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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

يک وجه سياست     :يک دنياى بهتر  
حزب در مبارزه عليه فقر و                      

هاى "راه حل  "فالکت نقد مستمر        
دست راستى اعم از حکومتى و             

اين جنبه چه       .  اپوزيسيونى است   
اهميتى دارد و چه جايگاهى در              

 مبارزه عليه فقر ايفا ميکند؟ 
 

راه "اجازه دهيد که       :على جوادى 
رژيم اسالمی و             "  حل های      

جناحهای شکل دهنده اش را                     
مستقل از راه حل های دست                     
راستی در اپوزيسيون رژيم مورد       

 .بررسی قرار دهم
  

راه "رژيم اسالمی نه تنها هيچ                
برای مساله بيکاری ندارد        "  حلی

بلکه وجود چنين حکومتی خود              
يک عامل مهم در گسترش و دامنه   
فقر و فالکتی است که امروز                   

 ،فقر.  گريبان مردم را گرفته است      
چماقی   ،و به همان درجه بيکاری      

در دست رژيم اسالمی برای به              
زانو درآوردن و تخليه کردن توان       
مبارزاتی توده های مردم کارگر و      

مسبب .  زحمتکش در جامعه است     
فقر و فالکت و بيکاری سيستم                 

اما   ،استثمارگر سرمايه داری است   
رژيم اسالمی به فقر و فالکت                  
ابعاد گسترده و دامنه داری                        
بخشيده است و از طرف ديگر از          
اين اهرم بمنظور حفظ و بقای                 

همانطور که    .  خود بهره ميجويد      
وحشيانه با اعدام و زندان و                       

با   ،شکنجه و شالق سرکوب ميکند    
فقر و بيکاری و فالکت هم توده              
های مردم را به لحاظ اقتصادی              

مساله اينجاست که   . سرکوب ميکند
فقر و فالکت موجود يک محصول      
عملکرد اقتصادی نظام سرمايه             
داری و عملکرد سياسی رژيم                 

رژيم اسالمی با        .  اسالمی است   
تحميل پايين ترين سطح دستمزد به   
توده های مردم زحمتکش عمال             
اکثريت عظيم جامعه را به مرگ          

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 

 : بخش دوم

و نابودی تدريجی محکوم کرده     
همانطور که بارها اعالم     .  است

تحريم اقتصادی يک      ،کرده ايم 
 ،سالح کشتار دسته جمعی است    

سياست اقتصادی رژيم اسالمی     
يک سالح کشتار و نابودی       ،هم

 .  دسته جمعی در جامعه است
 

برای پی بردن به اين واقعيت           
. زمخت راه دوری نبايد رفت          

اگر کسی تنها يک روز در                 
گوشه و کنار شهر تهران و                
ساير شهرها گشتی بزند  به                
ابعاد ضد انسانی اين فاجعه               

کار .  اجتماعی پی خواهد برد        
به جايی رسيده است که فقر و           
فالکت و مصائب اجتماعی               
ناشی از آن به يک تم و سوژه           
دائمی در موزيک رپ در                  

واقعيت .  کشور تبديل شده است    
اين است که مبارزه عليه فقر و        
فالکت يک عرصه مهم مبارزه      
اجتماعی و طبقاتی در جامعه          

جامعه حول اين مساله         .  است
ما .  بشدت قطبی خواهد شد            

. رژيم اسالمی را افشاء ميکنيم      
ماهيت واقعی اين رژيم و                    
سياستهايش را در جامعه نشان       

تالش ميکنيم مبارزه        .  ميدهيم
کارگر و جوانان را بر عليه               
بيکاری و فقر و فالکت                         

برای ما مبارزه    .  سازمان دهيم 
عليه بيکاری و فقر در عين                
حال مبارزه ای همه جانبه                  
برای سرنگونی رژيم اسالمی        
و نابودی نظام سرمايه داری            

ما در عين حال برای             .  است
بيرون کشيدن حقوق و                          
مطالبات مردم از حلقوم اين              

 . اوباش اسالمی تالش ميکنيم
 

ما در عين حال راه حل های              
نيروهای اپوزيسيون دست                
راستی و ارتجاعی را عميقا نقد      

نقد راه حل های                  .  ميکنيم

٢۶٨شماره   
اپوزيسيون دست راستی يک وظيفه       

اين جريانات تالش       .  دائمی ماست   
ميکنند که فقر و فالکت را نتيجه بی         
لياقتی و نه محصول عملکرد سيستم       
سرمايه داری و حاکميت رژيم                    

تالش می    .  اسالمی بحساب آورند      
کنند تا مناسبات سرمايه داری را از        
گزند نقد و تعرض توده های کارگر         

. ما اجازه نخواهيم داد      .  نجات دهند  
اين يک بخش از وظيفه کمونيستی           

 ،ما برای استقرار جامعه ای آزاد              
يک جامعه آزاد            ،برابر و مرفه       

 . سوسياليستی است
  

ما در نقد جوهر اقتصادی                               
اپوزيسيون راست و محافظه کار              

. قبال بطور مفصل بحث کرده ايم              
اجازه دهيد در اينجا با استفاده از                

ابتدائا .  اين نقدها بحث را ادامه دهم        
بايد تاکيد کرد که ماهيت راه حل                 
اپوزيسيون راست و محافظه کار              
تماما استثمارگرايانه و ضد کارگر          

در بهترين حالت وضعيت            .  است
کارگر و توده مردم زحمتکش در             
چهارچوب راه حل های اين                          
اپوزيسيون چيزی بهتر از وضعيت        
کارگر در ترکيه و مصر و اردن                

اگر تفاوتی هست در        .  نخواهد بود  
ميزان رابطه و مناسبات اين نيروها        
با دول سرمايه داری در غرب                    

اپوزيسيون راست نقدی به           .  است
نفس مناسبات اقتصادی حاکم و                  
استثمار کارگر و تالش سرمايه                  
برای انباشت سود از قبل دسترنج             

اگر انتقادی هست اين     .  کارگر ندارد 
است که رژيم اسالمی را حکومتی          

در چهارچوب اقتصاد           "  ناتوان"
از اين رو    .  کاپيتاليستی قلمداد ميکند   

خواهان ادغام همه جانبه سرمايه              
. داری ايران در اقتصاد جهانی اند           

بيشتر بازار آزاد و       "  آزادی"مدافع   
مدافع بی   .  رقابت سرمايه ها هستند      

قيد و شرط قوانين کور و خشن                    
خواهان .  بازار بر زندگی مردم اند        

رفع موانع حقوقی و سياسی گردش         
. سريع و انباشت سرمايه اند                         

شاخصهای اين آلترناتيو را ميتوان          
"با کلمات کليدی مانند          شکوفايی : 

توسعه    ،"اقتصاد پويا  "  ،"اقتصادی
بار آوری           "  ،"اقتصاد ملی          

در اين       .  بيان کرد      "  اقتصادی
شاخصها جايی برای درجه رفاه و           

آسايش و امنيت        ،تامين اجتماعی  
و برابری اجتماعی و          ،اقتصادی

نه وعده ای در       .  اقتصادی نيست  
کار است نه حتی توهمی در اين            

 .زمينه جايز است
  

اين نيرو مدافع بی چون و چرای          
سياستهای رياضت کشی اقتصادی    
صندوق بين المللی پول و بانک            

از طرح ارتجاعی      .  جهانی است  
حذف سوبسيدهای احمدی نژاد             
عليرغم اختالفات با حکومت                 
اسالمی بدون کوچکترين شرمی         

واقعيت اين است که      .  دفاع کردند 
آلترناتيو راست کوچکترين                     
توهمی به سياست تعديل                             

و ذره ای توهم به                    ،اقتصادی
سياست .  برابری اقتصادی ندارد     

اقتصادی اصلی   "  رياضت کشی  "
ترين اهرم اين جريان در شرايط          

به اين     .  بحران اقتصادی است        
اعتبار پالتفرم اقتصادی اين                    
آلترناتيو عميقا راست و ضد                    

همانطور که       .  کارگری است      
جريانات راست در اروپا و                      
آمريکا و در اقصی نقاط جهان در       
مواجه با بحران سرمايه نيز                    
تعرض همه جانبه ای به حقوق و         
معيشت کارگر را در دستور قرار       
ميدهند اين جريان نيز نسخه                    

فقر و   .  ديگری در دستور ندارد       
فالکت و محروميت اجتماعی                
نتيجه کارکرد اقتصادی اين                     
آلترناتيو برای کارگر و توده                   

 .مردم زحمتکش است
  

اما تصور خامی خواهد بود اگر            
ثمره کارکرد اقتصادی اين                       
آلترناتيو را حتی مشابه ثمره                   
کارکرد اقتصاد ما به ازاء سياسی       

. اين جريان در غرب بدانيم                     
٣صفحه تفاوتها پايه          



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

ای اند و به ويژگيهای اقتصاد                  
سرمايه داری در جامعه ای مانند          

 چرا؟ . ايران برميگردد
 

واقعيت اين است که پالتفرم                     
اقتصادی اين جريان سازماندهی          

اقتصادی     ،"اقتصاد کار ارزان       "
. مبتنی بر نيروی کار ارزان است       

کار ارزان شاخص اصلی و مولفه       
تعيين کننده اين آلترناتيو اقتصادی       

و با توجه به سطح نازل              .  است
تکنولوژيک و دانش فنی و کارآيی      

اين الگويی است که                   ،سرمايه
سرمايه داری ايران پيشاروی خود     
دارد و در آن چهارچوب ميتواند           

سرمايه داری در ايران      .  عمل کند 
نميتواند بر مبنای قدرت باالی                
تکنولوژيک و دانش فنی باز                    

نميتواند حوزه صدور   .  سازی شود 
سرمايه در عرصه های تعيين                
کننده توليدات مورد نياز در جامعه   

رياضت اقتصادی و کار            .  باشد
ارزان تنها الگويی است که                       
ميتواند سرمايه را به گردش در             
آورد و اميدی به تخفيف بحران              
اقتصادی سرمايه در ايران داشته         

از اين رو نه تنها نيروی              .  باشد
کار بايد ارزان باشد بلکه بايد                   
ارزان هم باز توليد شود و ارزان          

نتيجتا سطح   .  هم نگاه داشته شود      
دستمزد و شرايط زندگی و کار              
طبقه کارگر و توده مردم                             
زحمتکش بايد پايين و قابل رقابت        
با ساير جوامعی باشد که بر مبنای        
اين الگوی اقتصادی سازمان يافته       

راه ديگری در مقابلشان                .  اند
از اين روست که بدون             .  نيست

توهم بر طبل رياضت کشی                      
چرا که افزايش   .  اقتصادی ميکوبند 

توان و قدرت اقتصادی کارگر               
کارآيی اين الگو و آلترناتيو                       
اقتصادی راست را به سرعت به          

بيهوده نيست که     .  بحران ميکشاند  
ما از مدافعين اين آلترناتيو حتی             
نمی شنويم که مثال دستمزد کارگر       

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش دوم 

در فردای به قدرت رسيدن اين       
جريان مشابه دستمزد کارگر           
در فرانسه و انگلستان و يا                  

چرا که اقتصاد      .  آمريکا باشد  
سرمايه داری در ايران را                  
نميتوان با دستمزدی معادل               
دستمزد کارگر در اين جوامع          
سرپا نگهداشت و دچار بحران       

الگوهای اقتصادی مشابه     .  نشد
را بايد در فيلپين و پاکستان و            
چين و ويتنام حداکثر جستجو           

بطور خالصه دستمزد         .  کرد
باال و سود سرمايه در اين                   
الگوی اقتصادی غير قابل جمع      

 . اند
  

تبعات چنين الگوی اقتصادی           
دستمزد نازل       .  روشن اند      

کارگر يک رکن پايه ای اين              
بعالوه دستمزد    .  اقتصاد است   

نازل کارگر به معنای                            
محروميت توده مردم                            
زحمتکش از وسايل و مايحتاج       
و نيازمنديهای عمومی يک               

. زندگی انسانی در جامعه است     
جدال بر سر پايين نگهداشتن            

جدالی بر سر        ،دستمزد کارگر  
سرنوشت و کارآيی اين                        

از اين  .  آلترناتيو اقتصادی است  
رو در اين آلترناتيو خبری از           
دو روز تعطيل در هفته نخواهد      

روز مرخصی ساالنه      ۴۵.  بود
مترادف چوب الی چرخ اين            

. اقتصاد قرار دادن است                     
ساعت کار    ٣٠خواست حداکثر   

در هفته غير ممکن و نديدن               
واقعيات و ملزومات                           "

تن "جامعه و               "  اقتصادی
کارگر به حساب می       "  پروری

مطالبه بيمه بيکاری مکفی      .  آيد
برای همه افراد آماده به کار              
امری لوکس و توطئه بر عليه          

" شکوفايی اقتصادی "ملزومات  
حقوق و مزايای                  .  است

بازنشستگی که تامين کننده يک     

٢۶٨شماره   
زندگی انسانی برای سالمندان باشد          
رويايی تماما دست نيافتنی در اين             

حتی ايمنی در          .  آلترناتيو هستند    
محيط کار با راندمان کاری و                       
تضمين برنامه ريزی توليدی و                  

. سرعت خط توليد خوانايی ندارد             
بخشی "  تعديل نيروی کار  "اخراج و   

از سياست تامين انضباط سرمايه در      
سرمايه برای     .  محيط کار است         

انباشت بايد دارای هرگونه                            
بتواند کارگر را       .  باشد"  انعطافی"

بيکارش کند و از              .  اخراج کند    
در اين      .  زندگی محرومش کند          

آلترناتيو اعتصاب کالمی ممنوعه           
تجمع کارگر و برگزاری             .  است

مجمع عمومی جرمی از پيش اعالم        
تشکل .  شده و قانونی شده است               

اگر امروز در   .  کارگر ممنوعه است  
 ،تبليغاتشان تشکل غير قانونی نباشد      

فردا که نياز پايين نگهداشتن                         
دستمزد در دستور قرار بگيرد بدون      

همانطور .  ترديد ممنوع خواهد شد       
که سابقه تاريخی الگوهای مرود               

 .نظرشان نشان داده است
  

از طرف ديگر سطح و استاندارد              
زندگی کارگر و مزدبگير در جامعه       
مالک و شاخص زندگی و استاندارد       
زندگی اکثريت عظيم شهروندان               

واقعيت پايه ای اين          .  جامعه است   
است که کارگران و مزدبگيران                 
اکثريت عظيم جامعه را تشکيل                  

در نتيجه در چنين جامعه           .  ميدهند
ای اکثريت عظيم توده های مردم              

 .محروم خواهند بود
   

در چنين الگويی خدمات پزشکی              
رايگان و قابل دسترس برای همگان      

حداکثر کااليی     .  يک آرزو است        
رايگان .  است که بايد خريداری شود    

بخشی از حقوق پايه ای و             .  نيست
سرنوشت .  طبيعی شهروندان نيست    

آموزش و آموزش عالی نيز متفاوت       
آموزش در تمامی          .  نخواهد بود    

کيفيت .  سطوح رايگان نخواهد بود       
آموزش بر حسب هزينه دريافت                
شده توسط موسسات آموزشی تعيين       

در اين آلترناتيو مسکن       .  خواهد شد  
نامناسب و معضل دائمی مردم                   

حق        ،حق معاش      .  خواهد بود      
برخورداری از ضروريات زندگی        

حق فراغت و        ،متعارف در جامعه    

حق سالمتی          ،تفريح و آسايش        
جايی بطور متعارف در اين                    

در اين    .  آلترناتيو نخواهد داشت      
چهارچوب صحبت از بيمه                      
بيکاری مکفی که کفاف يک                    
زندگی انسانی را بدهد رويايی              

در يک کالم              .  بيش نيست       
سرنوشت و مقدرات زندگی را             

و "  رقابت"و    "  بازار"مکانيسم    
تعيين "  انباشت و سود سرمايه         "

چند سال پيش ابراهيم    .  خواهد کرد 
 ،رهبر نهضت آزادی                 ،يزدی

جوهر اقتصادی و واقعيات اين             
آلترناتيو را به روشنی چنين بيان         

 :کرد
  
ايران نميتواند وارد عصر                     "

توسعه اقتصادی شود بجز از                  
اما در   ...  طريق انباشت سرمايه     

يک کشور توسعه نيافته مانند                 
ايران چگونه ميتوانيم انباشت                
کنيم؟ بجز از طريق رياضت؟               
بجز از طريق اينکه از مردم                   

بيشتر توليد کنيد و        ،خواسته شود 
جامعه ای  ...  کمتر مصرف کنيد؟     

که مردم آن بيشتر مصرف ميکنند      
و کمتر توليد ميکنند هرگز قادر            

...  به توسعه نخواهد بود             ما . 
نميتوانيم نفتمان را که سرمايه                
ملی است بفروشيم و پنير و تخم             
مرغ و کره و گوشت بخريم و                 

مصرف را  !  بدهيم شماها بخوريد   
بايد قناعت کرد و           ،بايد کم کرد    

سالها بعد    !"  توليد را باال برد           
داريوش همايون نيز جوهر                     
سياست اقتصادی جريان                           
متبوعشان را نيز با کلمات و                   

"مفاهيم مشابهی تکرار کرد      بايد . 
". بيشتر کار و کمتر دريافت کرد        

معنای عملی آلترناتيو اقتصادی           
راست چيز جز شکاف عظيم                  

و کار طاقت      ،محروميت  ،طبقاتی
اين سهم کارگر   .  فرسا نخواهد بود  

و توده مردم زحمتکش در اين                
 .آلترناتيو بورژوايی است

 
حزب شعارهائى    :يک دنياى بهتر  

را پيشنهاد و طرح کرده است که          
بخشا عليه حکومت فقر و فالکت         
و گرانى اند و بخشا بيانگر تمايل          

در .  و اعتراض مردم بطور اثباتى    
۴صفحه مورد رابطه       



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

حزب    ،ايندو در مبارزه عليه فقر        
 دقيقا چه سياستى را دنبال ميکند؟ 

 
يکی از اصول پايه           :آذر ماجدى  

ای کمونيسم کارگری تشخيص و          
درک رابطه ميان انقالب و رفرم          

اين مساله در ميان بسياری        .  است
از جريانات چپ و کمونيسم محو          

سنتا و تاريخا      .  و مغشوش است     
جنبش چپ و جنبشی که تحت نام           
کمونيسم فعاليت می کند، عموما،         

: به دو گرايش تقسيم می شوند                 
يکی با تاکيد بر ضرورت انقالب          
اجتماعی، مبارزه برای اصالحات     
در زندگی طبقه کارگر و مردم را         
تحت نام رفرميسم يا اکونوميسم             

گرايش ديگر   .  بی ارزش می کند      
در مبارزه برای اصالحات غرق         
می شود و به مدافع جنبش                           
تريديونيونيستی و رفرميستی بدل       

 . می گردد
 

نزد جنبش کمونيسم کارگری و              
بالطبع حزب اتحاد کمونيسم                     
کارگری يک رابطه تنگاتنگ ميان   

ما .  اين دو مقوله موجود است              
مبارزه برای هر درجه از                          
اصالحات در زندگی طبقه کارگر       
و مردم را با مبارزه برای انقالب          
کارگری کامال بهم مرتبط می                 

ما به رفرميسم نقد داريم،            .  بينيم
رفرميسم يک گرايش سياسی است     
که افق مبارزه را به مبارزه برای         
اصالحات تحت شرايط موجود،           
يعنی جامعه سرمايه داری محدود        

 .می کند
 

پس از اين مقدمه فکر ميکنم کامال        
روشن است که ما هم برای کاهش        
فقر و بهبود وضعيت مردم مبارزه      
می کنيم و هم در اين مبارزه در              
پی سازماندهی و تدارک انقالب            

ما می کوشيم         .  کارگری هستيم    
نشان دهيم که تا زمانيکه سرمايه          
داری حاکميت دارد، جامعه نمی           

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش دوم 

نظام .  تواند از فقر خالص شود     
سرمايه داری مسبب و موجد           

فقر بعنوان يک پديده    .  فقر است 
داده شده در نظام سرمايه داری      
است که تحت شرايط بحران             
بمراتب عميق تر و گسترده تر        

و اين شرايطی است      .  می شود 
که ما اکنون نه تنها در ايران،           
بلکه در کل جهان با آن روبرو         

 .هستيم
 

ويژگی ايران وجود يک رژيم         
سياسی سرکوبگر است که                
وجودش به ابعاد فقر می                      

بعالوه، يک رژيم             .  افزايد
بمعنای عاميانه کلمه دزد و                
فاسد است که تمام منابع و                   
ثروت توليد شده را به جيب می 

اين دليل وجودی رژيم           .  زند
روشن است که     .  اسالمی است  

برای خالصی از فقر مردم بايد      
. با اين رژيم تسويه حساب کنند      

تا زمانيکه اين رژيم بر اريکه         
قدرت لم داده است، شرايط                
مردم هيچگونه بهبودی بخود          

بايد اين رژيم          .  نخواهد ديد    
اين حقيقت را      .  سرنگون شود  

مردم خود با گوشت و پوست            
در .  خويش حس کرده اند               

پروسه مبارزه برای بهبود                
شرايط و عليه فقر ما خواهيم            
کوشيد که مبارزه مردم برای           

ما .  سرنگونی را سازمان دهيم     
خواهان يک سرنگونی انقالبی      
هستيم و می کوشيم که مبارزه         
برای سرنگونی رژيم را با                
مبارزه برای سازماندهی                   
انقالب اجتماعی، انقالب                    

. کارگری، با هم به پيش بريم           
اين استراتژی حزب ما است و        
شعارهايی که برای مبارزه               
عليه فقر طرح کرده ايم،                      

 .بيانگر اين استراتژی است
 

٢۶٨شماره   
ممکن است برخی مطرح کنند که             
اين افق، خوشبينانه يا آکنده از توهم         

به اين دسته بايد گفت که نه             .  است
اين ديدگاه، که ما به دشواری و                    
پيچدگی آن آگاهيم، بلکه ديدگاهی که       
متصور است می توان تحت اين                
رژيم و در چهارچوب نظام سرمايه        
داری با فقر مبارزه کرد، يک توهم         

مبلغين اين ديگاه يا     .  خام بيش نيست  
خود متوهم اند يا می کوشند مردم              

سرمايه داری  .  را در توهم فرو برند    
اين حقيقت  .  و فقر همزاد يکديگرند     

را بايد با صدای رسا به جامعه                     
 . اعالم کرد

 
ما برای افزايش دستمزد، دريافت            
بيمه بيکاری، مبارزه با اخراج،                
کسب درمان و آموزش رايگان،                
مسکن مناسب و غيره مبارزه می             
کنيم؛ ما در صف مرغ و گوشت                 
عليه کمبود و قيمت های سرسام آور       
اعتراض می کنيم؛ ما رژيم اسالمی        
را بخاطر فقر و فالکتی که بر مردم         
تحميل کرده افشاء و محکوم می                 

ما مردم را فرا ميخوانيم که در       .  کنيم
صف ها و در محالت متحد شوند و          
يک اعتراض متحد را سازمان                   
دهند؛ ما طبقه کارگر را فرامی                   
خوانيم که در مجامع عمومی خويش       
در مورد روش مبارزه عليه فقر                 
بحث و تصميم گيری کنند؛ ما طبقه          
کارگر را به اعمال کنترل کارگری         
فرا می خوانيم؛ و در دل تمام اين                
تالش ها و مبارزات اعالم می کنيم          
که بايد اين مبارزه را تا سرنگونی            
رژيم اسالمی و نظام سرمايه داری         

 .به پيش بريم
 

از اينرو است که شعارهايی که ما             
در مبارزه عليه فقر طرح کرده ايم           
هم مسائل روز مردم را مد نظر                  
قرار داده است و هم عليه رژيم و               

 .سرمايه داری است
 

پيشروان کارگرى    :يک دنياى بهتر   
در محلهاى کار و زيست با مسئله             
فقر درگيرند و از مباحث جارى                 

حزب چه سياستى     .  ميان آنان است    
در شکل دادن به يک جنبش آگاهانه         
عليه فقر دنبال ميکند و بويژه                        
کارگران کمونيست و سوسياليست          

 بايد از کجا آغاز کنند؟ 

تا آنجايی آه به           :جليل بهروزى  
امر سازماندهی مبارزه بالقوه و           
بالفعل عليه فقر است اين اساسا به        
دوش آارگران آمونيست و                     

حزب .  سوسياليست سنگينی ميكند   
ميتواند سياست و خط و شعارها و       
مطالبات در اين عرصه را روشن      
آند، تبليغ و اشاعه دهد ولی                      
نيرويی آه ميتواند مبارزه و جدال       
واقعی در جلوی جبهه را به پيش          
ببرد پيشروان و مبارزين                          
آارگری و آمونيستی هستند آه به      
اهميت اين عرصه وقوف و                     
بدرجه ای اعتماد و اطمينان                     

 .  ديگران را پشت سر خود دارند
 

سياست حزب ما بدرجات زيادی         
روشن است و تدقيق بيشتر آن به           
درجه تعميق و گسترش يافتن خود      
مبارزه واقعی عليه فقر و فالآت          

سياست و  .  در جامعه بستگی دارد    
تالش حزب ما بر اين است آه                
اوال مبارزات پراآنده و محلی و           
بعضا خودجوش عليه فقر به هم            
متصل شده و به يك طوفان                        
قدرتمند در مقياس اجتماعی و                
سراسری بدل شود آه در راس آن       

و اين را    .  طبقه آارگر قرار دارد     
تنها تشكلها و شبكه ها و محافل               
آارگری و آمونيست ميتوانند                

عرصه مبارزه  .  امكان پذير سازند  
عليه فقر درخود ميتواند عرصه           
ای جهت متحد شدن و يكچارچگی      
آارگران آمونيست و محافل و              

بطور قطع   .  جمع های آنان گردد      
اين خود نياز به شعارهای واحد و        
همه گير و مطالبات پايه ای آه               
خواست همه آسانی آه از فقر و           
گرسنگی رنج ميبرند را منعكس          

 .ميكند، دارد
 

۵صفحه سياست ما            



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

در اين عرصه بر اين محور                     
ميچرخد آه آارگران و مردمی آه      
از فقر رنج ميبرند مبارزه شان را        
سازمان يافته و متشكل به پيش                

در شرايطی آه دولت و             .  ببرند
سرمايه داران هر روز به سطح             
زندگی و معاش آارگران و مردم         
تهاجم ميبرند و در زمانی آه                    
گرانی و بيكاری و بی مسكنی                  

در زمانی آه جمعيت       ،بيداد ميكند 
عظيمی به خاطر فقر با مرگ و             
زندگی دست و پنجه نرم ميكنند،            
نميتوان با مبارزات پراآنده و يا با        
شورشهای مقطعی رژيم را به                
عقب نشی وادار آرد و يا تعرض          
سرمايه داران و آارفرمايان را              

ما اشكال سازمانی      .  متوقف آرد  
مبارزه عليه فقر را در ديگر اسناد       

. و نوشته هايمان توضيح داده ايم          
ما مجامع عمومی و شوراهای                
آارگری و محلی را اشكال                        
سازمانی مناسبی در مبارزه عليه         
فقر ميدانيم و از اين رو همه                      
آارگران پيشرو و آمونيست را             
فرا ميخوانيم آه سازمان دادن اين        
گونه تشكلها را در دستور خود               

تشكلهايی آه فراگير و     .  قرار دهند 
توده ای هستند و بر اراده مستقيم           

 .آارگران متكی ميباشند
  

وظايف ديگری آه در اين ميان بر       
دوش آارگران پيشرو و آمونيست      
سنگينی ميكند وصل آردن                       
مبارزات ديگر به مبارزه عليه فقر      

مبارزه عليه      .  و فالآت است          
بيكاری، مبارزه برای اضافه                  
دستمزد و يا حقوقهای عقب افتاده،       
مبارزه برای مسكن مناسب و                  
ارزان و مبارزه برای بيمه های             
اجتماعی و بيمه بيكاری همه و               
همه اجزايی از مبارزه عليه فقر            

آارگران پيشرو و آمونيست    .  است
بايد بتوانند اين مبارزات را به هم          
متصل آنند و به يك نيروی واحد           

 . بدل سازند

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش دوم 

قدم اول آارگران پيشرو و                 
آمونيست در اين عرصه اين           
خواهد بود آه در درجه اول              

. صفوف خود را متحد آنند               
مبارزه با فقر و گرسنگی در             
خود ميتواند محوری برای                
وحدت اين بخش از آارگران           

بايد شبكه ها و محافل           .  گردد
موجود آارگری با وحدت حول     
شعارها و مطالبات مشخص و        
طرح و سازماندهی اقدامات             
مشخص حول هم جمع شده و            

 . نيرو بسيج آنند
 

سازماندهى     :يک دنياى بهتر      
در محالت با سازماندهى در            

حزب .  کارخانه تفاوتهائى دارد   
بحث شوراهاى محالت را                 

در محالت   .  طرح کرده است     
از کجا بايد شروع کرد و                     
چگونه بايد پايه هاى يک                     
قدرت توده اى را در متن                     
اعتراض عليه فقر و فالکت              

 ريخت؟ 
    

کمونيستهاى    :سياوش دانشور  
کارگرى در هر طرح                            
سازماندهى فاکتور اختناق                
سياسى و دم و دستگاه سرکوب       
و پليسى رژيم اسالمى را مد             

اختناق سياسى و       .  نظر دارند   
سرکوب يک داده شرايط کار          

اما فرض ديگر ما              .  ماست
کمونيستهاى کارگرى اينست          
که تسليم اين شرايط نشويم و             
آگاهانه و مرتبا براى درهم                
شکستن تناسب قوا به نفع توده         
مردم کارگر و زحمتکش تالش      

لذا ما با ديدگاههائى که           .  کنيم
اختناق را بهانه رواج سياست          
تسليم طلبى ميکند بشدت                      
 . مخالفيم و از آنها فاصله داريم

 
براى امر سازماندهى                            
کمونيستى و انقالبى در شرايط       

٢۶٨شماره   

اختناق سياسى بايد از روابط طبيعى       
در .  و جارى و روزمره شروع کرد      

محالت خانواده ها در يک رابطه              
جوانان و اهل        ،طبيعى قرار دارند    

محل ميدانند چطور پليس و                            
 ،جاسوسان رژيم را دور بزنند                   

چگونه در متن روابط اجتماعى و             
شغلى و ورزشى و دوستى و غيره           

همين شبکه  .  با هم در ارتباط باشند       
هاى متنوع ارتباطى که محدود به             
يک محله هم نيست ميتواند جهت               

اين .  آگاهانه و مبارزاتى بگيرد             
شبکه ها ميتوانند براى ايمن کردن           

منزوى کردن جاسوسان و              ،محله
شکل دادن به           ،سرکوبگران رژيم   

و نطفه      ،مناسبات اجتماعى پيشرو     
هاى اجتماعات بزرگ در محالت           

هميشه و براى      .  بسيار موثر باشند     
شروع هر کارى بايد به امکانات و           
 . ماتريال واقعى و موجود متکى شد

 
بدوا بايد فضاى محالت را تغيير                

در محالت ميتوان و ضرورى        .  داد
است که تراکتهاى حزب را تکثير و        

شعارهاى حزب عليه           ،پخش کرد   
فقر و اختناق را همه جا نوشت و به          

. حرف و شعار مردم تبديل کرد                 
مخالفت اکثريت عظيمى عليه فقر و        
فالکت و گرانى و بيکارى روشن             
است و نياز به توضيح واضحات              

آنچه که ضرورى است               .  ندارد
اينست که اين مخالفت و پتانسيل                
اعتراضى با اتکا به يک نقد عميق            
طبقاتى به شعارها و سياستهائى                 

ضرورى است  .  روشن ترجمه شود   
که با ايجاد آمادگى اوليه رهبران                
کارگرى و افراد موثر و فعال                       
امکان برگزارى اجتماعات محالت       

خانواده هاى       .  را فراهم کرد             
کارگرى و نسل جوان در اين زمينه         
بسيار کليدى هستند و ميتوانند                      
نيروى وسيعى را بسرعت سر و               

مردمى که هر روز      .  سامان دهند 
با گرانى و کمبود مايحتاج                         
عمومى و ايستادن در صف نان و        

ميتوانند    ،گوشت و مرغ درگيرند      
با آمادگى اين اجتماعات را به                 
اعتراض عليه گرانى و حکومت         

پايه هاى اين         .  فقر تبديل کنند        
اعتراض و سازماندهى توده اى           
ميتواند در محالت و بويژه                       

. محالت کارگرى ريخته شود               
شعارهاى روشن و مبارزه براى         
آزادى و رفاه ميتواند پتانسيل                  
اعتراضى قوى کنونى را جهت            
آگاهانه بدهد و کل تناسب قواى              
سياسى را به نفع طبقه کارگر                  
عليه سرمايه دارى و جمهورى             

 . اسالمى برگرداند
 

بعنوان مثال ميتوان براى عدم                
پرداخت قبض هاى دولتى اعم از        
برق و گاز و تلفن و غيره                            

اين اقدامى   .  دستجمعى اقدام کرد     
مهم است که اگر وسيعا صورت           
گيرد حکومت با موقعيت فلج                  

حقوق کارگر را      .  روبرو ميشود  
مردم    ،چند ماه تا يکسال نميدهند        

پول تامين غذا و مسکن و                           
پول    ،ابتدائيات زندگى را ندارند        

حقوق .  که نميتوانند چاپ کنند            
کافى و سر وقت بدهند تا هزينه              

اين سياست   .  ها را پرداخت کنيم      
بارها عملى شده و تاثير داشته                

براى اينکارها بايد                  .  است
هماهنگى هاى الزم و جمعى در           

 .   مجامع عمومى صورت بگيرد
 

ميتوان ابتدا مجامع عمومى را در        
محالت کارگرى در متن                            
اجتماعات طبيعى خانواده هاى             
کارگرى و در مقياس کوچکترى         

ميتوان جهت و         .  برگزار کرد    
۶صفحه سياستها را          



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

. روشن کرد و در چند جا جمع شد و آمادگى ايجاد کرد               
ميتوان به انواع ابتکارات متکى شد تا آگاهانه نيروى                 
وسيع خانواده هاى کارگرى و مردم زحمتکش را براى           

بسيار روشن   .  منافع واحد وارد صحنه اعتراض کرد           
پشت هر          ،است که پشت هر اعتصاب کارگرى                     

پشت هر مجمع عمومى و اعتراض          ،اعتراض توده اى  
صفى از رهبران      ،عليه حکومت اسالمى فقر و اختناق       

عملى و افراد ذينفوذ و فعالين سياسى قرار دارند که اين            
امکان را ايجاد ميکنند تا در شرايط مناسب نيروى توده            

به هر حال بايد ملزومات هر اعتراض         .  اى بميدان بيايد  
 . و تشکل را فراهم کرد و موانع را رفع کرد

 
مسئله اساسى اينست که شوراهاى محالت ايجاد يک                 
قدرت توده اى آلترناتيو و متکى به اعمال اراده توده                   
مردم کارگر و زحمتکش عليه قدرت سياسى و فعال                   

اين قدرت ميتواند و بايد از      .  مايشائى رژيم اسالمى است   
همين امروز شکل بگيرد و عليه فقر و فساد و اختناق و             
سرکوب رژيم اسالمى و نظام سرمايه دارى بميدان                    

 . * بيايد و قدرتمند شود

 

 عليه فقر و فالکت
 با هيئت دائر حزب

 ...بخش دوم 

٢۶٨شماره   

 

 آکسيون های اعتراضی عليه دولت آفريقای جنوبی
 و در حمايت از کارگران معدنچی

 

تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری با همکاری سازمانها و جريانات                    
از همه عالقه مندان دعوت      .  ديگر آکسيونهای اعتراضی در چندين کشور برگزار ميکند         

و    ٣۴دولت آفريقای جنوبی مسئول کشتار            .  ميکنيم که در اين آکسيونها شرکت کنند              
معدنچيان شرکت  .  معدنچی است و بايد افشا، محکوم و دادگاهی شود               ٧٨زخمی کردن    

انگليسی لونمين برای خواست افزايش دستمزدهايشان اعتصاب کردند و کماکان در                           
جواب دولت سرمايه داری و دستگاه سرکوبش به رگبار بستن و                .  اعتصاب بسر ميبرند   
اين ماهيت واقعی دولت و سيستم سرمايه داری است و بايد در                     .  کشتار کارگران است   

 . مقابل آن ايستاد و عليه آن مبارزه کرد
 

شرکت معدن لونمين کارگران اعتصابی را تهديد کرده است که اگر بر سر کار                                       
همکاران ما کشته شده اند و ما          «معدنچيان اعالم کرده اند که         .  برنگردند اخراج ميشوند   

ما به اعتصابمان ادامه ميدهيم و معتقديم که                 .  چيز بيشتری نداريم که از دست بدهيم             
ما ترجيح ميدهيم مثل رفقايمان        .  افزايش دستمزد برای يک زندگی مناسب حق ما است              

 ».بميريم تا به اعتصابمان خاتمه دهيم
 

طبقه کارگر آفريقای جنوبی و معدنچيان اعتصابی بايد مورد حمايت بين المللی 
 .به ما بپيونديد و در آکسيونهای حمايتی شرکت کنيد. قرارگيرند
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 کميته خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ٢٠١٢اوت  ٢٢

 

 

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



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

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                  

٢۶٨شماره   
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                                                                 ٨صفحه     

اوت يک روز                  ١۶پنجشنبه      
تاريک و خونين در تاريخ جنبش          

پليس آفريقای      .  کارگری است     
جنوبی بر روی کارگران                           
اعتصابی آتش گشود و طبق                     

کارگر        ٣۶گزارشات رسمی             
 ٢۵۴نفر مجروح و            ٧٨کشته،   

همه از اين        .  نفر دستگير شدند       
سخن می گويند که چنين حادثه ای        
از زمان نظام آپارتايد در آفريقای         

برخی .  جنوبی سابقه نداشته است      
رسانه های آفريقای جنوبی اين              

شارپ "قتل عام را با قتل عام                  
نفر بدست      ۶٩که در آن         "  ويل

پليس آپارتايد کشته شدند، مقايسه          
عليرغم کشتارهای وسيع   .  می کنند 

نظام های سرمايه داری، دنيا در           
. برابر اين فاجعه شوکه شده است        

زيرا آفريقای جنوبی در منظر                
جهانيان جايگاه متفاوت و ويژه ای      

 .داراست
 

سال پيش نظام آپارتايد در                  ١٨
ميان شادی و شعف تمام انسان                
دوستان و آزاديخواهان سرنگون         

نظام آپارتايد که بعنوان يک          .  شد
لکه ننگ و شرم قرن بيستم                        
شناخته شده بود، باالخره در نتيجه      
مبارزات و فداکاری های بيشمار         
کارگران و مردم آفريقای جنوبی          

چشمان به اين سرزمين     .  فروپاشيد
بسياری تصور می        .  دوخته شد   

کردند که با سرنگونی نظام                       
آپارتايد، فقر و فالکت، تبعيض و          
نابرابری و بی عدالتی از جامعه           

اما .  آفريقای جنوبی رخت می بندد     
 !چه خيال خامی

 
: ما همان زمان اعالم کرديم                     

انتخابات آفريقاى جنوبى يکى از       "
. وقايع مهم دوران معاصر است           

شايد براى بعضى چنين ارزيابى          
اى نه فقط غلوآميز، بلکه از يک            

 

 قتل عام لونمين در آفريقای جنوبی
 !چهره واقعی سرمايه داری را به نمايش گذاشت

 

 آذر ماجدی

قلم کمونيستى و آنهم در نشريه        
اى که دموکراسى را به                        
ريشخند ميگيرد غير منتظره           

انتخابات آفريقاى   .  بنظر برسد  
جنوبى به انتظارات عدالت               
خواهانه توده وسيع مردم سياه         
پوست جامه عمل نخواهند                 

شکاف طبقاتى با اين         .  پوشاند
. انتخابات کاهش نخواهد يافت       

اوضاع رفاهى و معيشتى توده        
کارگر و زحمتکش نه فقط                  
بهبود نخواهد يافت، بلکه چه            
بسا براى دوره اى، با احساس         
ناامنى سرمايه داران و فرار            
سرمايه ها، حتى ابعاد                           

تا آنجا   .  محروميت بيشتر شود    
که به طبقه کارگر برميگردد            
محتمل ترين حالت بمباران               
شدن توسط درخواستهاى                   
فداکارى از جانب دولت                      

و رئيس جمهور            "  خودى"
شکنجه شده و زندانى کشيده             

دوران ماه      .  است"  خودى"
عسل توده هاى مردم با کنگره         

. ملى آفريقا طوالنى نخواهد بود    
مبارزه و کشمکش طبقات،               
مواجهه منافع و انتظارات                  

آفريقاى "متقابل و متفاوت از           
را به يک     ANC"جنوبى جديد 

تعيين تکليف سريع با خود و             
البته با سازمانهاى کارگرى              

از پيش  .  راديکال خواهد کشانيد  
معلوم است که کدام بخش                    
جامعه در آفريقاى جنوبى جديد      
خود را با چماق نظم و منفعت          

 .ملى مواجه خواهد يافت
 

آنچه به  .  اينها همه فرض ماست   
اين انتخابات ارزش ميدهد                 
اينست که حرمت فردى و                   
مدنى اکثريت محروم يک                  
جامعه را به آنها باز پس                       

کارگر تنها بعنوان            .  ميدهد

٢۶٨شماره   

انسان آزاد، انسان برسميت شناخته         
شده، ميتواند براى رهايى کل جامعه      

مادام که در نظامى هويت        .  برخيزد
انسانى اوليه توده کارگر و                             
زحمتکش قانونا زير سوال است، که   
در آفريقاى جنوبى، ايران اسالمى،         
عربستان سعودى و اسرائيل و کليه         
رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛           
آشکارا چنين است، امر سوسياليسم        
به امر اعاده شخصيت و حرمت                

. حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد     
پايان رسمى آپارتايد و راسيسم                   
قانونى در آفريقاى جنوبى يک نقطه       
روشن در دنياى واپسگراى امروز         

(است منصور حکمت، ستون           ." 
، ١٩٩۴اول، نشريه انترناسيونال،         

www.mدر سايت منصور حکمت     
-hekmat.com( 

 
سال اخير بارها و           ١٨رويدادهای   

بارها صحت اين سخنان را به اثبات       
رسانده است و باالخره قتل عام                   
کارگران توسط پليس سرمايه، اين           
بارتوسط پليس های سياه و سفيد                 
پوست در کنار هم و تحت يک                     
دولت سياه پوست، اين حقيقت را               
برای تمام جهانيان آشکار ساخته               

ما از سقوط آپارتايد، اين ننگ      .  است
تاريخ بشری استقبال کرديم ولی                
همان زمان هشدار داديم که اکنون            
جنگ روشن و عريان طبقاتی ميان         
طبقه کارگر و سرمايه داران و                   
دولت جديدش به محور مبارزات در      

 .آفريقای جنوبی بدل خواهد شد
 

اين تاريخ و گذشته است که کشتار            
کارگران معدن را در آفريقای                     
جنوبی به يکی از مهمترين وقايع              

 ١٨طی اين     .  سال بدل کرده است       
سال اتحاديه های کارگری راديکال        
زمان آپارتايد به دنبالچه رژيم                     

. سرمايه داری جديد بدل شده اند                
اعتبار خود را در ميان کارگران از         

دست داده اند، بطوری که                         
مبارزات اخير معدنچيان بدون             
دخالت اتحاديه ها انجام گرفته                
است و سخنگويان سرمايه از عدم      
اعتماد به اتحاديه سراسری                      

سال   ٢۵معدنچيان، ان يو ام، که         
اوت يک          ١۶پيش در روز              

مبارزه مهم و موثر عليه سيستم             
آپارتايد سازمان داد، سخن می               

نوشته "  وب معدن "وبالگ  .  گويند
مساله نگران کننده          "است که          

اصلی اينجاست که معدنچيان ان          
اين بمعنای  .  يو ام را دور زده اند       

عدم وجود اعتماد در ساختار                  
 ".سنتی اتحاديه معدن است

 
هر ساله ده ها کارگر در معادن             

. آفريقای جنوبی بقتل می رسند             
شرايط ناامن کار موجد اين قتل             

فقر و فالکت    .  عام روزمره است   
. در آفريقای جنوبی بيداد می کند         

کارگرانی که ساعات طوالنی در        
اين شرايط سخت و ناامن کار می        
کنند در دهکده های بی امکانات و       
در مساکنی زندگی می کنند که با          

. چادر و مقوا ساخته شده است               
بچه هايشان در خاک و خول می           

در کنار اين فقر عميق                .  لولند
هزاران نفر، سود و ثروت                       
صاحبان بين المللی معادن هر                

کارگران .  روز افزايش می يابد        
معدن عمال بخاطر فقر و کار                  
ناامن و سخت محکوم به مرگ              

  .اند
 

اين واقعيت کثيف نظام سرمايه             
سرمايه داری چهره     .  داری است  

کريه خود را به کارگران و مردم         
محروم آفريقای جنوبی نشان داده        

مردم همکاری و همدستی        .  است
با سرمايه داران     "  خودی"دولت   

٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

. را از نزديک مشاهده می کنند              
اعتمادشان نيز به اتحاديه های                

اين .  کارگری سلب شده است              
اتحاديه ها عمال به بخشی از                     

اسفناک است  .  سيستم بدل شده اند     
زمانی که می خوانيم، دبير کل ان         
يو ام، فرانس بالنی، از قتل عام               

اين شخص    .  پليس دفاع می کند         
خود فروخته در مصاحبه ای با              

: راديو کايا اف ام گفته است                      
اما اين آدمها      .  پليس صبور بود     "

بشکل فوق العاده ای خود را با                
سالح های خطرناک مسلح کرده          

(بودند گزارش از نيويورک          ." 
 ).تايمز

 
 شکل گيری و خواست اعتصاب

طبق برخی گزارشات، اعتصاب         
معدنچيان معدن پالتين لونمين در        
منطقه ماريکانا نزديک به                         
راستيبورگ در آفريقای جنوبی در     
ماه اوت، بر متن رقابت های ميان        
دو اتحاديه موجود در معادن،                  
يعنی ان يو ام و ِا ام سی يو، توسط 

.* ان يو ام آغاز شده است                          
گزارشات ديگری حاکی از آنست       

اوت توسط    ١٠که اعتصاب روز     
کارگر بخش حفاری بدون        ٣٠٠٠

در .**  دخالت اتحاديه آغاز گرديد    
معدنچی که در        ۴اوت      ١٠روز   

يکی از معادن لومين در  منطقه             
کار می کردند در اثر " نکانه نگ"

گفته ميشود  .  تيراندازی کشته شدند  
کارگر در درگيری های       ۴که اين   

. ميان دو اتحاديه فوق جان باختند         
نفر در ميان      ٩اوت    ١٣در روز    

پليس در همين معدن کشته         ٢آنها  
اعالم شده است که سه تن           .  شدند

از معدنچيان توسط پليس به قتل             
اوت پليس بر     ١۶روز  .  رسيده اند 

معدنچی که بر روی       ٣٠٠٠روی  
تپه ای در نکانه نگ تجمع کرده             

و به اين ترتيب     .  بودند آتش گشود   

 

 قتل عام لونمين در آفريقای جنوبی
چهره واقعی سرمايه داری را به نمايش 

 ...گذاشت 

يک تراژدی بزرگ آفريده شد        
که به توصيف رسانه های                  
آفريقای جنوبی و بين المللی از       
زمان آپارتايد در آفريقای                    

 .  جنوبی بی سابقه بوده است
 

کارگران اعتصابی خواهان سه     
برابر شدن دستمزدشان از                 

در ماه  )  پوند  ٣٠۶(رند    ۴٠٠٠
يکی از  .  رند هستند   ١٢۵٠٠به  

نمايندگان ِا ام سی يو باسم                    
جفری ماتونيوا به رسانه ها               

"گفت تا زمانيکه روسا و             : 
مديريت باال چک های چاق و          
چله می گيرند همه چی خوب           

اين کارگران محکوم به       .  است
زندگی در فقر برای تمام عمر         

سال        ١٨بعد از             .  هستند
دموکراسی معدنچيان هنوز              

رند در شرايط سخت            ٣٠٠٠
کار زير زمين دستمزد می                

صاحبان و مديريت         ."  گيرند
معادن پالتين لونمين در کمال          
وقاحت در حاليکه به رئيس کل      
شرکت، ايان فارمر، مبلغ يک        

هزار پوند          ٢٠٠ميليون و          
حقوق و مزايا پرداخت کرده            
اند، کارگرانی را که در                       
سخترين و ناامن ترين شرايط          
کار می کنند، بخاطر افزايش           

اين .  دستمزد به گلوله می بندند      
منطق نظام سرمايه داری است      

 .که در همه دنيا حاکم است
 

مديريت جنايتکار لونمين پس          
از قتل عام کارگران روز                   
دوشنبه به آنها اولتيماتوم داد تا        
تا يک روز بعد بسر کار                       
بازگردند يا با بيکاری روبرو          

بخش اعظم معدنچيان        .  شوند
در پاسخ به           .  سرباز زدند     

اولتيماتوم لونمين، کايزر                   
: ماديبا، به روزنامه تايمز گفت      

٢۶٨شماره   
فی الحال انسانها کشته شده اند، ما          " 

. چيز ديگری نداريم از دست بدهيم         
ما به مبارزه خود برای دستيابی به           
دستمزد الزم برای زندگی، به                     
مبارزه ای که اعتقاد داريم مشروع          

ما ترجيح   .  است، ادامه خواهيم داد      
می دهيم مانند رفقايمان کشته شويم          

کارگر ديگری به    ."  تا عقب بنشينيم   
بهتر است که    : "ميل و گاردين گفت    

. بميريم تا برای اين گوه کار کنيم               
. من اعتصابم را متوقف نخواهم کرد     

ما تا زمانيکه خواستمان را بگيريم           
آنها هيچ  .  به اعتصاب ادامه می دهيم 

پليس ميتواند    .  چيز بما نگفته اند          
سعی کند ما را بقتل برساند، اما ما             

کارگر ."  تکان نخواهيم خورد             
"ديگری باسم توالنی گفت            شما : 

برای يک ذره حقوق بسختی کار               
اين تقريبا مثل مرگ              .  می کنيد    

 ".است
 

تا امروز نه تنها اعتصاب در                        
ماريکانا بپايان نرسيده است، بلکه           
دو معدن ديگر هم به اعتصاب                     

بزرگترين شرکت توليد     .  پيوسته اند  
کننده پالتين، آنگلو آمريکن، اعالم          
کرده که خواست افزايش دستمزد از       

. جانب معدنچيان دريافت کرده است     
نفر از              ۵٠٠همچنين امروز             

" رويال بافوکنگ   "کارگران معدن       
ابزارشان را زمين گذاشتند و مانع            

. ورود همکارانشان به سر کار شدند      
مديريت لونمين تازه ديشب، چند               

کارگر   ٣۶روز پس از کشته شدن          
نفر و پس از          ٧٨و مجروح شدن       

آنکه اولتيماتومشان با سرپيچی                  
کارگران روبرو شد، با نمايندگان             

. کارگران اعتصابی مالقات کردند        
کارگران بر خواست سه برابر شدن        
دستمزد و آزادی رفقای دستگيرشده       

با اين وجود          .  شان تاکيد دارند         
مديريت لونمين اعالم کرده است که       
اين صحبت مذاکره برسر دستمزد           

صحبتی "نبوده است بلکه                              
خصوصی بوده برسر چگونگی               

." بازگشتن کارگران به سرکار                 
نشريات سرمايه از افزايش قيمت             

آفريقای جنوبی   .  پالتين می نويسند     
پالتين جهان    ٪٧٨،  ٢٠٠۵در سال    

 .را توليد می کرد
 

 ضرورت همبستگی بين المللی
در .  اوضاع وخيم و نامعلوم است      

آفريقای جنوبی فصل جديدی در          
. مبارزه طبقاتی آغاز شده است            

کارگران در بی اعتمادی به                     
اتحاديه های زرد و دولتی کوشيده       

. اند امور را بدست خود بگيرند            
پالکارتهايی که در محل تجمع و           
اعتراض کارگری بچشم می                  
خورد، بيانگر درک روشن                     
طبقاتی آنها از رابطه دولت و                 

. اتحاديه ها با نظام سرمايه است          
آپارتايد اقتصادی زنده و        "شعار   

يکی از شعارهای       ."  فعال است   
بسيار گويا در ميان اين تجمعات           

اما فقر و فالکت، فشار               .  است
پليسی و تهديد کشتارهای بيشتر            
بر خود و خانواده هايشان سنگينی      

  .می کند
 

آنطور که بنظر می رسد در حال          
حاضر کارگران اعتصابی از               

رئيس تيم  .  تشکل علنی محروم اند   
مذاکره با مديريت لونمين يک                
اسقف بوده است که طی گفتگويی       

طبقه .  به مديريت التماس می کند       
. کارگر راه درازی در پيش دارد         

اما در عين حال طبقه کارگر                   
آفريقای جنوبی از يک سنت                    
پايدار و محکم تشکل و اتحاد                   
تحت سخت ترين شرايط سرکوب       

امری که در        .  برخوردار است   
بسياری کشورهای ديگر وجود            

مساله بر سر تشکل و اتحاد  . ندارد
مجامع .  طی ظرفهای مناسب است   

عمومی و تشکيل شوراهای                    
کارگری يک راه اصولی و مهم            

 .است
 

طبقه کارگر آفريقای جنوبی و                
بويژه کارگران اعتصابی به                   
حمايت و همبستگی بين المللی               

بايد به حمايت و                  .  نيازمندند
همبستگی با مبارزات آنها در                 

بايد توجه   .  سطح جهان بپاخاست    
داشت که جنبش کارگری در                   
آفريقای جنوبی در کل آفريقا از             
موقعيت برجسته ای برخوردار           

اين حرکت کارگران در           .  است
آفريقای جنوبی می تواند به کل              
کشور و به کشورهای ديگر آفريقا      

١٠صفحه   
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 .بايد از اين مبارزه قاطعانه حمايت کرد. انتقال يابد
 

در زمان آپارتايد در سال            (NUM) اتحاديه سراسری معادن     *  
تاسيس شد و اعتصابات مهم و موفقی را عليه سيستم آپارتايد        ١٩٨٢

ان يو ام به کنگره اتحاديه های کارگری آفريقای             .  سازماندهی کرد 
بنيان   ١٩٨۵کوساتو در سال     .  وابسته است   ( COSATU) جنوبی

فدراسيون   ٣گذاشته شد و بزرگترين فدراسيون کارگری در ميان               
 ٢١کارگری موجود در آفريقای جنوبی است که طبق گزارشات                   

هزار   ٨٠٠اتحاديه کارگری به آن وابسته اند و دارای يک ميليون و 
 حکومت آفريقای جنوبی بدست کنگره ملی آفريقا                .  عضو است  

(ANC)               است که رسما توسط کوساتو و حزب کمونيست آفريقای
اين اتحاديه متهم شده است که بيش از حد            .  جنوبی حمايت می شود    

کوساتو در مصاحبه ای     .  در کنار مديريت معادن قرار گرفته است         
ارزش سرمايه خصوصی و شرکتهای قوی          "اعالم کرده است که        

 )Business Dayنقل در روزنامه ." (را درک می کند
 

يک اتحاديه ديگری بنام اتحاد معدنچيان و کارگران           ١٩٩٨در سال   
که از ان يو ام جدا شده بود تاسيس شد و                     (AMCU) ساختمانی

طبق گفته رهبران ِا ام سی يو،           .  ثبت گرديد   ٢٠٠١رسما در سال      
غير سياسی  "تفاوت اين اتحاديه با ان يو ام در اينست که ِا ام سی يو           

 ".و غير کمونيست است
 

معروف Wildcat strikeاعتصابی که در جنبش کارگری به           **  
 .است

 

 قتل عام لونمين در آفريقای جنوبی
 ...چهره واقعی سرمايه داری را به نمايش گذاشت 

٢۶٨شماره   
 

 عليه قتل عام کارگران اعتصابى معدنچى 
 !آفريقاى جنوبى متحدانه اعتراض کنيم

 

به    ،اوت   ١۶شنبه   پنج   روز      ،پليس ضد شورش حکومت آفريقاى جنوبى            
حافظان سرمايه  .  هزاران کارگر اعتصابى معدن پالتين مارى کانا آتش گشود          

کارگر را به قتل           ٣۴کارگر اعتصابى        ٣٠٠٠با بستن رگبار به بيش از              
کارگران اعتصابى خواهان   .  رساندند و صدها نفر را زخمى و دستگير نمودند        

اين کارگران در کنار معدن اجتماع کرده بودند و در          .  افزايش دستمزدها بودند  
 ،خاتمه فورى اعتصاب    راىمقابل تهديدات تند پليس و دولت سرمايه داران ب           

براى دفاع از خود وسائل بدوى مانند چوب و نيزه در دست داشتند و دسته                        
 . جمعى براى حق زندگى شعار ميدادند

 

گلوله هاى سرکوبگران سرمايه از خاتون آباد و اسپانيا تا آفريقاى جنوبى                        
سر و    ،اگر نباشند .  کارگر بايد مطيع سرمايه باشد      :  هدف و پيام واحدى دارد      

وقتى منفعت سرمايه به      .   کارشان با دولت و قانون و ماشين سرکوب است              
در دکان دمکراسى و پارلمان و حقوق بشر و کل وراجى هاى               ،خطر مى افتد  

بورژوازى تخته ميشود و چهره کريه سرمايه همانطور که ديديم تماما خود را         
 . بنمايش ميگذارد

 

کارگران .  کارگران آفريقاى جنوبى در مقابل اين جنايت ساکت نخواهند شد                
اين جنايت را بايد به پرچمى براى محاکمه کل سرمايه           .  دنيا نبايد ساکت بمانند   

کارگران و سوسياليستها و       .  دارى و قانون مشت آهنين سرمايه تبديل کرد               
آزاديخواهان همه جا بايد مقابل سفارتخانه هاى آفريقاى جنوبى جمع شوند و                  

کارگران ضرورى است در    .  اين حکومت را بعنوان قاتل کارگران رسوا کنند        
همه جا در گراميداشت هم طبقه اى هاى جان باخته شان در آفريقاى جنوبى                     

مراسمهاى گراميداشت برگزار کنند و          ،که در متن اعتصاب تيرباران شدند         
اقدامات فورى و ضرورى را به هر طريقى که ممکن است در تحريم دولت                   

قتل عام کارگران بايد با موج محکوميت قدرتمند         .  آفريقاى جنوبى بعمل آورند   
جهانى طبقه کارگر روبرو شود و خواست محاکمه علنى مسببين اين جنايت و              

 . کشتار جمعى کارگران تاکيد شود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با کارگران مبارز و کمونيست و توده                    
همراه با کارگران و آزاديخواهان در سراسر                ،هاى طبقه کارگر در ايران        

سرمايه تاوان  .  اين جنايت سرمايه عليه کارگران را قويا محکوم ميکند           ،جهان
پاسخ طبقه کارگر به نظامى که در مقابل                 .  اين جنايتها را پس خواهد داد           

اينست که سرمايه      ،خواست اضافه دستمزد به قتل عام کارگران دست ميزند            
تنها راه نجات بشريت انقالب       .  دارى و دولتهاى حافظ آن بايد سرنگون شود           

 . کمونيستى طبقه کارگر عليه کل نظام سرمايه دارى است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٢اوت  ١٧ – ١٣٩١مرداد  ٢٧

 

 زنده باد 
!جنبش مجمع عمومى کارگران  

!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  

 

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

!اين حزب شماست  
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 عکسهائى از 
تظاهرات و اعتصاب کارگران 

 معدن آفريقاى جنوبى

٢۶٨شماره   
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بيکارى در ايران بيداد       
ارتش بيکارى هر     .  ميکند

. روز فربه تر ميشود                 
موقعيت اقتصادى و                    
سياسى جمهورى اسالمى      
هيچ چشم اندازى براى             
جذب بيکاران در بازار            

. کار نمى گشايد                             
سازماندهى اردوى                     
بيکارى بعنوان بخشى از        

به سوالى          ،طبقه کارگر    
عملى و فورى براى                    
جنبش طبقه ما تبديل شده          

در اين گفتگو با دو       .  است
اتحاد "تن از فعالين پروژه     

" کارگرى عليه بيکارى          
گفتگو    ۵٧بعد از انقالب        

 . ميکنيم
 

" عليه بيکارى  "  :يک دنياى بهتر    
چه بود و چگونه تشکيل شد؟ چه            
مدت فعاليت داشت و مبانى                       

 سياست اش چه بود؟ 
 

عليه بيکاری            :محمود احمدى     
کميته "بود که از طرف         نشريه ای 

ايجاد اتحاد کارگری بر عليه                    
منتشر ميشد و هدفش را       "  بيکاری

سازماندهی کارگران بيکار و                 
شاغل برای بوجود آوردن تشکل          

" اتحاد کارگری بر عليه بيکاری      "
و مبارزه بر عليه بيکاری تعريف        

اين نشريه بدنبال            .  کرده بود     
تحصن کارگرن بيکار در وزارت      

و با جمع         ۵٨کار در فروردين        
 ۵٨بندی از آن تحصن در اواسط          

و تا سال     .  شروع به انتشار کرد       
که رژيم جنايتکار اسالمی به          ۶٠

انقالب وحشيانه يورش برد و                  
پيشبرد هر گونه فعاليت و                           
سازماندهی علنی با اعدام و زندان       

شماره   ١٣  -١٢پاسخ ميگرفت تا      
اما به علت عدم امکان      .  منتشر شد 

 

 اتحاد کارگرى عليه بيکارى
 گفتگو با محمود احمدى و احمد بابائى 

 در باره تجربه عليه بيکارى

فعاليت علنی در آن شرايط                 
سياسی روز ايران انتشارش            

 !متوقف شد
 

کميته ايجاد اتحاد      "جمع اوليه      
 ٢"  کارگری بر عليه بيکاری       

بعد .  خسرو داور و من. نفر بود
از انتشار چند شماره از نشريه        
عليه بيکاری، سهند که به اتحاد      
مبارزان کمونيست تغيير نام            

را به      داده بود نيروی ويژه ای      
! اين پروژه اختصاص داد                 

رفيق جان باخته جواد قاعدی           
ديگر از اعضای       به همراه يکی

اتحاد مبارزان کمونيست در             
کنار خسرو داور، کميته ايجاد        
جديد را تشکيل دادند و من                  

از فعالين عملی در        بعنوان يکی 
های       اين عرصه در کميته               

تبليغی و سازماندهی عليه                  
 .بيکاری سازمان يافتم

 
مبانی سياست و اهداف عليه             
بيکاری در پالتفرم عليه                      

اين .  بيکاری منعکس بود             
پالتفرم بر محورهای زير اتکا       

 :داشت
 
منشأ و مسبب بيکاری،               -١

فقر، و گرسنگی نظام سرمايه         
 .داری است

و       از بين بردن ريشه ای           -٢
نهايی بيکاری، فقر، و                           
گرسنگی منوط به از بين رفتن        
نظام استثمارگر سرمايه داری        

و بجای نظام کارمزدی،      .  است
بايد نظامی که در آن هدف                  
فعاليت اقتصادی رفع                            
نيازمنديهای گسترده مردم و            
رفاه هر چه بيشتر همه انسانها         

 .جايگزين شود ،است
پرداخت بيمه بيکار مکفی         -٣

برای همه افراد آماده بکار                 

٢۶٨شماره   

سال تا زمانيکه بيکار              ١۶باالی    
 .هستند

اتحاد کارگران شاغل و بيکار             -۴
مناسبترين و موثرترين ظرف                    
تشکيالتی کارگران در مبارزه بر            

 .عليه بيکاری است
 

با نگاهی کوتاه به اوضاع سياسی             
ايران، موقعيت چپ، شيوه برخورد       
اين چپ به دولت موقت اسالمی،              

ها و            مبانی سياسی و تاکتيک               
به      ۵٨روشهای آن در سالهای                 

تفاوتها و مبانی کمونيستی که بر اين       
دولت .  ميبريم    پالتفرم حاکم بود پی     
ميکرد با زبان        و حکومتی که سعی    
خود را يک       .  انقالب سخن بگويد      

حکومت ضد امپرياليست و ضد                
از نظرش   !  سرمايه داری جا بزند       

شعار .  مورچه هم کارگر است               
! ميدهد آب و برق را مجانی ميکنيم         

ها و صنايع وابسته را ملی           کارخانه
و چپی که کارگران را      !  خواهم کرد 

به پشتيبانی مشروط و يا بدون قيد              
خرده بورژوازی ضد        "شرط از        
در دولت فرا                   "  امپرياليست
به بورژوازی ملی و             !!  ميخواند

بيکاری !  صنايع ملی اعتقاد داشت        
از وابستگی نظام سرمايه          را ناشی 

داری ميديد و راه حل آنرا نيز در               
موکول "  عدم وابسته "اقتصاد ملی و    

انتشار پالتفرمی در نقد             !  ميکرد
کليت نظام سرمايه داری که در آن           
از نظام بعنوان مسبب و باعث بانی         
بيکاری بگويد و راه دنبال نهايی و           
قطعی بيکاری را سوسياليسم بداند           
در آن شرايط از طرف يک جريان          
چند نفره در تقابل با خيل عظيم                    
جريانات چپ پوپوليست، به يک              
انقالب و حمله به مبانی نظری،                  
سياسی و سازماندهی چپ                              

تعرضی با بلند   !  پوپوليست شبيه بود  
کردن پرچم و کمونيسم مارکسی در        
عرصه سازماندهی جنبش کارگری       

 !به کمونيسم بورژوايی
  

اتحاد "آيا            :يک دنياى بهتر           
مختص "  کارگرى عليه بيکارى      

بخش بيکار طبقه بود و يا                           
بخشهاى شاغل در آن دخالت                  
داشتند؟ اين دخالت چه سطحى              
داشت و چگونه بود؟ فعاليتهاى             

 اين تشکل چه بودند؟ 
 

اتحاد کارگری عليه      :احمد بابائى 
بيکاری متشکل از کارگران                   

بطور مثال   .  شاغل و بيکار بود        
خود من در اين تشکل در                           
کارخانه کار ميکردم و چند تن از        
رفقای کارگر هم بيکار بودند که           

کليه .  عضو اين تشکل بودند              
تصميم گيريها و اقدامات در اين           
جمع بيان ميشد و تصميمات                     

اين .  جمعی گرفته و اجرا ميشد           
امر حسن اش اين بود که                             
تجربيات و نيازهای دو طرف چه       
به عنوان کارگر بيکار و چه                    
شاغل در اين ظرف تشکيالتی              
بيان ميشد و بر اساس اين                           
تجربيات شيوه های گوناگون                 
اقدامات بر اساس موقعيت آنروز        

 . تصميم گيری ميشد
 

بعد از هر جلسه و تصميم گيری            
مشخص ميشد که مثال مطلبی و يا        
اطالعيه ای نوشته و در آنزمان            

چاپ "  عليه بيکاری "نشريه به نام    
ميشد که يکی از فعاليتهای ما                  
توزيع اين نشريه در محالت                   
کارگری و يا در مقابل درب                    
کارخانجات که عمدتا در جاده               
مخصوص و قديم کرج بود پخش         

همچنين در ميادين بزرگ        .  ميشد
شهر کرج و تهران که محل تجمع        
کارگران برای يافتن کار بود اين         

معموال .  نشريه را پخش ميکرديم      
١٣صفحه در بين ما              
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کسی که شاغل بود در مناطقى که         
محل تجمع کارگران بيکار بود               
وظيفه پخش نشريه را بعهده                     
ميگرفت و بلعکس فرد بيکار در           

يکی از    .  محل کارخانه می برد        
اهداف ما در اين قسمت حمايت              
کارگران شاغل از کارگران بيکار      
و کسی که بيکار بود با همصحبتی       
با کارگران شاغل نياز وهمبستگی      
اين بخش از کارگران از بيکاران         

 .را توضيح ميداد
 

شما يکى از            :يک دنياى بهتر       
در شرايط  .  فعالين اين تشکل بوديد   

امروز چگونه ميتوان به اين                     
تجربه رجوع کرد؟ کدام                              
چهارچوبها و مبانى هنوز معتبر و      
راهگشا هستند؟ آيا نقدى هم به                
روش کار و محدوديتهاى اين                  

 پروژه داريد؟ 
 

عليه بيکاری مهر     :محمود احمدی 
اوضاع و شرايط سياسی سالهای          

جامعه ايران را بر خود       ۶٠تا    ۵٨
در يک سو دولت ارتجاعی . داشت

ای قرار دارد که تالش ميکند به             
زبان انقالب سخن بگويد و با اتکا         

" انقالبی"به انقالب و ارگانهای            
انقالب مردم و کارگران را برای          
يک زندگی بهتر، رفاه و آزادی              
در هم کوبيده، سرکوب کرده و               

در سوی  .  ارتجاع را مستقر نمايد     
ديگر مردم و کارگرانی قرار                  
دارند که تالش دارند تا انقالب را          
بسط داده، از دستاوردهای                        
انقالبشان دفاع کرده و حاکميت             

در چنين    .  خود را مستقر نمايند         
شرايطی کارگران و احزاب                    
کمونيست در حال ساختن و پايه             
گذاری تشکالت شورايی و                       
ارگانهای مستقل کارگری بودند که  
هم از منافع اقتصادی کارگران              
دفاع نموده و هم ارگان حاکميت             
مستقل کارگران برای قدرت                   

 

 اتحاد کارگرى عليه بيکارى
 گفتگو با محمود احمدى و احمد بابائى 

 ...در باره تجربه عليه بيکارى 

مشخصه آن       .  سياسی باشد      
دوران باز بودن قدرت سياسی       
و جنگ دو اردو برای تسخير          

اردوی .  قدرت سياسی است        
سرمايه با اتکا به حکومت                  
اسالمی تالش دارد تا انقالب            
مردم را سرکوب نمايد و                     
اردوى انقالب تالش دارد تا              
انقالب را به پيش برده و از                

خرداد     ٣٠!  انقالب دفاع کند      
پايان اين جنگ برای                     ۶٠

 !است ۵٧سرکوب انقالب 
 

پالتفرم و سبک کار عليه                     
بيکاری مهر فعاليتهای يک               
تشکل علنی را که در دوران             
انقالبی فعاليت ميکند با خود             

اين پالتفرم و         !  حمل ميکند    
تشکل، تشکل و پالتفرم                        
کمونيستهايی است که در                    

بيکاری !  عرصه بيکاری فعالند  
از نظام            را زائيده و ناشی          

سرمايه داری ميدانند و راه حل       
اين !  نهايی آنرا سوسياليسم          

پالتفرم ميتوانست در دورانی         
که کارگران کمونيست مشغول      
  سازماندهی ارگانهای توده ای       

ها   و شوراها، و کنترل کارخانه     
بودند و سهم خود را از قدرت           

برای يک      ،سياسی ميخواستند  
تشکل علنی که بر عليه                         
بيکاری مبارزه ميکند و                       

اما .  معتبر باشد   ،سازمان ميدهد 
 -در شرايط متفاوت سياسی              

اجتماعی امروز که رژيم                   
جنايتکار اسالمی هر گونه                
فعاليت علنی گسترده را با                  
زندان و شکنجه پاسخ ميدهد و         
امکان فعاليت سازمانها  و                  
تشکالت علنی کارگری بسيار        

نميتواند               ،محدود است             
پاسخگوی اين شرايط سياسی          

 .باشد
 

از نظر سبک کار و شکل                   

٢۶٨شماره   
سازماندهی عليه بيکاری، نقد به آن        
نوع سبک کار و شکل سازماندهی          

کميته ايجاد عليه بيکاری . وارد است
متشکل از فعالين و اعضاء اتحاد               
مبارزان کمونيست بود که آنها از              
فعالين و رهبران عملی جنبش بر              

کميته اتحاد    .  عليه بيکاری نبودند       
کارگری بر عليه بيکاری از طرف         
  کسانی تشکيل شده بود که از دل                

بلکه .  جنبش بيکاری نيامده بودند          
کمونيستهايی بودند که تالش داشتند        
کارگرن بيکار و شاغل را در                      
عرصه بيکاری سازمان دهند و                 
اتحاد کارگری بر عليه بيکاری را            
از طريق نشريه در بين فعالين اين            
عرصه تبليغ کنند و آنها را به                        
ضرورت ايجاد اين تشکل واقف               

عدم تشکيل کميته ايجاد از          .  سازند
فعالين و رهبران عملی اين عرصه،       
ضعف اساسی آن نوع سازماندهی           

بقول منصور حکمت کميته            .  بود
اتحاد کارگری عليه بيکاری،                      
متشکل از کمونيستهايی بود که به            
ضرورت سازماندهی اين جنبش              
رسيده بودند و برای اين امر، کميته         
ايجاد درست کرده و نشريه منتشر           

مثل يک جنبش شورايی که        .  کردند
ميخواهد يک شورای سراسری پايه       

 .نبود ،گذاری کند
 

در همين دوره           :يک دنياى بهتر      
" عليه بيکارى   "نشريه اى با نام              

چرا شعار کليدى اين       .  منتشر ميشد  
اتحاد کارگرى عليه                 "نشريه         
بود؟ کارگران در کارخانه     "  بيکارى

هاى مختلف چه برخوردى با اين              
 شعار داشتند؟ 

 
نشريه عليه بيکاری           :احمد بابائى   

در واقع بيان و نظر و طرح نگاهی          
بود به يکی از مصائب جامعه                      
سرمايه داری که برای سود بيشتر            
هميشه عده ای را از کار يعنی حق            
زندگی و معاش خود و خانواده اش          
را محروم و بيکار ميکرد و اين                  

. تهديد دايمی بود باالی سر کارگر           
کارگر بيکار نيز نيروی آماده                      
بکاری بود که سرمايه داران از آنها        
به عنوان ارتش ذخيره کارگری                 
برای خاموش کردن اعتراضات               
کارگری و تهديد بخش شاغل                       

به همين منظور       .  استفاده ميکردند   

الزم و ضروری بود تا دو طرف         
اين ارتش در يک جبهه واحد                  
عليه تهديدات سرمايه داری متحد       

به همين منظور   .  و يکپارچه بشود  
اتحاد کارگری ميتوانست ظرفی          
متشکل از کارگران شاغل و                   
بيکار جهت آمادگی و مقابله با اين       

بعد :  من مثالی بزنم   .  تهديات باشد 
از هر باری که نشريه عليه                       
بيکاری توسط رفقا در مقابل                   
درب کارخانه و موقع سوار شدن        
کارگران به سرويس کارخانه                
جهت رفتن به خانه شان پخش                

بحث های داغ در                              ،ميشد
بارها شاهد بودم که            .  ميگرفت

کارگران از اين عمل حمايت                  
 . ميکردند

 
امروز بايد عليه     :يک دنياى بهتر  

بيکارى چه اقداماتى کرد و چه              
شعارهائى را در مرکز تبليغات            
قرار داد؟ از چه سياستهائى بايد            

 پرهيز کرد؟ 
 

قبل از هر چيز           :محمود احمدى  
بايد در نظر داشت که بيکاری                
صرفا معضل بيکاران و يا قشر            

بيکاری !  بيکار طبقه کارگر نيست   
معضل کل طبقه کارگر است و              
وجود ارتش ذخيره بيکار و خيل          

به سطح      عظيم بيکاران، حمله ای    
به اين    .  معيشت کل طبقه است         

اعتبار مطالبات و سياستهای ما             
در اين عرصه نبايد فقط کارگران       
بيکار را مورد خطاب قرار دهد           
بلکه بايد کل طبقه کارگر را اعم           
از شاغل و بيکار را مورد خطاب       
قرار داد و متشکل و سازماندهی          

حزب اتحاد کمونيسم                .  کرد
کارگری مطالبات زيرا برای                 
مبارزه بر عليه بيکاری در                      

 :دستور کار خود ميدهد
 
حداقل دستمزد رسمی بايد         :    ١ 

تضمين کننده يک زندگی مرفه و         
 .در خور شان انسان باشد

بيمه بيکارى مکفى براى همه     :   ٢
. سال  ١٦افراد آماده به کار باالی       

پرداخت بيمه بيکاری به کليه                  
کسانيکه به علل جسمی توان                   

. اشتغال به کار را ندارند                           
١۴صفحه پرداخت بيمه     



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

سال    ٥٥بازنشستگی مکفی براى زنان و مردان            
 .به باال

ساعت کار    ٣٠کاهش ساعت کار به حداکثر         :   ٣
 ).روز شش ساعته ٥(در هفته 

 ١٦قرار گرفتن کليه کودکان و نوجوانان زير         :   ۴
سال که فاقد تامين معيشتی و رفاهی از طريق                     

 .خانواده ميباشند تحت تکفل دولت
ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان و                   :    ۵

 .سال١۶نوجوانان زير 
 

شما بعنوان يکى از فعالين                   :يک دنياى بهتر       
در     ،کارگرى و يکى از فعالين عليه بيکارى                    

شرايط امروز چه توصيه اى براى سازماندهى                
بيکاران داريد؟ چه بايد کرد و از کجا بايد شروع              

 کرد؟ 
 

در     69تا        58من بين سالهای               :احمد بابائى   
راستش در    .  کارخانه های مختلفی کارميکردم           

آنزمان شدت بيکاری و اعترضات کارگری و فقر         
با اين    .  و فالکت به شدت و حدت اآلن نبود                       

اوصاف استقبال از نشريه عليه بيکاری و شعار               
اتحاد کارگری عليه بيکاری بسيار خوب و وسيع            

من مطمئنم در حال حاظر و با اين توضيح                .  بود
گرچه به همان درجه که تهديدات پليسی                         ،که

وسيعتر شده به همان درجه نيز رشد جنبشهای                   
مطلوبيت اين    ،کارگری و بيکاری و افزايش فقر         

هر روز   .  شعار را صد چندان بيشتر کرده است            
عده ای از کار بيکار ميشوند و آن عده ای هم که                

اين .  کار ميکنند ماهها حقوقشان را دريافت نميکنند
اتحاد .  معنی اش يعنی کار بدون اجر و مواجب               

کارگری عليه بيکاری ميتواند ظرفی باشد تا به                 
مقابله وسيع با اين مصائب سرمايه داری و                           

به نظر من برای تحقق         .  جمهوری اسالمی رفت    
بخشيدن و گرد آوردن کارگران بيکار پيش از هر           

. چيز بايد به محالت و مناطق کارگر نشين رفت              
ميتوان محلی را تعيين وهر چند وقت در اين محل            

يا بهمراه خانوادها به پارک رفت و                 .  جمع شد  
شرکت دادن همسران   .  تصميم گيريهای جمعی کرد   

و خانواده های کارگران بسيار ضرورى و حياتى          
است و تجربه نشان داده که حمايتهای جمعی را                 

ميتوانند از مراکز مختلف            .  ميتوانند جلب کند       
کارگری اخبار و رويدادها را در ميان بگذارند و             

هميشه بايد از      .  کارهاى الزم را صورت دهند           
جائى شروع کرد اما اگر اصل سياست و هدف                  

آنوقت پيدا      ،روشن باشد وتوافق برسر آن باشد             
 . *کردن نقطه شروع مشکل بزرگى نخواهد بود

 

 اتحاد کارگرى عليه بيکارى
 گفتگو با محمود احمدى و احمد بابائى 

 ...در باره تجربه عليه بيکارى 

٢۶٨شماره   
 

 ...  زمين لرزيد
 در حاشيه زمين لرزه قره داغ

 
 کريم نورى

. دو زمين لرزه پياپی منطقه قره داغ را در نورديد               1391عصر شنبه بيست و يکم مرداد ماه           
خبر بسرعت در شبکه     .  زمين لرزيد و بر رويش انسانها لرزيدند و هزاران نفر بيخانمان شدند              

با سرعت   .  ورزقان، هريس و اهر نامهای آشنا برايم بودند              .  های اجتماعی هم لرزه انداخت        
عجيبی جفرافيای منطقه که شايد سالها از آن تصوير واضحی نداشتم به وضوح در حافظه ام                        

روستاهای فراوانی که سالها پيش از آنها گذشته بودم، قيز قاپان، شاملی، چاخماق                    .  رژه رفت 
بالغ، چوباندار، گوی دره، سولی دره، چای کندی و صدها روستای ديگر با چهره کودکانی که                 

ابعاد فاجعه انسانی که زمين لرزه می توانست ببار              .  االن بزرگسال هستند بر ذهنم نقش بست         
. تلفن را برداشتم و تالش کردم از کسانی که می شناختم خبری بگيرم            .  بياورد برايم متصور بود   
 .اما تالشی بی فايده بود

 
زلزله ورزقان و اهر عالوه بر فاجعه انسانی که ببار آورده است وجوه سياسی مختلفی را نيز                      

تا جايی که به      .  پيدا کرده است که دوست دارم در اين يادداشت به آن اشاره ای داشته باشم                          
زمانی که اين برايش     .  حکومت بر می گردد، رژيم تالش کرد بی تفاوت از اين فاجعه بگذرد                  

. ميسر نشد، بار ديگر سر در آخور ارتجاعش برد و وردهای شناخته شده اش را غرغره کرد                      
همزمان اوباش اسالمی را به منطقه گسيل کرد تا مانع دسترسی مردم به مناطق زلزله زده                             

مردم در هر گوشه ای از ايران که تجربه سه دهه جنايات حکومت اسالمی را با خود                             .شود
دارند بدرست نشان دادند که هيچ باوری به حکومت دزدان اسالمی ندارند و خود دست به کار                     

مردم با ابتکارات خود پرشورترين همبستگی انسانی را به          .  شدند که مرهمی بر زخمی بگذارند     
صف های طوالنی در مقابل مراکز اهدای خون، ستادهای مردمی برای امداد                 .  نمايش گذاشتند 

به زلزله زدگان، صندوقهای همياری و سازماندهی کمک های مردمی به مناطق زلزله زده از                  
 .باالی سر رژيم به صحنه آمد و کوس رسوايی حکومت اوباشان اسالمی را نواخت

 
در متن اين فاجعه انسانی نيروهای بيربط به جامعه تالش کردند دکانهای سياسی خود را گشوده                 

اصالح طلبان حکومتی، حافظان        .  و خر مهره های بی ارزش خود را به فروش بگذارند                        
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی زلزله طبس       .  ارتجاع اسالمی دست بدامان فطره و ذکات شدند        

کدخداهای .  را يادآوری کرد و افتخارات پدر تاجدارشان را به رخ حکومت اسالمی کشيد                            
. خودگمارده قومپرستان پيام همبستگی خلقی به همتايانشان در مناطق زلزله زده فرستادند                           

اين معرکه گيری را    .  گرگهای خاکستری زوزه کشيدند و پرچمهای مندرس خود را بر افراشتند           
مردم ديدند و فهميدند و با دخالتگری خود اين بازار مکاره را به شارالتانهای  معرکه گير                                

در متن تلخی فاجعه زلزله ورزقان شيرينی همبستگی يک جامعه وسيع انسانی                 .  واگذار کردند 
مردم بدرست با دخالتگری مستقيم خود مشت        .  بدون توجه به هويت های کاذب اميد بخش است          

اين مردم قاتلين و مسببين اين فاجعه را            .  محکمی را به حکومت و نيروهای ضد جامعه زدند            
مردمی که برخالف دکانداران بنجل فروش انگشت اتهام را به طرف حکومت                       .  می شناسند  

فعالين کارگری و اجتماعی که دستی را در دستی می                    .  چپاول و غارت اسالمی می گيرند          
ستادهای امداد رسانی جوانان در شهرهای مختلف که تالش می کنند التيامی بر                                .  گذارند

 .زخمهای آسيب ديدگان باشند، نويدگران يک دنيای بهترند
 

ناسيوناليستهای ايرانی و قومپرستان     .  بگذاريد نمايندگان جهل به امتحان خدايشان آويزان شوند          
. بگذاريد اسالم طلبان مغضوبه به شهيد پروری خود مشغول شوند         .  به همديگر دندان نشان دهند    

اين همبستگی و دخالتگری شما فعالين کارگری، فعالين اجتماعی و مردم آزاديخواه و                                       
انساندوست است که ارتجاع را به وحشت می اندازد و تار و پود جامعه ای را پی می افکند که                      

اين مبارزه شما عليه فقر و بيحقوقی و نظام حافظ سرمايه داری                     .  انسان محور تالشش است     
است که گرمترين همدردی شما را با کسانی که کودکان فرشباف خود را از دست دادند ميتواند                    

در اين تالش گرمترين همبستگی کمونيستهائی را که برای امحای فقر و ساختن                    .  تضمين کند 
 . *جامعه ای آزاد و برابر و مرفه ميکوشند همراه خود داريد
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هفته گذشته دو واقعه مهم که توجه    
ار               ود ب ه خود جلب نم زيادی را ب
ی            ای دمکراس ه ه ر پاي ديگ

رزه در آورد         ه ل ورژوازی را ب . ب
وت در            ی ري روه پوس ى گ يک
روسيه و ديگرى محاصره سفارت  
انژ در         ا آس اروگوئه جايی که جولي
وده و           دگی نم ای پناهن ا تقاض آنج
ه      پناهندگيش مورد قبول قرار گرفت

دام        .  است اد سياسی هر ک طبعا ابع
ت و           اوت اس ايع متف ن وق از اي
ا را            ای مختلفی آنه ميشود از زواي

ود   ی نم روه   .  بررس ی گ اول
فمينيستی که به مافيای حکومتی به 
يه          وتين در روس ردمدارای پ س
ن خاطر         ه همي متعرض است و ب
انژ از           شود و دومی آس ه مي محاکم
شاگر ويکی        ايت اف ذاران س ه گ پاي
ه        ناد محرمان ه اس ت ک س اس ليک
ايی را           ای اروپ اگون و دولته پنت

ن        .  افشا نموده است    دام از اي هر ک
ه          ه چگون د ک شان ميده اق ن دو اتف
دمکراسی بورژوايی و آزادی بيان 
ه            د ب ده ميتوان راز عقي و آزادی اب

 . راحتی از افراد سلب شود
 

ی        روه پوس ت گ د محکومي رون
ه         اد و س اق افت سرعت اتف وت ب ري
ه در          ستی ک روه فمني ن گ ر از اي نف

يه      ودکس روس سای ارت ه   ،کلي ک
ار در         ام عي مانند ماشينی تبليغی تم

ت     وتين اس ت پ سخر     ،دس ه تم ب
دند  . پوتين پرداخته بودند محکوم ش

ن           ان پوتي ان عمومی جه برای اذه
ن          ست و اي ول ني ره مقب ک چه ي
ده عادی در             وان يک پدي اتفاق بعن
شود           يه را مي د روس شوری مانن ک

رد      ول توصيف ک ل قب وتين، .  قاب پ
ود          ی ش اری نم ت و ک وتين اس پ

ضيه         .  کرد انژ ق ا آس اما برای جولي
د    رق ميکن امال ف ور  .  ک وئد آکت س

ره ديگری       اجرا، چه ن م اصلی اي
ه          د و ب دگی ميکن اهرا نماين را ظ
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 پروين کابلى

د        شوری آزاد، ميتوان وان ک عن
ن         ری از پوتي اوت ت ش متف نق

ه     .  بازی کند اما روند برخورد ب
ه           ه  چگون شان داد ک انژ ن آس
د      ورژوازی ميتوان ی ب دمکراس
ا چرخش           د و ب چهره عوض کن
اه             رفتن در پن نگر گ م و س قل
رای        ری ب انون، مواضع ديگ ق
اعى و        تهار ارتج ت سياس تثبي

د       ا کن ود ايف ت خ ر .  موقعي اگ
اق در          ک اتف ت ي ی روي پوس
شور خاص است       درون يک ک
اما استرداد آسانژ به يک مسئله    
ا            ده و ب ديل گردي ی تب ن المل بي
ال و         ای فع ت نيروه دخال
ن         انسانهای آزاديخواه هر دو اي
م         مسئله به يک کالف سر درگ

ت        ده اس ديل گردي ی تب . سياس
تظاهرات و اعتراضات مختلف   
شان            اق ن ن دو اتف در دفاع از اي
القوه اعتراضی      داد که نيروی ب
ان          ر جه ود در سراس موج
ميتواند به سرعت عکس العمل     
تمداران         د و سياس شان ده ن
ه          ه راحتی ب بورژوا نميتوانند ب
خوابهاى طاليی خود برای خفه  
ل        ه عم ر صدايی جام ردن ه ک

انند م     .  بپوش ون عليرغ اکن
م            ا در ه انه ه ات رس تبليغ
وئد،           ت س ا دول دايی ب ص
آکتيويستها و  روزنامه نگارانی 
سئله             ن م ادی اي دی انتق ا دي که ب
ن          ت اي د کلي ال ميکنن را دنب
رده           وال ب ر س ه زي اجرا را ب م

 . اند
 

ارل        درش ک رگمن و آن ه ب هلن
ه روز            ه ای ک  19گرن در مقال

ز      2012اوت   در روزنامه داگن
ده            ی  پرون ه بررس تر ب نيه
ا          د و در آن ب انژ می پردازن آس
د          ف از رون ای مختل ت ه فاک
خن        ده س ن پرون سترش اي گ

٢۶٨شماره   
سند      .  ميگويد ر    (  آنها می نوي ا دونف م

ده و         رسما به روند بررسی اين پرون
ه           ی ک ا ن ورد ماريان ی برخ چگونگ
ان         دادستان اين پرونده است و خواه
ت             ده اس وئد ش ه س انژ ب تراد آس اس
ن است              م و جالب اي شکايت کرده اي
ان        که دادستان کل، شکايت ما را هم
ورد         انژ م دگی آس ه پناهن روزی ک

ه   ) (  .قبول قرار گرفت رد کرد  نقل ب
 )      معنی، تاکيدات از من است

 
ه             پس ادام ست س ن دو ژورنالي اي

. مسئله بسيار ساده است (  ميدهند که 
ته است           . آسانژ با دو زن سکس داش

سر پليس            اين دو زن سپس با يک اف
که با يکی از آنها دوست است تماس  
انژ         گرفته اند و خواسته اند که از آس

ود    دز ش ايش اي س در    .  آزم سر پلي اف
دام ديگری دست         ه يک اق عوض ب

شکيل         .  زد ده ت انژ پرون وی برای آس
د تان         .  ميده ک دادس د ي روز بع

ده را          ن پرون ديگری بی پايه بودن اي
آسانژ .  اعالم نمود و پرونده بسته شد  

در يک بازجويی با پليس حاضر شد    
هفته بعد از آن در کشور سوئد           5و 

ا اجازه دادستان           باقی ماند و سپس ب
ود          رک نم وئد را ت شور س  .)ک

 )همانجا، تاکيدات از من است(
 

سوئد  .  بقيه ماجرا ديگر روشن است  
خواهان استرداد آسانژ است و آسانژ   
د وی           ه سوئد ميخواه دعی است ک م

د          ل ده ا تحوي در .  را به دولت آمريک
دولت  .  اين گفته آسانژ حقيقتی هست    

ال      وئد در س اهجوی      2001س دو پن
ا        مصری االصل را به اتهام رابطه ب

ل داد           يا تحوي اموران س ه م . القائده  ب
ر را           ن دو نف ايی اي امورين آمريک م
د       ه مصر برگردانن شبانه با هواپيما ب

د    . و تحويل دولت حسنی مبارک دادن
ه          اد ک اق افت انی اتف ه زم ن حادث اي
دولت سوسيال دمکراتها حکومت را   

 . در سوئد بدست داشتند
 

اتی در     هيچکدام از اين اتفاقات، اتفاق
حقوق بشر و دمکراسی  . خود نيستند

راز            ان و اب ه آزادی بي ترام ب و اح
ورژوازی را       ای ب عقيده در حکومته
دان          سانها و مي ن تالش ان د در مت باي

رار داد          ی ق ورد بررس ارزه م . مب
ه             ود ک شر نم نادی را منت انژ اس آس
شايد بسياری از آنها ارزش مصرف   

ه        ات کهن تند و اطالع ادی نداش زي
د  ه       .  ای بودن ه خزان تبرد ب ا دس ام

اری و         شای رياک ا و اف ياه دولته س
رکوب و          رای س ا ب ای آنه شه ه نق
د            ا باي خفقان از جانب غير خوديه
ی          د قربان جواب بگيرد و آسانژ باي
ه           ی را ک وان ديگران ا بت ود ت ش
د را         خياالتی اينچنينی در سر دارن
قبل از هر عملی به سکوت وادار        

د شان        .  کنن وين ن ارزه ن اريخ مب ت
ده            ان و عقي ه آزادی بي د ک ميده
ان            ارگران و زن ردم و ک رای م ب

 . ستم ديده نيست
 

غ        شه مبل دمکراسی بورژوايی همي
رای    آزادی بازار و تامين آسايش ب

وده است       آسايش  .  سرمايه داران ب
ازار             افع ب اه من ی را در پن عموم
ن                ه اي ا ک ر ج د و ه سير ميکن تف
منافع در خطر قرار گيرد با قانون  
ه      و ارتش و قراردادهای مختلف ب
ت           وان موقعي ا بت د ت دان مياي مي

د       ظ کن ود را حف ام   .  موج ل ع قت
صابی در        ارگران اعت دستجمعی ک
ی        دام اتفاق ی يک اق ای جنوب آفريق

ست تجات      .  ني ار آن دس درکن
ار       ان افک ار و مهندس ه نگ روزنام
ال   عمومی را سازمان ميدهد تا امث
شا           دش را اف د مقاص انژ نتوانن آس
شتر          ره وری بي رای به د و ب کنن
تاوردهای      ام دس ت تم ر اس حاض
ر            به  زي مبارزات مردم را يک ش

ذارد  ا بگ ن است     .  پ ا واقعيت اي ام
ا و              ن هياهوه ام اي س تم ه در پ ک
ه           ری نهفت ت ديگ ا حقيق جنجاله

 . است
 

د     ت ميگوي صور حکم ک : "من ي
ن آ      سته اي ه برج فتگى در  نمون ش

ت      ى اس ه بورژوائ ود جامع . خ
د  ١۶صفحه ميگوين  
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دموکراسى در اين ميان پيروز شده  
ده       .  است يروز ش کدام دموکراسى پ

ا و       است؟ آن مجموعه   اى از باوره
سورهاى خوش           نيت ه پروف ايى ک ه

يره          ابق و غ اى س ب و راديکاله قل
صور            د و ت ود دارن ن خ در ذه
ميکنند حرف آخر در آزاديخواهى      
ى،        ى عمل ا دموکراس ت، ي شر اس ب

ه     ى و فرمول دئوژى       واقع ه اي اى ک
ار چوب            ود و چه حاکم در غرب ب

اتى       ان آزاد  "فکرى و تبليغ را "  جه
يما،      ى هيروش ساخت؟ دموکراس مي
ام،            شتار در ويتن رد، ک گ س جن
اى       يا، ديکتاتوريه اى س کودتاه
نظامى، اشغالگرى، نژادپرستى و       

ه   رکوب اتحادي ارگرى    س اى ک ... ه
اچر،        سون، ت ى نيک دموکراس

ست       ايمز و اکونومي ان، ت . ريگ
ل           شگاهها و محاف يرون از دان ب
ن        وهم، اي نفکران مت روش
وان          ى بعن ى واقع دموکراس
رب         ان غ اکم در جه دئولوژى ح اي

ته است       يطره داش رن س م ق ن .  ني اي
ه           ه مثاب ا ب ى دقيق دموکراس
ن           رب در اي مى غ دئولوژى رس اي

ن  ل بي اال را در        تقاب ى، دست ب الملل
ى          ه بورژوائ ار در جامع برد افک ن

ل    بدرجه.  داشته است اى که اين تقاب
ستم           ن سي ود اي يرود، خ ان م از مي

شود      فکرى حاکم هم بى  خاصيت مي
رب از           ى در غ ه بورژوائ و جامع
ام         ار شکاف و ابه نظر فکرى دچ

شود والت         دوره.  مي ا تح ه ب اى ک
از         رقى آغ اى ش وروى و اروپ ش

شود دوره داغ         ن      مي تري
ساله دموکراسى    .  هاست   کشمکش م

بعنوان يک سيستم تفکر سياسى و         
رى و             ن فک ام ادارى معي ک نظ ي
راى            رب ب ود غ ى در خ سياس
ى       ستم ايدئولوژيک ک سي ابى ي بازي
رى          ارچوب فک ک چه مى و ي رس

راى سرمايه     دارى معاصر     مسلط ب
ت رقى، در        .  اس اى ش در اروپ

سم        تى، مکاني رمايه دارى دول س
تريکا و          الم پروس ل اع ير ري تغي
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در .  ها توسط دولت است    گالسنوست
ه            يز بدرج رق ن رب، و در ش اى   غ

بازار جاى پاى خود را سفت ميکند،    
ارچوب      دن چه دا ش سم پي اى   مکاني ه

فکرى و سياسى جديد نبرد واقعى و       
شات اجتماعى         بالفعل نيروها و گراي

ن شروع    .  در سطوح مختلف است اي
ان،            ستان، آلم ن را در انگل ده، اي ش
شورهاى        وروى، ک رائيل، ش اس
يره        ى و غ اى جنوب خاورميانه، آفريق

شرقی  تحوالت در اروپای  (.  ميبينيم
ارگری،          سم ک ده سوسيالي و آين

ارگر امروز       دات  )  مصاحبه با ک تاکي
 . از من است

 
ع آن           ه طب صادی و ب ست اقت ن ب ب
ردم              ارگران و م ه ک ه ب سياسی ای ک
ل             ان تحمي اط جه سياری از نق در ب
ا يک راه         شده است بيش از پيش تنه

. حل و آلترناتيو را پيش رو ميگذارد   
عيت در             ن وض ور از اي روز عب ام
ارزه ای             رچم مب ردن پ د ک رو بلن گ
ارگران         ه در راس آن ک انی ک همگ

د         ی باش د م رار دارن الب .  ق انق
ن از         سوسياليستی تنها راه برون رفت

ود است   ه  . "وضعيت موج بحی ک ش
امروز بيش    "  در گشت و گذار است 

راه .  از هر وقتی همه جا ديده ميشود 
دارد      ود ن رى وج ه در     .  ديگ ه ک آنچ

نهای        ايه روش ا س ذرد تنه ان ميگ جه
ک          يعتر و ي شمکش وس ک ک ي
ه کليت نظام          اعتراض بنيادىتر علي

بی بيش    .  موجود است دمکراسی فري
رای        .  نيست ورژوازى ب تنها تالش ب

ه وضعيت موجود است       ن .  ادام همي
ات          داقل اعتراض ا ح ى ب دمکراس
شود و صداى        ير مي ال زمينگ راديک
دوديت آزادى و            انون مح ه و ق گلول
اس          نى اس دانها يع ا و زن دادگاهه
ى       ورژوازى خودنمائ ت ب حاکمي

 . ميکند
 

ری   ای ديگ تر      ،دني اى به ک دني  ،ي
 . *ممکن و ضرورى شده است

٢۶٨شماره   
 

 تسليت و همبستگی عميق 
 با مردم زلزله زده آذربايجان 

  

ريشتر در    6،2زمين لرزه ای به مقياس          1991مرداد    21روز شنبه   
آذربايجان شرقی شهرهای اهر، ورزاق، هريس، تبريز و روستاهای            

. منطقه را لرزاند و صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت                    
روستا بطور کلی     20.  بيش از هزار روستا درگير اين زلزله بوده اند         

درصد تخريب    100تا    70روستا بين      130با خاک يکسان شده و          
پس لرزه را در مدت        55مردم زلزله زده اين منطقه  بيش از            .  شدند
به گزارش خبر    .  ساعت بعد از اولين زمين لرزه تجربه کردند               24

گزاريهای موثق جهان، خسارات جانی اين زلزله بسيار بيشتر از                     
صحنه های    .  آمار رسمی اعالم شده در جمهوری اسالمی است                     

دلخراش گزارشات تصويری از اين مناطق گويای عمق فاجعه و                      
بسياری از کودکان و زنانی که در آن                  .  تناقض گويی رژيم است       

ساعات از روز در کارگاههای خانگی مشغول قالی بافی بودند زير                 
توقف کار امداد رسانی        .  آوار مانده و هرگز امکان نجات نيافتند               

 . دولتی قطعا باعث باال رفتن آمار کشته شدگان است
 

زلزله در ايران بايد بار ديگر اين سئوال را در مقابل مردم ايران                         
قرار دهد که چرا زمين لرزه ای مشابه در ژاپن به چنين فاجعه ای                      

 33حکومت ضد مردمی جمهوری اسالمی با تحميل         .  منجر نمی شود  
اگر .  سال فقر و فالکت، خود تنها عامل بروز اين فاجعه است                             

حکومت سرمايه داری جانيان اسالمی فقط بخشی از ثروت توليد شده            
در ايران را در جهت بهبود زندگی مردم اين منطقه صرف کرده بود               

روستا را در      60ريشتری قدرت تخريب بيش از          6يک زمين لرزِه     
اگر جمهوری اسالمی نتيجه       .  ابعادی چنين فاجعه آميز پيدا نميکرد          

زحمات شبانه روزی کارگران و زحمتکشان ايران را در جهت                         
سرکوب خود آن مردم بکار نمی برد، مردم مجبور به زندگی در اين               
آلونکهای نبودند که در اثر کوچکترين باالی طبيعی با خاک يکسان                 

 . شود
 

سازمان آزادی زن ضمن ابراز تسليت همبستگی عميق خود را با                      
 . مردم محروم منطقه و آسيب ديدگان زلزله اخير اعالم می کند

 
 سازمان آزادی زن

 1391مرداد  23

 

!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  
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تظاهرات         :يک دنياى بهتر               
اسالميها در روز قدس در تورنتو        
به صحنه کشمکش سياسى تبديل           

چه خبر بود؟ صفبنديها و               .  شد
 شعارهاى مختلف چه بودند؟ 

 
در اين روز                 :جليل بهروزى     

برخالف سالهای قبل روز قدس             
صحنه آشمكش سياسی بود،                    

اسالميها وسيعا  .  همانطور آه گفتيد  
بسيج آرده و از شهرستانها نيرو           

چندين اتوبوس آه       .  آورده بودند   
خانوادگی .  خيلی هم دير رسيدند        

آودآان خردسال و        .  آمده بودند   
. مدرسه ای در بين شان زياد بودند   

جالب اين آه جمعيت بيشتر                       
مهاجرين پاآستانی و هندی بودند         

بعضی از گروههای     .  تا فلسطينی  
بخصوص شاخه ای از            "  چپ"

تروتسكيستها و بعضی از فعالين          
تنها .  ضد جنگ در بينشان بودند         

يك پرچم جمهوری اسالمی داشتند      
و آن را هم به ندرت علم می                       
آردند تا اين آه جمعيتشان زياد              
شد و يك عكس خمينی و يك عكس        

شعار .  خامنه ای هم اضافه شد             
عمده شان مرگ بر صهوينسيم و          

ارزيابی اين   .  آزادی فسلطين بود     
است آه رژيم انرژی و پولهای              
هنگفتی برای سازمان دادن اين             
حرآت خرج آرده، بخصوص در       
شرايطی آه شديدا ايزوله شده و             

. عوامل فشارش به غرب آمتر              
روز قدس امسال عرصه                            
خودنمايی اسالم سياسی و بطور           

. مشخص جمهوری اسالمی بود           
ظاهرا بزرگترين اجتماعشان هم          

 .  در تورنتو بود
 

صف ديگر نيروهای پرو                           
جمعيت زيادی با     .  اسرائيلی بودند  

پرچم های اسرائيل، در محكوميت      
تروريسم و جمهوری اسالمی آمده      

اينها از طريق البی هايشان      .  بودند
در مجلس تالش زيادی آرده بودند      

 

 ضد تظاهرات قدس در تورنتو
 گفتگو با جليل بهروزى

آه به اسالميها اجازه تظاهرات      
بحث شان هم اين بود آه      .  ندهند

اينها طرفدار تروريسم و اشاعه     
دهنده تنفر مذهبی و نژادی                 

 .هستند
 

صف سوم، صف نيروهای               
چپ و اپوزسيون جمهوری               

در تورنتو اين        .  اسالمی بود   
اولين بار بود آه چنين صفی             
در مقابل حزب اهللا ايها و                      
مستقل از جريانات پرو                        
اسرائيلی در رابطه با روز                
قدس شكل گرفته بود هرچند آه      
نسبت به آن دو از نظر تعداد              

نيروهای چپ  .  خيلی آمتر بود   
اين صف اعضای حزب اتحاد        
آمونيسم آارگری و حزب                 
آمونيست آارگری ايران                   

جريانات سلطنت طلب و    .  بودند
ناسيوناليست با پرچم شير و              
خورشيد به صف پرو                            
اسرائيليها نپيوستند و در آنار          

. نيرويهای چپ ظاهر شدند              
حتی تعداد قابل توجه ای از                
طرفداران اسرائيل در مقاطعی     
به اين صف می پيوستند هر              

 .چند با پرچمهای خود
 

تا آنجايی آه به شعارهای چپ         
و نيروی سوم برميگشت،                  
شعارهايی چون مرگ بر                   
جمهوی اسالمی، سفارتخانه            
های رژيم اسالمی بايد بسته              
شود، نه به تروريسم اسالمی و       
نه به تروريسم دولتی، دو                    
دولت متساوی الحقوق راه حل        
است، حزب اهللا برو گم شو،              
تروريست برو گم شو، خيلی            

زنده "بانر حزب   .  همه گير بود  
باد همبستگی مردم اسرائيل و         

خيلی جلب نظر آرد      "  فلسطين
و مديا و افراد زيادی از آن                 

 .  عكس و فيلم ميگرفتند
 

مقدارى از        :يک دنياى بهتر      

٢۶٨شماره   
. فضا و بحثها در تظاهرات بگوئيد          

به نظر ميرسد صف پرو اسرائيلى           
ها و سلطنت طلب ها يکدست                       
نبودند؟ چه شعارها و سياستهائى              

 مورد استقبال قرار گفت؟ 
 

فضای تظاهرات          :جليل بهروزى    
صف اپوزيسيون رژيم خيلی                       

مداوما شعار داده ميشد     .  رزمنده بود 
و در مقاطعی حتی در تظاهرات                

. نيروی مقابل اخالل ايجاد آرده بود      
. بسختی سخنرانيهايشان شنيده ميشد      

هر اتوبوس و هر جمعی از حزب             
اللهى ها آه از راه ميرسيد با هو                  

تمايل .  آردن جمعيت مواجه ميشود      
زيادی به درهم ريختن اجتماع                    
قدسيها وجود داشت و حتی يك بار            
پرچم جمهوری اسالمی از دست يك       

در .  حزب اللهى بيرون آشيده شد          
حالی آه همه هورا ميكشيدند و                    
تالش ميكردند فرد مذآور را از                 

صحنه .  دست پليس نجات دهند              
بيش .  بسيار پرشوری ايجاد شده بود     

از ده نفر اين پرچم را می آشيدند تا          
حزب اللهى ها خيلی      .  پاره اش آنند   

بنحوی آه بدنبال     .  جری شده بودند    
يك پرچم ديگر از رژيم رفتند و تمام        
طول تظاهرات سعی آردند آه                   
 . پرچم جديد را در مقابل ما علم آنند

 
شرآت ما و فكر ميكنم ديگر                          
جريانات ايرانی در اين تظاهرات            
اساسا از اين سر بود آه بنا به سابقه          
ميدانستيم آه پای جمهوری اسالمی        

سال گذشته    .  به ميدان خواهد آمد         
اينها پرچم رژيم و عكس خمينی را          

ميدانستيم آه روز     .  باال برده بودند    
. قدس مال جمهوری اسالمی است           

از اين  .  خمينی اعالم اش آرده بود       
رو تالش ما اين بود آه جمهوری              
اسالمی را يكبار ديگر بی آبرو آنيم        

 . و مقابل عرض اندامش بايستيم
 

حزب چه سياستى      :يک دنياى بهتر   
را دنبال ميکرد؟ شعارهايش چه                
بود؟ واکنش عمومى به اين سياستها        
و شعارها چگونه بودند؟ ارزيابى             

 شما چيست؟
 

ما ميدانستيم و اعالم      :جليل بهروزى 
آرده بوديم آه اين جماعت اسالمی          
هيچ ربطی به آزادی فلسطين و                   

مسئله ستمكشی مردم فلسطين                
ما اعالم آرده بوديم آه            .  ندارند

حكومت اسرائيل بعنوان يك                    
حكومت ستمگر و سرآوبگر و             
ضايع آننده حق مردم فلسطين به         
هيچوجه قابل دفاع نبوده و نبايد             
در آنار طرفدارانش بر عليه                  

از اين رو در        .  حزب اهللا ايستاد    
عين حال آه فكوس مان رژيم و             
عواملش و حزب اهللا بود با                        
شعارها و مطالباتمان و آرايشی            
مستقل در محوطه مجلس ايالتی            
تالش آرديم اين استقالل سياسی          

افرادی از جمع پرو    .  را حفظ آنيم  
اسرائيلی آمدند و خواهان پيوستن        
ما به آنها شدند و يا جمع هايی از            
آنان با پيوستن به جمع ما تالش              
آردند آه فاصله دو صف را پر             
آنند ولی ما آگاهانه چندين بار با           
جابجا شدن تالش آرديم آه اين              

بايد تاآيد آنم   .  فاصله را حفظ آنيم   
آه صف پرواسرائيلی هم يك                  

بودند جماعتی آه آمی    .  دست نبود 
از هسته اصلی فاصله گرفته                   
بودند و فقط پالآاردهای در رد             
جمهوری اسالمی و تروريسم                

بودند از آنان آه        .  حمل ميكردند  
ميامدند دست ميدادند و شعارهای        
ما را تاييد ميكردند و يا حتی                     
مواردی آمدند ای ميل آدرس                   
گرفتند و يا اسم حزب را                             

ياد آوری آنم آه با             .  ميپرسيدند
محمود احمدی، از رهبری حزب        
آه بعنوان يكی از سازماندهندگان       
و شعار دهندگان تظاهرات بود              
چند رسانه مصاحبه هايی انجان           

 . دادند
  

ارزيابی من اين است آه                             
حتی .  تظاهرات رزمنده ای داشتيم   

در ابتدا احساس ميكرديد آه                     
١٨صفحه جماعت   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

از اين آه چه بر سر مردم        .  اسالمی در موضع تدافعی بودند    
فلسطين ميرود با مدرك و سند صحبت ميكردند آن هم با                      

ولی بعدها آه   .  تظلم و حتی پرچم رژيم را برای مدتها نميديد         
ولی حضور  .  تعدادشان چندين برابر شد ورق آمی برگشت         

جريانات پرو اسرائيلی گارد خود        .  ما آامال سنگينی ميكرد     
را داشتند آه با پليس همكاری ميكرد از اين رو تمرآز پليس             

تعداد ما  .  بيشتر معطوف به ما و مهار آردن تحرك ما بود               
آم بود ولی نشان داديم آه با تعداد آم هم ميتوان حرآت                         

مهم تر آن آه نشان داديم آه                  .  اعتراضی موثری داشت     
حضور جمهوری اسالمی و عواملش را هيچ تحمل نكرده و            

اين فكر ميكنم در     .  برای مقابله با آن حاضر به يراق هستيم          
 .  *روحيه اپوزيسيون خيلی تاثير گذاشته و خواهد گذاشت

٢۶٨شماره   
 

 حق حيات 
  برای همه و در همه جا

 به سازمانها، نهادها، احزاب و مردم آزاديخواه 
 

 مجيد پستنچی
 

پاکسازى يونان از     :  دولت يونان دست به اجراى طرح فاشيستى جديدى زده است                  
اينبار دولت يونان به بهانه انجام قتل توسط يک پناهجو ميخواهد يونان را              .  پناهجويان

درست مانند جمهورى اسالمى که به همين بهانه به جان                   !  از پناهجويان پاک کند      
دولت يونان که زير بار فشار بحران اقتصادى                .  شهروندان افغانستانى افتاده است      
با اتکا به خشونت و با توسل به بهانه های واهی و               ،ورشکسته و در حال سقوط است     

با استفاده از ابزار پليسی قصد دارد پناهجويان را بعنوان ريشه مشکالتش از جمله                     
کارى که دولتهاى سرمايه دارى هميشه عليه                      .  بيکارى و ناامنى معرفى کند              

 . با رواج تعصبات راسيستى پيش برده اند" خارجيها"
 

دولت با اجرای اين طرح، از نيروهای پليس و امنيتى خود                      ،طی روزهای گذشته   
برای يک حمله سراسری به پناهجويان استفاده کرده و جوی مملو از رعب و وحشت             

اين عمل  .  بين انسانهای فراری از جهنم هائی چون جمهوری اسالمی ايجاد کرده اند               
توسط يکی از حکومتهاى سرمايه دارى در اروپا صورت ميگيرد که در طى سال                      
گذشته خيابانهايش مملو از اعتراضات کارگرى و توده اى برعليه سياستهای ضد                       

اعتراضاتى که دولت را در بحران و سقوط برد و              .  انسانى سرمايه دارى بوده است     
همان موقع ما گفتيم بايد کل بساط سرمايه دارى را برچيد و اال با                   .  بعضا عقب راند  

ديروز اعمال رياضت اقتصادی و      .  زدن هر دمش يک سر جديد بيرون خواهد آورد           
 !امروز پاکسازی پناهجويان

 
ميدانند پناهجو و جمع      .  مردم آزاديخواه يونان اين سياستهاى ارتجاعى را ميشناسند            

عده ای ناشناس نيمه شب     يادمان نرفته که    .  آوری آن بهانه برای سرکوب جامعه است      
به کنستانتينا کونه وا، دبير کل اتحاديه کارگران نظافت کار و                      2008دسامبر    22

خانگی آتيکا، در مقابل خانه اش در آتن حمله ور شدند و به صورت، سر و شانه او                      
يادمان نرفته که دولت يونان     .  در اين تهاجم يک چشم کنستانتينا کور شد       .  اسيد پاشيدند 

در ايندوران پناهجويان زير بيشترين      .  با چه سبعيتى مردم معترض را سرکوب کرد          
 . فشار بودند

 
 !مردم آزاديخواه، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان

فردا نوبت      ،اگر اجازه دهيم اين تهاجمات فاشيستى بر عليه پناهجويان تداوم يابد                      
امروز .  بخشهاى ديگر جامعه است که زير چرخ هاى اين ماشين خونين نابود شوند                 

بايد ماشين جنگی   .  يونان و فردا اسپانيا و همه جا صحنه تهاجم هاى مشابه خواهد بود             
بگذاريد که  .  اين آدمکشها را متوقف و سياست فاشيستى شان را به شکست بکشانيم                 

 . آيندگان عمل امروز ما و زمان ما را قضاوت کنند
 

از شما دعوت ميکنم که متحدانه و با تمام قوا به کمپين سراسری برعليه اقدام                                   
حق حيات برای همه و در همه         "فاشيستی دولت يونان بپيوندند و متحدانه زير پرچم           

 . اين حمله را به عقب برانيم و از حقوق و دستاوردهاى انسانى دفاع کنيم" جا
 

 از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
 

 مجيد پستنچی
   2012اوت  20

 

 ضد تظاهرات قدس در تورنتو
 گفتگو با جليل بهروزى

 

 :اطالعيه خبری
 

نگذاريم قربانيان کشتارهای  جمهوری 
  !دناسالمی به فراموشی سپرده شو

 

جنايت   67کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در تابستان              
بزرگداشت ياد اين     .  بود   60ديگری در ادامه کشتار سال            

قربانيان، افشای جنايتهای جمهوری اسالمی، شکايت به                   
دادگاههای بين المللی وظيفه هر انسان آزاديخواه و شاهدان             

 . اين فجايع ميباشد
 

 : بدينوسيله

خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد از           
 :شما دعوت می کند

 

برای جلوگيری از تکرار اين فاجعه و بحث و تبادل نظر در            
مورد سرنگونی انقالبی کليت جمهورى اسالمى و افشاى                 
اپوزيسيون قالبی که سه دهه جنايت جمهوری اسالمی را                 
تاييد ميکنند و فقط به سه سال از جنايات جمهوری اسالمی                

 .نقد دارند حضور بهم رسانيم
 

 سالن تجمع ويکتوريا هوست جنب سينمای هاگا: مکان

 15-18، ساعت 2012شنبه اول سپتامبر : زمان

 

واحد  -تشکيالت خارج حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 گوتنبرگ

 2012آگوست  10



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

دفتر دفاع از           :يک دنياى بهتر      
حقوق پناهندگى اخيرا عليه طرح         
فاشيستى پاکسازى يونان از                      
پناهجويان کمپينى را آغاز کرده            

ابتدا اخبار و اوضاع را در        .  است
. يونان براى خوانندگان بگوئيد             

مسئله از چه قرار است و در حال         
حاضر پناهجويان در چه وضعيتى     

 قرار دارند؟
 

با درود به                 :سيروان قادرى     
خوانندگان نشريه يک دنيای بهتر        
و خسته نباشيد به شما رفقای                     

در کشور يونان، يک              .  نشريه
در جريان است، از         فاجعه انسانی 

، )آگوست(اوايل ماه جاری                      
هزاران پناهجو و مهاجر در يونان      
دستگير شده و بنابر گزارشات               
رسيده به ما، صدها نفر به کشور           
ترکيه و ساير کشورهای مبدا                   

. پناهجويان، برگردانده شده اند             
ای در    دولت يونان، سابقه طوالنی    

تعرض به حقوق پناهجويان دارد،       
ما در سالهای گذشته نيز شاهد اين        

اجازه بدهيد تا    .  تعرضات بوده ايم   
گزارش روشنی از آن         برای ارائه 

چه که در يونان در خصوص                  
گذرد،    پناهجويان و مهاجرين می       

من در  :  به يک نمونه اشاره کنم          
حدود دو سال پيش به يونان سفر            
کردم و از نزديک شاهد وخامت           
اوضاع پناهجويان در يونان بودم،      

از           يکی"  بيدادگاه"حتی در          
حاصل .  پناهجويان شرکت کردم      

ای بود تحت              اين سفر، جزوه        
" نيست    يونان کشور امنی   "عنوان  

که در اختيار کلئه نهادهای ذيربط        
در امور پناهندگی قرار گرفت                

اين جزوه در آرشيو اسناد سايت         (
حزب اتحاد کمونيسم کارگری قابل     

). دسترس است                                                 
www.wupiran.net  

 

 

عليه طرح فاشيستى پاکسازى کمپين 
 يونان از پناهجويان

 
 گفتگو با سيروان قادرى

آنچه که از نزديک شاهد آن               
بودم، بربريت و توحش مطلق        
بود، مساله اين نبود که حقوق           
پناهجويان را رعايت نميکنند،       
بلکه اساسا مهاجرين و                         
پناهجويان را به عنوان انسان          

در .  شناسند     به رسميت نمی        
که به آن اشاره          "  بيدادگاهی"

قاضی وجود داشت         ٢کردم،   
که به نوبت، متهمين را                         

از دزد و       .  ميکردند        محاکمه
قاتل تا معترضين سياسی و               
پناهجويان و غيره، در                          

ای   دقيقه  ١٠تا    ۵های      محاکمه
البته به صورت علنی و با                (

در يک   ")  وکاليشان"حضور   
. شدند  می    سالن بزرگ محاکمه   

ها لمپنهائى بودند که از          قاضی
در (هر گونه توهين و ناسزا             

صحن علنی بظاهر                                 
کردند   دريغ نمی ")  دادگاهشان"

و وکال نيز، سود جويانی بودند       
که در همان حياط ساختمان               

دستبند "دادگاه به سراغ                       
وعده و  "رفتند تا با      می"  بدستان

وعيد از قبل همانگ شده با                 
 .   به جيب بزنند  ، پولی"قضات"
 

تعرض دائمی نيروهای دست         
، خصوصا دستجات قوم      راستی

پرست و فاشيست به                               
پناهجويان، واقعيت دردناک            
سالهای گذشته در يونان بوده            

اين دستجات فاشيست که     .  است
عمدتا حمايت دولت يا بخش              
هايی از دولت را با خود                       
دارند، جنايات زيادی را خلق          
کرده اند که در چند سال گذشته        
گزارشات و فيلمهای زيادی از       

ها پخش و               آنها در رسانه         
اين .  منعکس شده است                 

  جريانات در اين دوره نيز يکی      
از مهمترين بازوهای عمل                
سياست فاشيستی پاکسازی                

٢۶٨شماره   
يونان از پناهجويان هستند و پا به              
پای پليس و نيروهای امنيتی، اين              

 .  را پيش ميبرند  سياست غير انسانی
 

آنچه که ما از آن تحت عنوان                        
سياست فاشيستی دولت يونان در               
پاکسازی پناهجويان، نام برده ايم،           
امتداد سياستهای فاشيستی بخش                
دست راستی دولت يونان در سالهای    
گذشته و مشخصا پس از آغاز                      
بحران شديد اقتصادی در اين کشور       

بحران اقتصادی و                      .  است
ورشکستگی اقتصادی سرمايه                  
داران در اين کشور، موجب تعرض      
وسيع و همه جانب به طبقٔه کارگر و        
زحمتکشان و محرومان در يونان            
شده که با تقابل شديد نيروهای چپ           

های کارگری    و کمونيست و اتحاديه    
مواجه گشت و تا حدود زيادی عقب         

تعرض به پناهجويان يا به       .  زده شد 
، همپا  "خارجيها"اصطالح خودشان   

با سياست سرکوب طبقٔه کارگر در          
اين کشور پيش برده شده و تا امروز        

مساله مهم ديگری   .  ادامه داشته است  
توان به آن اشاره کرد،                      که می    

سياستهای ّکل کشورهای پناهنده               
يک .  پذير در سراسر جهان است           

نگاه سطحی به آنچه که در اقصی             
نقاط جهان از ايران تا استراليا و                
آمريکا و همه کشورهای اروپايی             

کند که            گذرد، روشن می                 می
جا و    های ضد پناهندگی، همه     سياست

تقريبا به شکل يکسانی پيش برده               
شده است و روشن است که به اينجا          

ما اين مساله را سالها      .  شود  ختم نمی 
پيش گفتيم و اعتراض و کمپين و                

هايمان در              اطألعيه و نوشته             
خصوص مسالٔه پناهندگی، بر اين            

 .  تحليل استوار بود
 

تا آنجا که به دور جديد تعرض                     
دولت يونان به پناهجويان                               
  برميگردد، ما گزارشات وحشتناکی     

از     حاکی    دريافت کرده ايم که همگی    
ای در شهرها      اوضاع نگران کننده      

 ٢تاکنون  .  و جزاير اين کشور است     
اطألعيه به زبانهای مختلف در اين         
خصوص نيز صادر کرده ايم و                  

از .  وسيعا اطالع رسانی شده است        
روز دوم آگوست پليس در همکاری       
  با ارتش و نيروهای امنيتی به همه           

های مردم ريختند و      جا از جمله خانه   

بنا بر گزارشات رسيده، هزاران         
پناهجو را دستگير کردند،                        
سرنوشت بسياری از آنها هنوز            
مشخص نيست، دليل اين اقدام                
فاشيستی يشان نيز، قتل يک                    
شهروند يونانی توسط پناهجويانی      

اوضاع .  از کشور پاکستان بود          
همچنان در يونان ملتهب است،             
هرچند که از ميزان خانه گردی و       

های خيابانی کاسته شده        دستگيری
است، اما همچنان بيم آن ميرود             
که هر آن اين تعرضات گسترده            

در عين حال هنوز              .  تر شود    
هزاران پناهجو در بازداشتگاه و         

های متعلق به ارتش اين                   کمپ
کشور نگهداری ميشوند و خطر           
اخراج، همٔه آنها را شديدا تهديد            

 . کند می
 

اهداف کمپين        :يک دنياى بهتر      
کدامند؟ تاکنون چه اقداماتى کرده        
ايد؟ نيروهاى راديکال و کارگرى      
و انساندوست در خود يونان چه            

  جايگاهى در تالش شما دارند؟
 

دفتر پناهندگی        :سيروان قادرى   
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،            

کمپين "در مقابل اين وضعيت               
عليه طرح فاشيستی پاکسازی                

را اعالم    "  يونان از پناهجويان       
اين کمپين از دهم           .  کرده است   

آگوست آغاز به کار خود را اعالم    
هدف بالفصل اين کمپين،          .  کرد

عقب زدن تعرضات فاشيستی               
دولت و راسيستها به پناهجويان            

در اولين قدم    .  در اين کشور است    
تالش کرديم تا وسيعا تعرضات            
دوره جديد را اطالع رسانی کنيم         
و با نهادها و سازمانهای مدافع               
حقوق انسان، خصوصا احزاب            
چپ و کمونيست و سازمانها و               

٢٠صفحه ها و        اتحاديه  



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

رهبران کارگری در کشورهای            
مختلف از جمله خود يونان و                   

مسالٔه ديگر  .  ترکيه ارتباط بگيريم   
از آنجا که         .  کشور ترکيه بود        

بسياری از پناهجويان دستگير شده     
در اين کشور را به ترکيه اخراج           
کرده اند و ميکنند، ما وسيعا با                 
نهادهای کارگری و سازمانهای            
دخيل در امور پناهندگان در اين            
کشور ارتباط گرفتيم و اين                         

. ارتباطات همچنان ادامه دارد               
های     خوشبختانه، ماحصل تالش       

، ايجاد ارتباطات وسيع با         تاکنونی
نهادهای زيادی در کشورهای                
ترکيه و يونان از جمله چند نهاد              
مدافع حقوق پناهندگی از افغانستان  

) واقع در شهر آتن          (و پاکستان       
اين موضوع بستر مناسبی          .  بود

برای گفتگو و تالش هايی برای             
سازماندهی اعتراضات گسترده           
عليه وضعيت موجود در يونان              
است، ما در صدد سازماندهی اين        

بدون شک شکل    .  اعتراض هستيم 
دادن به اين اعتراضات گسترده و        
تحميل شکست به احزاب دست              

و نيروهای فاشيستی، بدون        راستی
حضور و دخالت نيروهای چپ،          
مترقی و انقالبی در يونان امکان          

اين نيروها هميشه        .  پذير نيست   
بزرگترين و مهمترين حامياِن                 
اعتراضات پناهجويان در اين                

های    کشور بوده اند و در کمپين             
دخالت کرده و بيشترين               مختلفی

اعتراضات انقالبی را به دولت              
  های مختلفی           يونان در دوره           

اين را بيشتر از      .  سازمان داده اند   
هرکسی، خود پناهجويان در يونان     

در اين   .  درک و لمس کرده اند           
کمپين نيز، ما با تکيه بر همين                 
نيروها و قدرت اعتراضی خود             
پناهجويان، بايد پاسخ محکمی به          
  تعرض نيروهای دست راستی              

  به اين اعتبار، بخش مهمی      .  بدهيم

 

عليه طرح فاشيستى پاکسازى کمپين 
 يونان از پناهجويان

 
 ...گفتگو با سيروان قادرى 

از اين کمپين تالش برای به               
ميدان آوردن و همکاريهای              

 . وسيع با اين نيروها است
 

برنامه هاى      :يک دنياى بهتر     
بالفصل در يونان و خارج                 
يونان کدامند؟ توقع و انتظارتان     
  چيست؟ چه فراخوانى داريد؟

 
واقعيت اين        :سيروان قادرى   

است که تعرض به حقوق                    
پناهندگی در سراسر جهان،             
گسترده تر از آنچه که ميبينيم           
خواهد شد، تاکنون کشورهای         
يونان و استراليا، تعرضات              
دور جديد را با گستردگی                    

ای شروع        بيشتر و کم سابقه         
نبايد شک کرد که اين  . کرده اند

تعرضات در اين ابعاد در                   
کشورهای ديگر نيز رخ خواهد     

دفتر دفاع از حقوق                  .  داد
پناهندگی، مشغول آماده کردن        

های       خود برای سازماندهی          
وسيع جهت پس زدن اين                     
  تعرضات در سطحی جهانی           

کمپين عليه    "از اينرو       .  است
سياست فاشيستی پاکسازی                

دارای "  يونان از پناهجويان        
وظايف ديگری در کشورهای        

ما بايد بتوانيم    .  ديگر نيز هست   
در کشورهای مختلف اروپايی،     
به اين تعرض فاشيستی دولت          
  و نيروهای دست راستی                    

ای    يونان، اعتراضات گسترده     
را سازمان دهيم و همراه با                
نيروهای مترقی و مدافع حقوق      
انسان، آمادٔه پاسخگوئی به                
نيازهای دور جديد جدال بر              

 . سر حقوق پناهندگی باشيم
 

دهه پيش،    ٢تاريخا و الاقل از      
  های ايرانی       سازمانها و نهاد       

مدافع حقوق پناهندگی،                         

٢۶٨شماره   
های اعتراضی در اين       مهمترين نهاد 

  آنچه که جای بسی    .  عرصه بوده اند  
تعجب و نگرانی است، سکوت اين          

سابقه     سازمانها در مقابل تعرض بی    
دولت يونان به حقوق پناهندگی                   

در عرض يک هفته، بيش از        .  است
پناهجو دستگير شده اند،                ۶٠٠٠

صدها نفر اخراج شده اند و آن                     
کشور را به جهنمی تمام عيار برای         

اين يک   .  پناهجويان تبديل کرده اند      
اعالم جنگ روشن به حقوق                         
پناهندگی است و سکوت اين نهادها         

اجازه بدهيد   .  غير قابل توجيه است      
بار ديگر همينجا و از اين تريبون،           
کلئه نهادها، سازمانها، احزاب و               
شخصيتهای مدافع حقوق انسان را           
به حضور فعال در اين کمپين                       

جای کلئه اين نهادها و        .  دعوت کنم 
. است    سازمانها در اين کمپين خالی      

مساله ديگر خود پناهجويان در                   
در حال حاضر            .  يونان هستند     

پناهجويانی از شهرهای مختلف                
يونان با اين کمپين همکاری ميکنند         

و ما را در جريان آخرين تحوالت       
اين کشور قرار ميدهند و کمپين             

وصل کرده      را به نهادهای مختلفی   
حضور وسيع پناهجويان در        .  اند

ما از    .  اين کمپين حياتی است           
طريق فعالين کمپين در يونان،               
مشغول سازماندهی پناهجويان در     

" های دفاع از خود         کميته"ظرف   
متاسفانه به دليل شرايط          .  هستيم

ويژٔه امنيتی، اين کار بسيار به                
اما حضور    .  کندی پيش ميرود       

گسترده پناهجويان و ارتباطشان با     
ما، ميتواند پروسٔه تشکيل اين                 

 . ها را تسريع بخشد کميته
 

های   اجازه بدهيد در پايان از سايت
اينترنتی که اين کمپين و                              

های آن را منعکس کرده          اطالعيه
اند، تشکر و قدردانی را بکنم و              
از آنها بخواهم که همچنان ما را            

 . در اين خصوص ياری برسانند
 

*** 

 

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای 
صبح  ٧بهتر پنجشنبه ها ساعت 
و نيم  ٦به وقت لس آنجلس و 

 بعد از ظهر 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 

 

را از سايت کنترل کارگرى کتاب 
!حزب دريافت و توزيع کنيد  

 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢١صفحه     

طی روزهای گذشته اخبار                        
متعددی در مورد ازدواج و طالق        

سال و حتی زير       15کودکان زير    
. سال منتشر شده است                          10

مصاحبه ها با مسئولين و                            
متخصصين، گزارش از سير                 
سعودی آمار ازدواج و طالق                  

آمار .  سال دارد     15کودکان زير     
به ثبت رسيده در ثبت احوال در             

حاکی از ازدواج بيش از        89سال  
 14تا      10هزار کودک بين           42

 45گفته می شود             .  سال است    
درصد از اين ازدواجها در نقاط            

درصد آن      55روستايی کشور و       
در شهرها صورت می گيرد و در        

هزار     37حال حاضر بيش از              
کودک مطلقه وجود دارد و رشد            

 

 چه کسی مسئول است؟
 

 شهال نورى

آمار طالق در يک سال گذشته        
 . درصد بوده است 21

 
اگر آمار ازدواج کودکان                    
افغانستانی مقيم ايران را هم که       
در اين رژيم شهروند ايران به         
حساب آورده نمی شوند به اين         

حتما عمق        ،آمار اضافه کنيم      
اين فجايع غم انگيزتر از اين             

اين آمار     .  حرفها خواهد شد        
. مربوط به قرون وسطی نيست     

مربوط به گوشه ای از جهان            
سرمايه دارى در قرن حاضر          

اين آمار مربوط به تنها            .است
يکی از کشورهای اسالم زدِه           

اگر آمار اين گونه    .  منطقه است 
جنايت عليه کودکان در                        

٢۶٨شماره   
هندوستان، پاکستان، افغانستان،               
عربستان سعودی، عراق و ديگر             
کشورها از جمله سومالی و غيره را       
هم به آن اضافه کنيم عمق فاجعه                

 .روشنتر می شود
 

در دنيای امروز و به لطف                             
ازدواج         ،مبارزات آزاديخواهانه       

سال جرم      16کودک در سن زير           
تعرض به کودک   .  محسوب می شود  

است و بايد ممنوع و غير قانونى                
اما اگر اين قوانين ارتجاعى          .  باشد

 ،هنوز در بخشى از دنيا جارى است      
تنها بيانگر اينست که سرمايه دارى        
امروز مستقيم و غير مستقيم به دوام        
و بقاى اين تحجر و بيحقوقى و                     
بردگى نيازمند است و حتى با                      
تئوريهاى راسيستى آنرا توجيه                  

و در اين      ،قوانين طبقه حاکم   .  ميکند
بازتاب      ،کشورها قوانين اسالمى         

. قدرت و سلطه طبقه حاکم اند                      
هرگونه بهبود در وضعيت اين                   
کودکان نه تنها در جمهوری اسالمی    
بلکه در ديگر نقاط نام بردِه جهان              

بايد اين سلطه را    .  فقط يک روياست  
بايد دست مذهب را از          !  برانداخت

 !زندگی مردم کوتاه کرد
 

 بقول منصور حکمت؛ 
 

، هميشه    "جنون"جنايت از سر          
اما .  ممکن است وجود داشته باشد     

آن نوع جنونى که قربانيانش، از          
خيابان و خانه تا مدرسه و                          
کارخانه، عمدتا زنان هستند،                 
ديگر جنون نيست، بلکه بيان                  
جنون آميز گوشه اى از عقل حاکم    

 !  بر جامعه است
 

 2012اوت  22

 

  چهره واقعى سرمايه دارى: قتل عام کارگران در آفريقاى جنوبى
 

اعتصاب کارگران معدن پالتين ماريکانا براى افزايش دستمزد را با گلوله جواب               ،پليس ضد شورش حکومت آفريقاى جنوبى       ،اوت  ١۶شنبه  پنج  روز  
کارگر را به قتل رساندند و         ٣۴نفره کارگران اعتصابى را از هر سو به رگبار بستند و دستکم                 ٣٠٠٠نيروهاى سرکوبگر سرمايه داران اجتماع       .  داد

 . امروز نيز کارفرماى معدن ميگويد اگر به اعتصاب خاتمه ندهيد همه را اخراج ميکنم. صدها نفر را زخمى و دستگير نمودند
 

پايان حکومت آپارتايد يک    .  خيلى ها پايان حکومت آپارتايد نژادى را پايان مشقات مردم تلقى کردند              .  آفريقاى جنوبى چهره واقعى سرمايه دارى است       
قا جان  فريواقعيت شيرين بود اما همانوقت معلوم بود که اينبار بايد طبقه کارگر آفريقاى جنوبى در خدمت بورژواهاى تازه بقدرت رسيده کنگره ملى آ                          

با زبان نژاد پرستان و فاشيستها        ،واقعه اخير بار ديگر نشان داد که سرمايه دارى هر وقت منفعت اش به خطر بيافتد                .  و استثمار و سرکوب شود      ،بکند
 . و مرتجع ترين سرکوبگران طبقه اش سخن ميگويد

 

بايد همه جا عليه حکومت جنايتکار آفريقاى جنوبى اعتراض           ،در اعتراض به اين جنايت بزرگ و در دفاع از طبقه کارگر و معدنچيان آفريقاى جنوبى               
در اعتراض به قتل عام کارگران گرسنه در مقابل سفارت آفريقاى              ،شورا همراه با ديگر نيروهاى آزاديخواه و سازمانها و احزاب چپ در سوئد              .  کرد

ما عموم آزاديخواهان و همه کسانى که از جنايت و کشتار منزجرند را به شرکت فعال در اين تظاهرات و اعالم                                 .  جنوبى تظاهرات برگزار ميکند    
 . همبستگى بين المللى با طبقه کارگر آفريقاى جنوبى فرا ميخوانيم

 

  15.30آگوستی ساعت  27روز دوشنبه : زمان

 Fleminggatan 20فريقاى جنوبى واقع در آمقابل سفارت : مکان
 

 !زنده باد سوسياليسم!  مرگ بر سرمايه دارى
 

 استکهلم –شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 
 ٢٠١٢اوت  ٢١



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٢صفحه     

. اخبار پشت اخبار می آيد                          
تريبونهای نوکر و کارگزار                     

. سرمايه با تالش و جديت درکارند     
کوهی از دروغ و جعل اخبار                  
انباشته اند و رسالتشان دروغ و             

پرده های نمايش و         .  رياکاريست
سرگذشت تلخ و خونبار انسانهای        
در زنجير هر يک از پس آن                     

هر .  ديگری می آيند و ميروند             
کدام تلخ تر، فجيع تر و ناگوارتر           

 . از ديگری
 

مجری کودن و ابله و حراف و قلم         
به مزد بی بی سی نشخوار می                
کند، ناگهان بر صفحه تلويزيون            
بی بی سی نقش می بندد، افريقای         

انواع پليس   ...  جنوبی، ماريکانا و   
ضد شورش در غالب دسته های            
دهها و صدها نفری تا دندان                      
مسلح، آتش مسلسلها همچنان می          
کوبد و درو می کند کارگران را،          
کارگرانی که تنها سالحشان                     
دستهای خالی و اعتراض                           
برحقشان برای احقاق يک زندگی       

صحنه ها می   .  شايسته انسان است  
آيند و می روند، احساس گيجی               

. نه، اما واقعی است                 .  ميکنم
کارگران اعتصابی در خون و                

. مبارزه می غلتند و جان می بازند      
در پارس خودرو و خاتون آباد هم        

... اين صحنه ها را ديده بودم و               
. صحنه ها می آيند و می روند                 

يکی از مشاورين کنگره آفريقا را        
به بی بی سی آورده اند تا افکار               

تا .  جهانی مهندسی و هدايت شود        
. مساله ماستمالی و روتوش شود          

علت :  جناب مشاور می فرمايند         
اختالف و درگيريها، علت کشتار         
کارگران از قرار اختالفات سران       
اتحاديه های کارگری با همديگر و      

می فرمايند  !  با دولت محترم است    
اتحاديه های قبلی کارگری بهتر            
بودند چرا که با دولت و سرمايه             

 

 دنيا در چنگال خونين سرمايه
 هر جهنم ديگریو از آذربايجان تا ماريکانا 

 
 کامران پايدار

دارن بيشتر اهل مدارا و                      
اون وقتها        .  معامله بودند       

مشکلی نبود تا به اين                              
داستانهای خونين منتهی                      

ولی حاال اتحاديه های      ...  شود  
شايد از   .  جديدی پيدا شده اند        

آسمان و با شيطان نازل شده              
هرچه هست اينها بانی و          .  اند

باعث و مقصر خون                               
کاهش ساعت کار و    .  کارگرانند

افزايش دستمزد و رفاه و                     
مسکن و بهداشت و آموزش و          

اين خواسته   .  درمان ميخواهند  
های شيطانی مال همين اتحاديه      
های کذايی و همين کارگران            
کذايی تحريک شده است که در       

 . خون غوطه می خورند
 

پليس هم بی گناه است چون از         
قانون و امنيت و جان خودش            

تازه زوما هم   .  دفاع نموده است  
فرموده اند کميته حقيقت ياب            

تصويرها ...  تشکيل می دهند و    
. هی می آيند و هی می روند              

کمی آنطرف تر، راه چندان              
دوری نيست، راست می گويند       
به همت و حسن ارتباطات دنيا        
ديگر دهکده کوچکی است،              
البته نه، شايد به همت و حسن           
هم طبقه ای و هم سرنوشتی ما         

از !  کارگران و بردگان مزدی      
اينجا تا آنجا يا تا هر جهنم                    

حاال .  ديگری راهی نيست           
ديگر ما همه بردگان اسير مزد       

از اينجا تا آنجا يا تا       .  و دربنديم 
هر جهنم ديگری به همديگر             

نه، اصال      .  زنجير شده ايم          
زنجيرمان کرده اند، دير زمانی     

. است به زنجيرمان کرده اند            
همدرديم و هم سرنوشت، نان و      
مسکن، آزادی و رفاه و زندگی       

صحنه ها می آيند    .  شعار ماست 
و می روند، بی بی سی،                       

٢۶٨شماره   
آمريکا، صدای و سيمای حکومت           
وحوش اسالمی، آذربايجان شرقی          

... اهر، هريس، ورزقان و           ،لرزيد
نميدانم شايد هر جای ديگری،                     
صحنه ها زياد است و تاريک در               
زندگی، خانه های سست و بی                     
امکان، هزاران انسان، هزاران                 
اميد، هزاران زندگی و بسيار                      
دستهای پينه بسته در پای دار قالی            
در اينجا در اين گوشه آرام و                         

اصال نبايد  .  خاموش مدفون مانده اند    
اين مشيت و خواست         .  نگران بود  
شايد کفران نعمت اينها       .  الهی است  

را هم بسان قوم لوت در زمين فرو            
روح سياه مالتوس بر         .  کرده است  

فراز ويرانه های مرگ می گردد،            
می چرخد و شيهه می کشد جمعيت          

شب، شب بيست    .  کمتر زندگی بهتر   
حاال ديگر    .  و يکم رمضان است          

شمشير کاری ابن ملجم مرادی بر             
فرق علی علمدار فرود آمده، کار              

تلويزيون حکومت     ...  تمام است         
اسالمی از درد علی همچنان زوزه          

صحنه ها می   .  کشان به خود ميپيچد    
اخباری از کمک و     .  آيد و می روند    

امداد و نجات نيست، شهر ها و                   
مناطق آواره شده در خاموشی، در          
تاريکی محاصره شده و اوباش                  

. اسالم به سرقت و دزدی مشغولند           
پولها و کمک های مردمی شايد از           
طريق امدادهای غيبی از صحنه               

اما سرما، اما          .  غيب می شوند         
مرگ، اما آوار و بيماری همچنان            

 . کار خودش را ميکند
 

دنيا دنيای کوچکی است کمی                       
آنطرف تر در سوريه جنايتکاران            
جنگی کودکان خردسال را بر روی        

کودکان .  تانکهای جنگی نشانده اند       
هراسان و وحشت زده ای که با                   

فرياد و ضجه در انبوهی از                     
هجوم شلکيک توپخانه ها و بمب         
افکنها وجودشان گوشت دم توپ          

در انبوهی از هياهوی       .  می شود  
جنگ و تباهی پودر می شوند و             

دهها هزار انسان      .  نابود ميشوند  
آواره و سرگردان و درمانده در            
چادرها در اردوگاهها در ترکيه و       
لبنان در جايی که حتی شايد آبی            

سوريه .  هم برای نوشيدن نباشد         
کمی آن  .  جغرافيايش کوچک است  

طرف تر، شايد ديروز شايد فردا          
و يا هر روز سگی ديگری صدها        
نفر اجساد شکنجه شده، مثله شده،       
سوخته شده، متالشی شده را از             
گورهای دسته جمعی بيرون می          

. جای چندان نگرانی نيست     .  کشند
نيروهای صلح سازمان ملل در             

کمی اونطرف   .  همه جا مستقرند     
پرچم نژاد و     ...  تر در قامشلی و      

. قوم گرايی را در باد کرده اند                
شکمهای گرسنه و چهره های بی         
رنگ و فرتوت، فقر و نکبت و              
بدبختی، جای چندان نگرانی                  

پرچم نژاد و قوم گرايی را        ،نيست
در باد کرده اند، زنده باد خاک،             

 ... زنده باد پرچم و
 

اين دنيا هرگز دنيای من و تو                   
ميدانی؟ از آذربايجان تا           .  نبوده

ماريکانا تا هر جهنم ديگری در            
اين وطن هرگز برای         .  زنجيريم

نه .  من و تو وطن نبوده است                
پرچمش، نه خاکش، نه غرور و           
عظمت پوشالی خدايان و                           

ما "  وطن"تنها     .  فرمانروايانش
رفاه و آزادی و خوشبختی و                    

 . * حرمت انسانهاست

 

وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه 
ما خواهان انقالب . چيز ميخواهد و چه چيز نميخواهد

کارگرى عليه کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه 
. سرمايه دارى هستيم  

 ما خواهان انقالب کمونيستى هستيم که 

! جامعه موجود را از بنياد دگرگون ميکند  
 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٣صفحه     

اگر به زلزله ای که چند روز پيش        
استان آذربايجان شرقی را به لرزه      
درآورد از صدا و سيمای                            
جمهوری اسالمی توجه و نگاه               

به واضح ميبينيم که رسانه            ،کنيم
های تبليغى حکومت مرتجع                    
اسالمی شرايط و تصاوير و                     
صحنه هايی را نشان ميدهد که از         

که خود    ،ديد وی عمق فاجعه است    
آن گوشه ای از فاجعه ميتوان                   

 2/6زلزله ای با قدرت    ،نامش برد
درجه ريشتر که جان بيش از                   
سيصد نفر از انسانهای رنجيده و          
کودکان و زنانی را گرفت که                   

 ! مشغول چيدن فرش بودن
 

اين تصاوير درعين حال نشاندهنده   
شرايطی از زندگی اين انسانهای          

 21زحمتکشی است که در قرن             
داخل خانه هايی هستند که اگر                
زلزله ای وجود نداشت و جانشان         
را نميگرفت درعين حال مرگ              
تدريجی در اين شرايط و خانه                 
های کاه گلی که هيچگونه                           
استانداردی ندارد کمتر از وقوع           

صدا و سيما       .  خود زلزله نيست     
زمانی که شرايط را نشان داد                   
زاويه جالب توجه اين بود که از             
تخريب صد در صدی خانه هايی          
که محصول فقريست که جمهوری      
اسالمی برای مردم به ارمغان                
آورده است تصوير برداری                     
ميکرد که احساسات مردم را                   
تحريک کند که مردم به کمک                 

مبادا .  زلزله زدگان بشتابند               
حکومت سرمايه داری و ضد                  
بشری جمهوری اسالمی چندرغاز    
از خود هزينه بکند تا از هزينه                
خود که صرف حزب اهللا و ارتش         
آدمکش سوريه و کل اراذل و                   
اوباش تروريسم اسالمی در جهان       
برای اهداف کثيف و فوق                           

. ارتجاعيش بکار برده کم نشود            

 

 : عمق فاجعه
 زلزله است يا جمهوری اسالمی؟

 
 سهند رازانی

تنها کاری که جمهوری                        
اسالمی طی اين چند روز                   
انجام داد با توجه به ايدئولوژی       

گداپروری          ،کثيف اسالمی        
اسالمی را آپديت کرده و از               
خدا طلب آمرزش و دعا کنند            
که از اين آزمايش الهی بقول            

! خودشان سربلند بيرون بيايند       
 ! واقعا جای شرم است

 
البته نفس کار انسان دوستانه            

و بدون    مردم قابل تحسين است    
اين کمکها وضع زلزله زدگان        

اما واقعيت   .  از حاال بدتر بود       
اينست که جمهورى اسالمى             
بجز سانسور و دزدى و قرق            

همين .  نظامى کارى نکرد           
عملکرد و سياست جمهورى            
اسالمى و حرفهاى خرافى شان      
نشان ميدهد مردم طی بيش از          
سه دهه زندگى تحت سلطه                
جمهوری اسالمی شرايطی              
همچون وقوع زلزله و بدتراز         

پس حکومت   .  زلزله داشته اند    
واقعا چه نقشی دارد؟ به چه               
دردی ميخورد؟ جمهوری                 
اسالمی تا حدی وقيح و ضد               
بشريست که مطمئنا اول کاری       
که به ذهنش خطور کرده اين            
است که آمار کشته شدگان را           
دقيق حساب کند که يارانه شان        
را از ماه آتی قطع کند که مبادا         
اشتباها به حسابشان ريخته                

آنهم يارانه ای برای يک       !  شود
ماه که تنها هزينه يک روز                

 ! نميباشد
 

اين واقعيت حکومت اسالمی           
بيتفاوتی حکومت            .  است

اسالمی نسبت به فاجعه انسانی       
که به وقوع پيوست برای کسی       
که کرامت انسانی داشته باشد          

خارج از اين         .  پنهان نيست    

٢۶٨شماره   
حکومت اسالمی دراين شرايط                  
بفکرجمع کردن آبروی ريخته شده          
خويش است که يکی از فسيلها و                
جنايتکارهای حکومت به نام نوری        

که انگارهمه منتظر                       ،همدانی
شخصيت انگل صفت و بيخاصيتش       

از طريق رسانه هايشان با             ،هستند
آب و تابی اعالم ميکنند که مبلغ دو           
ميليون تومان به مردم زلزله زده               

؟ پولی که اوآل از      !کمک کرده است  
طريق استثمار و چاپيدن روزافزون      
مردم در کيسه دارد و دوما مبلغ دو           

ميليون تومان که ارزش ماديش            
در حکومت ورشکسته جمهوری        
اسالمی بديهيست و الزم به                      

در حاليکه اين      !  توضيح نميباشد  
مفتخور مبلغ دويست ميليون                   
تومان جايزه برای حکم ارتداد               

 !!! شاهين نجفی هزينه ميکند
 

زلزله ی    :  براستی عمق فاجعه       
آذربايجان است يا جمهوری                    

 اسالمی؟

 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

 

 کانديداهاى ليست 
 کنگره دوم حزبانتخابات سراسرى 

 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
 نادر رضا نژاد -٣٧
 مهرداد کوشا -٣٨
 مريم نريمانى -٣٩

 

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 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢۴صفحه    ٢۶٨شماره    

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

 

روز قدس در تورنتو به صحنه مقابله با جمهوری 
 !اسالمی و حزب اهللا تبديل شد

اوت، روز قدس در تورنتو به روز مقابله و افشاگری عليه جمهوری                   ١٨روز  
در اين روز نيروهای چپ و اپوزيسيون در مقابل         .  اسالمی و حزب اهللا تبديل شد     

نيروهای حزب اهللا و طرفدار رژيم اسالمی در يك صف مستقل محوطه مجلس                 
 . ايالتی انتاريو را به صحنه يك ضد تظاهرات قدرتمند تبديل آردند

 

مردم فلسطين و با پيروی      "  قيموميت"هر سال جريانات اسالمی و حزب اهللا به           
از فرمان خمينی، اين سمبل ترور و جنايت مذهبی و با برافراشتن پرچم                                  
جمهوری اسالمی و عكس خمينی روز قدس را گرد ميايند تا يك بار ديگر ضمن               
اشاعه تنفر مذهبی و نژادی عليه يهوديان، عرض اندام سياسی آرده، از                                 
يكطرف مسئله فلسطين را هر چه بيشتر بغرنج و الينحل نموده و از طرف                            

در .  ديگر مدعی سهم بيشتری در قدرت چه در منطقه و چه در غرب گردند                       
اجتماع امسال اين جريانات ارتجاعی با سرمايه های رژيم اسالمی در سطح                       

چرا آه طرفداران   .  استان تمام نيروهای خود را بسيج آرده و  به ميدان آوردند               
اسرائيل نيز تمام تالششان را آرده بودند تا مانع اين اجتماع شده و اعالم آرده                     
بودند آه در صورت برپائی اجتماع حزب اهللا ايها يك ضد تظاهرات بزرگی                        

 .  برپا خواهند آرد
 

نيروهای آمونيست و اپوزيسيون رژيم اسالمی نيز از قبل اعالم آردند آه اجازه     
نخواهند داد آه تورنتو به جوالنگاه رژيم جمهوری اسالمی و ستون پنجم آن بدل              

حزب اتحاد آمونيسم آارگری نيز ضمن افشای سرآوبگريهای مردم                       .  شود
فلسطين توسط دولت اسرائيل و بی حقوقی اين مردم تحت حاآميت دولت راست               

. و نژادپرست اسرائيل همه مردم را به شرآت در اين تظاهرات فراخوانده بود                 
مرگ بر   "از اين رو صف مستقلی از نيروهای پرو اسرائيلی با پرچم های                          

دو دولت  "،  "زنده باد همسبتگی مردم فلسطين و اسرائيل         "،  "جمهوری اسالمی 
در "  نه به تروريسم اسالمی و نه به تروريسم دولتی            "و  "  مستقل راه حل است    

محوطه مجلس و در مقابل جريانات اسالمی گرد آمدند و آل اجتماع را با                               
در تمام طول دو ساعت تظاهرات،        .  حضور فعال خود تحت الشعاع قرار دادند        

اجتماع آننده الينقطع با شعارهای مرگ بر جمهوری اسالمی، سفارتخانه های                
رژيم ترور بايد بسته شود، حزب اهللا بر گم شو، خمينی جالد است، شرم بر                           
دولت آانادا، دو دولت متساوی الحقوق راه حل است، نه به تروريسم اسالمی و                 

. نه به تروريسم دولتی به فارسی و انگليسی توجه وسيعی را به خود جلب آردند              
تعداد قابل توجه ای به اين اجتماع پيوسته و سمپاتی و هم نظری خود را اعالم                      

در يكی از صحنه های پرشور اين تظاهرات يكی از تظاهرات آنندگان                .  آردند
توانست يكی از دو پرچم رژيم اسالمی را از دست يك حزب اللهی گرفته و پاره                 
آرده و بر زمين بياندازد تا مردم بروی آن راه بروند و لگد بكوبند و اين خود                        

اين در حالی بود آه     .  موجب شور و هيجان بيشتری در صف تظاهرآنندگان شد         
پليس و نيروهای امنيتی تمام محوطه را به قرق خود درآورده و ديوار انسانی                     

اين تظاهرات يكبار ديگر     .   قطوری در اطراف حزب اللهى ها شكل داده بودند           
نشان داد آه نيروهای چپ و سرنگونی طلب يك لحظه حضور رژيم و عواملش                

 .را تحمل نخواهند آرد و اجتماع آنها را به ضد خود بدل خواهند نمود
 

 !حق مسلم مردم فلسطين است آه دولت مستقل خود را داشته باشند

دو دولت مستقل و متساوی الحقوق برای مردم اسرئيل و فلسطين خواست 
 !نه به تروريسم اسالمی، نه به تروريسم دولتی! بشريت مترقی است

 !زنده باد سوسياليسم! مرگ بر جمهوری اسالمی
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری ـ تشكيالت آانادا
 ٢٠١٢اوت  ١٩

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

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

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

 

از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را                    
از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل                               .  آاست

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              

بايد رژيمی را   .  ما است، يعنی نظام سرمايه داری را از بين برد            
آه حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت                         

 . ماست  به زير آشيد

 

 !زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست
 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه

 


