگران به                                 
دستمزدهاى چند مرتبه زیر خط فقر       
انتقاد دارند اما حاضر نيستند براى          
افزایش دستمزد و بيرون کشيدن               
گوشه اى از حقوق حقه شان از                   

 ،حلقوم بورژوازى متشکل شوند             
کنترل کارخانه ها را      ،اعتصاب کنند 

بدست گيرند و دست به تظاهرات و         
واضح !  جدال با بورژوازى بزنند        

است که با این سياست حتى یک                 

لقمه نان به سفره خانواده کارگرى      
 . اضافه نميشود

 
حرف روشن حزب ما اینست که          
کارگر بعنوان یک طبقه و اردوى       
آزادیخواهى و انقالبى باید بعنوان       
یک راه حل متمایز سياسى خود            

. را در قلمرو سراسرى طرح کند       
پرچم این راه حل متمایز تنها                   
ميتواند آلترناتيو کارگرى در                  

. مقابل آلترناتيو بورژوائى باشد          
بحث برسر قد علم کردن نيروى           
اجتماعى اى است که براى گوشه        
گوشه جامعه پاسخ متفاوت خود            
را دارد و پاسخ نيروهاى دست              

بحث برسر   .  راستى را نميپذیرد     
قطبى کردن جامعه حول دو افق            

بحث .  بورژوائى و کارگرى است    
جدال برسر قدرت سياسى و پس           

بحث .  ننشستن از این جدال است       
برسر منزوى کردن و شکست              
دادن تالشهاى ارتجاعى نيروهاى      

تجارب انقالب  .  دست راستى است  
و همينطور        ۵٧ایران در سال          

تجارب خيزشهاى توده اى سالهاى  
اخير در خاورميانه و شمال آفریقا       
و حتى تجارب اعتراضات                       
کارگرى در اروپا نشان ميدهد که        
بدون وجود یک آلترناتيو قدرتمند       
و قابل دیدن و قابل انتخاب براى           

بورژوازى ميتواند به                 ،جامعه
کثيف ترین شيوه ها مرتجع ترین         
نيروهاى ضد کارگر و ضد                     

. جامعه را سر کار بياورد                         
کمونيستها نميتوانند در این دوران      
متالطم به کتابخانه هایشان بروند        
و نظاره گر به مسلخ بردن طبقه            
کارگر و جامعه براى دور جدیدى       

هر درک متوسط سياسى         .  باشند
از وضعيت کنونى ميتواند بفهمد          
که این اوضاع بدون دخالت                     

۵صفحه کارگر و                



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

کمونيسم به کدام نتایج خواهد                   
رسيد و چه آینده هولناکى ميتواند          

محور سياست    .  در انتظار باشد       
حزب ما تقابل با اردوى راست در       

ما .  جدال برسر آینده جامعه است       
به هر بهانه اى که هر               ،ميگوئيم

 ،کسى ميتواند خودش را قانع کند         
. جایز نيست صحنه را واگذار کنيم     

پيروزى ما نه محتوم است و نه با          
مبارزه .  این تالشها قطعى است         

طبقاتى در ایران سير پيچيده اى            
را طى خواهد کرد و در این مسير        
کمونيستها و طبقه کارگر                            
محدودیتهاى خود را باید سریعا             

یکى از این             .  برطرف کنند      
محدودیتهاى جدى عدم طرح خود       
بعنوان یک آلترناتيو متمایز و                 
اعالم جنگى علنى و روشن به                

ما ميخواهيم     .  بورژوازى است    
سياست ایران را حول جنبش و               
اهداف و سياستها و افق متمایزى          

ما تالش داریم به            .  قطبى کنيم   
روندى شکل دهيم که دنيا ببيند که         

برخالف مصر و تونس      ،در ایران 
کمونيستها و        ،و بسياى کشورها      

سوسياليستها و کارگران یک پاى         
قدرت سياسى و یک آلترناتيو                  

نه فقط ميتوانند در       .  واقعى هستند  
کنفرانسها و اجتماعات علنى شان        
وسيع ترین و خوشنام ترین                       
شخصيت هاى سياسى و رهبران          
کارگرى و رهبران جنبشهاى                 
اجتماعى را گرد بياورند بلکه                 
دقيقا با همين اقدام اعالم ميکنند که       
در مقابل طرحهاى بورژوازى              
ایستاده اند و پياده کردن طرحهاى        
بورژوازى در ایران با یک مانع           

 .  جدى روبروست
 

ما توجه جدى کليه نيروهاى                     
انقالبى را به اهميت چنين تالشى          

بحث ما اینست که        .  جلب ميکنيم  

 

 در باره قطعنامه حزب پيرامون
 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

 

 ...پاسخ به برخى سواالت 
 با هيئت دائر حزب 

یک رگه مشترک کليه                           
نيروهاى حقيقتا انقالبى و                   
سوسياليست نفى حاکميت                   
بورژوائى در ایران و ایجاد              

این .  حکومتى کارگرى است       
نيروها ميتوانند بعنوان                         
جریانات مستقل بعنوان اجزا           
یک نيروى متحد در تقابل با              
کليت راست و آلترناتيو راست        
قد علم کنند و پرچم متمایزى را       

هر .  در مقابل جامعه قرار دهند    
درجه پيشرفت در چنين روندى     
کارگر و سوسياليسم را در                 
مقياس جامعه مطرح تر و                  
تالشهاى بورژوازى را سخت        

ما ميگوئيم     .  تر خواهد کرد        
ضرورى است در مقابل کليت        
راست و سرمایه داران                         
سنگربندى محکمى ایجاد کرد        
و پرچمى را برافراشت که در         
متن تقابل طبقات اجتماعى                 
برسر قدرت سياسى اميد به               
سوسياليسم را بعنوان یک راه         
حل مطلوب و ضرورى عينى         

 . تر کند
 

احزاب        :يک دنياى بهتر             
سياسى انقالبى و سرنگونى              
طلب و یا احزابى که خود را             
سوسياليست و کمونيست                    

اختالفات سياسى و              ،مينامند
نگرشى و بخشا جنبشى دارند و    
پروژه هاى متفاوتى را دنبال            

آیا این سند هدفش ایجاد     .  ميکنند
یک نوع اتحاد چپ و کمرنگ         
کردن این تفاوتها است؟ اگر              

ایجاد اردوئى در دفاع از             ،نه
آلترناتيو کارگرى چگونه این          

 تفاوتها را در نظر ميگيرد؟ 
 

کمونيسم              :على جوادى            
کارگری اساسا بر مبنای تمایز       

٢۵٣شماره   

طبقاتی و جنبشی خود با سایر                      
کمونيستهای غير کارگری و تاکيد           
بر هویت کارگری کمونيسم شکل             

طرح .  گرفته و تعریف شده است           
شورای پایه گذاری حکومت                        

سوسياليستی تالشی        –کارگری      
برای مخرج مشترک گيری و یا                 

از "  درک مشترک    "رسيدن به          
سوسياليسم یا حکومت کارگری                

ما تعبير و تلقی روشن و داده       .  نيست
شده خودمان از سوسياليسم و                       

. حکومت کارگری را داریم                         
سوسياليسم در درجه اول برای ما             

تبدیل مالکيت  .  لغو کار مزدی است     
خصوصی بر ابزار کار و توليد و             
توزیع به مالکيت و دارایی جامعه            

بجای توليد برای سود توليد          .  است
برای رفع نيازهای همگان می                    

سوسياليسم برای ما جامعه          .  نشيند
هر کس به اعتبار          "ای است که          

انسان بودن و چشم گشودن به                       
به یکسان از کليه            ،جامعه انسانی  

مواهب زندگی و محصوالت تالش         
." جمعی برخوردار خواهد بود                 

همين تعبير هم در بيانيه و قطعنامه          
به این اعتبار ما نه          .  قيد شده است    

قصد کم رنگ کردن تفاوتهای داده           
شده خود را با سایر جریانات                        

داریم و نه هدفمان ایجاد یک       "  چپ"
و نه چنين   .  دیگر است "  اتحاد چپ "

  .مجاز است" سوء تفاهمی"تعبير و 
 

ما به دنبال ایجاد اتحادی از                            
علی العموم      "  چپ"سازمانهای      

ما یک پروژه روشن و                .  نيستيم
ما ميخواهيم      .  اعالم شده داریم          

شورای پایه گذاری حکومت                        
سوسياليستی را شکل         –کارگری    

ما طرح خودمان و انتظارات       .  دهيم
و توقعات حزبمان از این پروژه را          

مسلما ميتوان  .  روشن بيان کرده ایم     
ما هم  .  این پروژه پرداخت   "  نقد"به  

تمام تالشمان را خواهيم کرد که            
ناروشنی ها را روشن کنيم و راه          
پيشروی این پروژه را هموار                

اما آنچه به این طرح نمی            .  کنيم
توان چسباند این است که این                   

است و  "  اتحاد چپ "طرحی برای   
یا اینکه تالشی برای تخفيف دادن        
و مخرج مشترک گرفتن از تعابير      
متفاوت اجتماعی و طبقاتی از               

 .  سوسياليسم است
 

ما ميخواهيم نيروهای        ،بر عکس  
متفاوت اردوی سوسياليسم و                  
کارگر را به گرد آلترناتيو                         

سوسياليستی جمع        –کارگری      
ما پرچم روشنی را بلند               .  کنيم

آنچه به اهتزاز در آمده       .  کرده ایم 
است پرچم کمونيسم و کارگر                 

در این زمينه نه تخفيفی             .  است
مجاز است و نه ما چنين قصدی            

تالش ما گرد آوردن نيرو         .  داریم
ما موظفيم  .  به دور این پرچم است    

عليرغم تفاوتهای معين و داده شده      
خودمان با سایر جریانات چپ               
تالش کنيم تا این نيروها را حول           
پرچم کارگر و کمونيسم در جامعه      

بکوشيم متقاعدشان     .  گرد آوریم    
شان کنيم که تنها این اردو است             
که ميتواند متضمن آزادی و                     
برابری و رفاه همگان در فردای          

این .  سرنگونی رژیم اسالمی باشد   
بخشی از تالش ما برای پيروزی         
کمونيسم و کارگر در جدال دو               
نيروی مدعی قدرت سياسی در            

گوشه .  پس تحوالت جامعه است       
ای از تالش ما برای تامين                        
هژمونی کمونيسم کارگری در              

  .جامعه است
 

فرض کنيم          :يک دنياى بهتر         
نيروهاى طرفدار آلترناتيو                       
کارگرى اتحادى فرا حزبى و                 
سنگرى در مقابل اردوى راست          

این مسئله چه            .  ایجاد کردند     
جایگاهى در سياست ایران دارد؟        
چرا مطلوب است؟ چرا ميتواند            
گامى بسوى قدرتگيرى کمونيسم         

  در ایران باشد؟
 

همانگونه که در              :آذر ماجدى    
پاسخ به سوال پيش اشاره کردم،           

۶صفحه یک دليل مهم     



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

عدم پيروزی جنبش سرنگونی               
توده ای عدم وجود یک آلترناتيو و       
رهبری روشن است که توانایی             
پاسخگویی به خواستهای مردم را        

فاکتور سرکوب خشن     .  دارا باشد  
یک مساله مهم و اساسی است، اما       

افق روشن     .  تنها فاکتور نيست        
برای آینده در ميان جامعه وجود           

مردم رژیم اسالمی را نمی      .  ندارد
خواهند، این یک واقعيت روشن و       
انکار ناپذیر است و مردم باشکال        
مختلف این مساله را نشان داده               

اما در عين حال در جامعه              .  اند
ایران که بسيار قطبی است، یک           
جنبش همه با هم به آسانی شکل              

بورژوازی و قطب        .  نمی گيرد   
ارتجاع تالشهای بسياری برای             
شکل دادن به چنين افق و                             
آلترناتيوی انجام داده اند؛ اما                    
تاکنون تمام این تالشها شکست              

 .خورده است
 

این واقعيت که تالشهای                              
بورژوازی برای آلترناتيو سازی        
عمال در نطفه خفه می شود، دقيقا         
بخاطر این ویژگی جامعه ایران            
است که در اپوزیسيون سياسی              

جنبش .  جامعه نيز پدیدار است           
کمونيستی و چپ در ایران قوی             

دارای یک تاریخچه                .  است
طوالنی و مهم است؛ جنبش                      
کارگری همچنين سابقه یک                     
مبارزه طوالنی و شورایی را                  

این شرایط و    .  پشت سر خود دارد    
وجود یک اپوزیسيون کمونيستی         
وسيع به بورژوازی اجازه نمی             
دهد که براحتی یک آلترناتيو                   
ارتجاعی را بر جامعه حقنه کند،           
بطور نمونه کاری که در مورد              

 .ليبی و سوریه انجام شده است
 

این فقط نصف   .  اما این کافی نيست 

 

 در باره قطعنامه حزب پيرامون
 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

 

 ...پاسخ به برخى سواالت 
 با هيئت دائر حزب 

برای تقویت      .  تصویر است     
،   جنبش سرنگونی انقالبی مردم   

چپ انقالبی و کمونيسم باید               
سازمانيافته تر و مجهزتر در           

. مقابل جامعه ظاهر شوند                  
توقعات وحدت طلبانه مردم              
باید در کانال درست و اصولی        

انتظار وحدت   .  راهنمایی شود  
تمام سازمانهای چپ و                          
کمونيست در یک سازمان یا            
جبهه یعنی چيزی شبيه                         
کنفرانس وحدت انقالبی در               
اواخر دهه پنجاه شمسی، امری      

اما .  غيرممکن و بيحاصل است   
گرد آمدن این سازمانها حول            
یک طرح مشخص و همکاری       
برای تحقق چنين طرحی امری      

از اینرو    .  کامال ممکن است       
حزب چنين قطعنامه ای را                
تصویب و به سازمانهای چپ          

صرف .  عرضه کرده است         
طرح این قطعنامه و تالش                 
برای گردآوری نيرو برای آن         
بنظر من تحرک مثبتی را در            

و چنانچه  .  جامعه ایجاد می کند    
این پروژه متحقق شود، جنبش        
سرنگونی انقالبی را در شرایط     
بسيار مساعدتری قرار خواهد        

اميد به تغيير را افزایش           .  داد
می دهد و سرنگونی رژیم                  
اسالمی را به یک امر ممکن            

چنين تحولی   .  بدل خواهد کرد    
در روانشناسی توده ها و                     
جامعه یک دستاورد بسيار مهم      

 .و حياتی است
 

این طرح در شرایط کنونی،             
پراکندگی نيروهای کمونيست و    
عدم وجود یک حزب                             
کمونيستی کارگری قوی، بنظر     
من راه بسيار مناسبی برای               
تبدیل کمونيسم به یک قدرت             

٢۵٣شماره   

مردم .  معتبر در اذهان جامعه است       
باید کمونيسم را در قامت آماده                    
قدرت گيری مشاهده کنند؛ باید                    
اعتماد کنند که کمونيست ها فقط بچه  
های خوب و فداکاری نيستند، قادرند      
قدرت سياسی را کسب کنند و آنرا             

گرد آمدن نيروهای چپ    .  حفظ نمایند 
انقالبی و کمونيست حول این                       
قطعنامه بمعنای اعالم آمادگی برای       
سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی و           

 -برقراری یک حکومت کارگری           
سوسياليستی است که توسط                          

این .  شوراهای مردم اداره می شود       
اعالم آمادگی فقط به کمونيستها                  
اعتماد به نفس نمی دهد، به مردم               

. نيز اميد و اعتماد به نفس می بخشد        
در شرایط حاضر این بهترین طرح         
برای نزدیک کردن کمونيسم بقدرت      

در شرایط دیگری ممکن              .  است
است راه حل های دیگری مناسب             

 .تر باشد
 

دیدگاهى در ميان      :يک دنياى بهتر   
چپ هست که اصوال احزاب                        
کمونيستى نباید معطوف به قدرت            

قرار است این احزاب    .  سياسى باشند 
مبارزه کارگرى را تسهيل و در امر        

. سازمانيابى کارگران کمک کنند            
مسئله قدرت سياسى امر طبقه                     

. کارگر است و نه حزب یا احزاب           
پاسخ شما چيست و این قطعنامه در          

 این زمينه چه ميگوید؟
 

این دیدگاه نه جدید      :سياوش دانشور 
این یک  .  است و نه حتى چپ است        

اکونوميسم منشویکى است که در             
ميان نظریه پردازان راست                          

همان .  نمایندگان جدیتر خود را دارد     
کسانى که در چهارچوب آنتى                      
کمونيسم در یک قرن اخير کتابها              

لنين کودتا چى     "توليد کرده اند که         
لنين و بلشویکها اشتباه           "و    "  بود

. و غيره   "  زود بود   "و    "  کردند
درکى که در بهترین حالت نقش            
موتور عقب را براى احزاب                  
کمونيستى قائل است و امر                       
سوسياليسم را موکول به محال              

واضح است که یک                 .  ميکند
یک   ،جریان بدون ریشه اجتماعى    

جریانى که    ،جریان غير کارگرى   
نفوذ قابل توجهى در ميان                          

جریانى که در           ،کارگران ندارد   
اپوزیسيون به یک نيروى موثر و       

 ،غير قابل حذف تبدیل نشده است        
جریانى که در مبارزات کارگرى       

جریانى که نميتواند        ،نقشى ندارد  
نيرو جابجا کند و در مقابل                        
حکومت اسالمى و راست کارى         

حتى اگر      ،از دستش بر نمى آید         
بخواهد نميتواند در جدال قدرت           

فرض ما     .  سياسى شرکت کند        
اینست که حزب کمونيستى حزبى       

حزبى است که       .  کارگرى است   
امکان و قدرت عمل و بسيج و به          

. تحرک درآوردن طبقه را دارد           
حزبى است که بخشى موثر و                 
اقليتى موثر از رهبران کارگرى         
و رهبران سوسياليست در جامعه        

حزبى است که     .  را با خود دارد      
نماینده رادیکاليسم کارگرى و                
انتقاد کارگرى و مارکسيستى در         

حزبى است         .  جامعه است        
دربرگيرنده رهبران کارگران و          

حزبى .  کارگران پيشرو و مبارز      
است که افق کارگرى را به                       
جامعه تسرى داده و نقد                               
سوسياليستى را در جنبشهاى                  
اعتراضى و رفع تبعيض به                     
پرچمى جدى و یکطرف جدال               

چنين حزبى اگر   .  تبدیل کرده است  
نتواند در جدال قدرت سياسى                 
حضور یابد کارگران یکروز هم         
در صفوفش نمى مانند و بویژه با          
شکست چنين حزبى در دوره                 
انقالبى کارگران کرور کرور               

نمونه .  صفوفش را ترک ميکنند        
در این زمينه در تاریخ معاصر             

 .کم نيست
 

این دیدگاه که مسئله قدرت سياسى       
را امر طبقه کارگر ميداند و نه               
حزب کمونيستى و یا احزاب                   

همواره کارگران را              ،کارگرى
٧صفحه بدون حزب         



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

و حزب کمونيستى را بدون                       
این فرض  .  کارگران فرض ميکند   

از این ميگذرم که      .  نادرست است 
این فرض در مورد احزابى که               
واقعا ربطى به جامعه و مبارزه             
روزمره طبقاتى ندارند مصداق            

اما بحث کالسيک                              ،دارد
کمونيستى و بحث کمونيسم                       

. کارگرى چنين احزابى نيست               
چنين احزابى حتى اگر رادیکال            
هم باشند تاریخا و اثباتا گروه                   

وانگهى توده  .  فشار بورژوازى اند  
کارگران دسته جمعى و طى دوره        
معينى و نقشه مشخصى به نقطه            

کارگر .  قدرت سياسى نميرسند         
بعنوان یک طبقه اجتماعى جنبش         

گرایشات و سنتهاى      ،اش را دارد   
مبارزاتى و سوخت و ساز درونى       

این گرایشات و              ،اش را دارد        
سنتهاى مبارزاتى منشا تشکيل               

هميشه .  احزاب کارگرى اند             
کارگران پيشرو عضو احزاب               
کمونيستى ميشوند و هميشه                      
احزاب واقعا کمونيستى و شایسته        
این عنوان دربرگيرنده بخشهائى          
از کارگران و پيشروان کارگرى          

حزب بدون طبقه و طبقه بدون      .  اند
حزب فرضى بى پایه در سياست          

باید معناى سياسى و واقعى       .  است
دیدگاههاى ضد تحزب و تحزب            

. گریز را شناخت و کنار گذاشت          
کسى که ميگوید کارگر بدون                   
آمادگى سياسى و تشکيالتى و                  
بدون صف مستقل باید به جدال               

از پيش زمين     ،قدرت سياسى برود  
را به بورژوازى واگذار کرده                

 . است
 

ما داریم راجع به جامعه و جدال             
طبقاتى و جنگ آلترناتيو حرف              

داریم راجع به جایگاه             .  ميزنيم
کارگر و راه حل طبقاتى کارگر             

 

 در باره قطعنامه حزب پيرامون
 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

 

 ...پاسخ به برخى سواالت 
 با هيئت دائر حزب 

براى آینده جامعه حرف ميزنيم      
و تالش داریم موانع این امر را       

هر کسى که رابطه     .  کنار بزنيم 
اى با کانونهاى کارگرى و                 
رهبران عملى در ایران دارد           
ميداند که توقع کارگران با این         
نوع دیدگاهها که تملق کارگر           
را ميگوید اما جاده صاف کن           
تداوم قدرت بورژوازى ميشود      

. سر سوزنى خوانانى ندارد              
کارگر پيشرو امروز در ایران       
به مسائلى فکر ميکند که                      
روشنفکر بریده از جامعه و              
اسير کليشه هاى منشویکى                
تصور روشنى نه فقط از آن              
ندارد بلکه اساسا آنها را                       

همين خطى که             .  نميشناسد
ميگوید خود کارگران و بدون          
احزاب باید براى قدرت سياسى     

کارگر را توده اى          ،اقدام کنند  
ميداند و البته رسالت        "  ناآگاه"

به "  آگاهى"خودش را بردن          
. ميان آنها تعریف کرده است           

این دیدگاهها نه جدى اند و نه            
وزنى ميان کارگران پيشرو             
دارند و نه بویژه در دوره                    
انقالبى حتى یکروز تاب                     
مقاومت در مقابل سواالت                 
واقعى جامعه و کارگران را              

 . دارند
 

قطعنامه حزب از آلترناتيو                
از        ،کارگرى حرف ميزند            

حکومت شوراهاى کارگرى           
از حکومت              ،حرف ميزند      

حزب یا احزاب سخنى                          
سوسياليسم و آلترناتيو   .  نميگوید

سوسياليستى از نظر سياسى             
مبتنى بر همه قدرت به شوراها      
است و از نظر اقتصادى به                
نفى ارکانهاى اساسى نظام                 

اما این          .  سرمایه دارى         

٢۵٣شماره   

حتى در کارگرى ترین              ،آلترناتيو
باید از مسير دوره انقالبى       ،شکل آن 

باید در جدال برسر             .  عبور کند    
قدرت بتواند سنگرهاى بورژوازى        

قدرت و دولت              ،را درهم شکند        
از    ،انقالبى کارگرى را مستقر کند        

ابزار سياسى دولت بعنوان یک                  
وسيله بسط مبارزه طبقاتى سود                 

پایه هاى قدرت توده اى اش           ،جوید
یعنى شوراها را از همان ابتدا                      

کل طبقه و اکثریت                ،مستقر کند   
جامعه را حول قدرت انقالبى خود           

مقاومت      ،بسيج و بميدان بياورد             
بورژوازى را براى اعاده وضع               

خود را تثبيت      ،موجود درهم بکوبد   

کند تا بتواند برنامه کارگرى اش          
کارگران هيچ جاى     .  را اجرا کند    

دنيا و هيچوقت دسته جمعى و یا            
اکثریت آنها با هدفى واحد از                   

این .  همان ابتدا بميدان نمى آیند           
قوطى بگير و بنشان ليبراليسم               
چپ است که راهنماى چپ ميزند        

 . اما همواره براست ميچرخد
 

کارگر یک طبقه اجتماعى با                   
اهدافى اجتماعى است که امروز          
در همه جاى جهان اکثریت                      

اما حتى  .  عظيمى را تشکيل ميدهد   
 ،اگر اقليتى را هم تشکيل ميداد              

راه حل کارگرى و قيام حزب                  
کارگرى براى راه حلى                              
سوسيالستى و ضد کاپيتاليستى              

هرجا کارگران و       .  مشروع بود   
حزب و یا احزاب کارگریشان               
بتوانند به هر ميزان قدرت را از           
دست بورژوازى دربياورند نباید        

کمونيسم .  یک ثانيه درنگ کنند         
کارگرى براى این امر بدون ذره         

 . *    اى توهم و تردید تالش ميکند

 يک دنياى بهتر
ان هميشگى           تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرم

رغم رواج     .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است علي
ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى 
در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى 
د،                  ن ن ک ي غ م ي ل ب عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را ت
واره              ردم هم ع م زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسي
حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب 

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از .  ناپذيرى يک آينده بهتر است
ا                 ى هاى امروز ره محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشت
ا، چه جمعى و چه                  باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ه
ر است، يک                            وث ردا م اى ف ي د و چون دن فردى، در تعيين چن
نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت   

 .توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و              
اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن     
يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و 

 .ميسر است



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

جامعه ایران در آستانه                          -١
تحوالت تعيين کننده و سرنوشت           
سازی قرار دارد و مساله آلترناتيو      
حکومتی و حکومتی که باید                     
جایگزین رژیم جمهوری اسالمی       
شود در صدر اولویتهای سياسی           

  .جامعه قرار گرفته است
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری       -٢

برای سرنگونی انقالبی رژیم                 
اسالمی و استقرار فوری یک                 

یک جمهوری      ،حکومت کارگرى  
. تالش ميکند                       ،سوسياليستی

جمهوری سوسياليستی نظامی               
متضمن نابودی استثمار سرمایه و      
لغو مالکيت خصوصی بر وسائل         
کار و توليد و تبدیل آن به دارایی            

در .  جمعی کل جامعه است                  
جمهوری سوسياليستی بجای توليد      

توليد برای رفع                  ،برای سود     
نيازهای همه مردم و برای رفاه             

. هر چه بيشتر همه انسانها مينشيند      
جمهوری سوسياليستی حکومتی          
شورایی و متضمن اعمال حاکميت     
توده های مردم در سطوح مختلف        

انقالب کارگری   .  در جامعه است    
 ،عليه رژیم اسالمی عملی ترین            

کوتاه ترین و انسانی ترین راه                 
رسيدن توده های کارگر و مردم            
زحمتکش به حکومت مطلوبشان         

  .است
 
اعم از          ،اپوزیسيون راست         -٣

قوم    ،ناسيوناليستهای محافظه کار    
 –پرستان و نيروهای جنبش ملی          

به تالش برای شکل دادن       ،اسالمی
به آلترناتيو حکومتی خود ابعاد              

این تالشها  .  گسترده ای بخشيده اند   
را ما اکنون در تشکالتی با                        

 ،"کنگره ایرانيان   "نامهایی مانند       
و امثالهم    ،"شورای ملی ایرانيان   "

این جریانات       .  مشاهده ميکنيم      
ميکوشند با حمایت دول ارتجاعی        
غربی به آلترناتيوهایی ارتجاعی         

کنگره ملی     "و استبدادی مانند             
" شورای موقت ليبی  "و یا   "  عراق

 

  ،قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب
 

 سوسياليستی -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 

شکل داده و با زور تبليغات               
منکوب کننده دستگاه تبليغاتی         
غرب و مهندسی افکار عمومی     

ماهيت این  .  به جامعه حقنه کنند   
. آلترناتيو ها کامال روشن است      

ارتجاعی، استبدادی،                            
استثمارگرایانه و ضد انسانی          

تالش مذبوحانه ای برای         .  اند
جلوگيری از دخالت آزاد و                
آگاهانه مردم در تعيين آلترناتيو     

. حکومتی آتی در جریان است        
این نيروها از هم اکنون برای          
پيشروی آلترناتيو خود به                   
تحریم اقتصادی، حمله نظامی        
و جنگ و نابودی جامعه اميد           

کودتا و بند بست از         .  بسته اند  
باالی سر مردم و گره زدن                
فعاليتهای خود به قطب                         
تروریستی دولتی راه عمومی         
به قدرت رسيدن این جریانات         

حزب آلترناتيو این              .  است
جریانات را به عنوان موانعی         
در پروسه نابودی بنيادهای               
اقتصادی و سياسی حکومت             

 .اسالمی نقد و افشاء ميکند
 
در این شرایط حساس و                 -٤

سرنوشت ساز، بيش از هر               
زمان دیگری، الزم است که             
کمونيسم و کارگر نيز آلترناتيو       
حکومتی خود را بعنوان                      
آلترناتيو متضمن آزادی،                    
برابری و رفاه همگان، بعنوان       
آلترناتيو مطلوب توده های                
مردم در جامعه، اعالم کند و            
برای تحقق آن بيشترین نيروها       

  .را گرد آورد
 

از اینرو حزب اتحاد کمونيسم         
شورای پایه    "کارگری طرح        

 -گذاری حکومت کارگری               
را در دستور         "  سوسياليستی

قرار ميدهد و تالش ميکند تا              
 ،کليه نيروهای کمونيست                  

 ،انقالبی           ،چپ           ،کارگری
آزادیخواه و برابری        ،رادیکال

٢۵٣شماره   

  .طلب را به این بيانيه جلب کند

 
شورای پايه گذاری حکومت "طرح 

 "سوسياليستی -کارگری 
 

به منظور شکل دادن به حکومتی که    
برابری و رفاه              ،متضمن آزادی    

همگان در فردای سرنگونی رژیم           
حکومتی که در آن            ،اسالمی باشد  

مردم بر سرنوشت و مقدرات                       
خویش حاکم شوند و استبداد،                        
استثمار، تبعيض، نابرابری و                     

ما   ،ارتجاع در کليت خود نابود شود      
 -منادیان آلترناتيو کارگری                          

سوسياليستی برای تحقق شرایط زیر     
  :تالش ميکنيم

 
ما برای استقرار یک نظام              :  الف

آزاد سوسياليستی در فردای                          
سرنگونی حکومت اسالمی تالش           

جامعه ای که در آن استثمار       .  ميکنيم
نيروی کار و کار مزدی غير قانونی   

مالکيت خصوصی بر وسائل        ،است
کار و توليد لغو شده و به دارایی                  

. جمعی کل جامعه تبدیل می شود              
جامعه ای که در آن هدف فعاليت               
اقتصادی نه توليد سود برای سرمایه      
بلکه رفع نيازمندیهای متنوع و                   

یک .  گسترده همگان در جامعه است    
شرط تحقق چنين جامعه ای استقرار       
  .فوری یک حکومت کارگری است

 
حکومت کارگری به لحاظ               :  ب

حکومتى مبتنی بر سيستم            ،سياسی
شورایی و دخالت مستقيم و مستمر           

اعمال .  مردم در امر حاکميت است       
 ،حاکميت در تمامی سطوح جامعه          
 ،از سطح محلی تا سطح سراسری          

توسط شوراهای خود مردم انجام              
می گيرد که هم به مثابه قانونگذار و        

. هم مجری قانون عمل ميکنند                     
عاليترین ارگان حکومتی کشور               
کنگره سراسری نمایندگان                            

  .شوراهای مردم خواهد بود
 

حکومت کارگری تضمين           :  ج
کننده آزادیهای وسيع سياسی و              

گسترده و    ،بی قيد و شرط       ،مدنی
برابر برای همه و رفع هر نوع              

 ،تبعيض بر اساس جنسيت                       
تعلقات قومی، ملی،                    ،تابعيت

نژادی و مذهبی و سن در جامعه           
  .است

 
حکومت کارگری تضمين کننده    :  د

باالترین سطح رفاه و زندگی و              
امنيت اقتصادی در جامعه برای          

 .همگان است
 
 

سوسياليستی   -حکومت کارگری     
در گام اول خود فرامين زير را              
  :صادر و به اجراء خواهد گذاشت

 
انحالل کليت حکومت                     -١

انحالل ارتش و سپاه                ،اسالمى
پاسداران و سایر نيروهای مسلح         
حرفه ای و نيز کليه سازمانهای             
نظامی و انتظامی و جاسوسی و           

  .اطالعاتی رژیم اسالمی
 
محاکمه سران رژیم اسالمی         -٢

و کليه دست اندر کاران جنایت              
 .عليه مردم

 
اعالم جدایی مذهب از دولت          -٣

لغو کليه   .  و آموزش و پرورش        
قوانين و مقرراتی که منشاء                     

آزادی مذهب و بی      .  مذهبی دارند 
برقراری یک دولت و           .  مذهبی

. نظام سياسی مدرن و سکوالر             
مصادره و بازپس گيری کليه                 
اموال و دارایی ها و اماکنی که              
نهادهای مذهبی در طول حکومت      
رژیم اسالمی به زور و یا از                    
طریق دولت و نهادها و بنيادهای         

قرار .  مخلتف صاحب شده اند            
گرفتن این اموال و اماکن در                   
اختيار نهادهای منتخب مردم                 

  .برای استفاده های عام المنفعه
 
اعالم و استقرار آزادی های           -٤

 ،بيان     ،بی قيد و شرط عقيده                 
 ،تشکل      ،اجتماعات      ،مطبوعات

دفاع از      .  تحزب و اعتصاب          
آزادیها به قدرت ارگانهاى مستقل       

٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

  .و انقالبى مردم
 
اعالم برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و                   -٥

لغو کليه قوانين   .  فردی و در کليه شئون سياسی و فرهنگی و اجتماعی          
و مقرراتی که ناقض اصل برابری و آزادی زن و مرد در جامعه                          

آزادى بى قيد و شرط انتخاب       .  لغو جدا سازیها و آپارتاید جنسی      .  باشد
 .نوع پوشش

 
 ،صرفنظر از جنسيت    ،اعالم برابری کامل حقوق همه شهروندان         -٦

  .نژاد و تابعيت ،مليت ،مذهب
 
ممنوعيت هر گونه دستگيری یا زندانی کردن       .  لغو مجازات اعدام     -٧

  ".جرم سياسى"لغو . به بهانه ابراز عقيده و بيان
 
اعالم رفاه همگانى بعنوان یک حق پایه اى و تالش براى استقرار               -٨
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمایندگان تشکل های سراسری            .  آن

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد بيکار و آماده               .  کارگری
 .پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی. به کار

 
تامين طب و درمان رایگان و قابل دسترس، آموزش رایگان در                   -٩

هزینه مسکن نباید    :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         
 .از ده درصد درآمد فرد یا خانواده بيشتر باشد

 
سازماندهی و برگزاری نشست نمایندگان شوراهای مردم توسط             -١٠

دولت انقالبی کارگرى بمنظور تدوین قانون اساسی حکومت کارگری           
 . و سوسياليستى

 
*** 

 

 .این قطعنامه و بيانيه با اکثریت آرای دفتر سياسی حزب به تصویب رسيد

 

  ،قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب
 

 -شورای پايه گذاری حکومت کارگری 
 ...سوسياليستی

٢۵٣شماره   
 

 کارگران شرکت مينو
 !ماه دستمزد معوق 3

 

نفراز  کارگران شرکت مينو تا امروز           1200بيش از     ،بنا به خبر دریافتى    
دستمزدهای سه ماهه بهمن و اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسال را                     

مراجعه و پيگيری و اعتراضات تاکنونی کارگران                .  دریافت ننموده اند     
ماه دستمزد معوق بی نتيجه بوده، وعده های بی اساس و                 3برای دریافت   

نامربوط امروز و فردا از جانب کارفرما و در بسياری موارد تهدید به                         
 . اخراج کارگران معترض ادامه دارد

 

در جواب اعتراضاتمان به هر یک از ما آن هم             :  یکی از کارگران ميگفت    
هزار تومان بعنوان مساعده       50در مقابل صد تا خط و امضا و کاغذ مبلغ              

مساعده و اللحساب یعنی چه؟ این کاله شرعی برای          !  و اللحساب ميپردازند  
ببينيد، همين االن در جنو ب شهر این           .  سر کيسه نمودن ما کارگران است       

تهران خراب شده، در شوش و آذری و یافت آباد و در مناطقی که بدليل                        
در مناطقی که حتی جوی آب                ،انواع آلودگی اصال محل زندگی نيست            

 ،فاضالبهای آلوده و متعفن از وسط کوچه های تنگ و محقرش ميگذرد                     
متری حداقل    40تا    30اجاره بها یک باب آپارتمان محقر و بدون امکانات            

در شرایطی که    .  هزار تومان کرایه است       300ميليون پيش و ماهی          10
هزار    5هزار تومان، یک کيلو برنج                 15کيلویی      4یک حلب روغن        

هزار تومان،    25هزار تومان، یک کيلو گوشت          5تومان، یک کيلو مرغ       
این حکومت دستمزدمان را ماهی             ،تومان است     1700یک بطری شير       

. این پول را هم چند ماه چند ماه نميپردازند        .  هزار تومان قرار داده اند      300
هزار تومان چگونه باید حریف این زندگی شد؟ آیا                         50حاال با ماهی        

آخوندهای بيکاره و سران قاتل و دزد حکومت اسالمی سرمایه داران مانند              
ما کارگران و خانواده هایمان در جهنمی از فقر و محروميت و استثمار                       

 اینچنين نابود و تباه ميشوند؟
 

ماهه، با    3نفر کارگر با قراردادهای موقت        1200کارخانه مينو با بيش از      
صبح تا    8هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از            300دستمزدهای  

عصر واقع در جاده مخصوص کرج توليد کننده انواع کيک و کلوچه و                   5
 .ميباشد... بيسکویت و 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٣ – ٢٠١٢مه  ٢

 

 اخراج عضوی از حزب که مرتکب اخاذی از يک پناهجو شده بود
 

ساکن انگلستان با دروغ و تحریف مواضع و         "  روزبه"همانطور که در اطالعيه قبلی حزب اعالم کرده بودیم یکی از اعضای حزب با نام تشکيالتی                     
فرد مذکور به این پناهجو قول صدور تائيدیه از جانب حزب           .  اقدام به اخاذی از یک پناهجو برای حل معضل پناهندگی اش کرده بود              ،سياستهای حزب 

مدارکی که فرد پناهجو در اختيار ما قرار داده دقيقا نشاندهنده واریز              .  را کرده بود  "  برای پيشبرد اهداف حزب   "را داده و در قبالش طلب کمک مالی          
 .    شدن پول به حساب شخصی در قبال ارسال تائيدیه پناهندگی شان از جانب حزب است

 

 هامحزب شکایت فرد پناهجو را مورد بررسی دقيق قرار داد و پس از جلسه با روزبه و فرد شاکی و بررسی مدارک موجود به این نتيجه رسيد که ات                                 
 . متعاقب این بررسی ها حزب این فرد خاطی را از حزب اخراج کرد. وارده صحت داشته و روزبه مرتکب اقدام شنيع اخاذى شده است

 

 . حزب اتحاد کمونيسم کارگری اخاذی از پناهجویان و سوء استفاده و لطمه زدن به حرمت و اعتبار حزب را عميقا محکوم ميکند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگریروابط عمومی 
 ٢٠١٢آوریل   ٣٠



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     
 

 کارگران جنرال مکانيک
 !ماه دستمزد معوق، تهديد و اخذ تسويه های دروغين 4

 

اعالم داشتيم در اولين              17/1/91در اطالعيه قبلی در تاریخ                 
نفر از        50روزهای سال جدید بنا به دستور عوامل کارفرما                         

کارگران شرکت جنرال مکانيک از کار اخراج و بيکار شده اند و                 
 3عالوه بر اخراج و بيکارسازیها کارفرما از پرداخت دستمزدهای           

ماهه دی و بهمن و اسفند و همچنين مبالغ عيدی و پاداش و سنوات                  
تا امروز دوازدهم اردیبهشت ماه      .  پایان سال کارگران طفره ميروند     

عالوه بر عدم پرداخت مطالبات فوق از جانب کارفرما هم اکنون                   
در حال   .  دستمزدهای فروردین ماه کارگران نيز معوق شده است              

ماه دستمزد و اضافه کاری و            4حاضر کارگران جنرال مکانيک        
کارفرما به  .  مبالغ عيدی و پاداش و سنوات پایان سال را طلبکارند             

نفر از کارگران اخراجی هم که در آغاز سال جدید                50تعدادی از    
ورق پاره هائی با مبالغ بسيار اندک به نام چک                       ،بيکار شده اند    

حاال با گذشت بيش از یکماه سرگردانی             .  تسویه حساب داده است      
چکهای تعداد زیادی از کارگران بی محل و جعلی از آب در آمده                    

اعتراض و شکایت کارگران اخراجی به مراجع حکومت                  .  است
اسالمی و شرکت جنرال مکانيک تا امروز حتی برای نقد نمودن                   
این چکهای جعلی و کاله برداری به اصطالح تسویه حساب بی                      

 . نتيجه مانده است
 

یاری مدیر جنرال مکانيک برای دزدی و سر کيسه کردن                                   
دستمزدهای ناچيز کارگران در چند روز اخير به حربه جنایتکارانه           

عوامل کارفرما با توسل به تهدید اخراج و          .  دیگری متوسل شده اند    
تحت ایجاد فضای روانی فشار و ارعاب در ميان کارگران شاغل تا            
امروز به ضرب زور از تعدادی از کارگران به خط و امضای خود       

. از کارگران اخذ نموده اند         !  کارگران برگه های تسویه حساب؟         
عوامل کارفرما خطاب به کارگران گفته اند یا با رضایت خودتان                  
این برگه های تسویه حساب را نوشته و امضا ميکنيد یا اخراج از                   

در این برگه ها آمده است که کارفرما همه حق و حقوق                            !  کار
کارگران را تسویه و پرداخت نموده و از جهت مطالبات و                                  

هيچيک از کارگران هيچ طلبی از کارفرما                   ،دستمزدهای معوق  
این یعنی نهایت فساد و تعفن و جنایت سرمایه داری برعليه             .  ندارند

ما کارگران و زحمتکشانی که در این آشفته بازار فقر و فالکت و                    
اکنون و  .  تورم و گرانی در چنگال حکومت اسالمی گرفتار آمده اند          

در سال جدید روش جدید جنایتکارانه اخذ اجباری برگه های                             
دروغين تسویه حساب به خط و امضای خود کارگران و برعليه                     
خود کارگران در بسياری از مراکز صنعتی و کارگری توسط                        

این .  سرمایه داران و عوامل حکومت اسالمی در حال اجراست                  
حربه جاده صاف کن دزدی هرچه بيشتر از دستمزدهای ناچيز                       
کارگران و زمينه ساز اخراج و بيکار سازیهای وسيع تر در آینده                  

 .است

 

هم اکنون با   )  غرب تهران (شرکت راه و ساختمان جنرال مکانيک         
کارگر با قراردادهای سفيد امضا و دستمزدهای به                     50بيش از     

هزار تومانی و ساعت و شيفت کاری فعال نامعلوم               330اصطالح  
در حال حاضر طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده             

 . انواع اتوبان و پل های روگذر در غرب تهران است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٣ – ٢٠١٢مه  ٢

 

 تهران 5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 
 !عدم تمديد قراردادها، عدم پرداخت سنوات و اضافه کاری

 

مبالغ اضافه کاری فروردین ماه و سنوات پایان سال بيش             ،بنا به خبر دریافتى   
تهران که      5نفر از کارکنان قراردادی آموزش و پرورش منطقه                    500از   

عالوه بر    .  اکثریت آنها از نيروهای خدماتی هستند پرداخت نشده است                        
نپرداختن دستمزدها اوباش حکومت اسالمی از تمدید قراردادهای کارکنان                  

 . نيز خودداری ميورزند
 

سال در آموزش و پرورش سابقه کار              15یکی از معلمين ميگفت بيش از            
هنوز که هنوزه قراردادی و موقت کار هستم، هيچ ضمانتی برای ادامه              .  دارم

اینها مخصوصا تمدید قراردادهای کاریمان را به          .  کار و امنيت شغلی نداریم      
 500ماه است قراردادهای یکساله کاری ما            2االن حدود    .  تاخير می اندازند   

نفر تمام شده اما برای تمدید همين قراردادهای فرمایشی و بی اعتبار که حتی                
اینها .  بر عليه ما هم هست و منافع خودشان را تامين ميکند کارشکنی ميکنند                

هميشه ميخواهند همه انسانهای کارکن و زحمتکش جامعه را در ابهام و                            
بالتکليفی و نگران خاطری و در فقر و محروميت نگه دارند تا برای                                   

. این حکومت اسالمی سياستش این است             .  جنایاتشان حق السکوت بگيرند       
ميخواهد با گروگان گرفتن نان شب و زندگی مردم بر خر مراد سوار سوار                    

اما همه این ارازل و اوباش اسالمی و باندهای جنایت و دزدی کور                       .  باشد
خوانده اند، باید بدانند که ظرفيت و کاسه صبر هم حد و حدودی دارد، اینها                      

سنوات پایان سال را هم نميدهند،       .  گور خودشان را با دست خودشان کنده اند         
ساعت بيشتر بعنوان اضافه کاری از هر یک از ما                 4بطور متوسط روزی     

چند روز  .  ساعت نه محاسبه ميشود و نه پرداخت        4کار می کشند اما پول این       
. رفتيم و اعتراض نمودیم      5پيش تعدادی از ما به  آموزش و پرورش منطقه               

گفتيم برای اجاره خانه، برای نان شب، برای هزینه هاى زندگی خانواده                          
در جواب اون یارو مردیکه بی همه چيز مقدم          .  هایمان لنگ و گرفتار شده ایم     

برای کارکنانی که هنوز قراردادهایشان تمدید نشده          :  گفته بود   5مدیر منطقه    
 !چه پولی؟ چه اضافه کاری؟ ما پولی برای این بذل و بخشش ها نداریم

 

. در غرب تهران در اتوبان ستاری واقع است               5آموزش و پرورش منطقه        
اعتراض و پيگيری کارکنان زحمتکشی که خواستار تمدید قراردادهای کاری            

 .و دریافت فوری دستمزدهای معوقشان هستند همچنان ادامه دارد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٣ – ٢٠١٢مه  ٢

٢۵٣شماره   

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
  ،تفسير کرده اند

 حال آنکه مسئله بر سر 
               !تغيير آنست

کارل مارکس         



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

 

سخنرانی اعضای رهبری حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری بمناسبت اول ماه مه در 

 استکهلم و لندن
 

آوریل، آذر ماجدی، عضو دفتر سياسی حزب و رئيس                       ٢٩روز یکشنبه     
سازمان آزادی زن، از جانب تریبون آزاد، لندن به جلسه ای در بزرگذاشت                   

آذر ماجدی در این جلسه سخنرانی ای با تيتر               .  اول ماه مه دعوت شده بود         
آذر ماجدی تاکيد کرد که خواستهای      .  ایراد کرد "  سرمایه داری یا سوسياليسم   "

واقعی مردم یعنی آزادی، برابری و رفاه قابل تحقق در یک نظام سرمایه                         
داری نيست و تامين و تضمين این خواستها تنها در چهارچوب یک جامعه                      

آذر ماجدی طی سخنرانی به وضعيت مشقت بار        .  سوسياليستی امکانپذیر است  
طبقه کارگر ایران و به تشدید اخراج ها، افزایش گرانی و تشدید نابسامانی                      

وی همچنين در مورد بحران عميق سرمایه              .  موقعيت کارگران اشاره کرد      
گفت که اکنون دیگر به ناباور ترین بخش           .  داری در کل جهان صحبت کرد         

توده ها نيز ثابت شده است که سرمایه داری منشاء فقر و فالکت، تبعيض و                     
این سخنرانی بشکل ویدئو در دسترس است که در                .  سرکوب توده ها است     

 . زیر لينک آن درج خواهد شد

 

پس از   .  سخنرانان دیگر این جلسه منوچهر ثابتيان و کوثر آل علی بودند                       
. سخنرانی ها بخش پرسش و پاسخ بود که طی آن مباحث داغی طرح شد                          

بيشتر بحث ها بر مساله سرمایه داری و سوسياليسم و امکانپذیری سوسياليسم             
همچنين در مورد مساله ستم ملی و راه مبارزه با آن مباحث                       .  متمرکز شد  

آذر ماجدی در این بخش نيز بر پاسخ کمونيسم کارگری تاکيد            .  داغی درگرفت 
از برابری کليه انسانها صرفنظر از جنسيت، مليت، زبان، مذهب و               .  گذاشت

غيره و همچنين از حق هر انسانی در صحبت، آموزش، انتشار به زبان                            
مادری دفاع کرد و گفت که در جامعه آزاد ایران بر زبانی که بعنوان زبان                       

او عليه  .  اداری در جامعه مورد استفاده قرار می گيرد، رفراندوم خواهد شد               
 .ایده فدراليسم بعنوان یک پروژه خطرناک و خونين صحبت کرد

 

-qLnXO_9R=v?watch/com.youtube.www://http
feature&2=index&XJxg7Xa6L8lUUbd4UUYwuzEp=list&Zk

 plcp= 

 
آوریل سياوش دانشور عضو دفترسياسی       ٢٨بمناسبت اول ماه مه، روز شنبه        

مبارزات حمایت از          حزب اتحاد کمونيسم کارگری بدعوت شورای                            
آزادیخوهانه مردم ایران در پانلی با  عنوان پيکارهاى جنبش کارگری در                       

موضوع بحث سياوش دانشور     .  اوضاع کنونى در شهر استکهلم شرکت کرد         
در باره فراتر رفتن کارگران از چهارچوب سرمایه دارى و مسئله قدرت                        
سياسى کارگرى در متن بحران کاپيتاليسم و اشکال سازماندهى حزبى و توده               

دیگر سخنرانان این پانل جالل محمد نژاد از حزب                   .  اى طبقه کارگر بود      
استى   ،حکمتيست  -سالم زیجى از حزب کمونيست کارگرى         ،کمونيست ایران 

 . پيروتى و عباس منصوران از فعالين جنبش سوسياليستى بودند
 

در این جلسه حاضرین فعاالنه در مباحث شرکت کردند و سواالت متعددى                    
 . راجع به مسائل سازمانيابى کارگران و مسائل نظرى سوسياليسم طرح شد

 

 روابط عمومی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اول مه 

٢۵٣شماره   

 

 فعاليتهاى حزب در اول ماه مه
 

 سوئد 
روز اول ماه مه، طبق سنت هر ساله، چادر اطالعاتی                :  گوتنبرگ

" آهن"صبح در ميدان        9حزب اتحاد کمونيسم کارگری از ساعت          
احزاب و سازمانهای مدافع حقوق کارگر هم ميزها و                     .  برپا شد  

صبح کم کم     10از ساعت   .  چادرهای اطالعاتی خود را برپا کردند      
همه جا صحبت و       .  تجمع فعاالن چپ و سوسياليست  شروع شد               

اطالعيه  اول ماه      .  بحث حول تجمعات و اعتراضات کارگری بود         
راهپيمایی با شعار     14ساعت  .  مه در ميان بازدید کنندگان پخش شد       

باندرولهای حزب   .  اتحاد انترناسيوناليستی طبقه کارگر شروع شد          
همراه با پالکاردهایی از مارکس توجه مردمی که برای شرکت در              
مراسم اول مه آمده بودند قرار گرفت و از آنها عکس گرفته می                       

در آخر راهپيمایی سخنرانی کریم نوری مبنی بر اینکه در اول             .  شد
می کنيم که این دنيای وارونه را از قاعده اش بر زمين        ماه مه اعالم 

مورد استقبال تجمع     خواهيم گذاشت و دنيای بهتری خواهيم ساخت،        
 .کنندگان در ميدان اصلی شهر قرار گرفت

 
 آلمان

در کلن آلمان تشکيالت حزب مبادرت به برپائى چادر و ميز کتاب                
 . و توزیع ادبيات حزب کرد

 کانادا
در تورنتوى کانادا فعالين حزب در تظاهرات اول مه شرکت کردند             
و در طول تظاهرات با شعار کارگران جهان متحد شوید و مرگ                    

در محل اجتماعات   .  برسرمایه دارى رژه رفتند   
١٢صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

محمود احمدى از اعضاى رهبرى حزب سخنرانى کرد که مورد توجه و                     
این سخنرانيها با استقبال رسانه ها مواجه شد         .  استقبال حاضرین قرار گرفت   

 ٩٩و برخى شبکه هاى خبرى در باره سرمایه دارى و سوسياليسم و جنبش                
 . درصد با محمود احمدى گفتگو کردند

 
 

 ...فعاليتهاى حزب در اول ماه مه 

٢۵٣شماره   

 

!      سرنگون باد جمهورى اسالمى
!زنده باد جمهورى سوسياليستى  


