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 شبح جنگ در منطقه
 

ه است     ه   .  سوريه در کانون سياست جهانى قرار گرفت م ه
کرار             راى ت دامات ب شواهد حاکى از آنست که آخرين اق

ه   .  سناريوى ليبى در اين کشور قدم بقدم طى ميشود سوري
در عربستان “  کشورهاى اسالمى” بحث اساسى کنفرانس 

ن  .  است آينده و نفس موجوديت حزب اهللا لبنان نيز به همي
ورده است        ره خ وضوع گ ت       .  م گى دول ن دات ج دي ه ت

بش ضد                 ه جن اسرائيل هر روز تشديد ميشود طورى ک
رده                 اتش را شروع ک دام ل اق ي جنگ بدوا در خود اسرائ

راى     .  است آمريکا هشدارهايش را به جمهورى اسالمى ب
رده است                 ر ک دت ن ه ت ه سوري ان  .  کنار کشيدن از مسئل زب

يک       ات م ل سياست اينروزها و موضوع رفت و آمدهاى ديپ
اگر اختالفى هست     .  در منطقه و جهان مسئله جنگ است

گى آنست          ران در            .  برسر چگون ون راست اي وزيسي اپ
عده اى خود را .  حمايت از اين روند لحظه شمارى ميکند

ا                وط بشار اسد را ب ه     ” آماده ميکنند که روز سق دن ب آم
ران            ران و شهرهاى اي د       “  خيابانها در ته رن ي گ . جشن ب

جشنى و فراخوانى براى ادامه اين روند و آغاز جنگ و     
 . حمله به ايران

 
ادى         .  بشار اسد رفتنى است ي ن ر ب ي ي تالش زيادى براى تغ

ن       ي ه اول تناسب قوا در خاورميانه آغاز شده است و سوري
وط      .  سنگرى است که بايد فتح شود ه سق معضل اينست ک

راه       م ه اسد در سوريه  امکان جنگى وسيع در منطقه را ب
د    ن ن . دارد و ظاهرا همه خود را براى اين جنگ آماده ميک

اى         ه ت هيچ چيز شيرين تر از سقوط ديکتاتورها و حکوم
وهاى    ارتجاعى نيست اما آنچه در افق است تکرار سناري

ه است           .  خونين ترى است ت ذش ار گ . در سوريه کار از ک
ن                      ه اي د ک ع شون ان ى م الب ق مردم ايران بايد با تحرک ان

 .  *سونامى جنگ و کشتار به ايران برسد

  ،يادداشت سر دبير

 

 

روز قدس در تورنتو ميدان جنگ تروريستهاى 
 ،اسالمى و دولتى است

 !عليه هر دو و در دفاع از آزادى مردم فلسطين بميدان بيائيم

 

کارگران ذوب : در صفحات ديگر
 ،کارگران شرکت ،آهن اصفهان

  ... و  ،زنده باد شوراها ،آما

 چه کسى مسئول است؟ ،زلزله در آذربايجان

 
 

 کانديداهاى ليست 
 کنگره دوم حزبانتخابات سراسرى 

 

 پيش به سوی سازماندهی انقالب کارگری
 

 ١١صفحه کامران پايدار                                                                       

 

 رويکردی مارکسيستی 
 !به باليای طبيعی

 

 ١٣صفحه حسن معارفی پور                                           

 

 عليه فقر و فالکت
 :بخش اول ،با هيئت دائر حزب

 سياوش دانشور ،نسرين رمضانعلى ،جليل بهروزى ،آذر ماجدى ،على جوادى

 

کمپين عليه طرح 
فاشيستی پاکسازی 
  يونان از پناهجويان

انتقاد همه جانبه يا پوپوليسم 
 منسجم؟

 در حاشيه مواضع حميد تقوائى
 

 ١٧صفحه سياوش دانشور                         



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

فقر و فالکت           :يک دنياى بهتر      
ايران تحت حاکميت     .  بيداد ميکند  

جمهورى اسالمى به يک جامعه           
تصوير .  فقر زده تبديل شده است        

حزب از اين پديده چيست؟ چرا              
فقر وجود دارد و پايه مادى آن                 

 کدامست؟  
 

مسبب اصلی فقر و        :على جوادى 
فالکت نه تنها در جامعه ايران                 
بلکه در چهارگوشه جهان نظام              

علت پايه ای    .  سرمايه داری است   
بقای فقر و محروميت و بی                       
خانمانی و بی مسکنی و ناامنی               
اقتصادی در دوران کنونی                        
مقتضيات و ملزومات نظام                       

بعالوه اين    .  سرمايه داری است      
نظام سرمايه داری است که تالش        
هر روزه کارگر و توده مردم                  
زحمتکش برای بهبود اوضاع                
اقتصادی و رفاهی را دائما                        

اگر در قرن بيست    .  سرکوب ميکند 
و يکم و به اصطالح در اوج                     

در     ،جهانی شدن سرمايه داری          
شرايطی که بشريت بزرگترين              
تحوالت تکنولوژيک و                               
انفورماتيک را از سر گذرانده                

در شرايطی که اينترنت                ،است
جهان را به دهکده ای تبديل کرده          

فقر و محروميت کماکان               ،است
سهم بخش بزرگی از توده های               

بايد يقه نظام        ،کارکن جهان است    
اقتصادی و طبقه حاکم سرمايه               

 . داری را گرفت
 

در اين نظام هدف فعاليت                            
اقتصادی نه رفع نيازمنديهای                 
گسترده و متنوع جامعه بلکه توليد       
برای صاحبان انحصاری وسايل         
توليد و توزيع و خدمات در جامعه        

 ،اگر سودی در کار نباشد          .  است
. توليدی هم ميتواند در کار نباشد          

سود خدای يکتای اين نظام                         
ميزان توليد بر      .  استثمارگر است  

ميزان .  مبنای نياز جامعه نيست         

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 

 :بخش اول

توليد را ميزان سود سرمايه              
حتی بخشهايی از    .  تعيين ميکند 

توليد محصوالت غذايی را                
بخاطر بهينه کردن سود                       

 ،سرمايه رسما دور می ريزند        
عليرغم اينکه در بخشهايی از         
اين جامعه هنوز ميليونها                     
کودک شب را گرسنه بر بالين         

نتيجتا طبيعی است    .  می گذارند 
که فقر و محروميت يک                      
محصول دائمی نظام سرمايه           

 .داری است
  

در ايران فقر و فالکت بيداد               
اما در عين حال ثروت         ،ميکند

و امکانات اقليت محدودی حد          
ايران جامعه  .  و حصری ندارد   

دارای منابع            ،فقيری نيست     
طبيعی گسترده و در عين حال         
نيروی کار توانا و ماهر                       

و اين دو فاکتور     .  بسياری است 
اصلی ثروت اجتماعی در                  

به اين     .  جوامع کنونی است        
اعتبار ايران جامعه  فقيری               

. مردم فقير و محرومند     .  نيست
٪ ٧٠بنا به آمار دولتی بيش از        

توده های مردم زير خط فقر              
حداقل دستمزد   .  زندگی ميکنند  

٪ زير خط     ۵٠کارگران رسما     
به اين اعتبار مساله      .  فقر است 

بطور ويژه ای به مناسبات                 
سرمايه داری حاکم بر جامعه          

به اين شرايط        .  گره ميخورد   
بايد ورشکستگی اقتصاد                     
سرمايه داری در دوران                      

. حکومت اسالمی اشاره کرد          
رژيم اسالمی به لحاظ                           
اقتصادی يک پروژه شکست          

واقعيت اين است    .  خورده است 
که در جهان سرمايه داری با            
توجه به حوزه های گسترده               

کشورهای   ،موجود"  سود آور "
اسالم زده و اسالمی حوزه                 
مناسبی برای سود آوری و                

 . نتيجتا صدور سرمايه نيستند

٢۶٧شماره   
حال به اين شرايط دزدی و چپاول           

سيری ناپذيری آخوندهای آدمکش و      
جيره خواران رژيم اسالمی را                   

به اين شرايط عدم            .  اضافه کنيد   
پرداخت چندين ماهه همان حقوق             
بخور و نمير کارگران را اضافه               

به اين شرايط مخارجی را که         .  کنيد
رژيم صرف بقاء و ماندگاری                     
خودش و دستجات اوباش و                           

سهم .  اضافه کنيد     ،آدمکشش ميکند  
توده مردم از جامعه چيزی بيش از          
فقر و فالکت و بعضا گرسنگی                    

 .نخواهد بود
 

ببينيد کار به جايی رسيده است که             
خود عوامل رژيم از اينهمه دزدی و        

 . چپاول فغانشان بلند شده است
 

خزعلی که يکی از نور چشمی های        
 :رژيم است در سايت خود ميگويد

 
ميليارد دالر از     ٢١٧ايران ساالنه   "

فروش نفت و گاز پول می گيرد                  
... معادن، پتروشيمی، ماليات و             (

ميليارد     ٢١٧)  رو حساب نكرديم       
.... ميليارد تومان      ٢٣٨٧٠٠=دالر  

ميليارد     ۶۵٠يعنی روزانه حدودا          
) تومان  ١١٠٠دالر به قيمت    (تومان  

يعنی با درآمد يك روز نفت و گاز              
آشور می توان بدون وام و منت،              

 ٧۵واحد      ٣١٠٠٠آل مسكن مهر        
متری را از ابتدا با قيمت هر متر                

تومان ساخت و            ٣٠٠٠٠٠مربع    
 !تمام آرد و به رايگان به مردم داد         

صبح شنبه  (يعنی با در آمد پنج روز       
می توان يارانه    )  تا پايان چهارشنبه   

نقدی آل آسانی آه ثبت نام آرده                
ميليون و پانصد هزار      ٧٢اند، يعنی   

يعنی اينكه با       .نفر را واريز آرد        
درآمد يك روز و نيم آشور می توان        
ورزشگاهی ساخت آه لياقت                       
برگزاری المپيك لندن را داشته                   

يعنی با در آمد يك هفته                      .باشد
هواپيمای     ١٠۴مملكت می توان            

با درآمد     .نو خريد       ٣٢٠ايرباس ا   
بيست روز آشور می توان                            

 ٢٠١١تويوتا آروال                 ٧۴٣١۵٠
خريد و هرچی ماشين داغونه از                
سطح آشور جمع آرد و سرانه                   

ليتر در    ۶-۵مصرف بنزين رو به        
پس با حدود      .آيلومتر رسوند     ١٠٠

يكماه درآمد نفت و گاز ميتوان                     

نصف مشكالت سی ساله مملكت         
ماه چه    ١٢رو حل آرد، ببين با          
اگر قرار     !آارهايی ميشه آرد       

باشه اين پول را بين مردم تقسيم            
 ٢٨٩٣کنند به عبارتی نفری                  

 ٢٠٠٠اگر بر فرض مثال         .  دالر
هزار دالر آن را هم ماليات و                  
خرج دولت حساب کنيم باز سهم           

دالر يعنی        ٩٠٠هر نفر تقريبا          
(ميليون تومان    ١  1100دالر     ! 

به عبارتی ديگر نفری         !)  تومان
(هزار تومان در ماه          ١۵٠ به ." 

 ) نقل از سايت خزعلی
 

به اين تصوير ارقام دزدی شده              
حسابهای بانکی سران رژيم را             

واقعيت علت وجودی     ،اضافه کنيد 
فقر و فالکت مردم به روشنی بيان  

مسبب وضعيت محنت         .  ميشود
مناسبات     ،زده توده عظيم مردم         

اقتصادی سرمايه داری و رژيم            
تا زمانيکه    .  اسالمی حاکم است      

تا   ،نظام سرمايه داری حاکم است      
زمانيکه رژيم اوباش اسالمی                
حاکم است وضع بر همين منوال          

رفاه مردم و جامعه        .  خواهد بود  
در گرو سرنگونی نابودی نظام            
اقتصادی سرمايه داری و                         

 .حکومت اسالمی است
 

در هر نظام           :يک دنياى بهتر      
سرمايه دارى بدرجات متفاوت             

در .  فقر يک واقعيت مادى است         
جمهورى اسالمى فقر وسيع و               

برخورد جامعه     .  گسترده است    
عموما و برخورد طبقه کارگر و          
مردم محروم به پديده فقر در                   
ايران چگونه بايد باشد؟ حزب چه       

 ميگويد؟ 
 

نظام سرمايه داری         :آذر ماجدى  
٣صفحه مبتنی بر               



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

وجود .  وجود فقر در جامعه است       
طبقه ای که هيچ چيز جز نيروی            
کارش برای فروش ندارد و                      
ناگزير است نيروی کارش را به           
طبقه ای که مالک وسايل توليد و           
مبادله است، بفروشد، رکن اصلی       

از اينرو  .  نظام سرمايه داری است   
نظام سرمايه داری وجود يک                 

. اکثريت ندار را فرض می گيرد          
طبقه ای که اگر يک روز نيروی          
کار خود را نفروشد به نان شبش            

بعالوه، وجود  .  هم محتاج می شود    
ارتش ذخيره کار يکی از ارکان             

اين پديده    .  ديگر اين نظام است         
موجد رقابت درون طبقه کارگر            
می شود و بر دستمزدها و شرايط         

لذا سرمايه   .  کار تاثير می گذارد       
برای انباشت بيشتر و افزايش                 
ارزش اضافه به وجود انسان های       

بيکاری نيز     .  بيکار نياز دارد         
بنابراين فقر   .  مساوی است با فقر      

از ملزومات نظام سرمايه داری            
 .است

 
حال به نسبت موقعيت توليد در               
هر شرايط، يعنی اينکه توليد                    
سرمايه داری در حالت شکوفايی         
است يا در بحران بسر می برد، و         
می دانيم که بحران های ادواری            
جزء خصائص جدايی ناپذير                   
سرمايه داری است، ميزان فقر در      

در شرايط   .  جامعه تغيير می کند       
حاضر بعينه می بينيم که چگونه           
تمام دنيا در فقر دست و پا می                   
زند؛ بيکاری ابعاد بسيار گسترده         
ای يافته است؛ بيخانمانی به يک            
پديده وسيع بدل شده است؛ اکنون          
که بحران سرمايه داری ابعاد بين         
المللی و عميقی دارد، تمام دنيا با           
فقر و فالکت دست و پنجه نرم می         

دولت های بورژوايی در             .  کند
کشورهای غربی که از درجه ای         
از رفاه اجتماعی برخوردار بوده         
است، دارند تمام دستاوردهای                

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش اول 

مبارزه طبقه کارگر و جنبش            
کمونيستی طی سالهای اخير را      

 .باز پس می گيرند
 

اين واقعيت جان سخت توليد             
اما .  سرمايه داری است               

همانگونه که در سوال اشاره            
شد، ابعاد فقر در همه جا                      

ميزان اين تفاوت   .  يکسان نيست 
هم به ساختار سياسی اجتماعی       
يک جامعه معين و هم به رشد          
مناسبات توليدی و تکنولوژيک     

در جامعه ای مثل    .  بستگی دارد 
ايران، سرمايه به وجود کارگر      
ارزان و خاموش نيازمند است،     
از همين رو دستمزدهای پايين        
و شرايط کار سخت از                          
فاکتورهای اصلی نظام توليدی      

بهمين دليل     .  در ايران است       
وضعيت اکثريت جامعه مشقت      

بعالوه، وجود يک   .  بارتر است 
طبقه کارگر خاموش به يک              
ديکتاتوری خشن سياسی                    

بخش قابل        .  محتاج است       
مالحظه ای از توليد اجتماعی         
صرف حفظ و بازتوليد اين                

. دستگاه سرکوب می شود                 
همچنين در جامعه ای با اين              
مختصات سياسی فساد مالی،          
رشوه و دزدی اجتناب ناپذير           

 . است
 

زمانی که به بحران عميق                  
اقتصادی فاکتورهای سياسی و      
اجتماعی را بيافزائيم ابعاد فقر        
عنان گسيخته را در جامعه                 

. ايران می توان حدس زد                   
روشن است که فقر با صبر و           

تنها .  شکيبايی ناپديد نمی شود      
راه از ميان بردن فقر مبارزه           
طبقه کارگر و مبارزه مردم              

مبارزه با رژيم        .  عليه آنست   
اسالمی بر سر مساله فقر تنها          
راه کاهش ميزان فقر و اثرات          

از مبارزه در       .  جانکاه آنست   

٢۶٧شماره   
محل کار برای افزايش دستمزد،               
مبارزه با اخراج، تالش برای بدست      
گرفتن کنترل بر توليد و توزيع                    
اشکال متفاوت مبارزه کارگری                

اتحاد کارگری در مجامع             .  است
عمومی و شوراها الزمه پيشبرد               

 .موفق اين مبارزه است
 

مبارزه عليه بيکاری و تامين                        
خانواده هايی که نان آورانش بيکار         
هستند، يکی از ارکان مهم و پايه ای        

بايد توجه داشت   .  مبارزه با فقر است   
که مبارزه عليه بيکاری صرفا امر          

اتحاد شاغلين و         .  بيکاران نيست    
بيکاران عليه بيکاری تعيين کننده             

تا زمانيکه اين اتحاد وجود            .  است
نداشته باشد، سرمايه داران و رژيم         
اسالمی می کوشند کارگران شاغل         
و بيکار را بجان هم بياندازند؛ می             
کوشند با گرفتن خطر بيکاری باالی       
سر کارگران شاغل ميان آنها با                  
کارگران بيکار رقابت و خصومت         

لذا ضروری است که         .  ايجاد کنند  
کارگران شاغل و بيکار با هم در               
يک صف متحد و متشکل عليه                    

 .بيکاری و عواقب آن مبارزه کنند
  

مبارزه در محالت و محيط زيست           
عليه گرانی و کمبود و برای بهبود            
شرايط رفاه محيط زيست يک رکن         

مردم .  مهم مبارزه عليه فقر است           
بايد در محالت متشکل شوند و متحد       
و با هم عليه اين شرايط مبارزه                    

تشکيل شوراهای محالت و           .  کنند
تصميم گيری مردم يک محل در                
مجامع عمومی شان، در صف های         
مواد غذايی و در هر فرصتی که                
پيش می آيد از اهميتی بسيار باال                

 .  برخوردار است
 

جنبشهاى اجتماعى    :يک دنياى بهتر  
. برخورد متفاوتى به فقر ميکنند                

سياست ناسيوناليستى چهارچوب             
برخورد بخشى از بورژوازى در            
قدرت و بورژوازى در اپوزيسيون         

نقد حزب به اين     .  به مسئله فقر است    
ديدگاهها چيست؟ آلترناتيو و سياست     

 حزب کدامست؟
 

همانطور آه گفتيد         :جليل بهروزى  
جنبشهای اجتماعی برخوردهای              
متفاوتی به مسئله فقر ميكنند و در              

اين ميان برخورد جريانات                      
بورژوائی و طبقه سرمايه دار به         
مسئله فقر خيلی خصلت نما و                 

توجه اينها به مسئله    .  آالسيك است 
فقر زمانی است آه اعتراضات و        
طغيانهای توده ای باعث وحشت         
شان ميشود و اينجا است آه                      
ماشين توجيه سازی و تئوری                 

در اين  .  سازی شان به آار ميافتد      
ميان اما جنبش ناسيوناليستی                  
ويژگی اساس اش در تبيين علل            

منفعت "فقر اين است آه اينها                 
" وطنی"و سرمايه دار             "  ملی

محور حرآت و موضعگيری و           
ممكن است   .  راه حل شان ميباشد      

فقر جامعه و فشارهای آمرشكن          
آن را بروی آل جامعه و                             

. بخصوص طبقه آارگر ببيند                
سخنگويان و تحليل گرانش ممكن       

" فقرا"هست حتی نسبت به                      
سمپاتی داشته و از اين مسئله                  

ولی اوال علت   .  آزرده خاطر باشند  
پايه ای فقر ميليونی و گرسنگی و        
رنج توده را نه به شرايط سرمايه         
داری جامعه و وجود طبقات و يا          
حتی بحران اقتصادی اين نظام              
مربوط ميدانند و نه سطح                           
تحليلشان به اين علت پايه ای                   

ثانيا راه حلشان از     .  نزديك ميشود 
چهارچوب منفعت طبقه سرمايه          

فراتر "  وطنی"و    "  خودی"دار    
از آنجايی آه در ايران و        .  نميرود

آشورهای در زمره ايران ما با             
و "  ملی"طبقه سرمايه داری              

روبرو نيستيم راه              "  خودی"
حلهای اين جريان خيلی پا درهوا         
و آامال در جهت خاك ريختن در          

چرا آه همه       .  چشم مردم است      
بخشهای طبقه سرمايه دار از قبل        
توليد و باز توليد سرمايه های                 
جهانی و انحصاری سود و منفعت      

۴صفحه حتی .  ميبرند  



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

شرايط سياسی حاآم در ايران،               
ديكتاتوری هار و عنان گسيخته             
نيز ابزاری است آه در اساس                 

. پاسخگويی اين نياز پايه ای است       
از اين رو حتی آنجا آه                                  

صحبت از           "  ناسيوناليستها"
سرمايه های داخلی و سرمايه                 
داری وطنی ميكنند آن هم در                    
شرايط آه سرمايه داری يك پديده         
جهانی است و هر آشور در تقسيم        
آار جهانی جايگاه ويژه در توليد           
و توزيع سرمايه ها دارد،                           

اينها چنان   .  فريبكاری بيش نيست    
تحليل ميكنند آه گويا سرمايه بر            
اساس اراده سرمايه داران و يا                
حكومت و يا انسانهای خير حرآت      
ميكند و يا خواهد آرد و بدين                     
طريق ديناميسم سود در توليد                  
سرمايه داری را آامال آتمان                  

سرمايه هيچ گاه بر اساس        .  ميكنند
منفعت و نياز جامعه به گردش                

سود موتور سرمايه       .  درنمی آيد   
از اين رو به درجات زيادی      .  است

بهشت سرمايه داران جايی است           
آه فقر و مسكنت مردم بيداد                      

 . ميكند
  

اما اگر مجمل بگوئيم، ناسيوناليسم      
اساس حرآتش در توضيح فقر               
اينها است؛ عدم رشد صنايع                     
داخلی و تهاجم توليدات خارجی،          
وجود صنايع مصرفی و نه توليد           
صنايع سنگين، رشد ناهمگون و           
صنعت تك محصولی، دولت بی            
آفايت و عدم برنامه ريزی                        

اگر از آنها بپرسيد      ...  اقتصادی و 
تحليل تان از اقتصاد ايران چيست        

می .  همه اينها را رديف می آنند         
بينيد وقتی اساس مسئله توضيح             
داده نشود راه حل هم غلط خواهد          

جناح به اصطالح چپ                 .  بود
ناسيوناليست ممكن است از سر             
انسان دوستی و خيرخواهی به               
مسئله فقر توجه آند ولی آماآان            
به همان راه حلی ميرسد آه                       

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش اول 

جريانات راست ناسيوناليستی        
اينها از   .  نسخه اش را پيچيدند      

سر اين آه توده وسيعی از                  
مردم بی آارند و در چرخه                
توليد و توزيع نيستند، يا اين آه        
توان خريد نداشته و اين خود             
تقاضا را پايين آورده و به                   
رشدی اقتصاد آسيب ميرساند،       
از اين آه سرمايه های انسانی         

عاطل و باطل مانده          "  وطن"
است، به مسئله فقر نگاه                       

اما راه حلشان در                .  ميكنند
بهترين حالت طرح يك                         

ضمن حفظ   "  حكومت عقاليی  "
البته .  نظام سرمايه داری است     

اپوزيسيون ناسيوناليست، رژيم    
حاآم را بخاطر بی آفايتی و              
بی سوادی و بی اطالعی از              
اقتصاد يكی از عوامل مهم                 
ورشكستگی اقتصادی و فقر            
ميليونی ميداند ولی هيچ گاه اين      
رژيم را بعنوان حافظ نظام                
سرمايه داری و بعنوان يك                 
رژيم سرمايه داری و از اين             
زاويه مسبب فقر و گرسنگی،          
بی مسكنی و بی بهداشتی مردم       

 . نمی شناسد
  

اما ما چگونه مسئله فقر را                  
ما خيلی روشن   .  توضيح ميدهيم 

گفته ايم آه علت فقر و                            
گرسنگی مردم در ايران جامعه     
سرمايه داری و بحران                         
مضاعفی است آه اين نظام از         

. خيلی مدتها پيش دچار آن است     
ما توضيح داده ايم آه جمهوری    
اسالمی رژيمى است آه از بدو      
روی آار آمدن در تالش است         
آه بار اين بحران را بر دوش           

برای اين  .  آارگران خراب آند   
رژيم در بدو روی آار آمدن              
فقر و فالآت مردم يكی از                   
سالحهائی بود جهت سرآوب         

برای اين رژيم تحميل      .  انقالب
بيكاری و گرسنگی وسيله ای          

٢۶٧شماره   
بود جهت درهم شكستن مقاومت و           
مبارزه آارگران برای يك زندگی             

برای اين رژيم پايين                      .  بهتر
نگهداشتن سطح زندگی مردم با                 
چماق و سرآوب هدفی بود جهت              
جذب سرمايه ها و تامين سودهای             
نجومی برای سرمايه داران و قشر          
انگلی آه حول اين حكومت جمع                

 .شده بودند
 

از اين رو راه حل ما دقيقا از سر                 
برای .  اين توضيح برخاسته است         

پايان دادن به رنجی آه مردم از سر         
فقر و گرسنگی ميبرند بايد اين رژيم       

بايد اساس جامعه       .  را بزير آشيد      
سرمايه داری در ايران را واژگون         
آرد و مناسباتی را با قدرت سازمان       
يافته و متشكل آارگران و مردم                  
بوجود آورد آه در آن نه از استثمار         
خبری باشد و نه از طبقات و                         

توليد و توزيع      .  مالكيت خصوصی  
اجتماعی بايد بر اساس نياز و توان          

ثروت جامعه  .  مردم پايه گذاری شود
از آن همه مردم است و هيچ چيز                
نميتواند مقدم تر از رفاه و آسايش              

تحميل فقر و         .  آحاد جامعه باشد        
فالآت به اآثريت عظيم جامعه                   
خشن ترين و بی رحمانه ترين                     
رفتاری است آه نظام سرمايه داری       
و حافظين آن با آارگران و مردم               
ميكنند و اولين گام انقالب اجتماعی         
آه ما پرچم آن را بلند آرده ايم پايان         

 . دادن به اين بربريت مدرن است
 

بيکارى و گرانى        :يک دنياى بهتر    
عليه .  در ايران نجومى شده است           

بيکارى و گرانى چه بايد کرد؟                    
سياست مشخص حزب در اين                    

 زمينه کدامست؟    
 

در چند سال            :نسرين رمضانعلى   
اخير بطور غير قابل تصوری                    
بيکاری بيداد ميکند و اين برابر با             
فقر بيش از پيش مردم و طبقه                       

مرتب شاهد هستيم            .  کارگراست
پروژه ها بخاطر نبود مواد اوليه                
تعطيل ميشود و حتی صنايع مهم               

. کارشان دچار اختالل شده است               
تعدادی از پتروشيميها به بهانه های        
کمبود مواد اوليه نيروی کار را کم           

همينطور بسته شدن تعداد          .  کردند
زيادی از کارخانه و کارگاههاى               

در .  ديگر مرتبا گسترش مى يابد       
عين حال همين عدم نبود مواد                 
اوليه و فشار کارفرماها و دولت           
برای اينکه کارخانه ها در حال             
توليد بمانند و سمبل کارهائی که           

هر روز در            ،صورت ميگيرد   
گوشه ای حادثه می آفريند و                     
باعث نقص عضو و صدمات                 
جبران ناپذير و مرگ کارگران             
ميشود که بطور عموم به حساب           

گذاشته "  سهل انگاری کارگران    "
با اين لطمات جبران               .  ميشود

ناپذير و مرگ هر کارگر خانواده        
با .  کارگری به انتهای خط ميرسد      

باال رفتن نرخ بيکاری نرخ روی        
. آوری به اعتياد باال ميرود                      
. پيامدهاى بيکارى مهم و زياد اند       

بخش مهمى از جرائم و حتى                   
جنايت در جامعه در اين جنگل              
سرمايه دارى چيزى جز تالش              
برای سير کردن شکم و زنده                   

افزايش بيکاری در     .  ماندن نيست  
استانهای کشور بالفاصله براى           
خانواده هاى کارگرى به ترک               
تحصيل بخش زيادی از دانش                
آموزان و دانشجويان منجر ميشود     
و هر روز تعداد زيادى به خيل               
ارتش بيکارى در ايران افزده                

 . ميشود
 

عليه اين بيکاری و گرانی چه بايد        
کرد؟ واقعيت اينست که عليرغم           
ميل هر انسانی مبارزه کردن                  
براى زنده ماندن و بقا به انسانها           

اين نظام و سيستم      .  تحميل ميشود 
اقتصادی و سياسى حق را دو                 

در .  دستی تقديم مردم نميکند              
دنيای وارونه ای که ما زندگی               
ميکنيم حق دادنی نيست بلکه با              

پس .  اتکا به قدرت گرفتنی است        
بنابرين راهی بجز مقابله و                       
تعرض و متشکل شدن حول                    

۵صفحه خواستهای   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

. برحقمان برايمان باقی نگذاشتند         
اگر رژيم اسالمى تحريم اقتصادی      

اگر سران حکومت جنايتکار      ،شده
اسالمی با سياست حذف سوبسيدها     
ما را در فقر و نداری بيشتری                 

اگر بحران اقتصادی         ،فرو بردند  
که دامن دنيا را گرفته و حکومتی          
مثل حکومت هار اسالمی که بيش       

دهه است تنها با کشتار و                3از   
سرکوب مردم و اعتراضات شان        

اگر در    ،به بقای خود ادامه ميدهد      
کنار اين مشقات مسائلى مانند                  
خشکسالی در توليدات و حتی                 
بخش کشت و صنعت اختالل                   

چرا تاوان اين              ،بوجود مياورد    
اوضاع را بايد کارگران و خانواده      
هاى کارگرى بپردازند؟ سوال               
اصلی و مهمی که حزب ما تاکنون    
بسيار به آن پرداخته و در مورد             
چگونگی مبارزه با آن صحبت               

سازماندهی در محيط      ،کرده است 
 . کار و زيست است

 

کمبودهای اخير مواد غذائی و                
صفهای طويل باعث اعتراضاتی        
پراکنده در شهرهای مختلف شده          

. که بزرگترين آن در نيشاپور بود        
اين اعتراضات بايد گسترده تر               
شود و بطور سازمانيافته اى پيش         

در هر شرايط و فرصتی که        .  رود
برای مردم ايجاد ميشود بايد عليه         

.  بيکارى و گرانى اعتراض کرد          
واقعيت اينست که مردم وقتی با             

وقتی تعداد زيادى               ،هم هستند    
و    ،بطور طبيعى کنار هم هستند          

اعتراض کنند نيروهای سرکوبگر     
به راحتی نميتوانند مردم را                      

تالش ميکنند ابتدا با    .  سرکوب کنند 
. وعده دادن جمعيت را متفرق کنند     

بارها شاهد بوديم نيروهای                        
سرکوبگر وقتی با خشم گسترده            
مردم روبرو ميشوند عقب نشينی         

بنابراين اين صفها ميتواند      .  کردند
در .  محل تجمع اعتراضی باشد          

اين صفها ميشود اعتمادها را                   

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش اول 

در اين صفها ميشود       .  بازيافت
بيشتر متوجه شد درد همسايه           
بغل دستی من همان دردی                 

ميتوان و    .  است که من دارم         
بايد حول همين درد مشترک             
اعتماد ايجاد کرد و نطفه هاى          
اعتراض و تشکل را در                       

بايد تالش   .  محالت ايجاد کرد     
کرد در اين اوضاع اسفبار                 
اقتصادی در اوج گرانی و                  
بيکاری بيش از پيش به هم                 
اعتماد کنيم و بيش از پيش در           
سرنوشت همديگر با متشکل            

بارها و بارها   .  شدن دخيل شويم
شاهد بوديم در صفها در                       

جلوی   ،در محيط کار     ،محالت
اداره مثل استانداری و                          
فرمانداری و شهرداری مردم         
سران حکومت را به فحش                 

امروز بايد اقداماتی         .  کشيدند
متحدانه تر و متشکل تر را                 

 . سازمان داد
 

تنها با متشکل شدن حول                      
خواستهايمان ميتوانيم شرايط          

. را به نفع خودمان تغيير بدهيم       
ايجاد مجامع عمومی در                      
محالت يکی از ابتدائی ترين            

برای ما مجمع      .  اقدامات است  
عمومی چيزی جز همان جمع         

. شدن خودمان در محله نيست         
بايد مردم مستقيم در مقابل                  

. ادارات زيربط جمع شوند                
 4بجای صف کشيدن از ساعت      

صبح و يا زودتر در جمعهای           
خود تصميم بگيرند که سر                 
ساعت باز شدن استانداری و            
ادارات دولتى جمع ميشوند و           

اگر مرغ  .  حقشان را ميخواهند   
و مواد مورد نياز وجود دارد            
چرا بايد براى تهيه آن                            
ساعتهاى طوالنى مردم در               
صف بايستند؟ چرا بطور عادی     
عرضه نميشود؟ اگر کمبود               
هست چرا براى سران                          
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چرا براى بخش           ،حکومتى نيست   

مرفه نيست؟ اين بی ارزش کردن و        
بى حرمت کردن مردم و بجان هم             
انداختن آنها برای يک کيلو گوشت          
هدفش اينست که توقعات مردم را             

بايد در مقابل      .  بشدت پائين بياورد     
اين تعرض بيشرمانه و برای همين          
خواست که ما اجازه نخواهيم داد               

 ،بيش از اين به ما بيحرمتی شود                
اجازه نخواهيم داد هر روز نان ما             

در .  متشکل شويم   ،گرو گرفته شود   
اجتماعات و مجامع عمومی مان در        
محالت نمايندگان خودمان را                      

شوراهای سرخ        .  انتخاب کنيم       
جوانان .  محالتمان را تشکيل دهيم        

بايد خود را در اين اجتماعات و                  
در يک    .  مجامع عمومی باز يابند        

کالم پير و جوان در اين مجامع                   
عمومی با اراده ای قوی خواستهای        

. خود را به رژيم بايد تحميل کنند               
رژيم در مقابل مردم متحد متزلزلتر       

بايد مردم فرياد بزنند ما      .  خواهد بود 
ما گرسنگی                  ،فقر نميخواهيم        

ما رفاه و آسايش و                      ،نميخواهيم
بايد بر در ديوار       !  آزادی ميخواهيم  

بنويسند و فرياد بزنند زنده باد                      
 !مرگ بر سرمايه داری! زندگی

  
بنظر من نقطه قوت جنبشی که عليه        
بيکاری و گرسنگی امروز پراکنده         
دارد خودنمائی ميکند در محيط کار        
ميتواند با ايجاد مجامع عمومی                   
روتين خود فضا و توازن قوا را به           

رژيم هار    .  نفع خود عوض کنند          
اسالمی با ارتش بيکاری که ايجاد            
کرده تالش دارد کارگران را تهديد          

بايد به کارگران       .  و مرعوب کند      
گفت اگر در مجامع عمومی خودتان       

اگر شوراهای واقعی      ،متشکل شويد 
هيچ قدرتی      ،خود را تشکيل دهيد        

نميتواند شما را بيکار و اخراج                   
اگر رژيم با يک تن واحد                 .  بکند

روبرو باشد قدرت سرکوب و                     
بايد .  ارعاب ازش سلب خواهد شد         

اعالم کرد اين کشور بحد کافی                    
ثروت دارد که  احدی گرسنه سر بر        

کارگران همه جا بايد      .  بالين نگذارد 
مبارزه عليه      ،مبارزه عليه بيکاری    

مبارزه عليه گرانی را در                    ،فقر
در اين   .  دستور کار خود بگذارند        

مبارزه بايد کارگران بيکار از                     
. بيشترين حمايت برخوردار باشند          

بايد در مجامع عمومی تصويب            
کنند که بيمه بيکارى مکفی حق             
مسلم هر فرد بيکار در جامعه                 

توجيهات تحريم اقتصادی يا    .  است
بحران اقتصادی برای کارگران          

شيرازه .  نبايد قابل قبول باشد             
زندگی يخش عظيم طبقه از هم              
پاشيده شده است و اين بزرگترين         
دليل است که کارگران مبارزه               
 . عليه فقر و گرانی را آغاز بکنند

 
بايد فضاى اعتراضى عليه فقر را       

مبارزه وجود دارد اما    .  تشديد کرد 
بايد آن را جهت داد و متشکل                   

ضرورى است شعارها و          .  کرد
زنده :  خواستها را همه جا نوشت       

زنده باد     !  باد مجامع عمومی          
زنده باد ارگانهای اعمال    !  شوراها

زنده !  زنده باد آزادی  !  اراده مردم 
بايد !   زنده باد رفاه    !  باد برابری  

در ابعاد گسترده خودمان را در             
محيط کار و زندگيمان سازمان             
دهيم و رژيم هار اسالمى سرمايه        

 . را سرجايش بنشانيم
 

سازماندهى       :يک دنياى بهتر           
 ،شوراها در محل کار و زيست            

سياست کنترل کارگرى از جمله          
ارکان سياستهاى سازماندهى                 
حزب در تقابل با فقر و فالکت و            

چرا اين   .  گرانى و بيکارى است      
سياستها مطلوب و ممکن است؟           

 چگونه و از کجا بايد آغاز کرد؟ 
   

مبارزه براى        :سياوش دانشور   
استيفاى هر حقى امرى اجتماعى         

امر کسانى است که مستقيما     .  است
در .  و بالواسطه در آن ذينفعند            

شرايطى که رژيم اسالمى فقر و           
ندارى و ناامنى اقتصادى و                      
سرکوب سياسى را به بخش                     

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

الينفک زندگى توده هاى طبقه                
کارگر و بخش عظيمى از مردم             

کارگران   ،محروم تبديل کرده است 
نميتوانند به خود حکومتيها براى          
شرايطى که ايجاد کرده اند شکايت      
ببرند و يا خواهان اجراى قوانين           

بعبارت ديگر   .  بردگى شان باشند    
آنچه ما با آن روبرو هستيم                         
عملکرد يک حکومت و قانون و           
نهادهاى متفرقه طبقه حاکم است           
که اين وضعيت را ايجاد کرده                 
است و چشم اندازى در                                 
چهارچوب حکومت و نظم موجود      
براى بهبود و تغيير پايه اى آن                 

اگر .  توسط خود آنان وجود ندارد       
اين فرض براى ما کرگران قابل           

آنوقت بايد در مقابل           ،قبول است  
قدرت حاکم قدرت آلترناتيو ايجاد         

يعنى قدرت دوفاکتوى توده        .  کرد
بايد در مقابل        .  اى و کارگرى       

قوانين حاکم قوانين آلترناتيو ايجاد       
يعنى قوانينى که برآمده از          .  کرد

اراده بخشهاى مختلف طبقه کارگر     
 .  و مردم زحمتکش است

 
شوراها مطلوب و ضرورى و               
ممکن اند چون اين قدرت آلترناتيو      
و اين قوانين آلترناتيو را پيش رو          

شوراها مطلوب اند           .  ميگذارند
چون راه حل ديگرى که متضمن          
ايجاد اراده و اعمال قدرت مستقيم        
و مستمر توده اى باشد در تاريخ            
مبارزات اجتماعى خود را نشان           
نداده است و تجربه بهترى وجود          

شورا مطلوب و ممکن اند         .  ندارد
چون تجربه تاريخ جنبش                            
سوسياليستى طبقه کارگر و                      
انقالبات و هر حرکت و                               
اعتراضى هستند که منعبث از                
قدرت خود مردم و مجرى اراده            
خود مردمى هستند که از پائين                
براى بهبود و تغيير تالش کرده              

شوراها مطلوب و ممکن اند         .  اند
چون بسادگى نياز واقعى و                        

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش اول 

خواست واقعى و درد واقعى و        
عمومى توده هاى کارگر و                
مردم تحت ستم و انقيادى را              
منعکس ميکنند که در قانون و         
سيستم قدرت بورژواها اساسا         

در قانون     .  بحساب نمى آيند       
بورژوازى همه نوع تعابير و          
تفاسير وجود دارد اما اين                    
قوانين بازتاب قدرت و منافع            

در قانون کار    .  طبقه حاکمه اند   
و مقررات کارخانه چيزى جز        
منافع کارفرما و سرمايه دار            
پيدا نميشود و آنجا هم که از                
کارگر نام و نشان فرمالى                   
وجود دارد با صد تبصره به              
منافع کارفرما و سرمايه دار            

لذا هم تجربه   .  زنجير شده است  
تاريخى مبارزات طبقه کارگر        
در سطح بين المللى و ايران و          
هم تجارب زنده اعتراضات             
توده اى و ميليونى سالهاى                 
اخير بدنبال بحران سرمايه                

مطلوبيت و          ،دارى در دنيا        
اهميت و ضرورت و ممکن              
بودن شوراها و سنت عمل                 
مستقيم کارگرى را براى                    

. هزارمين بار اثبات کرده است     
هر جا توده هاى هم منفعت که          
خواست واحدى دارند در يک         
محل کار و مرکز صنعتى و يا         
در يک محل زيست و يا يک             
شهر و منطقه جمع ميشوند و            
صداى واحدشان را فرياد                   

چيزى جز شوراها و            ،ميزنند
سنت عمل مستقيم نميتواند                  
بيانگر دقيق اراده و خواست             

 . آنها باشد
 

کنترل کارگرى يک گوشه از          
سنت عمل مستقيم کارگرى               

اگر کارفرما تصميم به        .  است
اگر    ،تعطيلى کارخانه ميگيرد     

منافع سرمايه به هر دليل قرار         
است با يک چرخش قلم و يک          

٢۶٧شماره   
تصميم اين و آن سرنوشت صدها              

 ،خانواده کارگرى را زير و رو کند         
اگر قرار است تعديل و بيکار سازى       

اگر قرار است                 ،صورت گيرد     
مقررات کار به نفع سرمايه عوض          

اگر قرار است جايگاه کارگر         ،شود
در پروسه توليد حاشيه اى و نظم               
پادگانى در توليد و محيط کار ايجاد          

کنترل کارگرى سياست                     ،شود
آلترناتيوى است که اين قانون                      
خودگمارده سرمايه را نفى و تناسب       
جديد و قوانين جديدى را منطبق با            

کنترل .  منافع کارگران ديکته ميکند     
کارگرى الجرم و بنا به ماهيت آن             
متکى به شوراها و مجمع عمومى            
کارگران است و همواره اراده و                
منافع کل کارگران را منعکس ميکند      
و در هر مرحله اين اراده را بطور           

حزب ما در      .  مستمر نهادى ميکند     
مورد سياست کنترل کارگرى                     
مباحث زيادى دارد و در اين زمينه          
کتابى منتشر کرده است که توصيه          
ميکنيم رفقاى کارگر و فعالين                      

. کارگرى مجددا آنرا مرور کنند               
سياست کنترل کارگرى در شرايط          
امروز ايران يکى از ابزارهائى                
است که ميتواند قدرت طبقه کارگر         
را در کشمکش سياسى و اجتماعى           
نمايندگى کند و در مقابل بسيارى از        

 . تعرضات طبقه حاکم بميدان بکشد
 

چگونه و از کجا بايد شروع کرد؟             
ما از قانون و دولت و رضايت                    
کارفرما و منافع سرمايه دار شروع        
نميکنيم بلکه از خودمان و از منافع          

. مان و شرايط مان شروع ميکنيم             
براى پايان دادن به رقابتها و                         

براى     ،شکافهاى درون طبقه مان          
 ،ايجاد يگانگى و منفعت واحدمان            

براى شرکت دادن همه کارگران و          
براى     ،کارکنان يک واحد توليدى         

منعکس کردن منافع عمومى                        
کارگران مستقل از تقسيمات                        
کارفرما و قصابى کارگران به                    
رسمى و پيمانى و پروژه اى و                     

به تشکل      ،قديمى و جديد و غيره           
. به تشکل کارگرى         .  نياز داريم    

تشکل کارگرى يعنى تشکل خود               
يعنى جمع شدن همه                    ،کارگران

کارگران هر بخش و هر قسمت و يا         
 ،بخشها و قسمتها و خط توليدها                  

يعنى اعالم حضور علنى و جمعى           

براى اهدافى روشن و خواستى             
مثال افزايش      .  واحد و جمعى          

لغو   ،ايمنى محيط کار     ،دستمزدها
نظارت    ،قراردادهاى سفيد امضا     

بر اجراى توافقات کارگران در            
جلوگيرى از موش           ،محيط کار   

حفظ    ،دوانى کارفرما و عواملش      
اتحاد کارگران با اتکا به منافع کل       
کارگران از طريق شرکت آنها در      

يعنى .  امر و منافع مستقيم خود           
واقعيت وجودى ما بعنوان کارگر       

يعنى شکلى از        .  در محل کار       
ابراز وجود مستقيم در محيط کار        
و يا در محله کارگرى همراه با              

ابراز وجودى که    .  خانواده هايمان 
بالواسطه به منافع عموم ما                      

 . مربوط است
 

ترديدى نيست پشت هر اجتماع             
پشت هر مجمع عمومى       ،کارگرى
پشت هر سازمان                     ،کارگرى

تالشهاى     ،شورائى طبقه کارگر       
بخشهاى پيشرو و سوسياليست و         
کمونيست طبقه حياتى و مهم و               

امرى که در مورد    .  کار ساز است  
هر اعتصاب و اعتراض کارگرى     

همان محافل و     .  هم صدق ميکند    
مجامعى که مقدمات يک اعتصاب     
و اعتراض را ميچيند و برنامه              

همان محافل و               ،ريزى ميکند    
مجامع کوچکتر و غير علنى تر            
بايد مقدمات برگزارى مجمع                  
عمومى و اجتماعات اوليه را                  

موانع جمع شدن و           .  فراهم کند   
انعطاف .  چگونگى آنرا رفع کند       

کافى براى ادامه کارى بخرج دهد      
و پايه هاى شوراها را در محيط            

سنت .  کار و يا در محله بريزد             
شورائى و مجمع عمومى در                   

اين .  ايران ريشه دار و قوى است       
سنت از آنجا که بدوا و بالفصل             

٧صفحه به نياز و                



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

خواست عمومى کارگران پاسخ            
ميدهد و دخالت توده کارگر در               
سرنوشت خويش را در هر مرحله      

لذا   ،نقطه عزيمت خود قرار ميدهد    
نيازى به تالشهاى بورکراتيک و         
حاشيه کردن توده کارگران تحت         

تشکل آنجاست که   . نام تشکل ندارد
يعنى مجمع      ،کارگران جمع شدند    

قانون و تصميم همان            .  عمومى
. است که جمع کارگران ميگويند          

همان مرجعى که نماينده انتخاب           
ميکند و يا تصميم ميگيرد                           

همان        ،دستجمعى ظاهر شود            
مجمعى که خواستش را روى                  

همان مجمعى که      ،کاغذ مى آورد   
همان        ،اعالم اعتصاب ميکند            

مجمع نيز ميتواند تصميمات را از       
باال تا پائين تغيير دهد و عوض               

 . کند و يا تماما منتفى کند
 

مجمع عمومى رکن اساسى سنت          
شورائى و رکن اساسى شوراهاى        

شورا بدون مجمع    .  کارگرى است 
شورا .  عمومى قابل تعريف نيست     

يعنى مجمع عمومى سازمان يافته        
و مستمر و منظم برسر هر                        
موضوعى که کارگران تشخيص         

شورا .  ميدهند و صالح ميدانند           
يعنى قانون و اراده کارگر در                  
پروسه توليد و محيط کار و محل           

پشتوانه شورا در هر              .  زندگى
اعتصاب و اعتراض و تصميم و          
موافقت و مخالفت توده کارگران          
تشکيل دهنده آن يعنى مجمع                     

سازمان دادن مجمع   .  عمومى است 
عمومى نه کار شاقى است و نه               

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش اول 
 

. تخصص ويژه اى نياز دارد           
کارگر بمجرد اينکه چند بار در      
مجمع عمومى شرکت ميکند و        
قدرت جمعى اش بعنوان کارگر   

به چيز ديگرى               ،را ميبيند    
بعنوان تشکل کارگرى رضايت    

کارگر بدرجه اى که         .  نميدهد
اراده و نظر و قدرتش را                     

و انعکاس اين           ،اعمال ميکند   
ميتواند   ،قدرت جمعى را ميبيند    

جايگاه خويش بعنوان طبقه را         
بهتر درک کند و ديوارهاى               
رقابت و شکافهاى درونى و             
تقسيم کار سرمايه را در محيط        
کار دور بزند و يا آنرا موقتا              

 . منتفى کند
 

براى تشکيل مجمع عمومى و          
سازماندهى عمل مستقيم                     
شورائى در محيط کار و محيط       
زيست بايد از منافع و نياز و              
خواست عمومى کارگران و             
خانواده هاى کارگرى شروع          
کرد و متکى به طبيعى ترين             
اجتماعات همين جمع در                     

. کارخانه و محيط زندگى شد           
مجمع عمومى ميتواند کوچک        
يا بزرگ باشد و بنا به شرايط           
و محدوديتها تغيير کند و يا چند       

اما ماهيتا     .  جا برگزار شود        
يکى است و يک سياست بر آن        

نياز و منفعت کل       .  ناظر است  
کارگران با قطبنماى واحد                 
براى اعمال اراده و دخالت               

 . * مستمر کل کارگران
 

٢۶٧شماره   
 

 زلزله در آذربايجان
 چه کسى مسئول است؟

 

 ٢.۶زلزله   .  بار ديگر زلزله در ايران قربانيان وسيعى برجاى گذاشت                    
ريشترى در شهرستان اهر و ورزقان و کليبر و مناطق اطراف تاکنون                        

 . زخمى برجاى گذاشته است ٣٠٠٠کشته و بيش از  ٣٠٨بيش 

 

زلزله هاى قويتر در کشورهائى مانند ژاپن حتى زندگى يک خانواده را                      
مسئول کيست؟ آيا آنطور که حکومت اسالمى سرمايه داران          .  ويران نميکند 

است؟ يا  "  مشيت الهى "و  "  قضا و قدر  "جلوه ميدهند اين کشتار وسيع نتيجه       
حکومتى مسئول است که در قبال جان و زندگى مردم ذره اى مسئوليت                ،نه

ندارد؟ علم و دانش و توانائى و امکانات بشر امروز در هر جاى جهان                         
. ميتواند مشقات و تلفات انسانى و مادى زلزله را به حداقل ممکن برساند                   
 ،اگر در کشورهائى مانند ايران اينطور نيست و چنين فجايعى ببار مى آيد                 

تنها بايد انگشت اتهام را به سمت حکومتى نشانه گرفت که جان انسانها                        
 . چنين حکومتى تنها بايد سرنگون شود. برايش پشيزى ارزش ندارد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ضمن ابراز همدردى عميق با مردم در                         
حزب .  آذربايجان و ايران صميمانه به بازماندگان اين فاجعه تسليت ميگويد           

. بر تالش گروههاى امداد مردمى و يارى رساندن به قربانيان تاکيد دارد                   
فاجعه زلزله را بايد به وسيله ابراز همدردى و همبستگى عميق ميان مردم                

بايد همه جا اعالم کرد که ميتوان و            .  در تقابل با رژيم اسالمى تبديل کرد         
عملى است که يا زلزله را کنترل کرد و يا مشقات ناشى از آن را به حداقل                   

بايد همه جا بر بى مسئوليتى و ضديت حکومت اسالمى در قبال                     .  رساند
 . جان و امنيت شهروندان تاکيد کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ١٣ – ١٣٩١مرداد  ٢٣

 

 !فقر و فالآت عامل تباهی است
 !زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه

 

!جنبش مجمع عمومى کارگرانزنده باد   

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
! عمومى متکى شويد  

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و 
! مستمر توده کارگران است  

 جنبش مجمع عمومى کارگرى را 
!تقويت و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

گرسنگى و    ،گسترش فقر و فالکت     -١
گرانى سرسام آور و                       ،سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از                
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                     

گسترش بيکار سازيها و اخراج                    
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش      ،قراردادى و سفيد امضا            
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين             
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،                
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم              
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان         

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن        
آستانه يک بحران عميق سياسى و             

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است    
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                   

و مردمى ناراضى و                  ،کرده است    
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                 

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز                

وظيفه فورى جنبش         .  واقعى است    
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين        
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                   
مردم زحمتکش و تبديل آن به جنبشى       
خودآگاه و انقالبى عليه سرمايه دارى       

 .و نظام اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و             -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                 
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                       
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را             
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد             

مافياى "تز مقابله با                          .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                        "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه           
نسخه اى براى درمان اين اوضاع                
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج کردن      
مسبب واقعى اين وضعيت، يعنى نظام       
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع            
اسالمى از تيررس تعرض و اعتراض      

در .  کارگران و مردم گرسنه است             
عين حال طرح اين سياستها تالشی             
برای پاسحگويی به فشار پائينى ها            
از جانب باالئى ها است که به سهم                
خود به جدال درون حکومتى برسر             
کنترل اوضاع و نفس بقاى حکومت           

جمهوری اسالمی نه         .  دامن ميزند    

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

ميخواهد و نه ميتواند اين اوضاع        
تحميل فقر و         .  را تخفيف دهد        

فالکت يک سياست رژيم اسالمی          
برای بزانو درآوردن کارگران و            

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى،               -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى             
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای        

. براى نابودی فقر ندارند                            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                  
وعده بهبود اين اوضاع را                         
نميدهد، بلکه چند نسل از کارگران      
را به جان کندن براى بازسازی              

خرابيهاى ناشى  "سرمايه دارى و    
فرا "  از عملکرد حکومت اسالمى    

اسالمى   -جريانات ملى   .  ميخواند
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى را       
ابزارى در خدمت جنگ جناحى              
می بينند و عموما سياستهاى                  

. ناسيوناليستى را مطرح ميکنند          
" چپ رايکال "برخی از جريانات      

يا گسترش فقر را ابزارى در                    
خدمت شورش و عصيان مردم              
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با طرح          
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از           
سازماندهى توده اى و کارگرى              

حزب .  عليه فقر طفره ميروند             
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه             
عليه فقر و فالکت و گرانى را                   
مبارزه اى حياتى عليه نظام                      
سرمايه دارى و حکومت اسالمی         
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى              
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر          

بدرجه اى که طبقه    .  و مردم ميداند  
کارگر و جنبشهاى اعتراضى                  
بتوانند حاکميت سرمايه و                          
رژيمشان را در تحميل فقر و                    

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند              
همان درجه شرايط براى                             
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى        
يک انقالب عظيم کارگرى عليه             

 .وضع موجود فراهم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى         -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                    
کارگر، نظام سرمايه داری را                  

٢۶٧شماره   
مسبب مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و        
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى            

رژيم اسالمى،     .  ناشى از آن ميداند             
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى                    

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى است   
که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداخته       

مافياى "مساله اين نيست که گويا          .  اند
نميگذارد دولت کارش را           "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده                
اين حکومت مافيايی سرمايه و           .  است

سران رژيم     .  اسالم در ايران است             
اسالمی خود از بزرگترين سران مافياى        

کارگران و   .  اقتصادى در ايران هستند       
مردم گرسنه در اين جدال نبايد به                        
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشهاى                 

کمونيسم و  .  مختلف سرمايه تبديل شوند   
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش از             
سرمايه و جناحهاى دولتى و غير دولتى        
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل          

و بر مطالبات و نيازهاى فورى                 ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با            

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند        
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى              ،فقر

درعين    ،فوری کارگران و مردم است           
حال جبهه مهمى از مبارزه عليه                          
حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى               

اين دوره اى      .  سرمايه در ايران است       
است که بيش از هر زمان کارگر و                      
اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه               
مهمترى در سياست و نگرش و                           
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف              

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط           -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                   

اعتراض و شورش عليه وضعيت      .  است
موجود يکی از اشکال محتمل اعتراض         

اما در اين       .  در چنين وضعيتی است          
شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر         
و جنبش آزادی و برابری و رفاه را                    
تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران                 
پيشرو و سوسياليست بايد آنها را                      
بشناسند و راه حل واقعى و عملى در                

 . مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و             
گرسنگى، بدون سازمان و بدون رهبرى   
و بدون تشکل و آمادگى و افق روشن              

به تحرک    ،سياسى در مقياس سراسرى    
نتيجه .  و اعتراضى کور تبديل ميشود          

چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که                 
ارکان .  دارد، سرکوب و شکست است          

سياست و تاکتيک حزب در مواجهه با             
متشکل کردن توده طبقه           ،اين اوضاع  

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                         

فالکت، ترسيم افق و سازمان و                     
بعنوان سه رکن مهم تضمين       ،رهبرى

تبديل .  پيشروى و پيروزى است              
شورش کور به شورش آگاهانه و               
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت          
موجود درگرو تامين اين سه رکن                

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در              -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و          
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                   

در اين مبارزه يک هدف                 .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل               
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم           
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و 

دسترسی و       .  تسلط بازار است            
برخورداری از غذا و آموزش و                   
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز               
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای            
همگان و هدف عمومی ما در اين                 

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                 
تمامی نيازهای انسانی برخوردار              

از اينرو مبارزه برای وادار             .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد       
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                 
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر         

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع           
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد        
مواد غذايی و نيازهای مردم،                         
برگزاری مجامع عمومی در محالت          
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                          
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد 

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است    
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر        

 .و فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر     

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                 
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                 
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                 

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه            
کارگر و مردم آزاديخواه را به                         
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و           
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه               
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     
 

 ما آارگران بايد 
 !به جنگ فقر و فالآت برويم

 

رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم جمهوری اسالمی تمام تالشش بر اين است آه    
بار بحران سرمايه داری را با تحميل فقر و فالآت بی حد و حصر بر سر ما                         

رژيم جمهوری اسالمی با پايين نگهداشتن       .  آارگران و مردم آارآن خراب آند      
دستمزدها، بيكاری سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن هر چه وسيعتر خدمات               
بهداشتی، حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن دست تجار و بازاريها در تعيين                        
قيمت اقالم مورد نياز مردم آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی افزوده است آه آل                

 .جامعه را به سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش است آه بار مالی رقابتهای سياسی و نظامی               
با دول غرب و تروريسم دولتی و پروژه دست يابی به سالحهای اتمی را بر                      

رژيم جمهوری اسالمی در تالش عامدانه است آه با تحميل     . دوش ما خالی آند
فقر و فالآت غير قابل تحمل آمرمان را خم آند، به تباهی جسمی و روحی مان           

 .بكشاند و مقاومت و مبارزه مان را درهم شكند
 

بايد متحد و متشكل به       .  مهار اين رژيم و پايان دادن فقر و فالآت آار ماست               
با ايجاد  .  جدال با فقر و گرسنگی و به مبارزه عليه عاملين آن به ميدان آمد                    

شوراهای آارگری در محل آار و محل زندگی و برقراری آنترل توليد و                              
با .  با تامين صف متحد آارگران بيكار و شاغل در تشكل عليه بيكاری               .  توزيع

تبديل صفهای خريد مواد غذايی به اجتماع اعتراضی عليه گرانی، فقر و                            
با خواست بستن دست زالوهايی آه موجب گرانی ميشوند و آنترل               .  گرسنگی

با خواست بيمه بيكاری مكفی        .  قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای خود مردم          
 .با خواست اضافه دستمزد به تناسب نرخ تورم. برای همه افراد آماده به آار

 

با خواست بيمه های بهداشتی و پزشكی رايگان،         .  با خواست ممنوعيت اخراج   
بايد .  با خواست مسكن مناسب برای همه        .  مناسب و قابل دسترس برای همه       

بايد نويد بخش    .  ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و گرسنگی و گرانی بود                   
 . آل جامعه چشم به ما دوخته است. جدال برای رفاه و آسايش همگان بود

 

. مبارزه عليه فقر و فالآت امروز جزيی از مبارزه ما برای بقا و زندگی است                  
اين مبارزه را بايد تا به      .  جزيی از مبارزه ما برای يك جامعه مرفه و آزاد است          

 . زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل طبقه ما و آل جامعه به پيش برد
 

 !زنده باد مبارزه و همبستگی آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

 !زنده باد اتحاد آارگران شاغل و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

 !مرگ بر رژيم اسالمی سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

٢۶٧شماره   
 

 فقر و گرسنگی 
 !را نبايد تحمل آرد

 

آارگران و مردمی آه گرانی، گرسنگی، هزينه های آمرشكن                     
مسكن، دآتر و درمان و اياب و ذهاب و تحصيل فرزندانتان                           
آمرتان را شكسته و زندگی را بر شما تنگ آرده است؛ آارگران               
و مردمی آه تحمل تان از فرط تنگدستی، نداری و استيصال به                  
سر رسيده است؛ آارگران و مردمی آه خشم و تنفر از عاملين و               

 مسببين فقر و فالآتتان وجودتان را به آتش ميكشد؛
 

برای هر مشكلی راهی است و برای پايان دادن به اين شرايط                      
مبارزه، اتحاد و تشكل تنها ابزارهايتان      .  غير انسانی پاسخی است   

 .برای مقابله با اين وضعيت است
 

هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به                      
ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی              

 .بدل شود
هر آارخانه و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه                    

 .فقر و فاقه و نداری بدل شود
از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را                      

 .آاست
 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به                     
 دولت،

 از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، 
از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته           

 تا نپرداختن وامهای مسكن،
از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و                  
توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از طريق تشكلهای                        

 شورايی و توده ای،
 

و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما                    
بايد رژيمی را آه     .  است، يعنی نظام سرمايه داری را از بين برد           

حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست                   
 . به زير آشيد

 

 !فقر و فالآت عامل تباهی است

 !زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ٧



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

جريانات  اسالمی و حزب اهللا در          
اوت را روز قدس       ١٨آانادا روز   

اعالم آرده و درصددند تظاهراتی      
در تورنتو، مقابل مجلس ايالتی              

اين .  استان انتاريو برگزار آنند          
جماعت به تبعيت از رهبر                         
فاشيست خود خمينی، آه بنيانگذار     
روز قدس بود، درصددند در اين          
روز تحت عنوان دفاع از مردم              
فلسطين و پاك آردن اسرائيل از            
نقشه دنيا در مقابل مجلس ايالتی             

 . عرض اندام آنند

 

هيچ آس توهمی در اين ندارد آه           
اين اوباشان همچون جمهوری               
اسالمی و ديگر جريانات حزب             
اهللا در منطقه و جهان هيچ ربطی           
به مسئله و مردم تحت ستم                          

اينها خود چه در       .  فلسطين ندارند  
زمانی آه بيرون از قدرتند و چه            
هنگامی آه با آتش و خون و                      
حمايتهای دول غربی به قدرت               
ميرسند حتی نسبت به مردمی آه          
مسلمان مينامند رحم نميكنند، هر          
روز سرآوبشان ميكنند و يا                      
بخاطر اهداف آثيفشان از ميان              
آنان با بمب گذاری و ترور قربانی    

خود جمهوری اسالمی       .  ميگيرند
آه داعيه حمايت از مردم ستم                  

 

 ،روز قدس در تورنتو ميدان جنگ تروريستهاى اسالمى و دولتى است
 !عليه هر دو و در دفاع از آزادى مردم فلسطين بميدان بيائيم

 

آشيده فلسطين ميكند تنها با اتكا      
به ماشين آشتار دسته جمعی            
است آه توانست بيش از سی            

 .سال بر سر آار باقی بماند

 

اينها بعنوان مكمل حكومت               
نژادی و مذهبی اسرائيل عامل       
ديگری در عدم دستيابی مردم         

. فلسطين به دولت مستقل بودند      
اينها همان جماعتی هستند آه           
عكس خمينی اين جالد اسالمی       
تاريخ معاصر را در اجتماع             
سال پيش به همين مناسبت،               

اينها همان جماعتی   .  برافراشتند
هستند آه درصدد برپايی                    
دادگاههای اسالمی در امور             

. خانواده در استان انتاريو بودند    
اينها همان جماعتی بودند آه            
در جنبش ضد جنگ رخنه                 
آرده و با برافرشتن عكسهای          
رهبر حزب اهللا لبنان، نصراهللا        
با جريانات چپ پرچمدار قطب      
سوم، بشريت مترقی، در صف      

. تظاهرات به مقابله برخاستند        
اينها همانهايی هستند آه در               
تالشند گتوهای اسالمی را با            
سرآوب زنان، انقياد جوانان و       
آودآان در دل شهرهای بزرگ     
اروپا و امريكا شكل دهند تا در        

٢۶٧شماره   

اينها .  قدرت سياسی سهيم گردند            
ستون پنجم جمهوری اسالمی و                 

در دامن   .  تروريسم اسالمی هستند     
اين جماعت تروريستهای حرفه ای         

نفره تورنتو          ١٨از جمله گروه            
از سوی ديگر      .  پرورده شده است     

جريانات به غايت راست و نژاد                 
پرست پرو اسرائيلی در آانادا به               
صف شده اند تا در اين روز در                   
مقابل قشون ارتجاع اسالمی از                  
دولتی آه دستهايش تا مرفق به خون        
آودآان و مردم بيگناه فلسطين                    

 . آغشته است، حمايت آنند
 

از نظر مردم مترقی، آزاديخواه و            
انسان دوست نه جريانات اسالمی و        
حزب اللهى ربطی به مردم فلسطين        
و حقوق آنان داشته و نه                                     
سرآوبگری و جنايت حكومت                   

اين دو    .  اسرائيل قابل دفاع است          
نيرو در اساس جزيی از دو قطب              
تروريسم جهانی، يعنی تروريسم              
اسالمی و تروريسم دولتهای غربی        

مردم فلسطين تنها با اتكا به         .  هستند
نيروی خود و بشريت مترقی                       
ميتواند به حقوق حقه خويش دست            

 . يابد
 

ما بعنوان جز متشكل و آمونيست             

اين قطب سوم از همه آارگران و        
مردم آزاديخواه و مترقی تورنتو          
ميخواهيم در مقابل تحرآات                   
جريات اسالمى و عوامل                          
جمهوری اسالمی در آاناد                       
قاطعانه بايستند و اجازه ندهند اين       
جماعت به هر بهانه ای بساطشان       

در .  را در امكان عمومی پهن آنند     
اوت در صفی مستقل            ١٨روز   

ضمن محكوميت حكومت اسرائيل     
بخاطر آشتار و سرآوب مردم              
فلسطين، بايد روز قدس اين خيل          
ارتجاع را به روز افشای رژيم             
صد هزار اعدام و روز افشای                

 . تروريسم اسالمی بدل آرد
 

برخوداری از دولت مستقل حق 
 !مسلم مردم فلسطين است

نه به تروريسم اسالمی و نه به 
 !تروريسم دولتی غرب

 !مرگ بر جمهوری اسالمی 

 !زنده باد سوسياليسم

 

حزب اتحاد آمونيسم آارگری ـ 
 تشكيالت آانادا

 ٢٠١٢اوت  ١٠

 

 تعطيلى کوره هاى ذوب آهن فوالد مبارکه
 

به همين دليل کارفرما از      .  کوره ذوب آهن فوالد مبارکه اصفهان به دليل کمبود آب تعطيل شده است                  8کوره از     4مدتی استکه        ،بنا به خبر دريافتى    
 . پرداخت مزاياى ماه جارى به کارگران خودداری کرده و علت نپرداختن را عدم توليد در اين کوره ها توضيح داده است

 

آنچه .  دالزم به ذکر است که کار اين کوره ها تقريبا به هم مربوط است و تعطيلى در بخشى موجب ميشود که توليد در ساير کوره ها دچار اختالل شو                               
بر اساس سيستم آب و هوا در بندر عباس ساخته شده              ،که مشخص است اينست که ماشين و موتورهائی که در اين کوره ها مورد استفاده قرار ميگيرد                  

از   را  است و سران رژيم و کارفرما بخاطر اينکه نشان دهند هنوز در کشور توليدات و مراکز توليدی به قوت خود مشغول به کار هستند اين ماشينها                             
 . کوره به تعطيلی کشيده شده است 4اما بخاطر خشکسالی و کمبود آب فعاليت اين . بندر عباس به اصفهان آورده اند

 

کارگران تاکنون به عدم پرداخت مزاياى ماهانه         .  همينطور کارگران در چند روز گذشته با زمزمه کارفرماها براى تعديل نيروى کار روبرو شده اند                    
 .اعتراضاتی صورت داده اند که متاسفانه تاکنون به نتيجه نرسيده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ١۵ – ١٣٩١مرداد  ٢۵



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

اين .  اين حکومت رفتنی است             
. ديگر سخن دوست و دشمن است        

سال   33حاال ديگر پس از گذشت        
از حاکميت سياه جنون و جهل                 
اسالمی هر ناظر منصف و                       
بيطرفی بيگمان گواهی به سقوط و      
اضمحالل و فروپاشی حکومت             

سال    33در اين      .  اسالمی ميدهد  
همه ترفندها و نمايشات مسخره و        
دروغين خيمه شب بازی از جانب       
اوباش حکومتی برای بقا بيشتر             
آزموده شده، به شکست کشيده شده      
و هر بار حکومت اسالمی زبون          
تر، منفور تر و از هم پاشيده تر               

در .  در انظار ظاهر گشته است           
طی اين سالها انواع اصالح طلبان       
و اصولگراهای سياه و سبز                      
جنايت پيشه اسالمی هر کدام يکی        
پس از ديگری صحنه جنايت و               
فساد و دزدی را به ديگری واگذار       

زمانی موسوی جانی که    .  نموده اند 
دستش به خون هزاران هزار                  
انسان آزاديخواه و کمونيست و               
برابری طلب آغشته است با شعار        

. دولت خدمتگزار به صحنه آمد            
سال جنگ و         8تحميل بيش از         

قحطی و فقر و گرسنگی بعالوه             
 1357سرکوب خونين انقالب               

بخشهايی از کارنامه اين طيف از         
به .  جانيان حکومت اسالمی است      

نام جنگ و به نا م دفاع از ناموس          
و اسالم و خاک و پرچم بينهايت             
سرمايه های عظيم انسانی و مالی        
را به کوره آتش جنگ ريخته و به         
بهای فقر و محروميت و کشتار و         
اعدام هزاران هزار انسان                         
آزاديخواه و بيگناه سرکوب خونين     

را به سرانجام                     57انقالب       
 . رسانيدند

 
پس از اين دوباره رفسنجانی و               

سال   8اعوان و انصارش بيش از        
افسار حاکميت وحشی و درنده               

 

 پيش به سوی 
 سازماندهی انقالب کارگری

 
 کامران پايدار

اسالمی را با شعار رياکارانه           
اکبر .  سازندگی به دست گرفت    

شاه با شعار طرح محو فقر و            
مزخرفاتی از اين دست به                  

از او سردار         و     ميدان آمد         
او از قرار      !  سازندگی ساختند  

ميخواست ويرانه ها و صدمات     
سال فساد و            8و خسارات        

جنايت دولت خدمتگزار                      
سال   8.  موسوی را ترميم نمايد    

هم دزدی و لفت و ليس و فساد          
و قتل و شکنجه و اعدام و                    
کشتار زندانيان سياسی به دست     
باند روباه کهنه کار رفسنجانی،     
برای جامعه نتيجه ای جز و              
فقر و فاقه و بيکاری و                           
محروميت و تورم  و سرکوب         

حاال پس  .  بيشتر در پی نداشت     
از دوران رفسنجانی،                            
مارمولک سمی خطرناک، سيد     
خندان، آخوند خاتمی با شعار           
اصالحات و گفتگوی تمدنها و        
هزار و يک مزخرف گويی پا         
به عرصه رياکاری و جنايت و       

جنايتکاران و       .  دزدی نهاد      
شکنجه گران بی رحم و قاتلی          
از قماش حجاريان و خاتمی ها        
گرد آمدند تا اين بار با شعار               
اصالحات و آزادی جنايت و            
فساد حکومت اسالمی را عهده       

در اين دوران فجيع     .  دار باشند 
ترين قتلهای زنجيره ای و                  
کشتار زندانيان سياسی به راه          

چوبه های دار و چاله             .  افتاد
های سنگسار را با پرچم اسالم       

بر ...  و آزادی و اصالحات و         
پای داشتند و همزمان فقر و               
محروميت و مصيبتها ی روز         
افزونی را به جامعه تحميل                

ديری نپاييد که اينبارهم    .  نمودند
بادکنک دوم خرداد و                             
اصالحات و ترفندهای                         

اين بار هم        .  حکومتی ترکيد   

٢۶٧شماره   
دوباره حکومت اسالمی که  منفور          
خاص و عام بود  لخت و عور و                  
درمانده تر از هميشه تر در انظار             
ميليونها نفر انسان تشنه آزادی و                

 . برابری و رفاه قرار گرفت
 

احمدی نژاد قاتل و شرکايش نيز در         
سال گذشته بيش از پيش                   7اين    

جامعه و زندگی انسانی را در                      
در .  بحران و قهقرا فرو برده اند              

سال در دو جبهه                  33طی اين         
متضاد و متخاصم اوضاع با گذشت        
هر روز به سمت بحران و انحطاط          

. و فروپاشی و انفجار فرورفته است      
حاال پس از گذشت اين سالها                         
حکومت اسالمی با همه تشتت و                
اختالفات و شکافها و تسويه های              
درونی اش هر روز زبون تر و                   
درمانده تر از بحرانی بيرون آمده             
است، حکومت متزلزل و چند پاره          
و شقه شقه شده ای که هيچ يک از              
باندهايش با آن ديگری هم سازگاری      
ندارند چون مترسکی بی جان و بی         

. اختيار نظاره گر اوضاع است                 
شيرازه حکومت اسالمی آنچنان از         
هم پاشيده شده که حتی ديگر قادر              
نيستند سياست و برنامه های                         
مديريتی خاصی حتی در کوتاه مدت       
در جهت اهداف غير انسانيشان                  

سياستها و   .  تدوين و اعمال نمايند        
برنامه هايشان عمدتا اقتضايی و               
اجباری و خارج از اراده خودشان           

هر يک از باندهای متفرقه            .  است
حکومتی در هر موقعيتی که هستند         
با شتاب مشغول دزدی و ثروت                  

بسياری از دست                   .  اندوزيند
اندرکاران و جانيان حکومتی                      
مدتهاست خطر را احساس نموده و          
ترجيح داده اند سرنوشتشان را به              
اين کشتی به گل نشسته و سوراخ              
گره نزنند، به کشورهای خارجی              
گريخته و با پولهای باد آورده ای که        
به جيب زده اند به گوشه امنی                       
خزيده اند تا شايد مترسکانی باشند            

در نمايشات و خيمه شب بازی                     
مضحک و بی نتيجه آلترناتيو سازی      
در دست تروريسم دولتی امريکا و          

 ! اروپا
 

در تمام دوران حکومت اسالمی                
هيچگاه فشار فقر و محروميت و               
بيکاری و گرانی و بی خانمانی                   

حذف .  اينچين نبوده است                 
سوبسيدها و روند افزايش يابنده            
گرانی و فقر، اختالفات و                          
مناقشات حکومت اسالمی با                   
تروريسم دولتی غرب به                           
سرکردگی امريکا، افزايش و                
تنگ تر شده عرصه های                           
محاصره اقتصادی دول غربی             
عليه اوباش اسالمی، تشديد بی              
سابقه تضادها و تناقضات و از هم       
پاشيدگی کل باندها و جناههای               
حکومت اسالمی تا جايی که در            
چند روز اخير و يکماه گذشته                 
تعدادی از شرکا و باند خامنه ای           
با صراحت و طی نوشتن نامه                
هايی خواهان سلب اختيار از                  
دولت احمدی نژاد قاتل و سپردن          
امور به دست به اصطالح                        
گروهی از عقال شده اند تا شايد              
راه نجات و فراری برای کليت              

همه اينها  .  حکومت اسالمی بيابند   
و بسياری شواهد و قراين گويای          
اضمحالل و تالشی حکومت                  

حکومت در بحران،                .  است
حکومت در استيصال، حکومت          
در بن بست، حکومت بی آبروتر         
و منفورتر از هر زمانی در مقابل        

ميليون انسان عاصی      70بيش از    
و به جان آمده، انسانهای                             
آزاديخواه و برابری طلبی که                 
خواست فوريشان سرنگونی                  

انسانهايی .  حکومت اسالمی است   
که از گرانی و فقر، از بيکاری و          
سرکوب و سانسور به تنگ آمده،        
انسانهايی که خواهان خالصی              
فرهنگی و يک زندگی مرفه و               
خوشبخت و آزاد و مدرن در                   
فردای پس از جمهوری اسالمی           

 . اند
 

انفجار بزرگ، انقالب نزديک و         
سونامی شورش    .  در پيش است      

گرسنگانی که خشمشان عمارت          
حکومت اسالمی و سرمايه داری        

هم .  را نشانه گرفته در راه است          
حکومت اسالمی و هم                                  
استراتژيست های سرمايه داری         
در امريکا و اروپا صدای گامهای       
خروشان و پرطنين انقالب را                

بی جهت نيست که            .  شنيده اند   
حکومت اسالمی هر روز بيش از       

١٢صفحه پيش بر طبل       
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تحميل فقر و استيصال بيشتر در            
زندگی کارگران و زحمتکشان می      

بی جهت نيست که حکومت      .  کوبد
اسالمی بيش از هر زمانی فضای        
پليسی و سرکوب و سانسور را از        
پارازيتهای ماهواره ای تا                          
فيلترينگ اينترنتی را تشديد نموده       

اخيرا تعدادی از اوباش و          .  است
کاربدستان حکومت اسالمی اعالم     
نموده اند در آينده نزديک در                    
شهرهای بزرگ ايران بعلت                    
تاثيرات مخرب و شديد                                
پارازيتهای ماهواره ای شاهد                 
سونامی بيماری سرطان خواهيم          

بی جهت نيست که به نام                !  بود
فشار ...  حجاب و اسالم و                      

سرکوبگرانه و وحشيانه ای را از        
کتک کاری و ضرب و شتم تا                  
بازداشت و زندان به زنان و                     
دختران و پسران جوان تحميل                

بی جهت نيست که            .  نموده اند   

 

 پيش به سوی 
 ...سازماندهی انقالب کارگری

اوباش و مزدوران حکومت             
اسالمی هم اکنون در سرتاسر         
ايران موج بيسابقه ای از جنون      
و استيصال اسالمی را در                  
هجوم به زندگی خصوصی و          
خانه و زندگی مردم را در                  
برخورد با گيرنده ها و                          
بشاقبهای ماهواره ای به نمايش      

 . گذارده اند
 

در متن چنين شرايطی ميليونها      
کارگر زحمتکش و شريف در         
همه مراکز صنعتی ريز و                  
درشت از خودروسازيهای               
ورشکسته تا صنايع فوالد و              
ذوب آهن و پتروشيمی ها تا              
نساجی ها تا کارگران صنايع           

در حاليکه از هيچ     ...   فلزی و   
گونه رفاه و امنيت شغلی                     
برخوردار نيستند يا از کار                
اخراج و بيکار شده و يا                        

٢۶٧شماره   
ماههاست که ريالی دستمزد دريافت       

بيکاری و فقر و بی              .  نکرده اند   
درآمدی بيداد می کند، تن فروشی و         
کليه فروشی راه زنده ماندن است،           
ميليونها جوان در تحت حاکميت                
بحران زده و نکبت اسالمی به آينده         

. ای مبهم و تاريک چشم دوخته اند           
خشم و تنفر به تنهايی کار ساز                     

. نيست، انفجار بزرگ در راه است         
سازماندهی و سازمانيابی کليد                    

 . انقالب است
 

مجموعه اين اوضاع  و احوال                     
بخودی خود وظيفه ای حساس و                
سنگين را در پيشاروی کمونيستهای      

با شعار با        .  کارگری نهاده است       
خوش بينی با توهم نتيجه ای به بار           

حکومت اسالمی     .  نخواهد نشست    
قطعا رفتنی است، ناقوس سقوط و            
مرگش دير زمانی است به صدا                  
درآمده، همه نيروهای اپوزيسيون           
پروغرب از سلطنت طلبان شاه                  
پرست تا مشروطه طلبان و جبهه              
ملی چی ها تا انواع دسته جات                     
متفرقه ملی مذهبی  به اميد اتکا به             
حمايت های بيدريغ ناتو و غرب در         
سايه تهاجم نظامی در کمين کسب             
قدرت نشسته اند و از طرف ديگر            

طيف گسترده ای از نيروهای                
چپ سنتی مذهبی و ناسيوناليست        
و اردوگاهی سابق با سرخوردگی      
ناشی از سياستهای راست و غير         
کمونيستی که در طول حياتشان            
داشته اند در گوشه انزوا در                     

. انتظار معجزه نشسته اند                         
نيروهايی که نه ريشه ای در                    
جامعه دارند، نه سوخت و سازی         
در ميان طبقه کارگر دارند و نه             
اعتقاد و باوری جدی به انقالب             

همه اين  !  کارگری و سوسياليستی   
اوضاع برای ما کمونيستهای                 
کارگری هشدار و زنگ خطری          

جمهوری دمکراتيک   .  جدی است  
خلق، حکومت فدرال، دموکراسی     
و انقالب کاله مخملی، حکومت            

نه شعار ماست و نه       ...  انسانی و    
خواست ما، برپايی          .  پرچم ما    

انقالب کارگری و اعالم و                        
برقراری فوری يک جمهوری             
سوسياليستی و لغو کارمزدی                 

بدانگونه که کارگران و            .  است
زحمتکشان در اکتبر کبير، در               

به قدرت اتحاد و                               1917
سازماندهی خود و تحت رهبری          
حزبشان پرچم سوسياليسم را به            

 . *اهتزاز در آوردند

 محمود احمدی  -١
 هما ارجمند  -٢
 جمال ارژنگ  -٣
 نازنين اکبری -۴
 احمد بابايی -۵
  جليل بهروزی  -۶
  کامران پايدار -٧
  مجيد پستانچی -٨
 علی جوادی -٩
 فخری جواهری  -١٠
 سياوش دانشور -١١
 نسرين رمضانعلی  -١٢
 نويد زکريايی -١٣
 مهيار  شاهی -١۴
 مهدی طاهری -١۵
 منصور عزيزى -١۶
 سيامند قادری -١٧
 سيروان قادری -١٨

 نوشين قادری  -١٩
 پروين کابلی -٢٠
 علی کالنتری -٢١
 مريم کوشا -٢٢
 نسيم کوهی -٢٣
 آذر ماجدی -٢۴
 حامد محمدی -٢۵
 سعيد مدانلو -٢۶
 سيامک مرادی -٢٧
 رضا مراديان -٢٨
 حسن معارفی پور -٢٩
 فريدون ناظمی   -٣٠
 حبيب نصوحی -٣١
 پدرام نوانديش -٣٢
 سمکو نوری -٣٣
 شهال نوری -٣۴
 کريم نوری -٣۵
 عطا ياراحمدی -٣۶

 
  ١اطالعيه شماره 

 

 کنگره دوم 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برگزار ميشود

 

به اطالع ميرسانيم که کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در                             
 . ماههاى آتى در يکى از کشورهاى اروپا برگزار ميشود

 

نمايندگان کنگره طى دو مرحله انتخابات سراسرى و محلى توسط                              
ابتدا انتخابات سراسرى و سپس            .  تشکيالتهاى حزب انتخاب ميشوند        

نفر   ٢٠در انتخابات سراسرى     .  برگزار ميشود )  کشورى(انتخابات محلى   
همه رفقاى عضو حزب حق دارند          .  از نمايندگان کنگره انتخاب ميشوند       

 . براى انتخابات سراسرى کنگره کانديد شوند

 

Wupiran.congress2@gmail.com 
 

 کميته برگزارى انتخابات کنگره دوم 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 

 کانديداهاى ليست 
 کنگره دوم حزبانتخابات سراسرى 
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ن می    آنچه در اين مطلب به                  آ
پردازم رويکردی مارکسيستی به        
باليای طبيعی مانند زلزله،                       

. آتشفشان، طوفان و غيره است             
عليرغم  تنفر شديد من از سران              
جنايتکار جمهوری اسالمی و                 
عليرغم تنفری که از سرمايه                   
داری به طور کل دارم، اما                        
هيچگاه مسائل را با ابزار                           
احساسات و نفرت بررسی نکرده        

در اين مطلب هم      .  و نخواهم کرد   
تالش خواهم کرد هر چند خالصه        
به گوشه ی از حقايق در دنيای                

 .طبقاتی موجود اشاره کنم
 

ريشتری استان          6.2زلزله ی         
آذربايجان شرقی و شمار قربانيان       
و تلفات آن نشان داد که در باليای         
طبيعی اين نه خونخواران مفت              
خور و سرمايه دارن انگل صفت          
بلکه اکثرا طبقات پايين جامعه و            

 .اقشار زحمتکش قربانی هستند            
اين اولين بار نيست که حوادث و           
باليای طبيعی و قابل کنترل جان           
انسان های محروم و طبقات تحت        
ستم جامعه را می گيرد و زندگی           
هزاران نفر را تا سطح نابودی               

اينجا برای روشن      .عقب می راند   
تر شدن بحث مثالی را خواهم                  
آورد تا با استناد به مدارک مستند          
ثابت کنم که در باليای طبيعی نه           
ثروتمندان و سرمايه دارن مفت             
خور و بی خاصيت، بلکه غالبا               
طبقات پايين جامعه، کارگران و           
زحمتکشان هستند که قربانی می          

  .دهند
 

کمتر کسی هست که فيلم تايتانيک        
را نديده باشد يا در اين زمينه                    
مطلبی نخوانده باشد يا حداقل اسم         

کشتی تايتانيک    .ان را نشنيده باشد    
يک کشتی بخار بزرگی بود که              

اوريل     15صد سال پيش يعنی             
از بندر ساوتهمپتون                       1912

انگليس به طرف بندر نيورک در         

 

 رويکردی مارکسيستی 
 !به باليای طبيعی

 
 حسن معارفی پور

اين کشتی متاسفانه   .  حرکت بود 
به دليل برخورد با يک کوه يخ         

غرق شد و     )  آيسبرگ(بزرگ   
نفر در اين              1725نزديک     

 2300از        .حادثه غرق شدند      
نفر      750نفر سرنشين فقط             

اما آنهايی که   .  نجات پيدا کردند  
! غرق نشدند چه کسانی بودند؟      

شايد برای يک بيننده سطحی           
انديش و احساساتی رويکرد             
طبقاتی به حوادث طبيعی مانند       
حادثه ی فوق خنده دار باشد،            
اما برای کسی که الفبای                       
مارکسيسم و انسانيت را بداند،        
روشن است که در اين حادثه            
قربانيان اصلی نه بورژواهای       
گردن کلفت با اليه شکم چربی        
به قطر نيم متر، بلکه اکثرن              
کارگران و مردم طبقه ی پايين       
جامعه بودند که امکان سفر               
لوکس و تجملی را نداشتند و              
در طبقه ی زيرين کشتی، يعنی      

با توجه    .کشتی بودند   3کالس  
به آمارهايی که موجود است            
می توان ديد که از بين غرق              

درصد آن      65شدگان بيش از       
را افرادی تشکيل می دادند که         

کشتی قرار داشتند     3در کالس   
و جز فقير ترين قشر جامعه              
بودند، کسانی که برای اين سفر      

دالر پرداخت کرده            30تنها    
طبقات باالی جامعه           .  بودند

يعنی پولدارهای مفتخور که در      
کشتی قرار داشتند و          1کالس   
دالر پرداخت کرده بود،      4350

جزء اولين کسانی بودند که                
نجات پيدا کردند و تنها درصد         
بسيار کمی از اين مفت خورها        

 .غرق شدند
 

در حوادثی مانند زلزله ی بم و         
زلزله ی اخير آذربايجان                     
شرقی هم مانند حادثه ی کشتی        
تايتانيک، مردم محروم و                   
طبقات تحت ستم جز اولين                 

٢۶٧شماره   
سرمايه دارن مفت      .  قربانيان بودند  

خور و آخوند های لجن مفتخور و             
سران اوباش رژيم اسالمی در                    
منازل  چند ميليارد دالری در تهران    
و شهرستان ها زندگی می کنند و               
گوشت مرغ زهرمار می کنند و در         
حوادث طبيعی مانند زلزله اين                   
آدمکشان نه قربانی بوده و نه هستند         
و نه خواهند بود، بلکه تنها نظاره              
گر اين وقايع دلخراش و قابل کنترل        
هستند و نه تنها جوابگو نيستند بلکه         
هر اعتراض به تالش برای بهبود            
زندگی مردم و باال رفتن سطح                    
معيشت و امنيت جانی شهروندان و         
تالش برای يک زندگی بهتر را با             
زندان و شکنجه و اوين و قزل                     
 .الحصار و کهريزک پاسخ می دهند

در اين راستا سران جنايت کار                    
جمهوری اسالمی به جای امداد                  
رسانی سريع و کمک به زلزله                    
زدگان به شيوه های رياکارانه اشک      
تمساح می ريزند و امداد رسانی                

. های ناچيزشان را تاخير می کنند           
تاخير در امداد رسانی و برخورد              
های غير مسئوالنه ی يک عده                    
چاقوکش، دزد و مافيای وابسته به            
حکومت اسالمی باعث خواهد شد            
که آمار تلفات باال برود و کسانی که         
زير آوارند جان خود را از دست                

 .بدهند
 

بر همه روشن است که سرمايه                   
داری ايران با آن ميزان از امکانات        
و پول هنگفتی که از فروش نفت و            
پسته و قالی و مواد مخدر و غيره به         
دست می آورد، اگر مافيای کثافت            
مذهبی و يک عده دزد و آدمکش                
مانند خامنه ای  و رفسنجانی و                     
ديگر اوباش اسالمی در راس اين             
حکومت نبودند و يک سيستم فاسد            
بانکی و دزدهايی مانند خاوری                  
نبود، و اگر ثروت در اين جامعه نه          
به صورت مساوی حتی به صورت        
جوامع غربی بين مردم تقيسم می              
شد و دولت بخشی از وظايف مانند           
نوسازی و غيره را بر عهده می                 
گرفت و سرمايه داران خونخوار و         
آخوندهای مفت خور يک کم از                  
دزدی هايشان کم می کردند، بدون           

ريشتری هم نمی        7شک زلزله ی       
 .توانست تلفات آنچنانی بدهد

 

در کشوری مانند ژاپن زلزله ی            
ريشتری کمترين تلفات را              7.4

می دهد اما در يک کشور غنی              
 5مانند ايران با زلزله ی                             

ريشتری هم تلفات جانی و مالی            
. زيادی به دنبال خواهد داشت                

بنابراين برخالف تصورات يک         
عده مذهبی خشک مغز اين نه                
کار خدا و طبيعت و نه سرنوشت         
مردم بلکه نتيجه ی سياست های           
بورژوازی در بخشی از اين کره         

اليگارشی قدرت      .ی خاکی است    
در ايران که يک عده مافيای دزد          
و چاقوکش مذهبی بيش نيست                
هيچگاه در حوادث و باليای                    
طبيعی تلفات نداده اند و همانطور       
که گفته شد آنها در خانه های امن          
و ضد زلزله به سر می بردند يا              
در ويالهای فصلی شان مشغول           
حال کردن هستند و مردم بسياری       
از مناطق که بر روی کمربند                  
زلزله خيز کره ی زمين قرار                 
گرفته اند در خانه های کاهگلی يا        
منازلی با امنيت و دوام پايين در            

 .مقابل زلزله زندگی می کنند
 

در آخر اين مطلب می خواهم                  
اشاره کنم که اگر سرمايه داری             
در غرب و برخی کشورهای                  
سرمايه داری پيشرفته يک ذره             
امکانات در اختيار شهروندان               
قرار داده است، نه در  نتيجه ی              
خوش قلبی سرمايه دارن فاسد و           
يا دولت های ناسيوناليست و                   
محافظه کار حافظ وضع موجود،        
بلکه نتيجه خون دادن کمونيست           
ها و مبارزه ی طبقاتی کارگران           
و زحمتکشان عليه وضع موجود         
و تالش بی وقفه برای بهبود                     

در اين   .  زندگيشان بوده و هست       
کشورها، هم هر ميزان از رفاه،           

١۴صفحه اگر چه                   
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بسيار ناچيز است و حقوق                         
بيکاری و هزينه های سوسيالی             
اندک و تحقير آميز به شهروندان          
داده می شود، نتوانسته است                     
فاصله ی بين دارا و ندار و                         
پورشه سوار و کسانی که پول                 
خريدن حتی بليط يک روز قطار          

 .را ندارند، پر کند
 

برخالف تبليغات عده ای مرتجع و      
مزدور و حافظ نظم موجود که                
سالها به بهانه ی شوروی به                      
سوسياليسم توپيدند و در بوق و               
کرنا کردند که کمونيسم مرده است      
و به اين بهانه هرگونه مبارزه                 
برای يک زندگی انسانی و برابر          
را تحقير کردند، بايد بگويم همان          
طور که کارل مارکس به همراه            
فردريش انگس در مانيفست                     
کمونيست اعالم می کنند، تنها با            
کمونيسم است که فاصله طبقاتی به   
کلی از بين خواهد رفت و فاصله           
بين شهر و ده و دارا و ندار،                      
فاصله ای که قرن ها وجود داشته         

 

 رويکردی مارکسيستی 
 ...به باليای طبيعی 

تنها با    .  از بين خواهد رفت          
کمونيسم است که فاصله ی بين       
منطقه ی محروم و شمال شهر        
از بين می رود، تنها با                           
کمونيسم است که زندگی                     
ميليون ها انسان متحول ميشود       
و از مالکان ابزار توليد سلب            
مالکيت می شود و تنها با                     
سوسياليسم و کمونيسم است که       
سرکوبگران جنايتکاری مانند        
خامنه ای و ديگر همکاران               

. کثافتش سرکوب خواهند شد          
همچنين بايد اعالم کنم هر                   
ميزان از رفرم و نقاشی چهره         
منحط و ضد بشری کاپيتاليسم         
و هر ميزان از خنده رويی                 
سران مرتجع دولت های                     
بورژوايی نمی تواند و نبايد              
بتواند باعث توهم توده های               
کارگر و زحمتکش به نظام               
نابرابر سرمايه داری که خود          
بزرگترين قاتل جان کارگران         

 * .و زحمتکشان است، بشود
 

٢۶٧شماره   

 

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
 

برنامه هاى تلويزيون يک 
دنيای بهتر پنجشنبه ها 

صبح به وقت لس  ٧ساعت 
و نيم بعد از ظهر  ٦آنجلس و 

 بوقت تهران 

. از شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

!ساعته ماهواره اى حزب گوش دهيد ٢۴به راديو   
:راديو از سايت هم قابل شنيدن است  

Www.wupradio.org 

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه 
ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و 

ممکن ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی 
.آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net  
 

www.m-hekmat.com 

 

 کتاب 
 کنترل کارگرى 
 را از سايت حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

روزهای گذشته،      دولت يونان طی  
فاشيستى طرح و سياست                            

را "  پاکسازی يونان از مهاجرين    "
بنا بر اخبار    .  به اجرا گذشته است    

دريافتی به دفتر پناهندگی حزب            
اتحاد کمونيسم کارگری، هزاران        
پليس امنيتی در سطح شهرها،                

های قطار، اتوبوسها،                  ايستگاه
جزاير و بنادر يونان مستقر شده و        
هزاران پناهجو را دستگير و به             

های حومه شهر آتن انتقال               کمپ
بهانه اين اقدام فاشيستی،      .  داده اند 

به قتل رساندن يک شهروند                      
يا يونانی توسط يک مهاجر                       

با .  اهل پاکستان است     مهاجرينى   
اينکه اظهارت بسيارى از                         
پناهجويان از کذب بودن اين خبر         

اما حتى اگر خبر           ،سخن ميگويد  
درست باشد چنين سياستى را ابدا         

اين اقدام فاشيستى و    .  توجيه نميکند 
تهاجم گسترده و پاکسازى قومى            

است که اقدام       "  موجه"همانقدر    
رژيم اسالمى در يزد در تهاجم به         
مهاجرين افغانستانى به بهانه اى           

اين سياست ارتجاعى را          .  مشابه
 .  بايد متحدانه شکست داد

 
های يونان    فضای شهرها و جزيره    

. بشدت امنيتی گزارش شده است          
پليس و نيروهاى امنيتى در اکثر            
خيابانها مستقر شده و پناهجويان و      
مهاجرين دستگير شده را به                      

های تحت حفاظت پليس و               کمپ
بنا .  ارتش اين کشور انتقال ميدهند     

بر همين گزارش، حتی تعدادى از       
که دارای اقامت يا اقامت               کسانی

موقت هستند نيز دستگير و به اين         
بنا بر  .  ها منتقل ميشوند    بازداشتگاه

های    اخبار دريافتی از بازداشتگاه      
يونان تاکنون، جمع کثيرى از                  
پناهجويان به کشور ترکيه و يا                
کشورهايی که از آنجا به يونان               

در .  آمده اند، بازگردانده شده اند         
های تلويزيونی    همين راستا، شبکه   

و راديوئى و رسانه هاى دست                

 اطألعيه شماره يک، 
 

 آغاز بکار کمپين
 "عليه طرح فاشيستی پاکسازی يونان از پناهجويان"

راستى يونان، تبليغات وسيعی        
عليه مهاجرين را آغاز کرده            
اند و تالش دارند که اقدام                     
فاشيستى دولت را منطبق بر            

تمايل عمومی شهروندان                 "
عالوه بر  .  توضيح دهند "  يونان

اينها، در متن اين فضاى                      

تعرض وحشيانٔه                ،فاشيستى
گروههاى راسيستى به                         

محالت         پناهجويان در برخی     
 . شهر آتن تشديد شده است

 
در     در يونان يک فاجعه انسانی     

اين تعرضى به      .  جريان است  
طبقه کارگر و بشريتى است که      
در همان يونان مدتهاست عليه        
راست افراطى و دولت هاى             
نوکر بانک جهانى تظاهرات و       

ما همواره خود     .  قيام کرده اند    
را در کنار طبقه کارگر و                    

٢۶٧شماره   

مردم انقالبى يونان و عليه                              
سياستهاى دولتهاى دست راستى               
يونان و نيروهاى فاشيستى و                        

در اين کمپين نيز    .  راسيستى بوده ايم  
با اتکا به همين نيروها دولت                         
ارتجاعى و طرح فاشيستى اش را            

 . به شکست ميکشانيم

 
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم        

عليه "کارگری، آغاز بکار کمپين            
طرح فاشيستی پاکسازی يونان از            

ما .  را اعالم ميکند         "  پناهجويان
دولت يونان و اين سياست فاشيستى         
و سرکوب و دستگيرى پناهجويان           
را شديدا محکوم ميکنيم و با تمام قوا    
تالش ميکنيم که اين طرح را به                  

ما قاطعانه و در        .  شکست بکشانيم  
کنار نيروهاى آزاديخواه در يونان و       

از حقوق پناهجويان      ،سراسر جهان 
در اين کشور از هر طريق ممکن             

 . دفاع خواهيم کرد
دفتر پناهندگی حزب، با توجه به          
شرايط ويژه کنونی، به پناهجويان      
در کشور يونان تصويه ميکند که         
گروههاى دفاع از خود در مقابل          

در .  تهاجم راسيستها تشکيل دهند      
اين اوضاع بايد تعرض را با                   
تعرض پاسخ داد و از امکانات              
نيروهاى انقالبى و مردم شريف          
در يونان نهايت استفاده را عليه             
سياستهاى راست افراطى بعمل            

 . آورد
 

اين طرح بنا به ماهيت ضد                       
انسانى و کثيف آن و بدليل شرايط        
ويژه سياسى يونان بسرعت                     

مهر اين شکست   .  شکست ميخورد 
را بايد اعتراض راديکال بر                   
پيشانى دولت ارتجاعى يونان                
بکوبد و موقعيت پناهجويان را              

 . ايمن کند
 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد                        
احزاب،     کمونيسم کارگری، تمامی  

نهادها، سازمانها و شخصيتهای          
مدافع حقوق انسان را به حمايت و       
حضور فعال در اين کمپين فرا               
ميخواند و از همگان ميخواهد تا           
از هر طريق ممکن، اقدامات                 
عاجلی را در اين خصوص در              

 .دستور کار قرار دهند
 

اخبار و اطالعاتتان را برای ما از       
 طريق ايميل                                                      
sirvan_qaderi@yahoo.co

m      در صورت            .ارسال کنيد
دستگيری و خطر ديپورت با                  

) ساعته          ٢۴(شماره تلفن                   
، ارتباط       ٠٠۴۴٧۴۴۶١٣۵٨۵٧

 .بگيريد
 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 
مرداد  ٢٠ - ٢٠١٢آگوست  ١٠



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

شهردار "  پانايوتيس نيکاس "اخيرا  
ای به      نامه      ، طی  "کاالماتا"شهر   

رئيس پليس اين شهر که در                       
های يونان منعکس شده            روزنامه

است، خواستار خروج کامل                    

مهاجرين و پناهجويان از اين شهر      
اين فاشيست گفته است      .  شده است 

پناهجويان نظم عمومی را بر      "که  
ها     هم زده اند، شبها در پارک                 

خوابند و جلوه بدی به شهرمان         می
های اين مسئول      صحبت".  داده اند 

دولتی، در ادامه سياست فاشيستی        
پاکسازی يونان از پناهجويان                  

سياستی که متحدانه در              .  است
سراسر کشور يونان در حال اجرا       

های   است و پليس هار و راسيست        
جنايتکار را به جان پناهجويان               

 . بيدفاع انداخته است
 

بنا بر اخبار منتشر شده در                         
های اين کشور، از روز          روزنامه

دوم آگوست تاکنون بيش از                       
 .پناهجو دستگير شده است      ۶٠٠٠

همچنين، بنا بر اخبار دريافتی،              
که "  گلدن داون  "گروه فاشيستی      

دارای چند کرسی در پارلمان                  
يونان نيز هست، با حمله به يک             

که     مسجد در شهر آتن، در حالی         
تعداد زيادی در اين مسجد بوده               
اند، اقدام به پرتاب گاز اشک آور         

بنا بر      .به داخل مسجد کرده اند          
ديگری، امروز   دريافتى   گزارش   

آگوست، شهر آتن صحنه      ١١شنبه  
هجوم مجدد پليس و نيروهای                  

. امنيتی به پناهجويان بوده است            
پليس با يورش به پناهجويان آنها           
را دستگير و به بازداشتگاه منتقل         

عليه طرح فاشيستی پاکسازی يونان     "کمپين    ٢عيه شماره   اطال
 "از پناهجويان

 
 

 " کاالماتا"اوضاع بحرانی شهر 
  برای پناهجويان

از       به گفته يکی     .  کرده است  
شاهدان، تاکنون صدها پناهجو       

پناهجوی   ٣٠٠از جمله حدود       
ايرانی، دستگير و به ترکيه و           
 . کشورهای ديگر اخراج شدند

 
طرح فاشيستی پاکسازی يونان      
از پناهجويان را بايد به شکست      

ها و احزاب        کشاند و فاشيست    
در قدرت را سر          دست راستی 

اين طرح        .  جايشان نشاند       
گوشه اى از پاسخ              ،فاشيستى

اردوى راست به بحران عميق        
سرمايه دارى در يونان است و       
به اين اعتبار طرحى ضد                    

 . کارگرى و ضد چپ است
 

دفتر پناهندگی حزب اتحاد                 
کمونيسم کارگری بار ديگر از       
احزاب و نهادهای آزاديخواه،         

های   چپ و کمونيست و اتحاديه     
کارگری در يونان، ميخواهد تا       

ترين اعتراضات را               گسترده
عليه اين سياستهاى ارتجاعى و      

در    .ضد انسانى سازمان دهند       
اين تالش ضرورى و مبرم               
است که پناهجويان نيرويشان          
را متحدانه بميدان بکشند و در         
کنار اردوى آزاديخواهان در           
 . يونان عليه فاشيسم مقابله کنند

 
عليه فاشيسم و طرح پاکسازى 

 !قومى متحد شويم
 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢١ - ٢٠١٢آگوست  ١١
 ١٣٩١مرداد 

 
جهت ارتباط با کمپين با ايميل 

 :و تلفن زير تماس بگيريد
 

com.yahoo@qaderi_sirvan 
 ٠٠۴۴٧۴۴۶١٣۵٨۵٧   

٢۶٧شماره   
 

 کارگران شرکت آما
 !مرخصی اجباری، شمارش معکوس اخراج و بيکاری

 

اين روزها امنيت شغلی و زندگی خانواده های بيش از             ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از کارگران زحمتکش کارخانه شرکت توليدی آما به دليل سود                    500

جويی و اعمال سياستهای ضد کارگری از جانب کارفرما در معرض خطر            
از يکماه پيش برخی مبالغ ناچيز و اضافه کاری               .  جدی قرار گرفته است     

عالوه براين در چند روز         .  کارگران در سطح شرکت قطع گرديده است            
اخير عوامل کارفرما بنا به دستور عليزاده مالک کارخانه با ارعاب و                         
تهديد کارگران را تحت فشار قرار داده و به هر يک از کارگران اعالم                         

روز از مبلغ     10روز مرخصی اجباری و همزمان کاهش         10يا  :  داشته اند 
سنوات پايان سال يا اخراج از کار، انتخاب با خود شما کارگران است؟                        
عليزاده و همدستانش کمبود مواد اوليه بعلت تحريمهای اقتصادی دول                        
سرمايه داری آمريکا و اروپا و رکود و کاهش توليد را علت کاهش و قطع                 
برخی مزايای ناچيز و اضافه کاری کارگران اعالم نموده و گفته اند اگر                    
اوضاع اينچنين باشد در آينده نزديک نيز تعدادی از کارگران بايستی تعديل             

تحميل مرخصی اجباری به کارگران ترفند جديد سرمايه             !  و اخراج شوند   
 . داران ورشکسته و سودجو برای کسب سودهای باد آورده و بيشتر است

 

ساعت   9هيچ انسان عاقلی ديوانه نشده که پس از   : يکی از کارگران ميگفت
کار روزانه آن هم در جهنم اين کارخانه در ازای دستمزدهای بسيار اندک                
و ناچيز پس از اتمام کار روزانه و عليرغم فرسودگی و خستگی شديد                          

اين حکومت و      .  ناشی از کار دوباره تن به انجام اضافه کاری بسپرد                       
سرمايه داران امثال عليزاده با تورم و گرانی، با دستمزدهای بسيار ناچيز                
و چندين برابر زير خط فقر آن ما را در شرايطی گرفتار نموده اند که حتی                 

هر .  برای کار اضافی که انسان را به نابودی ميکشاند محتاج شان باشيم                   
وقت و برحسب منافعشان شل کن سفت کن ميکنند و به اين طريق زندگی و          
معيشت ما خانواده های کارگری بازيچه دست سرمايه داران و حکومت                    

آخر، کارگری که برای اجاره خانه و نان شب خانواده                 .  اسالميشان است 
اش و برای همه نيازهای ابتدايی روزانه زندگيش لنگ و معطل مانده                           
مرخصی اجباری به چه کارش می آيد؟ ما هم مرخصی می خواهيم هم                        

ما را به مرخصی     .  درآمد و امکانات کافی برای يک زندگی شايسته انسان          
روز از مبلغ     10از همين االن هم گفته اند که معادل              ،اجباری می فرستند  

 .سنوات پايان سال ما را باال خواهند کشيد

 

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای         500کارخانه شرکت آما با بيش از            
هزار تومانی و ساعت کاری       389موقت از يک تا شش ماه و دستمزدهای          

عصر واقع در جاده مخصوص کرج توليد کننده انواع                    4صبح تا        7از   
 . موتور و لوازم صنعتی جوشکاری ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ١۵ – ١٣٩١مرداد  ٢۵

 

آزاديخواهان ،کمونيستها ،کارگران  
! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد

!اين حزب شماست  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٧صفحه     

کمونيست "مواضع سياسى حزب       
در قبال رويدادهاى           "  کارگرى

سوريه و ايران و مشخصا تقابل با        
موضع روسيه و چين از جوانب            

شاه بيت   .  مختلفى قابل تامل است      
استدااللى آقاى تقوائى اينست که           

و قبلتر   (در مورد مسئله سوريه           
بايد در قبال     )  ليبى و فردا ايران       

روسيه و چين موضع فعالى                      
بخش "چرا که بزعم ايشان     .  داشت

عمده نيروهای چپ، نيروهائی که       
ما آنها را چپ سنتی ميناميم،                    
اساسا ضد آمريکائيگری قطبنمای      
حرکتشان هست و بهمين خاطر             
کمتر ميبينيم که اين نيروها به                  
دولت روسيه، عليرغم اينکه رسما      
و مستقيما از رژيم بشار اسد                     
حمايت ميکند و دستش تا آرنج                
بخون مردم سوريه آلوده است،              

". انتقاد و يا اعتراضی داشته باشند     
سپس ايشان توصيه ميکند که                   

اميدوارم همه نيروهای چپ و             "
انقالبی متوجه اين مساله باشند و           
همزمان با هر دو قطب ارتجاعی،       

 -کمپ غرب و محور روسيه                  
چين، مقابله کنند، سياستها و                     
اهدافشان را برای مردم توضيح            
دهند و آنها را افشا کنند و به اين              
ترتيب مردم را برای انقالب عليه        
جمهوری اسالمی با اتکا بقدرت           

 ."خودشان آماده نمايند
 

من پاسخ نيروهاى چپ سنتى را            
اما اينرا  .  به خودشان واگذار ميکنم   

ميدانم که تحليل آقاى تقوائى و                 
شناخت شان از چهارچوبهاى چپ      
يا قديمى است و يا آگاهانه                           
مترسک حزب توده سابق را                   

ضد "چپ    .  جلوى ما ميگذارند       
الاقل در اپوزيسيون        "  آمريکائى

ضد   ،بد يا خوب  .  ايران مرده است  
 ،امپرياليستهاى پرو سويت ديروز     

امروز پرو غرب و پرو آمريکا             

 

 انتقاد همه جانبه يا پوپوليسم منسجم؟
 در حاشيه مواضع حميد تقوائى

 
 سياوش دانشور

هستند و روزى هزار بار                    
تمرين دمکراسى را با فحاشى         

. به کمونيسم تناول ميکنند                  
استالينيست ها و مائويستهاى           
دو آتشه ديروز امروز رو به             
کاخ سفيد نماز سياست بجا مى         

حتى محافل بازمانده از      .  آورند
حزب توده سابق که در                         
نستالژى احياى رژيم سابق               

عليه     ،شوروى زندگى ميکنند      
دولت و مافياى کنونى حاکم در       

در مورد چين      .  روسيه هستند  
پس .  مسئله حتى روشنتر است     

چپ مخاطب مورد اشاره آقاى       
تقوائى موجوديت عينى و فعال       

. در صحنه سياسى ندارد                    
ناسيوناليسم ضد امپرياليستى           
البته گرايشى است که اينجا و           
آنجا در قبال سواالت مشخص         
ابراز وجود ميکند اما چپ ضد       
آمريکائى محلى از اعراب                

 . ندارد
 

بعنوان يک کمونيست کارگرى     
نظر من اينست که مواضع                 
ناسيوناليسم ضد امپرياليستى و      
مواضع ناسيوناليسم چپ امثال       

 ،"کمونيست کارگرى    "حزب     
بيان روز همان چپ           ،هر دو  

سنتى هستند که با ديدگاههاى           
سياسى و نگرش کمونيسم                  

. کارگرى فاصله زيادى دارند        
همينطور دست آمريکا و                    
موئتلفينش اعم از ترکيه و                  
عربستان و اتحاديه عرب تا              
دول اروپائى که در بسيج و                
تسليح نيروهاى اسالمى نقش           

بيشتر از روسيه      ،اساسى دارند 
در خون مردم سوريه آلوده                

سوال اينست  .  نباشد کمتر نيست  
که مبناى اين ادعا در مورد                
يک طرف و اين سکوت در              
مورد طرف ديگر چيست و به         

٢۶٧شماره   

 کدام سياستها خدمت ميکند؟ 
 

و "  کمونيست کارگرى      "حزب       
 ! انسجام

برخالف اظهارات حميد تقوائى در         
همزمان با هر دو قطب       "باره تقابل    
مواضع سياسى حزب           ،"ارتجاعی

. متبوع ايشان کارنامه خوبى ندارد         
هر کسى مواضع اين جريان را در           

 ،مسئله فلسطين       ،قابل جنگ غزه       
 ،تقابل اردوهاى ترويستى                             

و     ٨٨رويدادهاى ايران در سال              
اتفاقا اين حزب           ،غيره مرور کند      

همواره به طرف يک قطب                           
ارتجاعى غش کرده و آگاهانه                     

. مواضعى يکجانبه داشته است                  
حکک نميتواند از اين نوع انسجام            

. حرف بزند چرا که خود فاقد آنست        
اتفاقا وقتى ما در حزب اتحاد                        
کمونيسم کارگرى عدم انسجام و                
يکجانبه نگرى را به آقاى تقوائى و          

پاسخ         ،دوستانش تذکر ميداديم              
ميشنيديم که حزب اتحاد کمونيسم             
کارگرى ميخواهد کلکسيونى از                
مواضع راديکال و منسجم داشته               

و چون   .  نيستند"  سياسى"باشد که      
" سياسى"ايشان مواضع شان خيلى        

بايد جانب اين و يا آن قطب                  ،بود
ارتجاع را مستقيما و يا تلويحا                      
ميگرفت تا در صحنه سياسى و در           
صفبندى نيروهاى سياسى تمايزشان      

. با راديکاليسم کمونيستى معلوم باشد    
کمونيست "اگر امروز حزب                       

را بعنوان جريانى شبه          "  کارگرى
ليبرال و ليبرال چپ و شبه سکوالر         
و مسلمان سابقى بطور موسمى در          
کنار جريانات فاشيست و سلطنت             
طلب و جريانات ملى اسالمى                      

نتيجه سير بلوغ همان                      ،ميبينيد
آگاهانه و يکجانبه   "  سياسى"مواضع  

اين حزب در طول يک دوره معين           
 . است

 

 جديد" انسجام"پايه هاى مادى 
در "  کمونيست کارگرى   "حزب    

چهارچوب نگرش پوپوليستى و           
ناسيوناليستى چپ انسجام دارد و         
اين انسجام را هر روز در قلمرو          

به اين    .  معينى بنمايش ميگذارد      
معنا بايد اين اعتبار را به اين                   
جريان در مقايسه با نيروهائى که        
هر روز به سمتى کشيده ميشوند           

انسجام جديد آقاى تقوائى هم        .  داد
اين مسئله دو    .  کامال سياسى است   
در تقابل    ،اوال:  دليل مشخص دارد  

کنونى در خاورميانه و شمال                  
آفريقا و مشخصا موضوع ليبى و        

حزب ايشان جانبدار                  ،سوريه
نيروهاى پرو غربى و سياست              

اين حزب      .  دول غربى است          
عروج مشتى نيروى ارتجاعى              
القاعده اى و اسالمى و سرهم                  

انقالب "بندى شده ناتو و غرب را       
و تکرار اين داستان در              "  ليبى

" انقالب سوريه      "سوريه را              
نه کارى به روندى دارد          .  مينامد

که مردم چگونه از صحنه سياست      
قيچى شدند و نه به ماهيت                          
نيروهائى که در حال حاضر                   

اين حزب در      .  ميداندار شده اند     
جانبدارى اش از            ،تقابل کنونى   

دول غربى و نيروهاى موئتلفش           
" عليه هر دو محور بودن       "را با    

مسئله دوم  .  توجيه و تلطيف ميکند    
يک دنباله روى پوپوليستى و                  
مبتذل از شعارهاى جنبش                         
ناسيوناليسم پرو غرب و جنبش             

همه .  ملى اسالمى در ايران است      
ميدانند که در ايران چه در جريان       

همان (  ٨٨رويدادهاى سال               
مورد ادعاى حميد             "  انقالب"

موضعگيرى عليه            )  تقوائى
سياستهاى دولت روسيه برجسته         

همينطور در اين تظاهراتها        .  شد
١٨صفحه بخشا گفته شد     
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جانم فداى        ،نه لبنان       ،نه غزه   "
در قلمرو اقتصادى نيز         "!  ايران

کاالهاى "نقد ناسيوناليستى به                 
رايج "  وارداتى و بنجول چينى           

 . است
 

سياست آقاى تقوائى و حزبشان              
همواره اينبوده که با اين تمايالت          
ناسيوناليستى و ضد روسى و ضد        

مهم نيست که      .  چينى چفت شوند     
اين شعارها را چه جريانات و                  
جنبشهاى معينى به صحنه سياست      

مهم اينست که توسط           ،مى آورند  
مردم گفته ميشود و ميشود تحت             

اعتراض "و  "  حرف مردم "عنوان  
آنرا هضم کرد و تکرار            "  مردم
سيد على پينوشه    "از تکرار    !  کرد

نه "تا تکرار     "  ايران شيلى نميشه    
در "  غزه نه لبنان جانم فداى ايران      

تظاهرات روز قدس در استکهلم و      
در کنار نيروهاى سلطنت طلب و         

تا شعار    ،فاشيست با پرچم اسرائيل   
عليه روسيه همراه با نيروهاى               

و تقابل            ،جنبش ملى اسالمى          
يکجانبه با نيروهاى اسالمى در             
جنگ غزه همراه با                                         

اينها    ،ناسيوناليستهاى پنتاگونيست  
گوشه هاى بسيار کوچکى از                   
دنباله روى آگاهانه و پوپوليستى           

وقتى هم ميپرسيد   . اين جريان است
اين چه شعارى است که يک                     
حزب مدعى کمونيسم تکرار                   

شعار "پاسخ ميشنويد که            ،ميکند
 "! مردم است و مردم گفته اند

 
اين پوپوليسم مزمن برخالف                   
پوپوليسم قديم چهارچوب تئوريک      

مانند بادکنکى است   .  روشنى ندارد 
که جهت باد سياست به هر سو                 

کافى است کسى             .  ميکشاندش
مبتکر کارى شود و حول آن                     

و از نظر اين           ،جنجالى بپا شود     
بالفاصله و         ،حزب جالب باشد       

 

 انتقاد همه جانبه 
 يا پوپوليسم منسجم

 ...در حاشيه مواضع حميد تقوائى 

بدون هيچ تاملى کل حزب در           
اين قالب خود را مستحيل                    

پوپوليسم نوين اين             .  ميکند
جريان قالبى بسيار ژالتينى و          
البته اپورتونيستى در سياست          

حزب .  به اين حزب داده است       
و آقاى    "  کمونيست کارگرى   "

تقوائى عليه دو قطب ارتجاعى       
در ماجراى سوريه موضع همه     

 ،برعکس.  جانبه نگرفته است     
پوپوليسم مزمن شان در اين              
قلمرو نيز خود را تعريف کرده       

اگر انسجامى وجود دارد     .  است
با اينحال هنوز نه       .  همينجاست

اين انسجام پوپوليستى و نه                 
ضد "تقابل با يکجانبه نگرى            

اصل     ،چپ سنتى   "  آمريکائى
مسئله و شان نزول سياست اين       
حزب در قبال روسيه و چين             

بلکه صدور  .  را توضيح نميدهد  
قطعنامه و اعالم سياست عليه         
روسيه و چين بدوا اعالم                     
همراهى با اردوى ديگر يعنى         
اردوى غرب در تقابل کنونى          

پوشاندن اين جهتگيرى با    .  است
عليه هر دو          "طرح فرمال          

در کنار  "  قطب افشاگرى کردن  
همراهى با و هضم کردن                    
شعارهاى ناسيوناليستى و                  
اسالمى عليه روسيه و چين در       

منشا واقعى و سياسى            ،ايران
 . اين مواضع آقاى تقوائى است

 
تا به منافع کارگران و مردم               
محروم بپاخواسته در ليبى و             
سوريه و ايران و ديگر                         
کشورها عليه حکومتها و                   
صفبنديهاى ارتجاع سياسى              

روسيه و چين و               ،برميگردد
آمريکا و اروپا و اتحاديه عرب      
و نيروهاى متفرقه اسالمى همه     
در يک صف ايستاده اند و                  
اهداف ارتجاعى خود را دنبال        

٢۶٧شماره   
اينها هيچکدام سر سوزنى         .  ميکنند

منافع کارگران و مردم آزاديخواه در      
کشورهاى منطقه را نمايندگى                     

واضح است که حکومتهاى     .  نميکنند
سرمايه دارى همه جا منافع خود را         

روسيه و چين تا دول       .  دنبال ميکنند 
اروپائى و آمريکا و متحدين شان               
همه تالش دارند منافع آنى و آتى                

کمونيستها نبايد   .  خود را دنبال کنند      
نقش سازمان ملل و مبصر نظم                   

اما در  .  کنونى بين المللى را ايفا کنند     
سطح مشاهدات صرف هم نبايد                  
درک اين مسئله سخت باشد که                    
دولت يا دولتهائى که وارد جنگ                
ميشوند با دولت يا دولتهائى که در            
آن جنگ شرکت ندارند و يا حتى                
بدليل منافع شان با جنگ مخالف اند         

اما .  در يک موقعيت قرار ندارند           
همسان جلوه دادن نقش و جايگاه و            

و در اينجا         –عملکرد دو طرف          
 –بقول آقاى تقوائى محور روسيه             

چين با ائتالف دول غربى در قبال             
اگر روتوش کردن               –سوريه       

جانبدارى سياسى از جنگ طلبان             
تخفيف آگاهانه قبح سياست            ،نباشد

سرکوبى است که عليه اعتراض               
برحق مردم بپاخواسته در ليبى و              
سوريه و قيچى کردن آنها از صحنه        
سياست توسط يک ائتالف معين                

کيسه بوکس   .  صورت گرفته است     
چپ "  ضد آمريکائى گرى  "ناموجود  

سنتى دستکم اين خاصيت را دارد             
که سياست يکجانبه ديگرى را                     

 . توجيه کرد

و باالخره دول غربى و يا بلوک            
امروز پديده متعين              "  غرب"

. دوران جنگ سرد نيست                         
" شرق"همانطور که روسيه و              

بعنوان يک سيستم سياسى و                    
ادارى و اقتصادى معين دوران             

. جنگ سرد وجود خارجى ندارد        
اين هم روشن است که تقابل و                 
کشمکش جهانى برسر حوزه نفوذ       
و تعريف درازمدت تر سيماى آتى      

. جهان چند قطبى هنوز باز است          
ضد "نه موضع يکجانبه                             

و نه موضع                     "  آمريکائى
ضد "ناسيوناليستى و پرو اسالمى      

هيچکدام "  چينى و ضد روسى           
بنيادهاى تعين يافته اى از نظم                

اين .  جهان کنونى را ندارند                
شعارها سياسى اند و به سياستهاى      

ضديت با   .  معينى خدمت ميکنند     
روسيه و چين در فضاى ايران              
آنهم توسط جنبش ملى اسالمى و           
يا جنبش ناسيوناليستى و حتى                 

چراغ سبز      ،بخشى از حکومتيها    
. به آمريکا و سياستهايش است              

همه ميدانند در طرح هر شعار و          
مطالبه با چه کسى سخن ميگويند         

. و با چه کسى فاصله ميگيرند                
آقاى تقوائى هم که گاها درس                  

بهتر   ،سياست به اين و آن ميدهد         
است تمايالت واقعى و مکنونات          
قلبى شان را در قالبهاى روشن              

اين سياسى تر       .  ترى بيان کنند      
 . * است

 



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

 

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

  .تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى
 

، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم و نژاد و جنسيت، بلکه برابرى در                                      "برابرى"
امکانات مادى، در دسترسى به ابزارهاى ارتقا و شکفتن استعدادهاى فردى و اجتماعى، برابرى در توليد و در زيست، برابرى در                                    
اعمال اراده در سرنوشت اقتصادى، سياسى و اداره جامعه خود ـ برابرى در بهره مندى از محصوالت مادى و معنوى کار و تالش                                      
اجتماعى و برابرى در مبارزه براى فايق آمدن بر هر عقب ماندگى و کمبود ـ برابرى اى که تنها با درهم کوبيدن مالکيت خصوصى                                     
بورژوايى بر وسايل توليد و مبادله، ازميان بردن بردگى مزدى و قرار دادن وسايل توليد و ثروت جامعه در مالکيت جمعى و اشتراکى                             

 .کليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى حاصل ميشود
  

، يعنى حکومت طبقاتى کارگران، حکومت استثمار شدگان و توليد کنندگان کل ثروت جامعه بر عليه استثمارگران،                      "حکومت کارگرى "
حکومت بردگان مزدى امروز و ناجيان فرداى جامعه، حکومت کسانى که جامعه، نفس موجوديت و ثروت آن، بر کار و تالش مدام آنها                         

مقاومت بورژوازى در برابر انقالب و بويژه در مقابل اشتراکى               .  انقالب کارگرى بايد دولت بورژوايى را به زير بکشد            .  بنا شده است   
از اينرو تشکيل يک حکومت کارگرى که اين         .  شدن وسائل توليد، حتى پس از در هم شکسته شدن قدرت دولتى اش ادامه خواهد يافت                  

حکومت کارگرى نيز، نظير هر حکومت ديگر، حکومتى        .  مقاومت را خنثى کند و فرمان انقالب را به اجرا در بياورد، امرى حياتى است               
اما اين حکومت، که به همين اعتبار در تئورى مارکسيسم ديکتاتورى پرولتاريا               .  حکومتى طبقاتى است  .  مافوق جامعه و طبقات نيست     

ناميده شده است، دولت اکثريت استثمار شده جامعه براى ديکته کردن حکم آزادى و برابرى انسان ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن 
از نظر شکل، حکومت کارگرى يک دولت آزاد است که تصميم گيرى و اعمال اراده مستقيم خود                        .  بر تالش ها و توطئه هاى آنهاست        

حکومت کارگرى بنا بر ماهيت خويش حکومتى گذرا است که با تحقق            .  توده وسيع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان ميدهد          
 * .اهداف انقالب ضرورت وجودى خود را از دست ميدهد و زوال پيدا ميکند

 

 حکومت کارگرى ،برابرى ،آزادى
٢۶٧شماره   

 

به حزب اتحاد کمونيسم 
 !کارگری کمک کنيد

 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America  
 

 Routing Number :  121 000 248  
 

Account Number:  36 48 46 88 52 

 

وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد 
دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز 

ما خواهان انقالب کارگرى . نميخواهد
عليه کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت 

ما خواهان . طبقه سرمايه دارى هستيم
انقالب کمونيستى هستيم که جامعه 
       !     موجود را از بنياد دگرگون ميکند

                            

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

 

 عاملين فقر و فالآت
 

گرسنگی عذاب   !  بيكاری مستاصل ميكند     !  فقر بيداد ميكند     
جامعه با يك    !  فالآت تباهی جسمی و روحی مياورد        !  ميدهد

ميليونها تن زير چنگال فقر و          !  فاجعه انسانی مواجه است     
! در اينجا ما با قحطی مواجه نيستيم          !  فالآت خورد ميشوند   

در اينجا ما با خشكسالی و آمبود منابع طبيعی مواجه                            
در اينجا ما با آمبود نيروی انسانی و متخصص                   !  نيستيم

در اينجا حتی با آمبود منابع مالی روبرو               !  روبرو نيستيم  
 !نيستيم

 

اما در اينجا ما با رژيمی سر و آار داريم آه منفعت و                               
اما در  .  صيانت و ادامه حيات مردم اصال مسئله اش نيست             

اينجا ما با رژيمی سر و آار داريم آه اقتصاد جامعه برايش               
اما در اينجا ما با رژيمی مواجه              .  همچون پاالن خر است      

هستيم آه ميلياردها تومان توسط سرانش هر روز مال خور             
اما در اينجا   .  ميشود و در بانكهای جهانی پس انداز ميشود          

ما با رژيمی مواجه هستيم آه هر روز ميلياردها تومان                        
صرف هزينه ماشين سرآوبگرش، سپاه، بسيج، سازمان                
امنيت مخوف و ارتشش ميكند و خورك، مسكن و بهداشت               

اما در   .  و آموزش ميليونها مردم را گروگان گرفته است                
اينجا ما بر رژيمی مواجه هستيم آه زير سرنيزه های آن                    
سرمايه داران به  وحشيانه ترين وجهی آارگران را استثمار          

با دستمزدهای بسيار پايين، نپرداختن دستمزدها،             .  ميكنند
بيكارسازيهای وسيع، شدت آار غير انسانی و محيط آار نا              

اما در اينجا ما با       .  امن دمار از روزگار آارگران درمياورند       
رژيمی مواجه هستيم آه هر اعتراض آارگری را به خاك و               
خون ميكشد و هر تشكل آارگری را با نيروی مسلح درهم                  

 . ميشكند
 

پس چه سيستمی و چه آسانی عامل فقر و فالآت مردم                         
نظام سرمايه داری و رژيم            .  هستند؟ پاسخ روشن است        

 .اسالمی حافظ اين نظام
 

مرگ بر سرمايه داری، مرگ بر رژيم جمهوری 
 !اسالمی

 !مرگ بر فقر، زنده باد رفاه

 !مرگ بر حكومت فقر، مرگ بر حكومت مفتخواران

 !زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 !زنده باد آزادی، برابری، حكومت آارگری
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری

 ٢٠١٢اوت  ۶
 

٢۶٧شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  
١١صفحه   

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار                           -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم              .  گرفته است 

پيشروی مبارزات توده های         .  اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند               
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در               
سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                        

 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده                    -٢
سازماندهى مبارزه      ،اين ارگانها ابزار متحد شدن        .  کارگران و مردم است      

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                        
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام      .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است       

در محيط زيست و کار در سطح             ،بايد همه جا   .  عليه جمهورى اسالمى اند     
 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده        -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است                .  ای است 

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر اتحاد   .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را               ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                             

 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند
 

. شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                -۵
 ،تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن             

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است          
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                    

 .  کرد
   

کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى            ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى      -۶
 . شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣


