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 سياوش دانشور

 

  ،به کارگران کمونيست و سوسياليست
 

 !شوراهاى کارگرى را برپا کنيد
 

 و در متن تحوالت      ۵٧ بهمن   ٢٢در آستانه سالروز قيام        
سياسى ایران نقش بازیگران اجتماعى آندوران بيش از              

اگر تحوالت قبلى جامعه ایران را         .  پيش برجسته ميشود   
ناراضيان طبقات باال و جنبشهاى سياسى خانواده بزرگ          

 ۵٧ اما آنچه که انقالب        ،مشروطه رقم زدند     –مشروعه  
را از سایر تحوالت صد سال گذشته ایران متمایز                            

در انقالب  .   نقش و جایگاه طبقه کارگر در آن بود        ،ميکرد
 طبقه کارگر جوان و شهرى در کشورى تازه                             ۵٧

. صنعتى با شوراهایش پا بميدان مبارزه سياسى گذاشت             
کارگران نفت اگرچه اولين منادیان نفى رژیم پهلوى در              

 اگرچه طبقه کارگر با           ،سطح علنى و توده اى بودند             
اعتصاباتش در سرنگونى رژیم سلطنتى مهمترین نقش              

 اما خود و شوراهایشان اولين قربانيان ضد            ،را ایفا کرد   
ضد انقالبى که ماموریت داشت         .  انقالب اسالمى بودند    

 انقالب را درهم           ،دستگاه سرکوب را بازسازى کند              
 . چپ برهاند" خطر" و نظم سرمایه را از ،بکوبد

 

یکبار دیگر ایران وارد تحوالتى برگشت ناپذیر شده                     
اگر .  جمهورى اسالمى سرمایه در پایان خط است        .  است

امروز یک مسئله مهم پيروزى بر ارتجاع اسالمى و                    
 مسئله مهمتر برسر آینده          ،پائين کشيدن پرچم آن است         

آیا آینده قرار است تکرار گذشته با            .  جامعه ایران است   
بسته بندى جدیدى باشد؟ آیا قرار است در پس انقالبها و               
قيامها و جانفشانيهاى نسلهاى متمادى بازهم حاکميت                   
ارتجاع سرمایه خود را بازسازى کند و کماکان در بر                  

 اینبار   ،پاشنه استثمار و فقر و اختناق بچرخد؟ یا نه                       
ميتواند و باید این تاریخ را براى هميشه ببندد و با پایان                 
جمهورى اسالمى سرمایه داران جامعه اى مبتنى بر                    

 آزادى و شکوفائى همگان ایجاد کند؟ 

  ،يادداشت سردبير

 

  بهمن و صف جديد شکست خوردگان٢٢
 در حاشيه نظرات کوروش مدرسى

 ١٣صفحه آذر ماجدى                                                     

 

 !ترستان از چيست مزدوران
 

 ١٨صفحه پروين کابلى                                                    

 پيرامون مسائل گرهی 
 سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر

)١( 

۵صفحه هيئت دائر دفتر سياسى حزب                                                          

٢صفحه   

ران                   ،نامه به وزیر خارجه کانادا    :   در صفحات ديگر   ه ای طق ن ه حزب در م  پخش اطالعي
ران             ، پروژه خطرناک گاز زدن در خط نفتى آغاجارى        ،خودرو کو پرس ای ت  کارگران ای
کو                      ، کارگران عسلویه پيروز شدند    ،خودرو پ ران ه ارگ ده ک رداخت نش زدهاى پ م  ، دست

يک      ،تراکتور سازى  ان ک مشک                           ، جنرال م دی ان و ان ه ه حزب در اصف ي  ، پخش اطالع
 اجتماعات  ، تظاهرات در مقابل مناسک اسالمى در لندن،سخنرانى هما ارجمند در پالتاک 

 .  و ستون آخر ....  ، نامه ها، بهمن در لندن و استکهلم و گوتنبرگ٢٢بمناسبت 

  بهمن٢٢بيانيه حزب بمناسبت سالروز 

 

 " شوراى موقت کارگران ذوب آهن"در باره 
 

 ١١صفحه نسرين رمضانعلى                                            

 

  تشابهات و تفاوتها، رنگها،پرچمها
 

 ١۶صفحه مهدى طاهرى                                                 

 پيام تسليت حزب بمناسبت درگذشت يداله خسروشاهى 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پيروزى کارگر و کمونيسم دراین       
 ،تحوالت اجتناب ناپذیر نيست              

کليه نيروهاى       .  حتمى نيست      
 طرفداران  ،طرفدار وضع موجود   

جامعه طبقاتى با پرجمهاى                       
مردمساالرى و دمکراسى و                   

 تالش دارند    ،جمهورى و سلطنت   
بار دیگر سر سرمایه دارى را به         
سالمت از تند پيچ تحوالت سياسى   

همه نيروهاى کمپ      .  عبور دهند  
بورژوازى در قدرت و در                       
اپوزیسيون به نيروى طبقه کارگر      

خود نياز  "  سياهى لشکر "بعنوان  
" کارگران ميهن  "همه به      .  دارند

که قرار است چرخ استثمار و                
بردگى را بچرخانند در پيامها و            

همه .  سخنرانيهایشان سجده ميکنند  
کارگر را تاریخا ضميمه اهداف          
ضد کارگرى خود کردند و                       

و هرچه احتمال سقوط           .  ميکنند
رژیم اسالمى بقدرت مبارزه                  

 بذل توجه      ،انقالبى باالتر ميرود     
و "  صنف کارگر     "اینان به            

در "  مطالبات صنفى کارگر           "
خدمت اهداف بورژوائى بيشتر            

 . ميشود

 

 !آنچه که بايد هر بورژوا بداند

نيست و صرفا      "  صنف"کارگر   
و اقتصادى     "  صنفى"مطالبات     

کارگر یک طبقه مهم و             .  ندارد
گسترده و تعيين کننده در نظام                
سرمایه دارى چه در ایران و چه          

منشا .  در هرجاى جهان است             
کوبيدن کارگر و سازمانهایش و           
ممانعت از اتحاد و تشکل و                      

. تحزب سياسى اش همينجاست            
اگر کارگر کار نکند کثافت از سر       

اگر .  و روى همه باال ميرود                
کارگر کار نکند مملکت ميخوابد         
و باد فيس و افاده بورژواها خالى         

اگر کارگر کار نکند               .  ميشود
منبعى الیزال براى استخدام                    
مزدور و سرکوبگر و چرخاندن          
بورکراسى و ماشين دولتى                      

اگر .  بورژواها باقى نميماند             
کارگر متحد شود و اراده طبقاتى         
اش را نشان دهد دودمان سرمایه         

هر بورژوا و نو        .  بر باد ميرود    
کيسه تازه بدوران رسيده و بچه             

 

 

 ...شوراهاى کارگرى را برپا کنيد

 که  ،حاجى تحصيل کرده در غرب       
بعد از چند دهه تازه عبارت                          

بگوشش خورده      "  جامعه مدنى     "
 باید خوب بداند اینبار                          ،است

نميتوانند کارگران را به لشکر و               
هوراکش اهداف ارتجاعى شان                

کارگران بعنوان یک       .  تبدیل کنند   
 یک راه حل و یک آلترناتيو           ،طبقه

سياسى اند و دورى و نزدیکى هر            
جریان سياسى با اهداف طبقه                      
کارگر با تالش و دفاع مشخص و             
بدون ابهامش از راه حل کارگرى            

کارگران اگر       .  مشخص ميشود      
 گرفته باشند     ۵٧درسى از انقالب        

اینست که اینبار اجازه ندهند                        
نيروهاى طرفدار نظم سرمایه دارى     
بار دیگر دستگاه ستم و استثمار و            
فالکت را روى دوش آنان بازسازى      

اینبار بورژواها نباید روى           .  کنند
" کارگران ميهن  "کارگران بعنوان      

. و بردگان بازار داخلى حساب کنند       
 .  این دوران گذشته است

 

 !سنگرهاى کارگرى را برپا کنيم

قدرت طبقه کارگر در تشکل و                   
کارگر منفرد ممکن      .  اتحاد اوست  

است بعنوان شهروند در هر                         
اعتراض و تظاهراتى شرکت جوید       

اما قدرت   .  و هر شعارى سر دهد         
کارگر بعنوان یک طبقه در                          
سازمانهاى حزبى و توده اى و راه          
حلى است که براى آزادى در مقابل        

برخالف .  کل جامعه قرار ميدهد          
پوپوليستها و توده ایها و سبزهاى             
حکومتى که کارگران را به صفوف      

و یا طرح مطالبات         "  همه با هم     "
فرا " توليد ملى"و دفاع از " صنفى"

 ما کمونيستهاى کارگرى        ،ميخوانند
بر استقالل سياسى و حزبى طبقه             
کارگر در مصاف با ارتجاع                        

استقالل .  اسالمى تاکيد ویژه داریم       
سياسى طبقه کارگر یعنى داشتن               
سياست و تاکتيک و استراتژى                  

 ،روشن طبقاتى براى آزادى جامعه       
یعنى برخوردارى از حزب سياسى       
کارگرى با برنامه و اهداف                          

 یعنى تبدیل شدن به یک            ،کارگرى
آلترناتيو معتبر و مطلوب در مقابل         

 ،آلترناتيوهاى رنگارنگ بورژوائى    
یعنى قد علم کردن بعنوان رهبر سر       

١٣٨شماره   
و کارگر     .  سخت آزادى جامعه        

نميتواند در قامت یک طبقه و                   
بعنوان یک آلترناتيو سياسى علم           
کند مگر اینکه سنگرهاى طبقاتى         

. خود را ایجاد و تحکيم کند                        
شوراهاى کارگرى در کنار تشکل      
سياسى و حزبى طبقه کارگر یک          
رکن مهم قدرت کارگرى در هر            
مصاف سياسى و هر جدالى براى        
تحقق مطالبات فورى طبقه کارگر       

امروز وقت آنست همه جا         .  است
 ،شوراهاى کارگرى را برپا کنيم          

توده کارگران معترض و گرسنه          
را در مجامع عمومى کارگرى به         

 و شيپور ابراز             ،صحنه بکشيم    
وجود علنى و توده اى طبقه                       
کارگر سوسياليست را در مقياسى        

 . وسيع بصدا درآوریم

 

 !رهبران کارگرى پيشقدم شويد

تردیدى نيست که با شکستن درجه       
اى از اختناق همه جا سازمانهاى           

. مستقل کارگرى ایجاد ميشوند               
ایران جزو کشورهائى است که             

 سنت عمل مستقيم       ،سنت شورائى  
 در آن قدرتمند و ریشه           ،کارگرى
اما مسئله آمادگى کافى      .  دار است 

براى چنين شرایطى و نزدیک               
کردن چنين شرایطى با عمل                    

 . آگاهانه انقالبى و نقشه مند است

 

تشکل توده اى کارگرى نميتواند            
مخفى "  کميته کارگرى "مانند فالن   

مبارزه کارگرى مبارزه اى       .  باشد
علنى و مشروع است و تشکل                 
توده کارگران طبق تعریف باید              

هر گونه ميدان دادن به     .  علنى باشد 
سنتها و روشهائى که پشت پرده و         

نمایندگى "به بهانه اختناق حکم              
را براى خود صادر           "  کارگران
 تنها به قيچى کردن تالش         ،ميکنند

کارگران در خدمت ایجاد                           
تشکلهاى توده اى طبقه کارگر                

این واقعيت که          .  ضربه ميزند    
جمهورى اسالمى هر اقدام و                    
تحرک کارگران را وحشيانه                   

سنت سرکوب ميکند نباید مجوز           
ريش سفيدى و رهبرى در سايه و       

تشکل توده    آنهم در مورد          مخفى
رهبران .   شود        اى کارگرى        

کارگرى و کارگران پيشرو و                  
کمونيست باید پيشقدم شوند و با               
تدارک برپائى شوراها و تسهيل            
ابراز وجود توده اى و مقدور و               
علنى کارگران مانع رشد سنتهاى         

انحرافى در درون طبقه کارگر         
 .   شوند

 

 !کليد مجمع عمومى است

کارگران همواره در صنایع و            
مراکز مختلف از جمله در                    
هنگام اعتراض و در حين آن به        
سنت مجمع عمومى متکى                    

مجمع عمومى سنتى         .  ميشوند
جاافتاده و قدیمى در ميان طبقه          

اما این تصور         .  کارگر است    
اشتباهى است که مجمع عمومى       
تنها در زمان اعتراض قابليت           

مجمع عمومى ظرفى است    .  دارد
که در هر مورد که کارگران               

 و نه صرفا روز      ،تشخيص دهند 
 ميتواند و باید تشکيل        ،اعتصاب

مجمع عمومى راه متحد         .  شود
کردن و متحد نگهداشتن توده              
کارگر است که منفعت واحدى           

مجمع عمومى   .  را دنبال ميکند     
رکن اصلى شوراى کارگرى             

شورا یعنى مجمع عمومى     .  است
منظم با دخالت توده کارگران             

حتى اگر         .  واحد مربوطه        
شوراهایمان را اعالم کنيم و                
معضلى بنام اختناق رفع شده              

 شوراى پایه یا شوراى               ،باشد
کارخانه تنها ميتواند به مجمع             
عمومى منظم متکى باشد و                  
دراین مجامع عمومى است که           
کارگران اراده شان و                               
تصميماتشان را اعالم ميکنند و        
اجراى آن را به نمایندگان                      
منتخب و قابل عزل خود                        

بدون مجمع عمومى و    .  ميسپارند
اتکاى منظم به دخالت مستقيم و   

 شورا صرف         ،مستمر کارگر    
یک نام است و درخود هيچى را       

 . بيان نميکند

 

وضعيت عينى طبقه کارگر در         
مراکز مهم صنعتى وضعيتى             

اعتراض و      .  انفجارى است      
نفرت از سرمایه دار و کارفرما        

هيچ زمان   .  جماعت موج ميزند    
به اندازه امروز امکان و شرایط       
اعتراض توده اى کارگران                 

تنها ابزار    .  فراهم نبوده است       
حکومت اسالمى سرمایه داران       
هنوز سرکوب بوسيله نيروهاى       
حراستى و جاسوس هاى خانه           

 و   ،کارگرى و شوراى اسالمى       
همينطور گرفتن شمشير اخراج       

٣صفحه و بيکارى        



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

باالى سر ميليونها کارگر گرسنه است که حتى        
در چنين شرایطى کارگر را     .  قرارداد هم ندارد  

به مرگ گرفته اند تا به تب راضى شود و                     
ماکزیمم پشت خانه کارگر و موسوى و سبز              
حکومتى و شعارهاى ناسيوناليستى بخشى از          

این ابزارهاى   .  بورژواها و کارفرماها برود       
کهنه و ارتجاعى براى کارگران فاقد ارزش              
اند و فضا بيش از پيش براى ابراز وجود                      

. مستقل و رادیکال کارگران آماده ميشود                    
امروز گسترش جنبش مجمع عمومى کارگرى      
نه فقط تنها شرط برپائى شوراهاى واقعى                 
کارگرى است بلکه شرط مهمى براى ممانعت         
از کشيدن کارگران پشت شعارهاى                                 
ناسيوناليستى و اسالمى به نفع جناحى از                  

 . حکومت يا اپوزيسيون بورژوائى است

 

مجمع عمومى اجتماع طبيعى کارگران برسر         
هر معضل و مشکلى است که به کارگران                   

مجمع عمومى شوراى اعالم         .  مربوط است  
 .نشده کارخانه در تناسب قواى فعلى است                

مجمع عمومى فعال ميتواند از معرفى                             
نمایندگان کارگرى براى اجتناب از دستگيرى        
امتناع کند و بویژه اعتراض و تجمعش را                   

.  پيش ببرد   اعتراض جمعى کارگران   بصورت  
اما سازماندهى مجمع عمومى و دامن زدن به           
جنبش مجمع عمومى کارگرى در مراکز                    
مختلف تنها ميتواند با اتکا به فعاليت آگاهانه              
رهبران و پيشروان کارگرى صورت گيرد که        
برپائى شوراهاى کارگرى را هدف فورى                 

نه کميته هاى مخفى           .  خود قرار داده اند          
 ،"ريش سفيدان کارگرى   " نه جمع      ،کارخانه

 که هر کدام      ،"هيئت هاى موسس غيبى     "نه  
شرايط فعلى و        "قرار است تحت عنوان                

جاى عمل مستقيم و مستمر توده              "  اختناق
 تشکل توده اى کارگرى          ،کارگران را بگيرد    

 تشکل کارگرى طبق تعریف بميدان               .نيست
آوردن توده کارگران براى منافع و مطالبات             

مجمع عمومى هم کليد اصلى ایجاد       .  خود است 
شوراها در وضعيت امروز و هم رکن اساسى         

کارگران .  شوراهاى کارگرى فردا هستند             
پيشرو باید پيشقدم شوند و موانع این امر را از          

تدارک برپائى شوراهاى       .  سر راه بردارند      
کارگرى امروز از مسير دامن زدن به جنبش           

کارگران کمونيست و    .  مجمع عمومى ميگذرد   
سوسياليست و پيشرو که محور تالششان را              
اتحاد و تشکل طبقه کارگر براى رسيدن به                 

 امروز  ،اهداف شریف کارگرى قرار داده اند        
باید این مهم را در مرکز توجه خود قرار                      

 زنده باد مجمع              ،زنده باد شوراها        .  دهند
 . *عمومى کارگران

 

شوراهاى کارگرى را 
 ...برپا کنيد

 

 !يداهللا خسروشاهى درگذشت
 

با کمال تاسف مطلع شدیم که یداهللا خسروشاهى از رهبران شناخته            
 صبح روز    ۵شده کارگران نفت و جنبش کارگرى ایران ساعت               

 سالگى بر اثر سکته مغزى         ۶٧ در سن     ٢٠١٠ فوریه    ۴پنجشنبه  
 . در لندن درگذشت

 

یداهللا خسرو شاهی از نسل کارگران سوسياليستى بود که پنج دهه براى اتحاد و تشکل و حقوق و                        
وى بعلت همين تالشها و مبارزات سالها از عمرش را             .  حرمت طبقه کارگر مبارزه و تالش کرد        

با مرگ یداهللا    .  در زندانها و شکنجه گاههاى رژیمهاى سرمایه دارى سلطنتى و اسالمى گذراند                    
 . خسروشاهى طبقه کارگر یکى از رهبران و فعالين دلسوز خود را از دست داد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت یداهللا خسروشاهى را به همسر و فرزندانش و به دوستان                    
 !یاد یداهللا خسرو شاهى گرامى باد. و همرزمانش صميمانه تسليت ميگوید

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٨ بهمن ١۶ – ٢٠١٠ فوریه ۵

١٣٨شماره   

 

 پروژه خطرناک گاز زدن در خط نفتى آغاجارى
 جمهورى اسالمى با جان مردم بازى ميکند

 جمهورى اسالمى وارد    ،بنا به اخبار دریافتى      
اجراى یک پروژه خطرناک نفتى شده است              
که ميتواند به قتل عامى از مردم محروم                       

 . منطقه منجر شود

 

دراین پروژه قرار است توى خط چاههاى                  
 به منظور اینکه نفت پائين                ،نفتى آقاجارى   

 ،رفته را باال بيارند و بتوانند استخراج کنند               
این اقدام در یکماه گذشته قرار بوده       .  گاز بزنند 

اجرا شود اما با مشکل مواجه شده و مهمتر                 
کسى جرات اجراى آن را ندارد و کارگران               

مسئله اینست چنين    .  تمایلى به این کار ندارند       
 یعنى گاز زدن توى این خطوط نفتى             ،اقدامى

مثل یک بمب شيميائى است و سه استان                       
بزرگ در معرض خطر نشت گاز قرار                       

این گازى که توى چاهها ميزنند اگر        .  ميگيرند
نشت کند فوق العاده خطرناک است و جان                 

 .هاى بسيارى را ميگيرد

 

 بهمن در    ١۵چهارشنبه شب و روز پنجشنبه          
ابتداى راه اندازى پروژه دو نفر در اثر نشت            
گاز روانه بيمارستان شدند و هنوز خبرى از            

 . چگونگى وضعيت و سالمتى آنها نيست

 

آدمکشان سرمایه دار با سازمان دادن پروژه            

اى فوق العاده خطرناک با جان مردم بازى                     
اگر فاجعه اى رخ دهد چيزى شبيه                   .  ميکنند

یونيون کارباید و مشابه آن و چه بسا گسترده تر           
کارگران و مردم منطقه باید هوشيار      .  خواهد بود 

اخبار و جزئيات مسئله را به اطالع                   .  باشند
عموم برسانند و با اعتراض فورى مانع از                     

جمهورى .  ایجاد وقوع فاجعه اى عظيم شوند             
اسالمى و هيچ دولتى مطلقا حق ندارد تحت                    

جان "  عمليات کشف و استخراج   "عنوان طبيعى   
 . و زندگى مردم را تهدید کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى مردم منطقه و                
بویژه کارگران را به هشيارى کامل در قبال این          

 . مسئله حياتى جلب ميکند

 

کارگران و کارشناسانى که ميتوانند در جزئيات         
فنى غير متعارف بودن و خطرناک بودن این                

 باید با اقدام مسئوالنه و       ،پروژه را توضيح دهند   
باید .  افشاگرى خود مانع یک فاجعه انسانى شوند   

مانع اجراى پروژه اى شد که خطر جدى براى             
 .   جمعيت عظيمى از مردم منطقه دارد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٠ فوریه ۶ - ١٣٨٨ بهمن ١٧



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 انقالبى عليه حکومت            ۵٧انقالب    
ديکتاتورى سلطنتى و انقالبى براى         
آزادى و برابرى و از بين بردن فقر            

مردم حق داشتند که      .  و تبعيض بود   
 فقر  ، ساواک نخواهند   ،شاه نخواهند 

 و زندگى بهترى    ،و سرکوب نخواهند  
و .  اما شکست خوردند    .  را بخواهند  

آنچه سر کار آمد دقيقا نفی تمام اين           
يک ضد انقالب   .  تالشهای جامعه بود  

 . اسالمی بود

 

مردم انقالب نکردند که به عقب                   
 کارگران براى اسالم                      ،برگردند

 زنان براى حجاب       ،اعتصاب نکردند  
و تحکيم مردساالرى و قوانين ضد            

چه سرنگون    .  زن بميدان نيامدند       
شدگان و چه بقدرت خزيدگان انقالب       

 را تحريف ميکنند چون هردو              ٥٧
تاريخا نيروئى عليه اراده انقالبى و          

 ۵٧در انقالب    .  اهداف انقالبى بودند   
نيروى طبقه کارگر و اعتصاب نفت           
کمر رژيم سلطنتى را شکست اما                
کارگران نه حزب سياسى خود را                
داشتند و نه خود را آلترناتيو قدرت            

انقالب شکست    .  سياسى ميدانستند   
خورد چون جريان ارتجاعى خمينى         

بازرگان ابتکار عمل سياسى را از         –
 –دست حرکت مدرنيستى                                 

سوسياليستى کارگران نفت درآورد و     
. مهر اسالمى به انقالب کوبيدند                  

جريان اسالمى را آمريکا و دولتهاى       
غربى سرکار آوردند که تا ديروز                

اما وقتى    .  متحد رژيم شاه بودند           
فهميدند که ديگر شاه را نميتوان                 
سرپا نگهداشت از وحشت چپ شدن        

کارگر " از وحشت شعار                ،انقالب
 ،" رهبر سر سخت ما                  ،نفت ما    

خمينى و شرکا را به مردم روی                    
دوش اپوزيسيون مرتجع ملی                       

ضد انقالب     .  اسالمی حقنه کردند        
. اسالمى ادامه حکومت سلطنتى بود       

رژيم .  دستور کارشان يکسان بود         
اسالمى کار ناتمام رژيم شاه را تمام          
کرد؛ انقالب را در خون غرق کرد و          
مصائبی را بر مردم طی سی سال                
گذشته تحميل کرد که نفسها از بازگو       

 !کردنش باز می ايستد

 

اما امروز نسل جديدى عليه حکومت       
. اسالمى با قدرت بميدان آمده است          

ويژگيهاى دوره امروز با دوران                 
نه .   در اساس متفاوت اند     ۵٧انقالب  

 ۵٧وضعيت امروز تکرار انقالب              
است و نه چهارچوبها و افق انقالب          

 برابری و    ، براى پيروزى آزادی    ۵٧
آنچه را بايد در       .  رفاه کفايت ميکند    

 و بويژه   ، تاکيد کرد  ۵٧مورد انقالب   
" دگر انديشان     "در مقابل خيل                 

اسالم   -متفرقه اسالمى و سکوالر          
زده با صداى بلند اعالم کرد؛ دفاع از      

 و دفاع از               ۵٧حقانيت انقالب           

 

 

  بهمن ٢٢در سالروز 
 ! زنده باد جمهورى سوسياليستى،نابود باد حکومت اسالمى

. حقانيت عمل انقالبى آن نسل است               
حقانيت تالش براى آزادى و نفى                      
استبداد و ارتجاع را نميتوان با نتيجه           

همين تالش تاريخى      .  آن توضيح داد     
 يعنى تالش براى            ،نسلهاى متمادى   

 ،تغيير و ساختن يک دنياى بهتر                      
روندی است که کل تالشهاى انسانها            
را براى آزادى و بهتر زيستن بهم                    

 هزار   ۵٧مردم در سال       .  پيوند ميدهد  
بار حق داشتند که شاه و حکومت                    

 همانطور که نسل          ،سلطنتى نخواهند   
امروز هزار بار حق دارند که حکومت         
اسالمى نخواهند و يوغ اسالم و                        

 . سرمايه را بدور بياندازند

 

براى پيروزى در مبارزه امروز بايد              
 را مرور    ۵٧درسها و تجارب انقالب        

پيروزى نسل امروز در گرو افقى       .  کرد
بلند و آرمانى انسانى و مبارزه اى به            
اندازه کافى گسترده براى برپائى                     

کارگران .  جامعه اى خوشبخت است          
نفت و طبقه کارگر راديکال ترين                      

اعتصاب نفت  .  بودند۵٧نيروى انقالب  
ميخ آخر را بر تابوت رژيم سلطنت                 

اما سهم کارگران انحالل و                .  کوبيد
 اعدام و کشتار        ،نابودى شوراهايشان  

 و در يک مقياس وسيعتر        ،رهبرانشان
. قتل عام آزاديخواهى در جامعه بود              

اينبار کارگران و جنبش طبقه ما براى          
پيروزى بايد يک پاى قدرت سياسى              
باشد و راه حلش را براى آزادى کل                

در .  جامعه در مقابل جهانيان بگذارد          
 ناسيوناليستهای چپ فکر        ۵٧انقالب   

ميکردند که بايد پشت جناحى از طبقه          
آنها بخشى از       .  حاکم رفت و رفتند          

" خودى"استثمارگران و بورژواها را      
ناميدند و از بازرگان ها و           "  ملى"و   

. بنى صدرها و خمينى ها دفاع کردند            
امروز همان جنبش مردم را به حمايت         
از موسوى ها و خاتمى ها و خمينى ها        
دعوت ميکند و عليه اراده انقالبى                  

. ميخواند"  خشونت"مردم روضه           
 اينبار نبايد      ، جوانان   ، زنان  ،کارگران

اجازه دهند که سازماندهندگان و                      
 ،موئتلفين حکومت وحشت اسالمى             
 ،برپادارندگان حکومت آپارتايد ضد زن    

معماران جامعه اى مبتنى بر فقر و                  
گرسنگى و فحشا و اعتياد و بيحقوقى          

 شيپور کشان فرهنگ         ،و بى حرمتى     
سنتى و پوسيده شرق زده و عقبمانده          

 بار ديگر اختناق و ارتجاع را        ،اسالمى
اين .  در قالبى جديد به مردم تحميل کنند   

ما .   است  ۵٧يک درس مهم انقالب           
اجازه نخواهيم داد که جريانات راست          

 تالش     ،پرو غربی و ملی اسالمی                 

١٣٨شماره   

ميليونها انسان آزاديخواه و برابری       
طلب را به مسلخ ببرند و بار ديگر            
ترکيبی از حکومت سلطنتی و                      
اسالمی را با بسته بندی جديدى به           

 . مردم حقنه کنند

 

" همه با هم     " انقالبى      ۵٧انقالب   
" همه با همى       "اينبار ابدا        .  بود

جنبشهاى اجتماعى و     .  وجود ندارد  
سياسى هر کدام در پس اين تحوالت        

. آينده متفاوتى را جستجو ميکنند            
 ، سمبلها ،هر کدام ميخواهند شعارها   

 و تمايالت مردم      ، خواستها ،پرچمها
را شکل دهند و ابتکار عمل سياسى        

جنبش کمونيسم    .  را بدست گيرند       
 ، سمبلها      ،کارگرى نيز شعارها             

 و آرمانهاى خود    ، خواستها ،پرچمها
را دارد و ميخواهد به تمايالت                      
وسيع مردم حول آلترناتيو کارگرى         

اين بار ما اجازه نميدهيم      .  شکل دهد 
 –جريانات راست پرو غربی و ملی         

اسالمی و چپ های سازشکار تحت        
ما را از رسيدن به         "  اتحاد"لوای   

 . اهدافمان باز دارند

 

جمهورى اسالمى را مانند رژيم                 
سلطنتى بايد با قيامى ديگر                            

اما مسئله اساسى از    .  سرنگون کنيم 
نقطه نظر ما اينست که چه در                       
پروسه سرنگونى و چه در جدالهاى      

 نفى     ،اساسى پس از سرنگونى             
جمهورى اسالمى به نفى نظم                      
سرمايه دارى بعنوان منشا کليه                 

کارگران .  مصائب امروز منجر شود    
اينبار بايد با پرچم سوسياليستى                

 ،خود براى کسب قدرت سياسى                
برپائى حکومت انقالبى کارگرى               
براى درهم کوبيدن ارکانهاى نظام           

 و برپائى يک نظام          ،سرمايه دارى  
آزاد و مرفه سوسياليستى بميدان             

اين جوهر تالش حزب اتحاد         .  بياند
 .کمونيسم کارگری است

 

 و نيروهاى متشکله آن        ۵٧انقالب  
در مقابل سم مذهب و پرچم سياه                

خيل .  اسالم سياسى واکسينه نبود         
کسانى که در مقابل حجاب سر                     

 سرکوب        ،تعظيم فرود آوردند               
 و  ،مخالفين سياسى را توجيه کردند     

به عقب مانده ترين و انگل ترين                
قشر جامعه يعنى آخوند مکان و                 

 هنوز به         ،احترام و قدرت دادند           
اين همان جنبش    .  وفور وجود دارند  

موئتلف خمينى است که امروز از               
آيت اهللا هاى       "حجاب و اسالم و             

اينبار جنبش    .  دفاع ميکند   "  خوب
انقالبى زنانه و ضد دين و مدرنيست        
است و يک شرط پيروزيش درهم               
کوبيدن هر نوع جريان مرتجع سنتى       

ما .  و ضد زن و تاجر مذهب است              
براى پيروزى بايد نظام آپارتايد                   
اسالمى و کليه ارگانهاى قدرت                     
مذهب در قوانين و جامعه را درهم             

 .  بکوبيم و منحل اعالم کنيم

 

 ! زنان و مردان آزاديخواه،کارگران

کار اين  .  ارتجاع اسالمى رفتنى است    
اراده .  حکومت را بايد تمام کنيم               

انقالبى ما همين را تاکيد ميکند و                
رمز .  جهانيان بر آن وقوف دارند            

پيروزى متشکل شدن و قدرتمند                 
قدرت فائقه را بايد با            .  شدن است  

. قدرت آلترناتيوى پائين کشيد                      
شوراهايتان را در       !  متشکل شويد   

! کارخانه ها و محالت برپا کنيد                    
شوراها ارگانهاى مبارزه امروز و            

آزادى را  .  ارگانهاى قيام فردا هستند    
نه شاه نه شيخ نه آسمان به کسى               

آزادى امرى مادى      .  ارزانى نميکند  
است و بايد با نيروى مادى انسانهاى 

آزادى را  .  ذينفع در آن متحقق شود       
. بايد گرفت و نگهداشت و تثبيت کرد       

جنبش انقالبى طبقه ما همراه                        
ميليونها انسان دردمند و تشنه                     

 ،آزادى بايد با حزب سياسی خودش         
 براى  ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری     

 . کسب قدرت سياسى بميدان بيايد

 

 بر حقانيت      ۵٧در سالروز انقالب         
 ياد  ،عمل انقالبى اين نسل تاکيد کنيم       

جانباختگان بيشمار اين انقالب را              
 از درسهاى انقالب          ،گرامى بداريم   

 بر ضعفها و رفع                ، بياموزيم   ۵٧
 و با      ،کمبودهاى آن متمرکز شويم        

نيروئى سهمگين تر براى پاسخ                  
دادن به وضعيت امروز بميدان                     

 نهايتا با سرکوب       ۵٧انقالب   .  بيائيم
از .  درهم کوبيده شد و شکست خورد     

دل تحوالت امروز بايد انقالب سرخ          
کارگرى و يک حکومت                                      

 ! سوسياليستى قد علم کند

 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                 
اين حزب نابودى جمهورى    !  بپيونديد

اسالمى و نظام سرمايه دارى و                    
برپائى فوری يک جمهورى                           

 ! سوسياليستى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٨ ديماه ٣٠ – ٢٠١٠ ژانويه ٢٠



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پيروزی کارگر و کمونيسم در               
جدال بر سر سرنگونی رژیم                  
اسالمی و استقرار نظامی                         

 برابری و رفاه          ،متضمن آزادی   
 یک جمهوری                                ،همگان

 در گرو قدرت و              ،سوسياليستی
تشکل حزبی و توده ای طبقه                   

این ميزگرد در چند      .  کارگر است 
شماره به مباحث سياسی و                        
پراتيکی این معضل حياتی                       

 . اختصاص داده شده است
 

 بگذارید از این       :يک دنيای بهتر    
اهميت قضيه    .  نکته شروع کنيم      

در چيست؟ مگر بدون قدرت و              
تشکل حزبی و توده ای طبقه                   
کارگر و رهبری کمونيستی در             
اعتراضات جاری سرنگونی                
رژیم اسالمی ممکن نيست؟ مساله     
سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی و      
استقرار حکومت کارگری در               
گرو چه فاکتورهایی است؟                      
فراخوان عمومی حزب در این             

 زمينه چيست؟

 

 رژیم جمهوری           :علی جوادی     
اسالمی ميتواند در پس پروسه              
های مختلف در جامعه سرنگون          

ميتواند زیر فشار مردم              .  شود
ميتواند در پس                  .  فروبپاشد

اعتراضات توده های مردم در              
 ،شهرهای مختلف دچار چندپارگی   

ميتواند .   فلج و سقوط شود    ،انشقاق
در یک رو در رویی نظامی و                

ميتواند با اوج     .  جنگ سقوط کند    
گيری مبارزات فعلی و جنبش               
سرنگونی و شکل گيری شورشها      
و قيامهای شهری درهم کوبيده و          

و باالخره ميتواند    .  سرنگون شود 
در پس یک انقالب کارگری و               

هر .  قيام کارگری سرنگون شود       
کدام از این پروسه ها محتمل                  

هر کدام از این پروسه ها           .  است
ميتواند به سرنگونی رژیم                        

تحقق و      .  اسالمی منجر شود          
شکلگيری هر کدام اما دارای                 

 

 پيرامون مسائل گرهی 
 سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر
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 هيئت دائر دفتر سياسى حزب                                                       
. ملزومات و شرایط متفاوتی است          

نتایج متفاوتی را هم ببار خواهد                 
نيروهای متفاوتی را هم به           .  آورد

 .قدرت نزدیک خواهد کرد

 

آنچه مسلم است رژیم اسالمی به               
زبان خوش تسليم اراده مردم                       

بطور .  آزادیخواه نخواهد شد               
. کنار نخواهد رفت   "  مسالمت آميز "

این رژیم را نهایتا باید با زور و                  
قهر انقالبی توده های مردم                          
بپاخواسته و با در هم شکستن                      

راه .  دستگاه سرکوب اش بزیر کشيد    
 .دیگری نيست

 

به این اعتبار پاسخ به بخش اول                 
سئوال شما یک مثبت مشروط                    

سرنگونی رژیم اسالمی            .  است
الزاما منوط به قدرت گيری و ایفای       
نقش تعيين کننده و حياتی طبقه                   

. کارگر در تحوالت حاضر نيست          
. پروسه های متفاوتی ممکن اند                
. سناریوهای مختلفی محتملند                     

نيروهای اجتماعی هر کدام از این           
 ،پروسه ها و نقشی که ایفا ميکنند             

اما در هر          .  الزاما یکی نيست         
صورت قدرتگيری طبقه کارگر و         
حضورش بطور جدی بمثابه                      
نيرویی در جدال برسر سرنوشت           
قدرت سياسی یک فاکتور تعيين                

 .کنند و غير قابل انکار است

 

اما ما نسبت به این پروسه های                   
. جانبداریم.  مختلف بی تفاوت نيستيم   

مطلوب ما سرنگونی رژیم اسالمی       
در پس یک انقالب و قيام کارگری          

 ،این بهترین حالت                     .  است
 کم مشقت ترین و     ،سازمانيافته ترین 

رادیکال ترین شکل سرنگونی رژیم     
اسالمی و پایان دادن به اوضاع                 
استبدادی و فالکتبار حاکم بر جامعه       

ما تالش ميکنيم که جنبش             .  است
سرنگونی طلبانه حاضر در جامعه        
همزمان هم با رژیم جمهوری                     
اسالمی و هم با نظام استثمار                       
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گرایانه سرمایه داری تعيين تکليف     
از این رو تالش ميکنيم در            .  کند

صف مقدم جنبش سرنگونی طلبانه     
. توده های مردم قرار گيریم                     

ميکوشيم نيروی رهبری کننده و           
ملزومات اجتماعی و سياسی و               

 .سازمانی آن را فراهم کنيم

 

انجام انقالب کارگری اما نيازمند         
 قدرت گيری و              ،سازمان دادن    

ایفای نقش تعيين کننده کارگر و              
کمونيسم در تحوالت جامعه بر سر      

نيازمند .  قدرت سياسی است             
سازمان دادن قدرت حزبی و توده         

نيازمند .  ای طبقه کارگر است            
قرار گرفتن کارگر و کمونيسم در         
راس جدال بر سر قدرت سياسی            

نيازمند قطبی شدن جامعه به     .  است
نفع آلترناتيو کمونيستی و کارگری      

نيازمند گرد آمدن بخشهای        .  است
قابل مالحظه ای از مردم معترض       

ما در مبارزه برای       "  نه"به دور     
. سرنگونی رژیم اسالمی است              

نيازمند مقبوليت آلترناتيو                           
 ،سوسياليستی کارگر و کمونيسم          

حکومت کارگری و جمهوری                
.  در جامعه است               ،سوسياليستی

تاکيد ما بر تحکيم و قوام دادن به             
تشکالت حزبی و توده ای کارگر          
چه در محيط کار و چه در محيط            

 .زیست از این روست

  

از نقطه نظر ما خوشبختی و                     
سعادت همگان در جامعه در گرو        
نقش و جایگاهی است که کارگر و        
کمونيسم در این تحوالت ایفا                     

آینده را از پيش رقم       .  خواهند کرد 
تحوالت آتی هم ميتواند       .  نزده اند  

منجر به سرنگونی رژیم و یک              
تحول دست راستی در جامعه                  

در آن صورت بار دیگر              .  شود
 این بار   ،جریانات راست ارتجاعی  

 –ترکيبی از جریانات ملی                         
اسالمی و شاخه های مختلف                    

ناسيوناليسم محافظه کار پرو             
غربی قدرت را در دست                       
خواهند گرفت و بار دیگر فقر و        
فالکت و استبداد و نوعی از                 
نابرابری و استثمار را بر مردم        

و یا ميتواند   .  تحميل خواهند کرد  
منجر به پيروزی کمونيسم در            

یعنی اینکه    .  این تحوالت شود      
کارگر و کمونيسم در راس                   
اعتراضات جاری ماشين دولتی      
رژیم اسالمی و سرمایه را در            
هم شکسته و نظامی متضمن               

 رفاه و سعادت      ، برابری ،آزادی
همگان را شکل داده و مستقر              

این دو آلترناتيو پيشاروی       .  کنند
اما تحوالت جامعه    .  جامعه است 

بسته به توان و قدرت هر کدام            
از قطبهای سياسی جامعه                      
ميتواند اشکال پيچيده تر و                    
کشداری بخود بگيرد و تا شکل         
گيری یک تعادل پایدار در                    
جامعه مسيری پر پيچ و خم را            

 .طی کند

  

فراخوان ما به کارگران و تمام          
کمونيستها در جامعه این است           
که باید برای نبردهای بزرگ             

شکل دادن  .  در جامعه آماده شد     
به تشکالت توده ای و حزبی               
طبقه کارگر یک حلقه گرهی در       

کمونيسم و  .  اوضاع کنونی است  
کارگر باید در پيشاپيش مبارزه         
برای سرنگونی رژیم اسالمی           

. این شرط الزم است   .  قرار گيرد 
اما در مبارزه بر سر قدرت                  
سياسی باید آماده ترین و                         

باید .  سازمانيافته ترین نيرو باشد   
آینده .  نيروی رهبری کننده باشد     

جامعه در گرو نقش و انتخابی            
  .است که ما امروز ميکنيم

 

 به این مساله        :يک دنيای بهتر    
چگونه در      :  باید جواب داد          

شرایطی 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که یک رکن اصلی دیکتاتوری و        
سرکوبگری رژیم اسالمی متوجه      
تشکل یابی و قدرت گيری کارگر        

 ،و کمونيسم در جامعه است                    
ميتوان به تشکل های حزبی و                
توده ای کارگری شکل داد؟ آیا               
چنين توقعی یک تناقض واقعی             
نيست؟ این مساله در دوره های             
انقالبی در جامعه چه شکل و                  

 وضعيتی به خود ميگيرد؟ 

 

 در تحليل نهایی،             :آذر ماجدی    
دليل اصلی وجود دیکتاتوری                
خشن بورژوازی سرکوب طبقه          

ما شاهدیم که حتی       .  کارگر است  
در جوامعی که دموکراسی                      
پارلمانی در آنها حاکم است،                   
چگونه دولت آماده است تا                        
اعتصاب و اعتراض کارگری را       

اعتصاب .  با خشونت سرکوب کند   
 ميالدی در    ٨٠معدنچيان در دهه     

انگلستان یک مثال بسيار زنده این      
مقابله پليس با            .  مساله است     

اعتراضات کارگری در یونان در      
همين دوره اخير یک گواه دیگر           

 .است

 

در کشورهای تحت دیکتاتوری            
خشن بورژوایی، مانند ایران، هر      
نوع اعتراض کارگری ممنوع              
است و با سرکوب خشن پليس                

اما عليرغم این        .  مواجه ميشود   
شرایط ما شاهد هستيم که در                    
بسياری کشورهایی که در شرایط       
سياسی مشابه قرار دارند،                        
کارگران موفق شده اند تشکالت          
توده ای خود را، حال با                               
محدودیت های بسيار، پا بر جا              

آمریکای التين و          .  نگاه دارند    
آفریقای جنوبی در دهه پيش از              
فروپاشی نظام آپارتاید نمونه های      

در ایران  .  تاریخی این واقعيت اند    
هم طی سه دهه اخير کارگران در       
مقاطع مختلفی به تشکيل مجمع             
عمومی مبادرت کرده اند، بویژه         

. در شرایط اعتراض و اعتصاب        
اکنون مجمع عمومی بعنوان یک         
ظرف خودبخودی تصميم گيری         

کارگران .  کارگران مطرح است     
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در شرایط اعتراض یا نياز به                      
تصميم گيری سریعا گرد هم ميایند          
تا در مورد مساله معين بحث و                   

 .تصميم گيری کنند

 

بنابراین تشکيل مجمع عمومی یک        
اگر .  امر محال و غيرممکن نيست       

بتوان تشکيل مجمع عمومی را به            
یک سنت درميان کارگران تبدیل             
کرد، همانگونه که بطور مثال                    
تشکيل اتحادیه های کارگری در              
کشورهای آمریکای التين به یک            
سنت بدل شده است، آنگاه در هر              

در .  شرایطی ميتوان آنرا تشکيل داد    
شرایطی که رژیم با یک سنت جا             
افتاده درون طبقه مواجه باشد،                   
سرکوب آن برایش کار بسيار                     

و .  پيچيده تر و دشوارتری است            
تحقق این امر پيش از هر چيز از               

 –وظایف کارگران رادیکال                       
سوسياليست و رهبران پيشرو                    

 .کارگری است

 

مجمع عمومی تشکل پایه ای توده            
شوراهای .  ای طبقه کارگر است          

کارگری بر مبنای مجامع عمومی           
به .  ساخته ميشوند و به پيش ميروند      

این معنا سازماندهی تشکل توده ای        
طبقه کارگر در شرایط دیکتاتوری         
و سرکوب امر سهل تری از                         
سازماندهی کارگران در حزب                 

احزاب .  کمونيستی کارگری است      
کمونيست در شرایط دیکتاتوری              
بطور مخفی فعاليت ميکنند و بخشی      

سوسياليست   –از کارگران رادیکال    
را در خود گرد آورده اند، اما                      
گسترش عضویت حزبی در ميان            
کارگران در شرایط سرکوب و                 

 .خفقان امر ساده ای نيست

 

در شرایط انقالبی، اما اوضاع                   
یک تعریف شرایط       .  تغيير ميکند   

انقالبی، تغيير توازن قوا ميان مردم      
و رژیم، ميان طبقه کارگر و نظام            

در چنين شرایطی که     .  سياسی است 
کشمکش ميان نظام سياسی حاکم و         
توده ها اوج گرفته است، هم ایجاد            
و سازماندهی تشکالت توده ای کار       
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آسانی تری است و هم جلب و                   
جذب کارگران به حزب کمونيستی     

فاکتورهای سياسی         .  کارگری
اجتماعی در شرایط انقالبی کامال        

نه تنها دیوار              .  تغيير ميکند      
سرکوب و خفقان بشدت ترک                  
برميدارد و دیوار ارعاب فرو                 
ميریزد، بلکه توجه توده کارگران       
به سياست و به مبارزه حزبی                   

در .  سياسی بسيار بيشتر ميشود          
چنين شرایطی حزب باید با تمرکز      
بيشتری به جلب و جذب کارگران        

ما بویژه باید      .  به حزب بپردازد     
بکوشيم که بخش اعظم کارگران           
رادیکال سوسياليست را در حزب        

حزب باید به حزب         .  گرد آوریم  
در .  سياسی کارگران بدل شود            

شرایط انقالبی این امری کامال               
 .ممکن است

 

 تشکل حزبى        :يک دنيای بهتر       
طبقه کارگر چه جایگاهى دارد؟ آیا    
کارگران بدون حزب ميتوانند                 
دراین تحوالت به پيروزى برسند؟      
دیدگاههاى متفاوتى هست که                   
کارگران را از پيوستن به احزاب         

ميگویند بویژه   .  سياسى منع ميکند    
حزب سياسى کمونيستى نباید براى  

. کسب قدرت سياسى تالش کند              
رابطه تشکل توده اى و حزبى                 
کارگران چيست؟ آیا کارگران                
نهایتا باید سندیکا و تشکل توده اى        
شان را داشته باشند؟ آیا صرفا با            

ى از تشکل توده اى               ربرخوردا
ميتوان به مصاف سرمایه دارى            

 رفت؟ 

 

 بعضى بحثهاى      :سياوش دانشور  
چپ جهان سومى بحدى غير جدى       
است که پرداختن به آن فقط وقت            

از طرف دیگر     .  تلف کردن است    
در اختناق سياسى مسائل واقعى             

. آنطور که باید مطرح نميشوند              
وارونگى سرمایه دارى در جامعه      
اختناق زده تا سر حد توهمات                  
مذهبى و احکام آسمانى پيش                     

متاسفانه بسيارى که سنگ     .  ميرود
کارگر را به سينه ميزنند ميخواهند      
کارگران را کت بسته به مسلخ                

ببينيد همين      .  بورژوازى ببرند     
کسانى که به کارگران نصيحت              
ميکنند طرف احزاب سياسى                   

البته منظورشان احزاب           -نروید
کارگران را        -کمونيستى است     

دعوت ميکند تا با مطالبات                         

پشت حاج آقا کروبى و   "  صنفى"
موسوى سينه بزنند و یا با توليد          
بيشتر گردن حاجى پاسدار                   

" خودى و ایرانى     "شکنجه گر      
کارگران را   .  را کلفت تر کنند       

و "  جامعه مدنى "در توهم وعده     
که آخوند      "  تشکل کارگرى     "

خاتمى قرار بود چراغش را                
روشن کند ميبرند اما همزمان به      
کمونيستها فحاشى ميکنند و                 
براى فعال کارگرى پرونده                 

چرا؟ چون       .  سازى ميکنند      
ميدانند اهداف ناسيوناليستى هم        

. شاخه کارگرى ميخواهد                     
باید "  کارگران ميهن   "باالخره    

ایشان "  عزت ملى "جان بکنند تا    
که ترجمه طول و عرض ثروت       
طبقه سرمایه دار در ایران است       

کارگران "باید      !  بيشتر شود     
 به   ،فداکارى کنند  "  غيور وطن  

توليد " تا       ،کمتر راضى باشند      
اسم رمز توسعه سرمایه      –"  ملى

راه   –دارى و قدرت رقابت              
بيافتد و روساى بهشت سرمایه          
دارى بتوانند در خارج پول                  

باالخره باید         .  خرج کنند        
حقوق "  کارگران مسلمان ایران  "

 اضافه    ، یا کم بگيرند          ،نگيرند
 ، در آلونک باشند         ،کارى کنند   

 بچه     ،کليه شان را بفروشند              
 تا یک    ،هایشان تن فروشى کنند    

مشت مسلمان مرتجع سرمایه            
دار آدمکش بتوانند قدرت                      
جمهورى اسالمى را به رخ این        

براى این جماعت     .  و آن بکشند    
و طرفدارانشان کارگر منفرد و        
اتميزه و بيحقوق و غير متشکل         
و غير متحزب و سرکوب شده           

. و تحقير شده بسيار بهتر است          
براى اینها کارگر متشکل و                 
متحزب و مدعى قدرت سياسى         

ناگهان .  خطرناک است             
" توتاليتر"خروارى از عبارات      

و ادبيات    "  خشونت نکنيد   "و    
ضد کمونيستى به رویتان پرت          

با زبانى با شما حرف           .  ميکنند
ميزنند که گوئى از طالبان و                
خامنه اى و بوش و هيتلر                        

اما همه این حرفها و             !  بدترید
تالشها مفت نمى ارزد و کارگر        
کمونيست و سوسياليست پشيزى     

 . براى آن ارزش قائل نيست

 

اما در دنياى واقعى طبقات                   
اجتماعى از طریق جنبشها و              

احزاب 
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياسى در جامعه و سرنوشت آن         
بورژوازى انواع   .  شرکت ميکنند  

حزب و سياست براى باال تا پائين        
جامعه دارد تا قدرت و سلطه اش          

اگر جناحى نتوانست   .  را حفظ کند  
 ،اهداف کل طبقه اش را پيش ببرد      

امور را دست جناحى دیگر ميدهد      
اما نباید دست کارگران و                           

کارگران تاریخا    .  انقالبيون بيفتد   
اگر نقشى ماندگار در جامعه ایفا           
کرده اند از طریق مبارزات                    
جنبش طبقه شان و احزاب                        

طبقه .  کارگرى شان بوده است          
بدون حزب و بدون جنبش سياسى       
و حزبى یعنى عدم حضور در                
جدال سياسى و یا نهایتا حضور             
بعنوان گروه فشار طبقه                              

بخش زیادى از این        .  بورژوازى
نوع استداللها تتمه آنتى                               
کمونيسمى است که دست پخت             

آنتى .  دوره جنگ سرد است               
کمونيسم یک سالح دفاعى                       

چه از دهان        .  بورژوازى است   
طبقه حاکم در آید و چه از دهان             

یک .  گروه فشار چپش در جامعه       
کارگر .   است   ۵٧نمونه انقالب       

دراین انقالب از فداکارى و                     
مبارزه و تالش و اعتصاب و                  

. شورا و سندیکا چيزى کم نداشت       
حزبى .  اما حزب سياسى نداشت       

که نماینده طبقه در قلمرو سياست        
احزاب چپ       .  سراسرى باشد      

متفرقه ناسيوناليست و طرفدار             
آخوندها یا کمى چپ تر کم نبودند         
اما حزب سياسى کارگرى که                 
بتواند در مقابل بورژوازى جنگ       
را به نفع طبقه کارگر و راه حل             

نتيجه .  کارگرى تمام کند نداشتيم       
شکست و سرکوب و سه دهه                  

آیا قرار است بار            .  فالکت شد   
 دیگر این تجربه تلخ تکرار شود؟   

 

سوسياليسم و کمونيسم مانند                     
ناسيوناليسم و ليبراليسم و محافظه      

 گرایشى اجتماعى   ،کارى و مذهب  
جنبش .  و طبقاتى است                     

سوسياليستى تاریخا جنبش خود و       
نقد مشخص کارگرى خود را                 
داشته و احزاب سياسى مختلفى را      

سوسياليسم .  بيرون داده است           

 

 پيرامون مسائل گرهی 
 ...سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر

کارگرى حتى بدون وجود یک                   
حزب سياسى کارگرى و معتبر یک      
گرایش عينى و یک جنبش واقعى            
است که با این وعظ هاى مذهبى                
گونه تاریک فکران بورژوا نه از            
بين ميرود و نه ميشود انکارش                  

حزب کموینستى کارگرى           .  کرد
. حزب سياسى این گرایش است                

همانطور که جنبشها و احزاب                   
طبقات دارا براى قدرت سياسى                

 جنبش سوسياليستى و     ،تالش ميکنند 
حزب سياسى طبقه کارگر هم براى        

این .  قدرت سياسى تالش ميکند            
یک .  مسئله بسيار ساده اى است            

بحث ميتواند این باشد که کدام حزب  
کارگرى است و طبقه را بطور                  

 کم    ،خوب.  عينى نمایندگى ميکند      
نداشتيم احزاب متفرقه بورژوائى            
که تابلوى کارگر و سوسياليسم را            
بر سر درشان آویزان کردند اما                
دنبال منافع بخشى از بورژوازى             
بودند و یا در ائتالفى با بورژواها             
به خاکریز سرکوب کمونيسم و                  

. انقالب کارگرى تبدیل شدند                       
صحبت برسر کمونيسمى مارکسى        

صحبت برسر    .  و کارگرى است       
و گرنه    .  کمونيسم کارگرى است       

احزاب سوسيال دمکراتيک در                 
غرب و یا در دورانى احزاب پرو            
سویت هم به این معنى که بخش                  
عمده اى از کارگران را جلب کرده         

اما هدفشان  .  بودند"  کارگرى"بودند  
و سياست شان خراشى به پایه و                

ما در مورد     .  اساس سرمایه نميزد    
کمونيسمى حرف ميزنيم که                         
ميخواهد سرمایه و جامعه طبقاتى           

انتقادش به نظم موجود       .  را برچيند  
پایه اش   .  عميق و ریشه اى است          

جنبش اجتماعى طبقه کارگر عليه           
سرمایه دارى است و حزب سياسى        
اش حزب پيشروان این طبقه بعنوان      

. نوک فشرده این جنبش عظيم است       
کسى که ميگوید چنين حزبى                       

 ،نميتواند دست بقدرت سياسى ببرد       
باید جوابش را اینگونه داد که به                

 مبصر           ،شما ربطى ندارد                    
 لطفا شما بروید حيات            ،نميخواهيم

خلوت بورژوازى را آب و جارو             
 !کنيد

 

١٣٨شماره   
حزب سازمان رهبرى پيشروان           
طبقه است که قرار است طبقه را           
در قلمرو سياست سراسرى                      
نمایندگى کند و حضور جنبش                 
سوسياليستى را براى توده اهالى           
ملموس و به یک انتخاب عينى و            

تشکل توده اى    .  مطلوب تبدیل کند   
کارگرى سازمان توده اى طبقه              
کارگر است که منافع عمومى و              
اتحاد طبقه را در مقابل                                  

. بورژوازى حراست ميکند                     
هيچکدام جاى دیگرى را نميتواند         
بگيرد و هيچکدام بدون دیگرى به        

 . جائى نميرسد

 

تاریخا در ميان کارگران سنتهاى          
آنارشيستى و گرایشاتى که                        
کارگران را از سياست دور                      

نقطه .  ميکردند وجود داشته است      
اشتراک این گرایشات خلع سالح          
کارگران از تحزب سياسى و تسليم      
آنها در مواقع بحرانى به                              

کارگران .  بورژوازى بوده است      
حتى اگر در تشکل هاى توده اى             
در مقياس یک جامعه هم متحد                 

 براى وارد کردن ضربه              ،شوند
نهائى به این نظام باید جائى مانند           
حزب سياسى عمل کنند و از خود          

. حزب سياسى بيرون بدهند                      
نميشود نقد ریشه اى به سرمایه و          
مناسبات سرمایه دارى داشت اما          
کارى به کار سرمایه و قدرتش               

نميشود تبعيض و بيحقوقى    .  نداشت
و فالکت را دید و جنبشهاى                        
انقالبى و ضد تبعيض را حول                 
پرچم کارگران براى رهائى بسيج        

کارگر یا بعنوان یک طبقه        .  نکرد
و بعنوان یک آلترناتيو در تحوالت      
سياسى براى فتح قدرت سياسى              
ظاهر ميشود و یا تار و مارش                  
ميکنند و دوباره بورژوازى کرور      
کرور رهبرانش را ميکشد و                    

. سازمانهایش را نابود ميکند                   
وانگهى جنبش کمونيستى طبقه              

. کارگر بدهى اى به کسى ندارد             
بورژواها را ببينيد که با انتخابات         
تقلبى و وعده هاى پوچ تر از پوچ          
بقدرت ميرسند و هيچکدام از این          
منتقدین کارگران صدایشان در              

دولت و قانون شان همه        .  نمى آید 
عليه طبقه کارگر است و به هيچ             

نه فقط در     .  کسى پاسخگو نيستند    
ایران اسالم زده و استبداد زده                 
بلکه در آمریکاى دمکرات هم                

هر کارى         .  همينطور است        
 به هر ميخواهند     ،ميخواهند ميکنند 

 پول از جيب               ،حمله ميکنند    
کارگر درمياورند و به جيب                
سرمایه دار ميریزند و هنوز               

شخصيتهاى "و      "  عاليجنابان"
 . اند" محبوب دمکرات

 

طبقه کارگر دولتى را سرکار             
این .  مى آورد که شورائى است       

جنبش فقط نميخواهد خودش را         
آزاد کند بلکه پرچمدار آزادى            

برخالف بورژواها  .  جامعه است 
مالکيت را در انحصار اقليتى            
ناچيز نگه نميدارد و با لغو                    
مالکيت اقليتى ناچيز مالکيت را       

خوشبختى .  به عموم برميگرداند   
و رفاه و علم و سعادت و حق               
زندگى و حيات و پيشرفت و                

کارگر "  ویژه"شکوفائى را           
نميداند بلکه به همه انسانها                   

کارگر و جنبش       .  متعلق ميداند   
کموینستى کارگرى بدهى اى به       
تاریخ و به مبصران و                              

. مجيزگویان بورژوا ندارد                 
کارگر کمونيست و جنبش                     
طبقاتى و حزبى اش شرافت                

بحث تصرف قدرت   .  تاریخ است 
 استفاده از ابزار دولت         ،سياسى

بمثابه یک وسيله بسط مبارزه            
 و     ،طبقاتى در دوره انقالبى             

درهم کوبيدن مقاومت                              
بورژوازى در مقابل برقرارى         

 یک رکن اساسى            ،سوسياليسم
کمونيسم مارکس و منصور                 
حکمت و فشرده ترین بيان گذار       
از تفسير فلسفى جهان به تغيير           

معلوم نيست  .  انقالبى جهان است  
چرا همين چپ ناسيوناليست و           
گرایشات راست کارگرى با                
قدرت بورژوازى معضلى                  
ندارند و حتى بخشا دنبال آن مى        
افتند اما وقتى بحث حزب                      
کمونيستى کارگرى است همه            
مبصر ميشوند و عمال با دور              
نگهداشتن کارگران از قدرت از      

" حق ویژه و انحصارى                      "
بورژوازى دفاع ميکنند؟ در               
ایران خمينى و موسوى و خامنه       
اى و شازده ها و نوه هاى جبهه          
ملى ميتوانند در قدرت باشند اما        
کارگر و کمونيسم نميتواند؟                 

. دوران این بحثها گذشته است           
کارگران باید در ایندور صرفا          
براى پيروزى تالش کنند و                  
براى پيروزى سوسياليستى                

هر کارى که          .  بميدان بيایند    
ميکنيم 

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

براى رفع موانع این آرمان بزرگ      
 . و انسانى است

 

 سياست         :يک دنيای بهتر                 
سازماندهی توده ای حزب در                
محيط های کارگری راه اندازی           

 ،جنبش مجامع عمومی کارگری         
روتين کردن این مجامع و                         
سازماندهی شوراهای کارگری           

اما تجربيات عمومی               .  است
اعتراضات کارگری بعضا نشان        
داده است که مجامع عمومی                    
عمدتا در شرایط اعتراض و                   
اعتصاب کارگری شکل گرفته             

با توجه به این تجربيات آیا            .  اند
نباید به فکر تشکل دیگر کارگری       
بود؟ مطلوبيت مجامع عمومی در       
این شرایط و شوراهای کارگری         
از این بابت در چيست؟ کدام                    
تشکالت کارگری در این شرایط         
شانس بيشتری دارند؟ چگونه                
ميتوان این تشکالت را در شرایط       
کنونی در سطح وسيع راه اندازی        
کرد؟ حلقه های گرهی کدامند؟ بر       

 چه مولفه هایی باید تاکيد کرد؟

 

 از تجربيات جنبش       :علی جوادی  
کارگری در شرایط حاکميت یکی       
از شدیدترین و سرکوبگرایانه               
ترین استبدادهای سياسی تاریخ            
الزاما نميتوان به تئوری خاصی          
در زمينه مطلوبيت و یا مقبوليت          
سازماندهی مجامع عمومی و                 
شورایی طبقه کارگر در جامعه            

با .  در شرایط متفاوت دست یافت      
توجه به این مالحظه اجازه دهيد          
به سئواالت مطرح شده پاسخ                  

  .دهم

 

این واقعيتی است که مجامع                     
عمومی کارگری عمدتا در شرایط     
اعتصاب و اعتراض کارگری              

در .  شکل گرفته و برپا شده اند            
واقع یک ارزیابی عينی از                       
اعتراضات کارگری بيانگر این          
حقيقت است که مجامع عمومی             
کارگری ظرف عمده و اساسی             
تشکل یابی و هدایت اعتراض               
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کارگران در زمان اعتصاب و                   
و اگر در   .  آکسيون کارگری بوده اند   

نظر بگيرید که رژیم اسالمی و                 
سرمایه داری در ایران بنا به                       
ادعاهای خود رژیم در ظرف شش         
ماه در سالهای گذشته با بيش از                  

 اعتصاب کارگری روبرو           ٢٠٠٠
بوده است نتيجتا به سادگی ميتوان           
به نقش و جایگاه حياتی و غير قابل          
انکار مجامع عمومی کارگری در          

تا .  مبارزه کارگر در جامعه پی برد      
همينجا بسادگی ميتوان برتری و              
مطلوبيت مجامع عمومی کارگری         
در پيشبرد امر اعتراض کارگر را          

تا همينجا ميتوان     .  هم مشاهده کرد    
دید که هيچ تشکل دیگری در                       
مقایسه با مجامع عمومی کارگری          
نتوانسته است به ابزار اصلی                     
اعتراض کارگری در شرایط حاد           

سندیکا چنين  .  اعتراضی تبدیل شود   
خاصيتی ندارد و چنين خاصيتی را        

  .هم از خود بروز نداده است

 

اما شاید گفته شود که شرایط                         
الزاما قابل تعميم به           "  اعتصابی"

. سياسی نيست   "  متعارف"شرایط    
تشکالت "  متعارف"در شرایط           

سندیکایی و یا تشکل دیگری به                 
غير از مجامع عمومی روتين شده          
و شوراهای کارگری قابليت دوام و        
یا پذیرش بيشتری از جانب رژیم             
اسالمی و یا بورژوازی بطور کلی         

در پاسخ به چند مساله      .  داشته باشند 
ما از هر تشکل         .  باید اشاره کرد     

. کارگری علی العموم دفاع ميکنيم         
هر خشتی که کارگر در مبارزه                 
خود روی هم قرار دهد سنگ بنایی        

گوشه ای  .  قابل دفاع برای ما است       
اما .  از تشکل و قدرت طبقه ماست        

مساله بر سر سنت های سياسی                  
موجود در صفوف طبقه کارگر و            
مطلوبترین شکل اعمال اراده توده         
های کارگر چه در مبارزات جاری        
و چه در مبارزه بر سر قدرت                     

با تاکيد بر    .  سياسی در جامعه است    
نه رژیم    :  این مالحظه باید گفت          

اسالمی و نه سرمایه در شرایط                 
کنونی جامعه ایران هيچگونه                     

نسبت به تشکالت              "  انعطافی"
! مستقل کارگری نشان داده اند                  
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رژیم .  واقعيت روشن است               

اسالمی یک رژیم تا مغز استخوان      
سرکوب .  ضد کارگر است                

تشکالت کارگری یک بخش مهم          
از تعریف شغلی این آدمکشان و            

. غداره بندان اسالمی سرمایه است     
از این رو تمام تشکالت کارگری          
بدون استثناء با سرکوبگری                     

. وحشيانه رژیم اسالمی مواجه اند      
و مساله این است که اگر تشکلی             
قابليت پایداری از خود در شرایط         
حاد و خطير را نشان ميدهد به                 
طریق اولی نيز باید بتواند در                   

نيز خود را        "  متعارف"شرایط    
هيچ ویژگی   .  بهتر سرپا نگهدارد     

خاصی در مجامع عمومی و شورا       
نيست که آن را به ظرف هميشگی        
و دائم اعتراض و تشکل و اتحاد             

مساله ای  .  طبقه کارگر تبدیل نکند    
 به تناسب قوا ميان               ،اگر هست   

کارگر و رژیم حاکم و قدرت                    
اعتراض طبقه کارگر در جامعه           

و تناسب قوا پدیده ثابت     .  برميگردد
بر حسب      .  و استاتيکی نيست          

در هر      .  شرایط تغيير ميکند           
شرایطی و در پس هر اعتراضی          

از این   .  بعضا باز تعریف ميشود       
رو بنظر من مجامع عمومی                     

 شوراهای    ،کارگری روتين شده       
 مناسب ترین ظرف                 ،کارگری

پيشبرد اعتراض و قدرتگيری                
به .  کارگر در شرایط کنونی است       

این مجموعه باید قدرت عمل و               
انعطاف پذیری و اتکاء شوراهای        
کارگری بر ابتکار عمل و اراده             

  .جمعی کارگر را اضافه کرد

 

اما مهمتر مساله قدرت سياسی در        
جامعه در دوره انقالبی حاضر               

اینکه مساله قدرت سياسی         .  است
در جامعه به مساله ای مورد جدال        

 مورد تردید کسی     ،تبدیل شده است  
. جامعه به پا خواسته است       .  نيست

خواست سرنگونی و تغيير رژیم           
اسالمی در دستور عمومی جامعه        

این واقعيتی     .  قرار گرفته است        
است که دست اندرکاران رژیم هم        

در چنين شرایطی    .  به آن معترفند   
طبقه کارگر در عين حال نيازمند          
تشکل و ظرفی عالوه بر تشکل              
حزبی خود است که بتواند قدرت           
عمل کارگری را در جامعه و در           
صحنه جدال بر سر قدرت سياسی        
به فاکتور مهمی در سرنوشت                 

. تحوالت حاضر ترجمه کند                    
شوراهای کارگری و شوراهای            

محالت دارای چنين قابليتی                 
در عين حال نطفه های         .  هستند

قدرت آتی و از اهرمهای                       
حاکميت کارگری در فردای               

  .تحوالت سياسی اند

 

اما پاسخ به این سئوال که کدام            
تشکالت کارگری شانس                       
بيشتری دارند در سطح پایه ای         
تری به این مساله بر ميگردد که       

. چه اهداف و تغييراتی مد نظرند  
و در اینجا به سنتها و گرایشات          
متفاوت در صفوف طبقه کارگر      

اگر هدف فقط تالش           .  ميرسيم
برای بهبود دستمزد کارگر تحت     
مناسبات سرمایه داری حاکم بر        
جامعه باشند یک مساله است              
ولی اگر مساله عالوه بر بهبود          
روزمره اوضاع زندگی طبقه            
کارگر تالش برای نابودی                    
مناسبات کارمزدی در جامعه            

 مساله و پاسخ چيز             ،نيز باشد   
اما در هر             .  دیگری است      

صورت در شرایط فعلی به نظر       
ما جنبش مجامع عمومی و                    
شوراهای کارگری مناسب ترین     
ظرف اتحاد و تشکل طبقه                     

 کارگر هستند

       

همانطور که بارها تاکيد کرده            
ایم حلقه گرهی در شرایط                      
حاضر برپایی مجامع عمومی           

 منظم کردن مجامع             ،کارگری
عمومی و شکل دادن به                           
شوراهای کارگری بر مبنای              
مجامع عمومی روتين شده                   

بدینمظور رهبران عملی      .  است
 –کارگری و فعالين رادیکال              

سوسياليست کارگری باید پا                
باید برای برپایی     .  پيش بگذارند  

. مجامع عمومی فراخوان داد             
نباید منتظر  .  بسيارند"  بهانه ها "

اعتصاب و یا یک آکسيون                    
با تمام قوا باید           .  کارگری شد   

   .دست به کار شد

 

 حزب اتحاد       :يک دنيای بهتر      
کمونيسم کارگری نقد ویژه ای           

کميته "بر تشکالتی مانند                       
" کميته پيگيری       "،"هماهنگی

این .  غيره داشته است       ...  و    
جریانات را ابزار تشکل توده             
ای کارگری ندانسته و اصوال            

محصول 
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کار آن ها را نه شکل دادن به                   
تشکالت توده ای طبقه کارگر                
بلکه ایجاد سردرگمی و اغتشاش         
در صفوف طبقه کارگر ارزیابی         
کرده است؟ چرا؟ تفاوت این                    
تشکالت با سایر تشکالت مانند             

 سندیکاهای کارگری چيست؟ 

 

 کميته هماهنگی و           :آذر ماجدی   
کميته پيگيری و تشکالت این                 
چنينی، تشکالت توده ای طبقه              

اوال، این نهادها خارج از       .  نيستند
محيط کار و سوخت و ساز                       
فعاليت کارگری و کارگران                    

ثانيا، یک تشکل     .  تشکيل شده اند    
توده ای کارگری باید در واقعيت         
نيز توده کارگران را در برگيرد،        
در حاليکه این نهادها ربطی با               

اینها .    توده کارگران ندارند          
تشکالتی هستند که به نيابت                     

اینها .  کارگران تشکيل شده اند           
ظرف تصميم گيری روزمره                 
کارگران درباره مسائل زیست و         

لذا این تشکالت      .  کارشان نيستند  
را نميتوان با سندیکا های                          
کارگری مقایسه کرد، چون از               

این تشکالت    .  یک جنس نيستند      
معموال توسط تعدادی که عموما           
کارگر هم نيستند تشکيل ميشوند،        
تا به گفته خودشان برای ایجاد                
تشکلهای توده ای کارگری تالش        

اما کارنامه عملی و فعاليت     .  "کنند
تاکنونی شان نشان دهنده پراتيکی       
خالف این اهداف اعالم شده                    

این تشکالت کامال جدا از      ."  است
توده کارگران و محيط کارگری           

خود .  قرار دارند و فعاليت ميکنند     
این امر با فلسفه وجودی تشکالت       

  .توده ای در تناقض کامل است

 

این نهادها بيشتر شبيه یک گروه          
سياسی هستند تا تشکالت توده ای       

این واقعيت که اینها اسم     .  کارگری
خود را تشکل کارگری ميگذارند        
در نفس مساله تغييری بوجود                 

نيت تشکيل دهندگان آنها     .  نمياورد
هر چه باشد، این تشکالتی سياسی      

" صنفی"هستند که به مسائل                   
پراتيک .  کارگران ميپردازند        

 

 پيرامون مسائل گرهی 
 ...سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر

تاکنونی اینها، عليرغم نفوذ بسيار           
ناچيزشان، دامن زدن به اغتشاش            
فکری و گيج سری در ميان جنبش          

این تشکالت   .  کارگری  بوده است      
بجای تالش برای تقویت و تحکيم            
وحدت و اتحاد در ميان توده                         
کارگران، به سکتاریسم و منافع                

به تمام این      .  گروهی دامن ميزنند     
دالیل، نقش و تاثير این نهادها در             

 .جنبش کارگری منفی است

 

تالش برای ایجاد تشکالت توده ای         
باید تالشی برای تشکيل منظم و                
روتين مجامع عمومی در محيط               

تشکيل مجامع عمومی را    .  کار باشد 
باید به یک سنت پایدار در جنبش              

بر مبنای این       .  کارگری بدل کرد      
مجامع عمومی باید به ایجاد                          

. شوراهای کارگری مبادرت ورزید    
اکنون شرایط برای ایجاد شوراهای       

. کارگری هر روز مساعد تر ميشود     
 –کارگران پيشرو، و رادیکال                   

سوسياليست باید اکنون بر امر                   
تشکيل منظم مجامع عمومی و ایجاد      

از .  شوراهای کارگری تمرکز کنند     
دل شرایط سياسی ملتهب کنونی               
کارگران باید متشکل تر و متحد تر         

ایجاد شوراهای         .  بيرون آیند        
کارگری و جذب شدن به حزب                  
اتحاد کمونيسم کارگری باید در                 
دستور کادرهای حزب و کارگران         

 .رادیکال سوسياليست قرار گيرد

 

حزب قطعنامه ای در مورد این                 
نهادها تهيه کرده است که در لينک          

 :زیر ميتوان به آن دسترسی یافت
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 برخی از فعالين      :يک دنيای بهتر    
کارگری مطرح ميکنند که در                    
شرایط حاضر شکل دادن به                        
سندیکاهای کارگری راه عملی تر و      
سهل تری برای شکل دادن به                     

ميگویند در  .  تشکالت کارگری است  

١٣٨شماره   
شرایط حاد شدن اعتراضات                    
کارگری ميتوان این تشکالت را           

. به شوراهای کارگری تبدیل کرد        
برخی دیگر بر تشکالت مخفی و          

. نيمه مخفی کارگری تاکيد ميکنند       
 نقد شما چيست؟ پاسختان چيست؟ 

 

 خوب معلوم شده    :سياوش دانشور 
سندیکاى اتوبوسرانى    .  که نيست   

شرکت واحد و سندیکاى کارگران       
هفت تپه چه سرنوشتى پيدا کردند؟      

سندیکا .  رهبرانشان در زندان اند      
چه بسرش آمد؟ اسمى از آن هست        
و نميتواند همان فعاليت محدود               
سندیکائى را در جهت منافع                      

واقعيت .  کارگران هم پيش ببرد          
اینست که در کشورهائى مانند                
ایران نفس تشکل کارگرى مورد          

در کشورى   .  هجوم قرار ميگيرد     
که در صنایع مهم و کليدى اش                 
حتى اجازه تشکيل شوراهاى                   

که ارگانهاى پليسى     –اسالمى کار   
حکومت براى شناسائى و اخراج          

 –و دستگيرى فعالين کارگرى اند        
 چطور تشکيل              ،ممنوع است      

" عملى تر و سهل تر              "سندیکا    
است؟ تجریه این سالها نشان داد             

سندیکا امکان دارد اما     "که این تز     
اتفاقا شرایط   "  شورا امکان ندارد     

بگذارید بدوا این    .  را درک نميکند   
نکته را روشن کنم که هيچ ابهامى        
باقى نماند و آن اینست که ما از                
هر نوع سازمانيابى و تشکل یابى         

ما .  مستقل کارگران دفاع ميکنيم        
حزبى در مقابل تالش کارگران             
براى ایجاد سندیکا نيستيم و                       
همواره از تالش کارگران واحد و        
نيشکر هفت تپه قاطعانه دفاع                   

اما سياست و خط ما جنبش       .  کردیم
شورائى است و بر محدودیتهاى            
جنبش سندیکائى در کشورى مانند       

 .  ایران تاکيد داریم

 

اما پایه تحليلى و سياسى این تز               
چيست؟ آیا در شرایط اختناق                   
سندیکا عملى است و شورا نيست؟      
آیا اختناق سندیکا را تحمل ميکند           
و شورا را تحمل نميکند؟ واضح            
است که اختناق هيچکدامش را               
تحمل نميکند و فلسفه وجود اختناق      
اینست که کارگر را اتميزه و                    
منکوب کند تا سرمایه سودش را           

این آوانس دادن به اختناق           .  ببرد
است که گویا ميتواند با سندیکا                
کنار بياید اما با شورا کنار نمى               

وانگهى تشکيل سندیکاها و      .  آید
قوام آنها بعنوان سازمانهاى                 
کارگرى در هر کشورى تابع             
وجود گرایشى قوى در خود                
حکومت مانند سوسيال                           
دمکراسى است که تاریخا با                
سنت ترید یونيونيستى پيوند                

در ایران   .  نزدیکى داشته است     
سندیکاليسم افق رشد و گسترش        
و قوام یافتن ندارد چون ویژگى         
سرمایه دارى کشورى مانند                
ایران چنين امکانى را بطور               

این بجاى   .  مادى فراهم نميکند     
 ،خود که سندیکا و اتحادیه                    

 از نظر              ،برخالف شوراها      
ساختار سازمانى متکى به                    
دخالت مستمر و مستقيم                          
کارگران نيست و همه جا                       
سندیکاها به یک نهاد                                
بورکراتيک مافوق کارگران             

 . شکل دادند

 

سندیکا "  عملى بودن  "اما نکته     
متکى به اميدها و توهماتى است       
که امروز دیگر تماما شکست            

در دوران خاتمى       .  خورده اند   
بحثها و وعده هائى براى کشيدن      
کارگران پشت جناحى از                      

در .  حکومت صورت گرفت         
 و البته با اتکا      ،چهارچوب قانون 

به مفاد کنوانسيون سازمان                   
جهانى کار که جمهورى اسالمى     

 وعده تشکيل    ،آن را امضا کرده    
این سياست     .  سندیکا داده شد        

هدفش اینبود که تالش و مطالبه         
قدیمى کارگران براى ایجاد                 
تشکل کارگرى را اوال به                      
تحرک و قدرت جناحى از                    
حکومت گره بزند و ثانيا حمایت      
کارگران را پشت جمهورى                

قرار بود        .  اسالمى بياورد       
چراغ سندیکا را آقاى خاتمى           "

وعده اى پوچ مانند    "!  روشن کند 
هر وعده بورژواها بویژه در              

همين دولت در     .  دوره انتخابات  
عين حال یادش نرفت که با هر           
تحرک مستقل کارگران                          

" با زبان امنيتى     "و   "  قاطعانه"
سندیکاى واحد که    .  برخورد کند 

روى طناب قانون از یکسو و              
استقالل تشکل کارگرى راه                
ميرفت مورد هجوم قرار گرفت       

همين اوباش  .  و آن شد که دیدیم      
خانه کارگر که امروز براى                

 آنروز  ،موسوى یقه پاره ميکنند     
با تيغ                 

١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موکت برى و چماق در معيت                
نيروى انتظامى به دفتر سندیکا             
هجوم بردند و ميخواستند زبان              
منصور اسالو را از حلقش بيرون       

منصور اسالو و رهبران     .  بياورند
سندیکا زندانى شدند و هنوز بخشا       

سندیکاى نيشکر    .  در زندان اند      
هفت تپه هم که با اتکا به همين                
سوراخ سنبه هاى قانون به اندازه        
کافى امضا جمع کرده بود و حتى         
راى کارگران را عليرغم انواع            

 ،کارشکنى ها پشت خود داشت            
و .  همين سرنوشت را پيدا کرد           

شاهد بودیم وقتى سرکوب سران          
 گرایش تملق      ،سندیکا شروع شد     

. گو دست بدامن خامنه اى شد                 
توهم ایجاد سندیکا از طریق راه           
قانونى و با اتکا به جناحى از                   
حکومت اساس بحثى است که                

در شرایط کنونى تشکيل     "ميگوید  
سندیکا عملى تر و سهل تر                       

معلوم شد که این راه                 ".  است
بيراهه است و کارگران فقط و               
فقط باید به نيرو و قدرت مستقل             

 . خودشان متکى شوند

 

و باالخره این بحث که                                  
سندیکاهاى امروز را در شرایط          

" حاد شدن مبارزات کارگرى            "
 شاید رجعتى     ،ميتوان شورا ناميد    

به تجارب دوره شاه در صنعت             
واقعيت اینست که         .  نفت است    

آندوران مانع تشکيل سندیکاهاى         
. دستگاهى و بدون خطر نميشدند        

این بماند که کارگران همواره این       
موانع را دور ميزدند و تالش                  
ميکردند رهبران واقعى و مستقل        

در .  خودشان را وارد سندیکا کنند     
انقالب شوراهاى کارگرى همه جا     
تشکيل شدند و سندیکاهاى موجود      

. عمال دنبال جنبش شورائى افتادند    
اوال :  اینجا دو مسئله اساسى است      

جمهورى اسالمى با داشتن تجربه      
حکومت شاه از همان ابتدا                        
تشکلهاى کارگرى را کوبيد و                

. اجازه هيچ نوع تشکلى را نداد             

 

 پيرامون مسائل گرهی 
 ...سازماندهی توده ای و حزبی طبقه کارگر

ثانيا امروز که دیگر مبارزات                    
کى قرار  .  شده است "  حاد"کارگرى  

است وقت تشکيل شورا برسد؟                  
واقعيت اینست در ایران نفس ایجاد         
تشکل کارگرى اعم از سندیکا یا               
شورا با معضل سرکوب و اختناق           

لذا مطلقا بحث این          .  روبرو است   
نيست که آستانه تحمل بورژوازى           
در باره سندیکا بيشتر است و در               

دولت بورژوائى   .  باره شورا کمتر    
در ایران تحمل ایجاد سازمانهاى             
کارگرى را ندارد و بشدت آنها را            

 . سرکوب ميکند

 

تشکل مخفى و نيمه مخفى کارگرى        
چطور؟ به نظر من کارگران حق             
دارند انواع تشکلهاى مخفى و نيمه         
مخفى را براى پيشبرد مبارزه شان         

کارگران حق دارند    .  بوجود بياورند 
و باید الیه هاى مختلفى از تشکل و          
اتحاد را در صور مختلف ایجاد                 

تشکل توده   اما اگر بحث بر         .  کنند
 دیگر این احکام      ، است اى کارگرى 

صدق نميکند چون تشکل توده اى            
کارگرى درست مانند مبارزه                     
کارگرى براى احقاق دستمزد و                

. مطالبات کارگران علنى است                 
 ، شوراى مخفى        ،سندیکاى مخفى    

بيمعنى و فرقه اى و مغایر با                         
سوخت و ساز اعتراض کارگرى            

رهبران و پيشروان طبقه             .  است
محافل و نهادهاى مختلف خود را             
در متن روابط طبيعى دارند و چه             
بسا بيشتر فعاليتهاى آنها علنى                    

حتى وقتى یک اعتراض            .  نيست
 ،توده اى کارگرى شکل ميگيرد              

همه الیه هاى رهبرى این اعتراض       
اما نفس تشکل توده اى     .  علنى نيست 

کارگرى نميتواند مخفى و یا نيمه              
اگر باشد تشکل توده         .  مخفى باشد  

قدرت کارگر   .  اى کارگرى نيست     
در تشکل و اتحادى است که بميدان         

اگر این اتحاد توده کارگران     .  ميکشد
 تشکل توده اى               ،ناموجود باشد     

 . *کارگرى هم ایجاد نشده است
  

١٣٨شماره   
 

 پخش اطالعيه حزب 
 در منطقه ايران خودرو

 

 منطقه کارگری ایران      20/11/88 روز سه شنبه       ،بنا به خبر دریافتى    
خودرو تحت پوشش یکی از تيمهای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم                       

 . کارگری قرار گرفت
 

در این اقدام تبليغی رفقا موفق شدند صدها نسخه از اطالعيه های                          
 بهمن؛ نابود باد حکومت            22در سالروز      "حزب را تحت عنوان            

و همچنين قطعنامه حزب با      "   زنده باد جمهوری سوسياليستی     ،اسالمی
 ارگانهای اعمال اراده توده ای را همه جا             ،زند ه باد شوراها    "عنوان  

را در چهار راه ایران خودرو، خيابان و درب اصلی ایران             "  برپا کنيد 
 و تعميرگاه مرکزی          ،خودرو، درب شرکت شکوفه موتور گيالن                

 .  ایران خودرو را به دست کارگران برسانند5شماره 
 

این تالشها  .  این اقدام تبليغی رفقا با استقبال پرشور کارگران روبرو شد        
در شرایطی است که از چندین روز پيش حکومت جانيان اسالمی با                   

 ،گسترش فضای پليسی و استقرار ایستگاههای متعدد ایست و بازرسی           
حکومت نظامی اعالم نشده ای را در سطح شهر تهران به اجرا در                       

 .آورده است
 

حزب ابتکار انقالبى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و به آنها خسته             
 . نباشيد ميگوید

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 ٢٠١٠ فوریه ١٠ - ١٣٨٨ بهمن ٢١

 

!دست مذهب از سر مردم کوتاه  

 

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

  .جامعه بورژوايى



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخيرا طی یک بيانيه ای اینترنتی         
اعالم شد که در ذوب آهن                          

شورای موقت               "،اصفهان
تشکيل شده   "  کارگران ذوب آهن    

تعدادی از فعالين کارگری       .  است
در همين مرکز صنعتى سواالتی         

شورای موقت و   "را پيرامون این     
طرح کردند  و موضع            "  مخفی

 . حزب را در این زمينه جویا شدند

 

حزب ما دراین زمينه بالفاصله            
واکنش نشان نداد چون ميخواست       

این .  از جوانب خبر مطمئن شود        
امکان وجود داشت که سنتهاى              
قدیمى و غير کارگرى روى                    
تعدادى از فعالين این تاثير را                  
داشتند که به بهانه اختناق دست به       

یعنى اگر این    .  چنين اقدامى بزنند   
شورا توسط فعالين سرشناس و یا        
معتمد کارگران ذوب آهن تشکيل        

عليرغم نقدى که به           –شده بود      
روش و شيوه کار نادرست شان            

هنوز فرق ميکند با اینکه           –بود   
کسانى که رابطه مشخص و                    
روشنى با کارگران ذوب آهن                
ندارند و ممکن است صرفا از                
طرق غير مستقيمى به گوشه اى          

 دست به    ،از صنعت وصل باشند     
با اینحال  .  چنين اقدامى زده باشند     

نقد ما و پاسخ ما به دوستانى که              
سوال کرده اند روى این سنت کار      

 .متمرکز است

 

زمانى چپ ناسيوناليست ایران به       
بهانه اختناق از سندیکاى مخفى و       

امروز عده   .  انقالبى حرف ميزد     
 از شوراى   ، شاید همانها  ،اى دیگر 

. موقت و مخفى سخن ميگویند              
قبلتر انواع کميته هاى کارگرى            
بيرون محيط کار شکل گرفت که         
هدفشان را ایجاد تشکل کارگرى          

ما این سنت و             .  گذاشته بودند    
ناکارآئى آن را نقد کردیم و نتيجه         
کار آنها به هيچ تشکل کارگرى             

نهایتا عده اى      .  منجر نشده است     
کارگر و بيکار و غير کارگر در          
بيرون محيط کار و بدون تاثير بر        
محيط کار محفلى براى خود                    

نه ربط        .  درست کرده اند              

 

 " شوراى موقت کارگران ذوب آهن"در باره 
 

 نسرين رمضانعلى

مشخصى با سوخت و ساز مبارزه          
کارگرى دارند و نه در مبارزات              
جارى کارگران شریک و دخيل اند        
و نه حتى از بيشتر مراکز مهم                    

این نتيجه این    .  کارگرى خبر دارند   
تشکيل شوراى     .  نوع کار است         

موقت مخفى در ذوب آهن چيزى به       
این کوله بار اضافه نميکند و                        
نميتواند منشا اميدى در ميان                        

 . کارگران این صنعت شود

 

تشکل توده اى کارگرى اسمش                  
. توضيح دهنده مشخصات آن است        

یعنى تشکلى که توده کارگران هر           
مرکز در آن دخيل اند و طبق                        

تشکل مخفى    .  تعریف علنى است      
 ،حتى اگر هزاران عضو بگيرد               
 ،هرچه نامش را ميخواهيد بگذارید       

اما تشکل توده اى کارگرى نيست و        
دقيقا عليه اهداف تشکل توده اى                

 . کارگران است

 

تشکل توده اى کارگران قرار است         
کارگران را در مبارزات جارى               
متحد کند و با اتحادى که ایجاد                     

تشکل .  ميکند به اهدافش برسد              
مخفى که با بيانيه غيبى با مردم                  

 ابدا چنين نقشى را             ،حرف ميزند   
ندارد و نميتواند چنين نقشى را                   

چون دقيقا به توده               .  بازى کند    
معضل حتى  .  کارگران متکى نيست   

این نيست که چون کارگران به آن            
 ،راى ندادند اسمش موقت است                 

معضل اینست که تشکل توده اى               
. مخفى مسئله اى ناموجود است                

راجب به ناموجود نميتوان حرف            
 . زد

 

 سرکوب    ،ميگویند رژیم نميگذارد      
 اختناق    ، نميشود علنى شد          ،ميکند
اما این     .  درست ميگوئيد    .  است

فرض درست را نميتوان با عمل               
مگر با اینکار     .  نادرستى پاسخ داد    

توانسته اید اختناق را دور بزنيد و            
کارگران را صاحب تشکل کارگرى     
کنيد؟ مگر با اینکار توانسته اید                  
کارگران را در امرشان شریک                

 ، یک نفر یا دو سه نفر           ،کنيد؟ شما 

١٣٨شماره   
جائى بيانيه مينویسند و اسم آن را           
شوراى موقت یا کميته کارگران           
سوسياليست و یا هسته فالن و                  

سوال من اینست     .  غيره ميگذارید  
این اقدامات چه تفاوتى با هسته               
هاى سازمانهاى چپ سنتى جدا از        
کارگر دارد؟ فوقش به اسم کارگر         

 . مزین شده است

 

ما یا در مورد حزب و سازمان                
حزبى کارگران حرف ميزنيم که          
چهارچوب هایش مشخص است و       
یا در مورد تشکل توده اى و                      
سازمانهاى غير حزبى کارگران          
سخن ميگوئيم که علنى است و                

. اهداف روشنى را دنبال ميکند              
جهت اطالع دوستان از همين                  
شماره نشریه مباحثى را در باره            
مسائل گرهى سازماندهى حزبى و      

. توده اى کارگران شروع کردیم           
توجه همه رفقا و فعالين کارگرى          

 . را به آن جلب ميکنم

 

پاسخ اختناق را باید با شکستن                 
اوال اعتراض         .  اختناق داد        

نميشود .  کارگران علنى است            
کارگران بصورت مخفى براى              
گرفتن دستمزدها و یا دیگر                        

حلقه !  مطالباتشان اعتراض کنند       
اى که اعتراض علنى را به اراده           
جمعى کارگران وصل ميکند                   
مجمع عمومى و اعتراض جمعى         

مجمع عمومى هم توده               .  است
کارگر را دخيل ميکند و هم اختناق     

اگر فردا شوراى      .  را دور ميزند     
واقعى ذوب آهن و صنایع دیگر             
هم تشکيل شود ناچار است                         
رسميت و سياست و تصميمش را         

یعنى .  در مجمع عمومى بگيرد           
مجمع عمومى قلب تشکل کارگرى     
است که اراده کارگر را از پائين            

و گرنه هر چند        .  نمایندگى ميکند  
نماینده و  "نفر ميتوانند خودشان را     

کارگران جا بزنند و          "  سخنگوى
کارى نداشته باشند که کارگر چه          

 . ميگوید و چه ميخواهد

 

همين هفته ها کارگران بخشهای            
مختلف ذوب آهن اعتصاب و                   

قبلتر بارها       .  اعتراض کردند      
بازنشستگان ذوب آهن تجمع و               

کارگران .  اعتراض کردند            
شهرداری اندیمشک بيش از یکم          
هفته است هر روز در اعتراض            

به بيحقوقی خود و دستمزدهاى         
باال کشيده شده شان در مقابل               

شهرداری و فرمانداری و                      
حمایت .  استانداری تجمع ميکنند   

مردمی را جلب کردند و                         
شرایطی را فراهم کردند که                

 ،کارگران هر روز جمع شوند          
 اشکال دیگر از      ،تصميم بگيرند 

اعتراضات را بررسی کنند و            
در نهایت اولتيماتوم به رژیم               

دهها مرکز کارگرى            .  بدهند
آیا ميشود   .  همين کار را ميکنند     

براى همه اینها بدون اطالع و            
دخالت کارگران و بدون ارتباط        
با اعتراضاتشان هر جا شوراى        
موقتى بصورت مخفى تشکيل           
داد؟ اصال چرا به تشکلى که                
افرادش دستکم براى کارگران          
شناخته شده نيستند باید اعتماد            
کرد؟ من بحث بى اعتمادى به            
هيچکسى را مطرح نميکنم اما          

مگر .  سوال واقعى طرح ميکنم      
چنين مواردى در تاریخ نبوده            

 است؟ 

 

و باالخره این بيانيه در شرایطی      
اعالم موجودیت شورای مخفی        
را بما خبر ميدهد که مدتهاست           
طبقه کارگر از فعاليت مخفی و         

. زیرزمينی عبور کرده است             
تالش کرده است به اشکال                    
مختلفی ابراز وجود علنی داشته       

ایجاد تشکلهائی مثل              .  باشد
سندیکای شرکت واحد یا هفت           
تپه عليرغم هر نقدى که به این            
و آن سياست این سندیکاها داشته  

 باالخره راه واقعى ایجاد        ،باشيم
نوعى تشکل توده اى کارگرى           

حتى کميته هاى کارگرى      .  است
با اینکه ربط روشنى به محيط            
کار نداشتند باز بدرجه اى علنى        

تعدادى فعال کارگرى و       .  بودند
سياسى بودند که دور هم جمع             
ميشدند و تالش داشتند کارى               

صورت 
١٢صفحه   
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اما شوراى مخفى دارد ميگوید ایجاد               .  بدهند
این در سطح       .  تشکل کارگرى ممکن نيست         

مبارزات تاکنونى کارگران ایران یک عقبگرد         
 . است

 

 اوضاع کنونی و مسئله تشکل کارگری 

تردیدی نيست اوضاع سياسی ایران بشدت                  
ملتهب است و سياست رژیم در مورد کارگران         

از .  یکی به ميخ و یکی به نعل زدن است                      
طرفى رژیم مانع هر تحرک و ایجاد تشکل                   
کارگرى ميشود و اعتصاب و اعتراض را در           
مراکز مهم و با هدف تسرى پيدا نکردن                          

یعنى به کارگرانى که         .  بسرعت پاسخ ميدهد     
و از   .  ميتوانند حلقومش را بگيرند باج ميدهد          

طرفى به کارگران پيمانى و موقت و صنایع کم         
اهميت تر حمله ميکند و پاسخ اعتراض شان را       

 ، عسلویه ،جاهائی مثل پاالیشگاه تهران   .  نميدهد
 و غيره جزو دسته اول      ،نيروگاه برق در تهران   

" خصوصی سازی "و جاهائى که مشمول       .  اند
و واگذاری به الت و لوتهاى حکومت شدند                  

 . جزو دسته دوم است
 

این واقعيتى است که در شرایطى که کارگران           
را به روز مزد تا قراردادهای یکماه و چند ماه            
و رسمی و غير رسمى و حرفه ای و غير                       

 ،حرفه ای و بومی و غير بومی تقسيم کردند                
مشکالت جدى براى متحد کردن کارگران و              
حتى اعتراض به ندادن حقوقها بوجود مى                    

پاسخ .  اینها را هر فعال کارگرى ميداند         .  آورد
این معضالت ایجاد تشکهاى مخفی و زیر                     

 بلکه خنثى کردن اهداف شوم              ،زمينی نيست  
این سياستها در شقه شقه کردن کارگران و                    
بميدان کشيدن طبقه کارگر در مقياسى توده اى          

 . و علنى است
 

ما بطرف یک رودروئى بزرگ با حکومت                
تناسب قوا هنوز         .  اسالمى سرمایه ميرویم        

اما .  محدودیتهائى را بر فعاليت ما تحميل ميکند       
چه هدف متشکل کردن      .  هدف ما روشن است     

توده اى کارگران و چه هدف نفى کردن                          
وضعيتى که طبقه ما را در آستانه نابودى قرار          

رهبران رادیکال و سوسياليست           .  داده است   
طبقه باید با اتکا به نقاط قوت جنبش کارگری              

امروز تشکيل مجامع عمومی           .  حرکت کنند   
کارگران یکی از ظرفهای مهم برای متحد                    
کردن و به کرسی نشاندن خواستهای  طبقه                   

در عين حال با این مجامع سنگ         .  کارگر است 
 . *بنای شوراهای واقعی کارگران نهاده ميشود

 

شوراى موقت "در باره 
 " ...کارگران ذوب آهن
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 بهمن و     22ستانه فرا رسيدن       آاین روزها در       
هراس شدید حکومت در حال سقوط اوباش                   
اسالمی سرمایه داران از مبارزات سرنگونی            

 شهر تهران حالت عادی     ،طلبانه جوانان و مردم   
خود را از دست داده و بخصوص با تاریک                   
شدن هوا حکومت نظامی اعالم نشده به اجرا               

 . در می آید

 

از چند روز پيش در تمام مناطق و خيابانها و                 
ميادین و چهار راههای اصلی شهر انواع                       
مزدوران حکومتی از پاسدار بسيجی های                     
آدمکش گرفته تا خود فروشان نيروی انتظامی           

 صبح روز بعد      6از ساعات اوليه شب تا         ...  و
بعنوان اکيپ های ایست و بازرسی مستقر                      

اتومبيلها و سرنشينان آنها را مورد                  .  هستند
بازرسی و تفتيش قرار ميدهند و بقول خودشان           
افراد مشکوک را بازداشت و تحویل مراکز                  

طيف .  سرکوب و امنيتی حکومتی ميدهند                  
وسيعی از سرکوبگران نيروی انتظامی بعلت             
آماده باش های یکسره، خستگی مفرط و بی                  

.  بشدت درمانده و مستاصل شده اند        ،انگيزه گی 
دیده ميشود که ماموران نيروی انتظامی                          
ميگویند بابت این همه آماده باش به ما پول و                  

بدبختی ما اینست که      .  اضافه کاری هم نميدهند     
 !حق اعتراض و تجمع نداریم

 

حکومت اسالمی در هراس از قدرت خشم و                 
اعتراض مردم اخيرا طی بخشنامه ای از همه             
نيروهای انتظامی سرکوبگر و پليس ضد                        
شورش خواسته است تا از نصب هر گونه                      
اتيکت نام و نام خانواگی بر روی سينه خود                   
بپرهيزند تا مبادا توسط مردم و جوانان مبارز              

ورودیها و نمای دانشگاه               .  شناسائی شوند    
صنعتی شریف و کليه ادارات مجاور خيابان                
آزادی تهران برای مقابله با تعرضات احتمالی           

مردم و جوانان با استفاده از ميله های بسيار           
کلفت داربست فلزی تو در تو و الیه الیه                   

بطوری که داخل این      .  حفاظ بندی شده است     
 .  مراکز قابل روئيت نيست

 

 1000 نيز بيش از       18/11/88روز یکشنبه   
نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف              
ضمن برگزاری تجمع ضد حکومتی در                   
محوطه دانشگاه شعارهای زندانی سياسی              

سر ...  آزاد باید گردد، مرگ بر دیکتاتور و           
 . داده اند

 

از هم اکنون از جانب حراست و دیگر                        
ارگانهای سرکوب و جاسوسی حکومت                   
مستقر در ادارا ت طی بخشنامه های فوری           
و محرمانه از مسئولين ادارات دولتی                         
خواسته اند برای حفاظت از اداره و مقابله با          

 کارمندان را در    ،ضد حکومتی "  اغتشاشات"
 22دسته هایی تقسيم بندی نموده تا در ایام                

بهمن و روزهای تعطيل بطور شيفت و                      
کشيک شبانه روزی در محل اداره حاضر             

در چند روز گذشته نيز طی بخشنامه          .  باشند
هائی که مستقيما از دفتر احمدی نژاد قاتل به         
ادارات دولتی ابالغ شده آمده است که                         
هيچيک از کارمندان ادارات دولتی برای                

 حتی زیارت و بيماری حق        ،ماموریت، سفر 
مگر آنکه قبال     .  خروج از کشور را ندارند        

حضورا و بطور مستقيم به حراست اداره                
مربوطه مراجعه نموده و مورد بازجوئی                
قرار گرفته و فرمهای جاسوسی مخصوص          

 . حراست را پر نموده باشد

 

نازنين اکبری فعال حزب اتحاد کمونيسم                  
 20/11/88   کارگری

  بهمن22در آستانه 

 ! حکومت نظامی اعالم نشده در تهران
 نازنين اکبرى 

 “برابرى”
، يعنى نه فقط برابرى حقوقى و قانونى، نه فقط برابرى شهروندان جامعه از هر قوم                    "برابرى"

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

  .اشتراکى کليه انسانهاى سهيم در فعاليت اجتماعى حاصل ميشود



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميگویند در سالهاى اخير یک             "
در "  بازنگرى"و  "  بازبينى"روند  

بين انقالبيون و چپگرایان                         
اپوزیسيون ایران در جریان بوده        

هرچند در اینکه             ...  .  است
کلمه مناسبى براى           "  بازبينى"

توصيف این روند باشد جاى                   
در خلوت،     .  تردید جدى هست       

وقتى بيان حقيقت کسى را                         
نميرنجاند، ميتوان این روند را              

. یک روند ندامت توصيف کرد            
اما در انظار عموم، جایى که،                
بویژه این روزها، نزاکت                          

حکم ميراند، شاید کلمه    ...  سياسى  
  .معادل بهترى باشد    "  نو اندیشى  "

یکى از اولين قربانيان این روند            
نو اندیشى مقوله انقالب و                          
انقالبيگرى بطور کلى و انقالب           

  ". بطور اخص بوده است٥٧

 

روایتها از آن دوران زیاد و                  "
مختلفند، اما بيش از آنکه چيزى            
راجع به حقيقت تاریخى بگویند،          
راجع به خود راوى و مکانش در         

انسان .  دنياى امروز حکم ميدهند      
هميشه از دریچه امروز به گذشته       
مينگرد و در آن در جستجوى                 
یافتن تائيدى بر اراده و عمل                    

نواندیشان ما  .  امروز خویش است   
، در پى   ٥٧نيز در نگاه به انقالب      

... برافراشتن پرچمى در ایران            
اما این پرچم       .  هستند}  امروز{

اینکه .  هميشه وجود داشته است        
هر بار چه کسى، با چه تشریفاتى         
و با زمزمه چه اوراد و آیاتى،                
زیر این پرچم حضور به هم                     

 ".ميرساند مساله اى ثانوى است

 

این نقل قولی است از دو                             
تاریخ "پارگراف اول و آخر                   

یکی از       "  شکست نخوردگان      
ادبی   –شاهکارهای سياسی              

او در این نوشته     .  منصور حکمت 
نه تنها تحليلی عميق و                                  

 ارائه   ۵٧مارکسيستی از انقالب        
ميدهد، بلکه با عمقی نه تنها                     
سياسی تئوریک، بلکه                                

 

  بهمن و صف جديد شکست خوردگان٢٢
 در حاشيه نظرات کوروش مدرسى

 
 آذر ماجدى

روانشناسانه موقعيت نزار و مفلوک     
افراد و محافل و جریانات متشکل         "

از بازماندگان و انقالبيون پا به سن         
را توصيف    "  ٥٧گذاشته انقالب        

این نوشته از کالسيک های       .  ميکند
مارکسيستی در تحليل تحوالت                  

، یکی از مهمترین تحوالت         ١٣۵٧
اجتماعی در قرن بيست و       –سياسی  

رواشناسانه از        -تحليل تاریخی     
 .است که  نادم ميشوند" انقالبيونی"

 

 سال است که در آستانه سالگرد        ١٣
 بهمن و در سالگرد سقوط          ٢٢قيام  

تاریخ شکست               "شوروی،               
. را مرور کرده ایم            "  نخوردگان

زیرا دریچه ای است به عمق یک            
تحليل مارکسی از مهمترین پدیده             

اجتماعی تاریخ معاصر        –سياسی   
پدیده ای که تاثيراتی عميق         .  ایران

بر جامعه ایران، در منطقه و در               
پدیده .  ابعاد بين المللی گذاشته است      

ای که تاثيرات بجا ماندنی تلخ و                 
شيرین بر زندگی سه نسل از انسان         
هایی داشت که بنوعی با جامعه                 

امسال .  ایران مرتبط بوده یا هستند        
را "  تاریخ شکست نخوردگان    "اما   

  .در شرایط متفاوتی مرور ميکنيم

 

 ماه است که        ٨جامعه ایران مدت        
اجتماعی   –در یک تالطم سياسی          

خيزش .  نوین قرار گرفته است             
آزادیخواهانه مردم ابعادی گسترده        

اکنون دیگر بر               .  یافته است       
ناباورترین ناظران سياسی،                       
وفادارترین پادوهای رژیم اسالمی        
و متوهم ترین مرعوب شدگان                   
خشونت و جنایت این رژیم نيز                  
مسجل شده است که این رژیم                      

پژواک شعارهای      .  رفتنی است     
جمهوری :  "سرنگونی طلبانه مردم    

" اسالمی نميخوایم، نميخوایم                     
خامنه ای بدونه، بزودی                              "

، پاره کردن و لگدکوب          "سرنگونه
کردن عکس های خامنه ای و                     
خمينی و پاره کردن قرآن آنهم در             
روز عاشورا که در زمره مقدس              
ترین روزهای این رژیم ارتجاعی          

١٣٨شماره   

و اسالمی ها است، جامعه را به              
جمهوری .  لرزه انداخته است            

زیرا مردم نه   .  اسالمی رفتنی است  
تنها بر آن حکم داده اند، بلکه                    
اکنون به خيابان ها آمده اند تا این           

 .حکم را اجراء کنند

 

در قبال این تند پيچ سياسی تعيين            
کننده، بسياری از احزاب سياسی          
در چپ و راست معلق و زیگزاگ       

در این ميان شاید         .  سياسی زدند  
متحير کننده ترین آکروبات سياسی     
از طرف دو جریانی که تحت نام           
کمونيسم کارگری فعاليت ميکنند،        

هر دو بشدت به      .  به نمایش درآمد   
موضع شان در     .  راست چرخيدند  

 درجه با     ١٨٠قبال این رویدادها       
یکدیگر اختالف دارد، اما عمال دو      

یکی کل    .  روی یک سکه است         
جنبش سرنگونی طلبانه مردم را           
ارتجاعی ميخواند؛ دیگری دنباله         
رو جریانات راست بورژوایی               

یکی، معلق سياسی را       .  شده است  
. سياسی کرد    "  کشتی"جایگزین    

دیگری با کل این خيزش و                         
مبارزات مردم قهر کرد و با اخ و          

  .تف آن را بدرقه کرد

 

) حکک(حزب کمونيست کارگری    
اعالم کرد که  با جریانات راست           
بورژوایی، چه اصالح طلبان                 
دولتی، جماعت موسوی، کروبی،      
خاتمی و شرکاء و چه جنبش                     
ناسيوناليسم راست پرو غرب،               
رضا پهلوی و سایرین کشتی                    

کشتی "بجای                 .  نميگيرد
کوشيد آنها را ميان       "  ایدئولوژیک

مردم قاچاق کند و تحت لوای                    
به "  نيروهای سازشکار انقالب      "

انقالب .  آنها برخورد دوگانه کرد       
نزد این جریان پوپوليستی ربطی          
به مقوله انقالب نزد مارکس و                 

رهبری جدید این       .  حکمت ندارد   
حزب هر حرکت اعتراضی مردم       

. در خيابان را انقالب مينامد                     
تعدادی از مردم بعالوه خيابان                

این معادله  .  مساوی است با انقالب    

پوپوليستی بسيار ساده انگارانه        
از این رو      .  حميد تقوایی است     

زمانی که موسوی هم در ميان           
مردم در خيابان حاضر ميشود،        
نزد این رهبران پوپوليست، او          
نيز به نيروهای انقالب پيوسته          

  .است

 

جریان دیگر، حزبی که خود را        
این نام بر   (مينامد،  "  حکمتيست"

این جریان دنيایی طنز را در               
به یک      )  اذهان زنده ميکند          

موضع شدیدا ارتجاعی                           
کل خيزش مردم و           .  درغلطيد

مبارزات مردم عليه رژیم                     
به .  اسالمی را ارتجاعی خواند       

این مبارزات یک رنگ سبز               
پاشيد و آنرا در پرونده جدال دو        

به داستان    .  جناح بایگانی کرد      
سرایی و دروغ روی آورد تا              
موضع بشدت ارتجاعی خود را       

  .توجيه کند

 

یک سال پيش باور نکردنی              "
بود که بورژوازی ایران بتواند،      
در مقابل بخش حاکم در طبقه              

" جنبش سرنگونی "خود، بر تن     
یک سال پيش   .  لباس اسالمی کند  

باورنکردنی بود که جنبش                   
جدائی مذهب از دولت و جنبش         
سکوالریسم در ایران لباس                  

یک سال پيش   .  مذهبی برتن کنند  
باورنکردنی بود که بتوان جنبش     
رهائی زن در ایران را با                       
حجاب و صلوات به جنگ بی            

یک سال پيش    .  حقوقی زن آورد  
کسی تصور نميکرد که بتوان            
زنان عمال از حجاب گریخته در      
جمهوری اسالمی را با حجاب           

. به ميدان جنگ با حجاب کشاند       
یک سال پيش سخت بود تصور        
کرد که خواست جدائی دولت از       
مذهب و جنبش سکوالریسم در         

ایران را         
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اما این اتفاق افتاده          .  عقب راند   
کورش مدرسی، سنت         ."  (است

 ).مردگان در ذهن زندگان

 

این توصيف سرتاپا دروغ و                    
وارونه از خيزش مردم، از                     
مبارزات مردم عليه رژیم                         
اسالمی، از جنبش آزادی زن، از        
نقش زنان و این جنبش در                         
پيشاپيش مبارزات مردم، سر هم          
بندی شده است تا موضع بشدت             
ارتجاعی و پاسيفيستی ایشان و             

همين .  حزب متبوعش توجيه شود    
توصيف از خيزش مردم و جنبش       
آزادیخواهانه سرنگونی طلب                

شکست "سندی بسيار گویا از                
است که منصور           "  خوردگانی

در .  حکمت به آنها اشاره دارد            
و "  مسموم"مقابل این روایت             

دروغ کورش مدرسی از خيزش         
اخير مردم و جنبش سرنگونی               
طلب باید این تحليل منصور                    

 :حکمت را قرار داد

 

گفته اند که تاریخ را همواره                 "
اما باید افزود    .  فاتحين مى نویسند   

که تاریخى که شکست خوردگان         
مى نویسند به مراتب دروغين تر         

چرا که این      .  و مسموم تر است       
دومى جز همان اولى در لباس                
تعزیه و نوحه و تسليم و                               

اگر تاریخ       .  خودفریبى نيست      
داستان تغيير است، آنگاه تاریخ            
واقعى تاریخ شکست نخوردگان          

تاریخ جنبش و مردمى است    .  است
که همچنان تغيير ميخواهند و                 

تاریخ .  براى تغيير تالش ميکنند       
کسانى است که حاضر نيستند ایده       
آلها و اميدهاى خود براى جامعه          

تاریخ مردم و   .  بشرى را دفن کنند   
جنبشهایى است که در انتخاب                
اصول و اهداف خویش مخير                 
نيستند و ناگزیرند براى بهبود                

  ".آنچه هست تالش کنند

 

این جریان در بحبوحه مبارزات          
مردم، در اوج درگيری مردم با            
اوباش اسالمی، در شرایطی که           

 

 بهمن و صف جديد شکست ٢٢
 ...خوردگان 

مردم عکس های خامنه ای و                       
خمينی را به آتش ميکشيدند و لگد             
کوب ميکردند، قرآن پاره ميکردند        

جمهوری اسالمی   :  و فریاد ميزدند    
و "  رشادت"نميخوایم، نميخوایم، با     

خاصی شکست مردم را        "  افتخار"
سوسيال "موضع        .  اعالم کرد       
آنها، عمال این جریان        "  پاسيفيستی

را همسو با جناح هار حاکم نظام               
و اینها، با تبختر و قلدر          .  قرار داد 

منشی خاص خویش، همه را متهم           
به دنباله روی از جناح اصالح                   

بنظر ميرسد  .  طلبان کرده و ميکنند     
که متوجه نيستند چگونه مردم و                
تاریخ از همسویی مواضع اینها با            

. جناح راست حاکم عکس ميگيرند         
 ماه کارشان این بوده      ٨در تمام این     

!" نروید:  "که به مردم بگویند               
جالب اینجاست  !"  نگویيد!"  "نکنيد"

که شتاب تحوالت، مجبورشان کرده     
است که تعدیالتی در مواضعشان            
وارد کنند، اما جوهر ارتجاعی و             
راست موضع شان کماکان پابرجا          
است و از تمام مواضع شان با                     

  .زمختی و زشتی بيرون ميزند

 

آخرین شاهکار این جریان فراخوان      
به مردم برای خانه ماندن در روز           

: اعالم کرده اند      .   بهمن است      ٢٢
 بهمن  ٢٢مراسم اسالمی و دولتی       "

از ."  روز احقاق حقوق مردم نيست     
منظر یک کمونيست کارگری در            
نگاه اول ایرادی به این موضع                   

اما با خواندن     .  وارد بنظر نميرسد    
اطالعيه روشن ميشود که نزد                    

با "  مراسم دولتی اسالمی      "ایشان    
 بهمن یا سالگرد قيام                  ٢٢روز     
تفاوتی ميان این دو قائل           .  یکيست
زیرا طی متن بارها و بارها      .  نيستند

یاد "   بهمن  ٢٢مراسم اسالمی     "از   
ميکنند و بالفاصله ميگویند این                 

بنظر ميرسد که نقدهای عميق     .  روز
ما به موضع ارتجاعی شان تا این             
حد کارساز بوده که کوشيده اند                   
ظاهر موضع شان را کمی ظریف           
تر و دو پهلو کنند تا خود را  از                    

بنظر ميرسد که      .  زیر نقد برهانند     
سعی کرده اند از گاف های پی در            

اما .  پی این چند ماهه درس بگيرند        
این فقط یک کلک انشایی               .  خير

١٣٨شماره   
و همين ریاکاری و        .  موهن است  

بازی انشایی، زشتی و زمختی               
موضع سياسی آنها را صد چندان          

 .ميکند

 

در این اطالعيه و نزد اینها مراسم        
 بهمن  ٢٢دولتی و اسالمی و روز        

هيچ تفکيکی ميان این      .  یکی است 
گویی در این چند      .  دو قائل نيستند   

ماهه خواب بوده اند و ندیده اند که         
مردم چگونه تمام روزهای مقدس        

قدس، :  رژیم را به سخره گرفته اند     
.  آبان و تاسوعا و عاشورا                 ١٣

ندیده اند که مردم چگونه در این             
روزها ضد تظاهرات های عظيم          
سازمان داده اند و عليه رژیم                    

گویی خواب بوده     .  شعار داده اند    
اند و ندیده اند که در این روزها               
چگونه مردم با اوباش اسالمی                
درگير شده اند و چگونه موسوی و       

 –شرکاء و تمام پادوهای ملی                  
اسالمی کوشيده اند مردم را از                

یعنی "  (ساختارشکنانه"شعارهای   
باز دارند و با       )  سرنگونی طلبانه  

التماس و استغاثه از آنها خواسته           
. نزنند"  خشونت"اند که دست به         

گویی خواب بوده اند و متوجه                  
نشده اند که مردم از هر فرصتی            
برای تعرض به رژیم اسالمی و            
تغيير توازن قوا به نفع خود بهره           

از قرار نزد اینها تمام            .  ميجویند
و برای اعتراض   "  یوم اهللا "روزها  

گویی .  آزادیخواهانه حرام است        
خواب بوده اند و هر از چند گاهی          
چرتشان پاره شده و یک تکه                    
رنگ سبز دیده اند و دوباره                       
بخواب رفته اند و در خواب                      
تئوری های بشدت راست و                      
ارتجاعی عليه مبارزات مردم                

  .سرهم کرده اند

 

هر تالشی برای بيدار کردنشان             
. شدن دارد  زابرا   نزد آنها معنای        

انشای شان را ریاکارانه تلطيف             
اما موضع شان همچنان      .  کرده اند 

جالب اینجاست که   .  ارتجاعی است 
 آبان  ١٣تازه اگر روزهای قدس و       

و عاشورا عمال روزهای اسالمی        
است که مردم به ضد رژیم بدل               

 بهمن روز     ٢٢شان کردند، روز       
سالگرد قيام مردم         .  مردم است    

سالگرد عمل مستقيم و               .  است
اما اینها این      .  انقالبی مردم است     

روز را دو دستی تقدیم رژیم                      
و اینجا است که        .  اسالمی ميکنند  

انسان به این ادراک تلخ ميرسد          
که این جریان نيز در ميان همان       

جای دارد که   "  انقالبيون نادمی "
منصور حکمت در تاریخ                      
شکست نخوردگان به آنها اشاره      

 .ميکند

از مردم خواسته اند که در                     
 بهمن، در          ٢٢سالگرد قيام          

سالگرد این حرکت انقالبی و              
مستقل مردم، کارگران و                       
نيروهای چپ در تحوالت                    

. ، در خانه بمانند     ١٣۵٧سياسی  
ارتجاع "چرا که از نظر آنها               

اسالمی سبز، با پادوئی تمام و            
مذهبی،   –کمال جریانات ملی         

مشروطه خواه و توده و اکثریت       
و چپ حاشيه ای و به کمک                  
امثال بی بی سی، جدال خود با           
اسالم سياه را به جدال مردم با            
جمهوری اسالمی تبدیل کرده            

 بهمن ، روز        ٢٢مراسم   .  است
قدرتنمایی و زورآزمایی در                
ميان دو جناح ارتجاعی است،           
برای ایجاد تعادل و توازن در             

این .  ...صفوف حاکميت شان        
روز احقاق حقوق مردم، روز           
اعتراض به نابرابری زن و                 
مرد، روز اعتراض به بی                    
حقوقی کارگر، روز اعتراض          
به اختناق و اعدام و برای آزادی      

این روز   .  زندانی سياسی نيست    
روز اتحاد دشمنان مردم عليه            
تحرک مستقل توده ای مردم                
برای آزادی و برابری                             

ح در   -اطالعيه حکک  ."  (است
 ) بهمن٢٢مورد 

 

این حزب در قبال خيزش                       
آزادیخواهانه مردم و جنبش                
عظيم آنها برای سرنگونی رژیم      
جنایتکار اسالمی یک موضع            
شدیدا راست و ارتجاعی اتخاذ          

زیر فشار نقد های       .  کرده است  
تيز و کوبنده ما این جریان                     
کوشيد با توسل به دروغ و                     
تحریف و با آویزان شدن به                  
طبقه کارگر موضع ارتجاعی و       

اما .  راست خویش را توجيه کند      
هر چه در توجيه این راست                 
روی تقالی بيشتری ميکند،                
زشتی و ابتذال موضعش بيشتر        

نام این  .  عيان و آشکار ميگردد     
جریان در تاریخ بعنوان حزبی          
که در تعيين کننده ترین و خطير       
ترین شرایط سياسی جامعه، در        

١۵صفحه کنار راست    
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ترین جریان قرار گرفت، ثبت              
  .شده است

 

در رابطه با این جریان، برای ما          
کمونيستهای کارگری که کوشيده       
ایم پرچم کمونيسم کارگری                     
منصور حکمت را برافراشته نگاه   
داریم و این خط را در این                          
اوضاع سياسی پر تالطم و پر                
شتاب به پيش بریم، اساسا یک               
مساله مطرح است، این جریان،          
همچون همتای سياسی اش ربطی       
به کمونيسم کارگری و منصور            

اینها با استفاده از      .  حکمت ندارند 
اعتبار و تاریخچه پر افتخار                   
کمونيسم کارگری و منصور                  
حکمت ميکوشند سياست های               
ارتجاعی و راست خویش را به            

بعالوه باید به آن دسته      .  پيش برند 
کادرهای این دو حزب که خود را       
بخشی از جنبش کمونيسم                          
کارگری و مبلغ و پيرو نظرات             
منصور حکمت ميدانند، گفت که         

در کنار این        .  رفقا، بخود آیيد       
رهبری شما در جهت مخالف                 
آنچه به آن اعتقاد دارید حرکت              

سياست های این دو حزب     .  ميکنيد
بيش از هر چيز در جهت بی                   
اعتبار کردن کمونيسم کارگری و       

 . *منصور حکمت است

 

 بهمن و صف ٢٢
جديد شکست 

 ...خوردگان 

آمپين بين المللی بستن                                 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی        

 ايران

                                                                                                                     

نامه سرگشاده به نخست وزیر و               
 اعضای پارلمان آانادا

 

 هما ارجمند

 ٢٠١٠ فوریه ٧

 

فضا در مقياس جهانی بر عليه                    
. جمهوری اسالمی برگشته است             

حال زمان آن است آه استفن هارپر        
و اعضای پارلمان آانادا نيز بجای         
حمایت از جمهوری اسالمی از                 

اخبار .  مردم در ایران حمایت آنند       
جاری از ایران حكایت از این ميكند       
آه مردم در ایران در حال تدارك              
یك قدرت نمایی عليه جمهوری                 

 فوریه ، روز      ١١اسالمی در روز      
مردم .  سالگرد انقالب ایران هستند      

به تنگ آمده بدون وحشت از                       
تهدیدات مدوام، دستگيریها، اعدام،        
شكنجه و تجاوز جنسی زندانيان               
سياسی توسط رژیم عزم به سازمان       
دادن خود برای خالصی از آليت            

 .حكومت آرده اند

 

جمهوری اسالمی با رژیم آپارتيد            
. افریقای جنوبی قابل مقایسه است          

این حكومت همچون رژیم افریقای         
جنوبی یكی از ضد انسانی ترین و           
ضد عدالت ترین حكومت در قرن           

قانون شریعه به     .  بيست یكم ميباشد    
خشنترین شكلی سياست آپارتاید               
جنسی و دولت ضد زن را به                        

روزی .    جامعه تحميل آرده است       
را سراغ ندارید آه تظاهرات                      
گروههای مختلف مردم، معلمين،           

١٣٨شماره   

آارگران، دانشجویان، نویسندگان،    
ژورناليستها و وبالگ نویسان را          
با خشونت تمام رژیم مواجهه نشده       

بر تعداد زندانيانی مورد         .    باشد
شكنجه شده و یا اعدام شده هر                  

 .روز افزده ميشود

 

مردم ایران در مقابل آل رژیم،              
و "  رفرميست"چه به اصطالح          
" هارد الینر   "  چه به اصطالح          

آنها هر روز با      .  محكم ایستاده اند   
اعتراضات خود در حال فشردن           
گلوی این حكومت جهت پایان دان        

مردم ایران و    .  به  عمر آن هستند      
به همراهشان همه مردم آزاده                  
جهان ميخواهند آه تمام سران                 
جانی این رژیم  و آسانی آه به                
آنها آمك آرده اند تا به عمر خود            
تداوم بخشند در دادگاههای بين               

 .المللی محاآمه گردند

 

آمپين بين المللی بستن سفارتخانه         
های جمهوری اسالمی انتظار                
دارد آه نخست وزیر و نمایندگان         
پارلمان آانادا در آنار مردم ایران       
نه تنها صدای اعتراض آنان بر              
عليه جمهوری اسالمی را در تمام        
مجامع بين المللی تقویت بخشيده،         
بلكه تمام روابط دیپلماتيك خود را         

همچنين  نه    .  با این رژیم قطع آند      
تنها سفارتخانه جمهوری اسالمی         
در آانادا را ببندد، بلكه با ارائه                
قطعنامه ای به سازمان ملل به این         

بستن .  حرآت عموميت ببخشد          
سفارتخانه های جمهوری اسالمی       
شروع پایان عمر حكومت مخوف       
و جنایتهای آن عليه مردم ایران              

این همچنين گامی بزرگ          .  است
جهت مقابله با تداوم تروریسم در          

بر آسی      .  سطح جهانی است          
پوشيده نيست آه سفارتخانه های           

جمهوری اسالمی ایران مرآز          
سازماندهی فعاليتهای تروریستی   

 .است

 

در پایان باید اضافه آنم آه                    
شواهد و مدارك زیادی حاآی از      
سرقت پولهای مردم توسط                   

. سران رژیم اسالمی ایران است     
این افراد مبالغ هنگفتی از                     
ثروت جامعه را باال آشيده و در       
حسابهای شخصی خویش در             
بانكهای اروپایی، امریكایی و            

از این رو     .  آانادایی ریخته اند    
آمپين بين المللی بستن                             
سفارتخانه های جمهوری                     
اسالمی همچنين خواهان آن                
است آه دولت آانادا تمام                       
حسابهای بانكی سران این رژیم       
در آانادا را مسدود آرده و همه         
اطالعات مربوط به حسابهای           
بانكی این اشخاص را علنی                 

 .سازد

 

 با احترام، 

 هما ارجمند

 

مسئول آمپين بين المللی بستن        
سفارتخانه های جمهوری                   

 اسالمی ايران

 

              
homawpi@closedownir
anianembassies.com 

www.closedowniranian
embassies.com 

416-737-9500  

 

 به کمپين بستن سفارتخانه هاى 
!جمهورى اسالمى بپيونديد  

 

 

! کارگران  
 

عليه 
سرمايه 
دارى 
! بپاخيزيد  

 

 نامه سرگشاده به نخست وزير و اعضای پارلمان آانادا
 

 هما ارجمند
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محتوا و مضمون واقعى پنهان               
شده در پشت انواع  پرچمها و                 

 مسئله اى است که هر        ،رنگ آنها 
به بيانى   .  بار باید به آن پرداخت        

 محتواى هر یک از این               ،دیگر
پرچمها و طبقه اجتماعى که در             

 ميباشد که     ،پشت آن مستتر است      
آینده و سرنوشت مردم ایران را            

در واقع باید گفت     .  رقم خواهد زد   
بحث و جدلهایى که معموال برسر        
پرچمها پيش مى آید بحث و جدل          
بين طبقات مختلف اجتماعيست و       
به این اعتبار باید دائما و هر جا             
که الزم باشد به مضمون و                       

 .محتواى واقعى آنها پرداخت

 

هر پرچمى معرف یک سنت                  
 ایده آل و روش                              ،سياسى

بعضا معرف           .  حکومتيست
اوضاع کنونى حاکم بر جامعه و           

. بعضا ناقض این وضعيت                      
 از     ،جنبشهاى مختلف اجتماعى        

درون خود احزاب و  نهادهایى را       
بيرون ميدهد که با توجه به                       

 ،تعلقاتشان به طبقات اجتماعى             
پرچمهاى این جنبشها را                            
برافراشته و براى تحميل و یا                 
انتخاب آن توسط جنبشهاى دیگر         

و هر  .  و اکثریت جامعه ميکوشند     
 بسته به اینکه متعلق     ،کدام از اینها  

 جنبش و طبقه اجتماعى         کدامبه      
 روشها و سنن خود را                 ،هستند

براى حقنه کردن و یا تبدیل خود           
به آلترناتيو حکومتى و در                        
دسترس بودن براى انتخاب                     
 .خویش از جانب جامعه را دارند

 

 ، سفيد    ،سبز(پرچم سه رنگ             
 )قرمز

پرچم سه رنگ با نقش شير و                  
البته از نوع شمشير            (خورشيد    
متعلق به طرفداران       )  بدست آن   

سلطنت و عظمت طلبان ایرانى و        
 با شير و بدون                   ،پرو غربى    

 سه رنگ تنها متعلق به            ،شمشير
طيف جمهورى خواهان سکوالر        

سه رنگ با    " و طبعآ         ،و الئيک 
در وسط آن متعلق به          "  نقش اهللا  

جمهورى اسالمى از نوع سبز و          

 

  تشابهات و تفاوتها، رنگها،پرچمها
 

 مهدى طاهرى

اصوال کل این          .  سياه آن است         
مجموعه از طرفداران پرو پا قرص      
این پرچم سه رنگ هستند  و هر                 
کدام به تنهایى خود را مالک بى                 
چون و چراى آن دانسته و دیگرى           

...  و          ، خائن    ، مزدور    ،را دزد    
اصوال هر گاه به مناسبتى         .  ميدانند

قرار باشد تجمع اعتراضى در جایى     
 قبل از این تجمع و        ،صورت بگيرد 

گردهمایى اینان در فراخوانهایشان        
معموال قيد ميکنند که ایرانيان                     

با پرچم ایران در         "  وطن پرست  "
این تجمع حضور یابند و هر نوع              
دیگر قابل قبول نيست و حاملين آن          

) پرچمى غير از پرچم سه رنگ            (
 ، اجنبى    ، وطن فروش        ،را خائن    

. قلمداد ميکنند     ...  مزدور و                 
منظورشان هم معموال پرچم سرخ          
است که از آن طبقه کارگر و                        

اکثریت این طيف        .  کمونيستهاست
انقالب "کسانى هستند که تا مقطع            

در قدرت بودند و طى آن                 "  ۵٧
خلع ید شدند و جاى آنان         "  انقالب"

البته خيل   .  پر کردند  "  مالهاى"را   
عظيمى از آنان با رژیم جمهورى            
اسالمى تازه به قدرت رسيده همراه        
شدند چرا که با همدیگر مشکلى                

اصوال پدر           .  جدى نداشتند          
 ، شاهنشاه آریامهر                ،تاجدارشان

هميشه زیر سایه خدا و فرستادگانش      
از باج    ...  از نوع امام رضا و                

دهندگان و یا صدقه دهنده به                         
 همين گله           ،نمایندگان زنده خدا          

 ، شاه    ،خدا"شعار     .  آخوندها بود    
. را همگان بياد دارند                  "  ميهن

خوشبختانه امروز به یمن اینترنت          
عکسها و فيلمهاى این همکاریها و          

زیارت (دست بوسيهاى دوطرفه             
شاه از امام رضا و کربال و بوسيدن        

به وفور  )  دست شاه  توسط آخوندها     
در دسترس همگان قرار دارد و                

 .کسى نميتواند منکر آن شود

 

" کبيرشان"اینها معموال به کورش         
همانطور رهبر       .  زیاد مينازند      

کبيرشان محمدرضا شاه گفته بود            
!" کورش آسوده بخواب ما بيداریم      "

ولى پرچمشان نه پرچم آن دوران            
 ،بلکه پرچم دوران معاصر ایران           

یعنى دورانى که کشور سازى واحد       

١٣٨شماره   
 قوه    ، زبان واحد       ،قوانين واحد   (

 مجریه و قضایيه واحد                   ،مقننه
اینها .  مشخصه آن است        ....)  و

معموال براى برسميت شناختن               
پرچم قرمز مشکل داشته اند و                 

البته به  .  هنوز هم کم و زیاد دارند       
یمن پر زور شدن سنبه چپ جامعه       
و طبقه کارگر این تصویر تغيير            

ولى هنوز اینجا و آنجا     .  کرده است 
گاهى لگد پرانى ميکنند که طبعا            

 .     جواب هم ميگيرند

 

دعواى اصلى امروز در ایران هم        
 ،دعواى بين این سه نوع پرچم                

) شمشير بدست (سه رنگ با شير      "
سه رنگ با اهللا و یا        "،"و خورشيد 
 .است" پرچم سرخ"و " بدون آن

 

  تفاوتها،تشابهات

آنچه که در خالل بيش حکومت              
پهلوى ها در زیر سایه همين پرچم       
سه رنگ منقش شده به شير و                   

 به عنوان          ،شمشير و خورشيد         
 ،سمبل و مظهر حکومت سلطنتى        

 تفاوتى     ،بر مردم ایران گذشت            
ماهوى با جمهورى اسالمى با                 

اینها .  رنگ سبز و سياهش ندارد        
 با توجه به اینکه اولى ها            ،ظاهرا

به توسط دومى     )    سلطنت طلبان  (
جایگاهشان )  جمهورى اسالمى (ها  

 تفاوت      ،در قدرت غصب شد               
به این تفاوت که تفاوتى              .  دارند

ولى .  صوریست باید پرداخت           
اجازه دهيد اول به تشابهات اینها            
بپردازیم تا ببينيم آیا جایى براى              
تفاوت بين این دو باقى ميماند؟                 
تشابهات اینها بيشتر از آنچيزیست       

. که براى بعضى متصور است              
ناسيوناليستهاى طرفدار        (اینان        

بارها و   )  غرب  و سلطنت طلبها        
هرگاه که احساس کرده اند که چپ       
جامعه دارد دست باال را پيدا                     
ميکند و یا به زعم خودشان                        

ایران به خطر      "  تماميت ارضى  "
 پشت جمهورى اسالمى               ،افتاده

 .رفته و از آن دفاع کرده اند

 

اصوال صحبت بر سر سلب                      
مالکيت از اکثریت مردم و وادار          
کردن آنان به فروش نيروى کار            

صحبت از خرید و       .  خویش است  
که سر چشمه    (فروش نيروى کار      

که )  الیزال سودآورى سرمایه بوده   
زیر بناى مادى هر دوى این                      

) پادشاهى و اسالمى         (رژیمها   
 . بوده و هست

 

اکثریت عظيمى از مردم آن                 
جامعه صاحب هيچ چيز دیگرى      
بجز نيروى کارشان نبوده و تنها      
از قبل فروش همين نيروى                  

 در قبال کمترین                      ،کارشان
دستمزد است که ميتوانستند به           

کار .      "حيات خویش ادامه دهند   
فلسفه "  ارزان کارگر خاموش       

وجودى اداره جامعه توسط شاه        
و دستگاه حکومتيش بود و در            

این .  ادامه آن جمهورى اسالمى     
فصل مشترکيست بين ایندو                 
رژیم که تمام روبناى سياسى و          
 . دیگر تشابهاتشان را فرم ميدهد

 

در ایران طبقه اى بنام کارگر              
ميکند که در زندگى         "  زندگى"

روزمره خود استثمار را با                  
گوشت و پوست و خون خود               

او در زندگى            .  حس ميکند     
روزمره ميبيند که خودش که              
خالق تمام ثروتها و نعمات مادى      
جامعه است  کمترین سهم را                
دارد و براى ادامه حيات خود             

 ،مجبور است کودکان خویش را     
از سر اجبار و براى تامين                    

 ،هزینه هاى زندگى خانواده               
وادار به کار کند و از همان                   
اوان کودکى ستون فقرات آنان          

. زیرفشار سنگين کار خم شود          
 و     ، زنان    ،ميبيند که دختران         

 و   ،مادرانش از سر فقر و نياز          
به خاطر نبود هيچ ممر درآمد             
دیگرى به اجبار و براى ادامه            

 به تن فروشى            ،حيات خویش   
ميببيند که در     .  روى مى آورند    

همان محل کار صاحبان کار به         
کودکان و دیگر عزیزانش                    
تجاوز ميکند و بعد هم راست              

 بدون اینکه       ،راست و آزادانه      
 براى   ،تحت پيگرد قرار گيرند       

خود در           
١٧صفحه   



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميبيند که چگونه    .  جامعه ميگردند 
اعتياد ازعزیزانش قربانى ميگيرد    
و در این ميان مافياى صنعت                  
مواد مخدر که بخشى از همان                

 چاقتر  و فربه     ،طبقه حاکمه هستند  
ميبيند که نميشود این       .  تر ميشود  

همه مصائب و مشکالت را دید و         
آنجا که فشار          .  ساکت نشست     

پس .   مقاومت هم هست           ،هست
اینجاست .  طبقه اعتراض ميکند       

 مسئله سرکوب      ،که بساط زندان     
 ، دستگيرى    ،هر نوع اعتراض         

شکنجه و اعدام به عنوان جواب           
به این اعتراضات و هر نوع                   
اعتراض برحق دیگرى مثل                   

از ...  اعتراضات دانشجویى و           
 . جانب هر دو رژیم اتخاذ ميشود

 

این شيوه ها اتخاذ ميشود به این              
دليل ساده که اگر جواب مثبت به          
این اعتراضات داده شود آنوقت           
از سود آورى سرمایه هاشان کم           

هست که   "  خطر"و این     .  ميشود
کارگران احقاق تمامى حقوق                 
پایمال شده خود را بخواهند و اگر        
چنين شود آنوقت بساط مفتخورى       
و لفت و ليس طبقه سرمایه دار و          

این .  مفتخوران برچيده خواهد شد     
. رابطه برعکس آنهم صادق است      

یعنى هر چقدر سرکوب                              
اعتراضات شدید تر باشد بساط             
سفره مفتخوریشان رنگين تر و             

 . طوالنى مدت تر خواهد بود

درهر جامعه اى که این رابطه               
نابرابر ميان کارگر و سرمایه دار       
برقرار شود آنگاه بصورت                     

 ، بيکارى        ،اتوماتيک  فقر                 
 ، اعتياد   ، تن فروشى       ،بيخانمانى

از اجزاى     ...   جنایت و        ،دزدى
جدایى ناپذیر آن جامعه خواهد               

حلبى آبادها را با کارتن                .  بود
 شهرنوهاى        ،خوابهاى امروز       

زمان شاه را با مکانهاى صيغه              
کردن و تن فروشى ميليونى در             

 سرکوب          ،جمهورى اسالمى         
کارگران چيت سازى را با                       

 ،سرکوب کارگران خاتون آباد             
تصویب قوانين زن ستيز را با                

سکوت   "،آپارتاید جنسى             
دوران "  قبرستانى حاکم بر جامعه    

 

 

 ... تشابهات و تفاوتها ، رنگها،پرچمها

 ، شکنجه     ،شاه را با دستگيرى               
 . تجاوز امروز مقایسه کنيد،زندان

  

همگى اینها با هر کم و کيفى                         
مختصات و مشترکات تفکيک                  
ناپذیر دو رژیم شاهنشاهى و                        

اینان که در زیر           .  اسالمى است   
تفاوتى همين پرچم سه رنگ با                  

شير "به جاى              "  اهللا  ("اندک
در کشور ایران در           ")  وخورشيد
 دهه متوالى بر شهروندان     ۶بيش از   

معناى .  آن کشور حکومت کرده اند      
زمينى وعملى اين تفاوت اندک هم         
اين است که هر کدام سهم بيشترى         
را از همان استثمار نيروى کار                 

 . کارگر براى خود ميخواهند

 

آخوندها و دستگاه مافيائى مذهب             
خود در دوران حکومت شاه در                 

منتها با  .  قدرت سهيم و ذینفع بودند       
سهم کمترى از دسترنج دزدیده شده        
ازنيروى کار کارگر وانسان                       

در اینکه نيروى کار            .  زحمتکش
کارگر را باید هربيشتر به تاراج               
برد سر سوزنى با یکدیگر تفاوت و        

آقاى داریوش       .  اختالف ندارند      
همایون در جایى گفته در صورت           
بر سر کار آمدن دوباره رژیم                      

کمر بندها را   "سلطنت کارگران باید  
و این به زبان            .  کنند"  سفت تر   

آدميزاد یعنى کارگران نباید توقع             
آنها باید بيشتر      .  زیاد داشته باشند     

کار کنند و کمتر بخواهند تا اینها                
بخوانيد خودشان  (کشور را بسازند      

بيشتر بچاپند و بساط زندان و                      
 )همچنان بر قرار...شکنجه و

 

این آن سناریویى است که سمبل                
پرچم با    (انتخابى سلطنت طلبان            

و دیگر نيروهاى     )  شير و خورشيد    
طرفدار این پرچم با تمام اختالفات          
جزئيشان براى فرداى پس از                      
سرنگونى جمهورى اسالمى تدارک     

تازه اگر سرنگونى           .  (دیده اند     
یعنى ادامه وضعيت             )  بخواهند

کنونى حاکم در کشور با ظاهرا                 
ناسيوناليسمى که     (پرچمى دیگر          

معموال با چاشنى مذهب همراه                  

١٣٨شماره   
 چون بدون مذهب ارکان               ،است

حکومتيشان دچار نقطه ضعفى              
آیا این آن          ).  پایه اى ميگردد         

تکرار وضعيت موجود    (چيزیست  
اینبار زیر نظارت کراواتى ها به          

که ما     )  جاى عمامه بدوش ها            
کارگران و زنان و جوانان و                     

 زحمتکشان ميخواهيم؟؟

 

 عاليجنابان و عليامخدره              ،نخير
این آنچيزى    .  هاى سلطنت طلب      

 ، زنان    ،نيست که ما کارگران              
جوانان و زحمتکشان ایران                      

 آنچه را که ما     ،برعکس.  ميخواهيم
ميخواهيم رهایى کامل از تمام این        
مصائبيست که اتفاقا خود شما و              
سيستم مورد نظرتان در زیر سایه        
همين پرچم سه رنگ باعث و بانى       
 .بوجود آمدن آن براى ما بوده اید

 

 پرچم سرخ

پرچم دیگرى هم هست که رنگ            
این پرچمى کامال          .  سرخ دارد    

این پرچم  .  متفاوت با آن بقيه است      
طبقه کارگر و آلترناتيوش براى            
فرداى پس از سرنگونى جمهورى      

این پرچم تعلق به        .  اسالمى است  
آن بخش از جامعه دارد که خود              
را رعيت نميداند که نيازى به                   

که از فقر    .  داشتن شاه داشته باشد     
و نابرابرى اقتصادى به هر                       

که از  .  شکلش متنفر و بيزار است     
پدیده اى به غایت مایه انزجار بنام        

 (که نيم جامعه     "  آپارتاید جنسى  "
را حتى به عنوان شهروند         ) زنان

درجه دوم هم به رسميت                              
از حجاب   .   متنفر است    ،نميشناسد

به عنوان سمبل بردگى و حقارت           
این پرچم       .  زن متنفر است             

کسانيست که از اینکه فرزندان               
خود را از همان دوران کودکى به         
کار وادارند تا کمک خرجى براى        
هزینه هاى سرسام آور خانواده              

از اینکه           .   متنفرند          ،باشند
فرزندانشان سرنوشتى بهتر از               
پدران و مادرانشان نخواهند                     

 یعنى کارگر و زن خانه               ،داشت
این .  دار شدن آنان در آینده متنفرند     

پرچم کسانيست از هر نوع خرافه        
که انسانها  ...  مذهبى و، قومى ،ملى

را از ذات انسانيشان جدا و آنان را     
به مانند وحوش به جان همدیگر             

برعکس حيوانات که        (  ميندازد    
همدیگر را ميکشند تا شکم خود را       
سير کنند و به بقاء خود ادامه                     

تا فقط نشان دهند که                 )  دهند
  ،ميتوانند همدیگر را بکشند                

 . متنفر و بيزارند

 

این پرچم کسانيست که  زندگى          
را با تمام شادیها و رفاهش براى     

این پرچم    .  همگان ميخواهند        
کسانيست که شهروندان آن                  
جامعه را نه به عنوان رعيت و          
رمه که نياز به شاه و چوپان                 
داشته باشد بلکه به عنوان                      
شهروندان متساوى الحقوقى که       

رشد و شکوفایى هر فرد را                   
رشد و شکوفایى  جامعه و رشد         
و شکوفایى جامعه را رشد و               

این .  شکوفایى هر  فردش ميداند     
پرچم کسانيست که بيشترین                

 آسایش و خوشبختى را               ،رفاه
براى کليه شهروندانش به                     

این پرچم   .  ارمغان خواهد آورد    
 و باید      ،کسانيست که ميخواهند     

تاکيد کرد که فقط این پرچم و               
نيرویى که آن را برافراشته                  

 تمام قيد و بندهاى                     ،ميتواند
موجود بر سر راه  برابرى                   
کامل زن و مرد را از ميان                    
برداشته و آزادى و رهایى کامل       

این .  از این قيود را تضمين کنند      
پرچم کسانيست که آزادى                     
پوشش و دور انداختن حجاب را       

این پرچم    .  عملى خواهند کرد      
کسانيست که دنيایى شاد و پر از       
بازى و خالقيت براى                               
کودکانمان ساخته و کودکى را           

این .  به آنان باز خواهند گرداند        
پرچم کسانيست که نه تنها از               

 قوميت و         ،خرافه هاى مليت        
 بلکه    ،مذهب بيزار و متنفرند          

براى از بين بردن این خرافه ها        
و جایگزینى آن با جامعه اى که         
خدمت به انسان و نوع بشر در           
محور و مرکز فعاليتهایش باشد        

این پرچم کسانيست        .  ميکوشند
که از دیدن خيل عظيم انسانهایى      
که سر پناهى براى خوابيدن                

 کارتن خوابها را ميگویم       ،ندارند
در شرایطى که عده قليلى در               
قصرها و کاخ هاى افسانه اى             

 دلشان بدرد مى       ،زندگى ميکنند  
ميخواهند همه را صاحب          .  آید

این پرچم کسانيست   .  مسکن کنند 
که ميخواهند ریشه اعتياد را                
بخشکانند و مليونها انسان                     
دردمند و گرفتار آمده در چمبره       
این پدیده اختاپوسى  را آزاد                 

سازند و          
١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

امکانات برگشتن این عزیزان به آغوش پر مهر جامعه               
 ،این پرچم کسانيست که براى آزادى              .  را فراهم کنند     

برابرى و رفاه در تمام سطوح و شئون اجتماعى                               
 پرچم تاریخى      ،این پرچم کمونيسم کارگرى        .  ميکوشند

 .  پرچم شرافت تاریخ است،طبقه کارگر

 

  زحمتکشان، جوانان، زنان،کارگران

بحث بر سر یک متر و یا چند متر پارچه با رنگ و نقش              
دعوا بر سر آن چيزى است که           .  و نگار متفاوت نيست     

دعوا بر سر این است که        .  این سمبل ها نمایندگ ميکنند     
به !!  نيروى کار کارگر دزدیده شده و به تاراج برود؟؟              

بيان دیگر تداوم استثمار و ادامه حيات وحشى گرى و                   
سرکوب هر نوع اعتراض و فریاد حق طلبانه؟ و یا نه                  
برچيدن تمام و کمال این رابطه اجتماعى وارونه؟ ما به               
عنوان کمونيستهاى کارگرى بدنبال برچيدن این رابطه              

 . هستيم و به این اعتبار پرچم سرخ را برافراشتيم                             
 بگذار که بدنبال      ،آنها که خود را رعيت ميدانند و رمه             

ولى طبقه کارگر رعيت        .  پادشاهى براى خویش باشند       
.  جوانان و زحمتکشان رعيت نيستيم             ،ما زنان  .  نيست

اصوال جامعه ده ها سال است که از این فاز عبور کرده               
ما همان طبقه  کارگر و مردمى هستيم که یک بار             .  است

اینان را به خاطر مصائبى که به ما تحميل کرده بودند در           
ما ميخواهيم   .   از اریکه قدرت پایين کشيدیم              ۵٧سال   

مذهب را به عنوان یک صنعت مافيایى آدمکش و انسان             
ستيز به بند بکشيم و بر ویرانهایش دنيایى در شان و                       

 . شایسته خویش بسازیم                                                                                        
 

این پرچميست که ما و هزاران هزار انسان دیگر انتخاب           
ولى این هنوز کم    .  کرده ایم براى ساختن یک دنياى بهتر       

ما باید در ابعاد مليونى حول این پرچم که حزب                 .  است
" یک دنياى بهتر      "اتحاد کمونيسم کارگرى با برنامه                

در این صورت ما تضمين ميکنيم      .  برافراشته گرد هم آیيم   
که بهشتى هزاران بار بهتر از آن بهشت خيالى مذهبى ها         

 .بر روى همين زمين خاکى بسازیم

 

 در ابعاد   ، در هر منطقه و شهرى     ،در هر کوى و برزنى     
باید عضو و کادر این        .  وسيع باید به این حزب پيوست         

باید دیگران را در ابعاد وسيع ترغيب به                   .  حزب شد  
 فراخوانها و     ،باید اطالعيه ها    .  عضویت در حزب کرد      

. ادبيات این حزب را در ابعاد وسيع و ميليونى پخش کرد           
باید  در تمام کارخانه ها و         .  باید دست بدست آنرا گرداند     

 بالخص در محالت کارگرى و      ،در محالت ادبيات حزب   
.  وسيعا پخش و در دسترس باشد                       ،زحمتکش نشين   

براى پيروز   .  پيروزى نزدیک است ولى محتوم نيست           
شدن  باید پرچم سرخ و حزبى که آن را برافراشته                            

به حزب اتحاد       .  انتخاب کرده و متشکل و متحد شد                  
 باید تعجيل   ،زمان تنگ است  .    کمونيسم کارگرى بپيوندید  

 . *کرد

 

 تشابهات و ، رنگها،پرچمها
 ...تفاوتها 

١٣٨شماره   
 

 !ترستان از چيست مزدوران
 

 پروين کابلى
سرادر احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی در گردهمائی با نيروهای سرکوبگر                              

سخنانی ایراد نموده است که تنها دال بر وحشت از وقوع آنچه                      "  امنيت آفرین فجر   "
ترس از حرکت    .  است که وی و دیگر سران جمهوری  اسالمی انتظارش را ميکشند                  

 .  ترس از تهاجم به نيروهاى سرکوب،مردم، ترس از سرنگونى

 

بلكه هدف این    .  شرکت ما در راهپيمائی های فجر دال بر ناامنی نيست                 :  وی ميگوید 
هر گونه شعار انحرافی، رفتار انحرافی با حضور             .است حوادث عاشورا تكرار نشود     

. مردم خنثی خواهد شد و پليس و بسيج باید شعار دهندگان را از دست مردم نجات دهند                   
 )   تاکيدها از من است( 

 

با نگاهی به این سخنان بسادگى ميتوان عمق ترس و وحشتی که رژیم جنایت و                                     
تالش ميکند با   "  دهه فجر "جمهوری اسالمی در آستانه      .  سرکوب احساس ميکند را دید     

دستگيرى و ارعاب و وحشت، مردم را خانه نشين کند و از تکرار اعتراضات ماههای                 
 . اخير به نوعی جلوگيری نماید

 

اما آنچه که در گفته های سردار احمدی مقدم قابل توجه است تکيه بر تاکتيک کهنه ای                     
ميباشد که جمهوری اسالمی در مواقعی که دیگر هيچکدام از حربه هایش کار نميکند                     

پليس و بسيج باید شعار دهندگان را از دست                 "او ميگوید     .  مورد استفاده قرار ميدهد      
این جمله کنه برنامه ریزی جمهوری اسالمی را برای سرکوب در               ".  مردم نجات دهند  

جمهوری اسالمی تالش دارد با سازماندهی         .   بهمن روشن ميکند     ٢٢اعتراضات روز    
در صفوف مردم معترض رخنه       "  مردم"ارازل و اوباش بسيجی و لباس شخصی بنام             

. سرادر احمدی مقدم در تهدید مردم تنها نيست         .  کند و بنام مردم، مردم را سرکوب کند         
هرکدام از سران رژیم هر جا که مناسب دیده اند نگرانی و ترس خود را از اعتراضات                  

ميزنيم و ميکشيم شعارهمگی آنها       .  با کسی تعارف ندارند    .  ضد حکومتى نشان داده اند      
 .است

 

نکته ی دیگری که در سخنان سران سرکوبگر رژیم  به چشم ميخورد عدم شرکت                             
اميدواریم این شرایط زمينه ساز حضور وسيع مردم                   :  "ميگوید.  است"  خودی ها  "

بسيجی و لباس شخصی و چاقو       "  مردم  "،مردمی که ایشان از آن صحبت ميکند       .  "باشد
خواهران زیبب و خيل جيرخواران مزدوری هستند که برای منافع خود                    .  کش هستند 

اما غير از این لشگر         .  ميخواهند این بساط سرکوب و شکنجه را همچنان نگهدارند                 
مزدور تالش دارند هواداران حکومت را که این اواخر کم کم خودشان را کنار ميکشند                 
و اميدى به آینده این حکومت ندارند را به خيابانها بکشند تا شاید به صفوف ورشکسته                    

حسين .  خامنه ای و دیگر سران رژیم هم همين را تکرار ميکند                    .  شان روحيه بدهند    
همه اینان به مانند    .  اهللا تهران بزرگ همين را ميگوید       همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول    

 ميخواهند جنبش مردم      ،نوازندگان ناشی یک ارکستر بد صدا که فقط یک هدف دارند                
. براى سرنگونى را با صدای دلخراش سازهای جنگی شان به سکوت بکشانند                                   

ميخواهند خون راه بياندازند تا با جنایت باز هم بيشتر، سه دهه از حاکميت و توحش را                   
اما زنان و مردان آزاده اى که خواهان حق خود هستند و دیگر از                  .  همچنان ادامه دهند  

. سرکوب و ناامنی و جنایت و فقر و ستم کشی خسته شده اند با این نعره ها جا نميزنند                       
 .   تردید نباید داشته باشند که درس تلخى خواهند گرفت

 

این تهدیدات را باید به         .  مزدوران شيپور پایان جمهورى نکبت اسالمى را شنيده اند                
 . *زوزه شکست شان  تبدیل کنيم

 



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 کارخانه هپکو اراک

 نفر   4000  ،بنا به اخبار دریافتى     
از کارگران کارخانه هپکو اراک        

 ماه است که دستمزدها و مبالغ           5
اضافه کاری انجام شده خود را              

 . دریافت نکرده اند
 

یکی از کارگران معترض                       
 ماه است به هر دری           5:  ميگفت

زده ایم اما با وجود همه پافشاری،       
اصرار و پيگيریهای انجام شده             
همچنان با جيبهای خالی                             

. سرگردان و بالتکليف مانده ایم          
کارفرما یا تهدید به اخراج ميکند          

. یا وعده دروغ سرخرمن ميدهد          
اصال فکر نميکنند که ما و                         

 !خانواده هایمان انسانيم
 

 4000کارخانه هپکو با بيش از            
نفر کارگر قراردادی سفيد امضا،       

 264یکطرفه و پایه دستمزدهای        
هزار تومانی در دو شيفت بسيار          

 ، ساعته   12سنگين و فرساینده           
سازنده انواع لودر و بيلهای                     

 .مکانيکی ميباشد
 

 کارخانه تراکتور سازی اراک 

 نفر از کارگران کارخانه          1500
 ماه است    4تراکتور سازی اراک      

در .  که دستمزد دریافت ننموده اند     
جواب اعتراضات کارگران                   
عوامل کارفرما با عوامفریبی               
امروز و فردا ميکنند اما همچنان         

یکی از    .  خبری از پول نيست          

 

 

  ، تراکتور سازی اراک،هپکو اراک
 دستمزدهای پرداخت نشده کارگران

دستمزدهایمان را  :  کارگران ميگفت 
که نداده اند هيچ تازه به فکر جر                
زنی و باال کشيدن عيدی و سنوات           

 . ناچيز پایان سال هم هستند

 

بعلت فشار روز افزون کار و عدم           
پرداخت بموقع دستمزدها اوضاع           
در کارخانه تراکتور سازی بسيار           

البته این   .  بحرانی و ملتهب ميباشد      
وضعيت مختص کارخانه تراکتور        

در اراک که یک           .  سازی نيست   
منطقه صنعتی بسيار گسترده هم              
هست هم اکنون دستمزدهای چندین        
ماهه دهها هزار کار پرداخت نشده         

این در   .  و پا در هوا مانده است              
حاليست که این کارگران و خانواده        
های محرومشان برای ابتدایی ترین      

کارخانه .  نيازهای زندگی معطلند       
تراکتور سازی اراک با بيش از                 

 کارگر قراردادی و سفيد                1500
 هزار    264امضا با دستمزدهای           

 ، ساعته کاری   8 شيفت   3تومانی با   
سازنده تراکتور و انواع وسایل                 

 .جانبی ميباشد

 

! کارگران شهر صنعتى اراک                 
راهى جز اعتصابات گسترده و                 
هماهنگ براى نقد کردن دستمزدها       

متحد شوید و با               .  وجود ندارد    
خواباندن چرخهاى توليد از حقوق          

 !   و حرمت انسانى تان دفاع کنيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ فوریه ٧ – ١٣٨٨ ژانویه ١٨

١٣٨شماره   

 سرانجام پس    ،بنا به خبر دریافتى     
از چندین ماه اعتراض و کشمکش       
طی روزهای گذشته کارگران                
موفق شدند دستمزدهای مهر و               

این .  آبان ماهشان را دریافت کنند       
در حاليست که دستمزدهای آذر و          
دیماه و همچنين مبالغ مربوط به             
عيدی و سنوات پایان سال                           
کارگران بعلت کارشکنی سرمایه        
داران و عواملشان در ابهام و اما           

" یاری.    "و اگر فرو رفته است         
مدیر شرکت به کارگران گفته                 
است فعال پولی نداریم باید صبر             
کنيد تا ضایعات شرکت را                          
بفروشيم تا از محل آن دستمزدهای      

 !شما را بدهيم

 

پرداخت دو ماه از حقوقهاى معوقه      
محصول اعتراضات کارگران و         

 ٢از جمله اعتصاب اخطارى                  
بنا به اعالم     .  ساعته ماه پيش بود      

 وعده    ،یک منبع دراین شرکت           
هاى یارى مبنى بر فروش                          

یاری و  .  ضایعات فقط بهانه است     
همدستانش ميخواهند پولهای نقد           
دستمزد کارگران را از طرف                 
حسابشان که شهردارى است                   
گرفته و باال بکشند و در این                      
روزهای پایانی سال با فروش                 
ضایعات شرکت حسابهای مالی            

پول هست اما   .  شان را باالنس کنند   
 .  در حسابهای بانکى آقایان است

 

کارگران جنرال مکانيک باید                 
این تنها  .  متحدانه کار را بخوابانند    

اگر .  راه نقد کردن دستمزدها است     
این کارفرماهاى وحشى                              
استثمارگر را بحال خودشان                    
بگذارید نه فقط دستمزد نميدهند             
بلکه روزانه کارگران را به شالق       

کارفرما جماعت       .  هم ميبندند      
کوچکترین ارزشى براى زندگى          

کارگر و خانواده اش قائل                      
همه چيز این جماعت           .  نيست

. انگل سود و سود و سود است           
کارگر براى اینها وسيله تامين           
سود و انباشت سرمایه هایشان           

شرکت جنرال مکانيک        .  است
تحت نظارت بنياد مستضعفان و      
باندهای جنایتکار و دزد                         

. حکومت اسالمی ميباشد                     
سرمایه هاى این بنياد نجومى             
است اما دستمزد کارگران را             

باید در حساس ترین          .  نميدهند
موقعيت وارد اعتصاب شد و              
کارفرماهاى زالوصفت را به            
پرداخت کامل و فورى                            

 .دستمزدها وادار کرد

 

در شرکت جنرال مکانيک بيش       
 نفر کارگر قراردادی         400از   

سفيد )   ماهه   3با قراردادهای       (
امضا و یکطرفه و پایه                             

 هزار تومانی     264دستمزدهای   
در پروژه احداث بزرگراه                    

بلوار آسيا در غرب       -حصارک  
کمپ .  تهران مشغول به کارند        

 نفر از    60محل زندگی بيش از       
کارگران شهرستانی بدون                   
کمترین امکانات غذایی،                       
بهداشتی و استراحتی در همين          
منطقه مستقر است و مابقی                  
کارگران بدون امکانات سرویس    
و با مشکالت زیاد از شهرکها و       
زاغه نشينهای اطراف تهران             

. خود را به محل کار ميرسانند           
 شيفت    2شرایط کار کارگران         

 صبح  6 ساعته و سنگين از        12
 6 عصر تا      6 عصر و از        6تا  

 .صبح ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ فوریه ٧ – ١٣٨٨ ژانویه ١٨

 

 کارگران جنرال مکانيک
 !فروش ضايعات بعد پرداخت دستمزدهای معوقهاول 

 

 مجمع عمومى کارگرى 
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد

جنبش ! مستقيم و مستمر توده کارگران است
!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 آدرس جديد وب سايت حزب
www.wupiran.org 

 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سابق براین     ،بنا به خبر دریافتى      
 هزار تومان بابت    30هر ماه مبلغ    

بن خرید خوار و بار به حساب               
کارتهای پارسيان کارگران واریز     

هر چند که این مبلغ در               .  ميشد
آشفته بازار سرمایه دارى بحران        

 کيلو گوشت هم      2زده بهای تهيه      
بنا به دستور دادفر مدیر          !  نيست

 ماه آخر     7سابق ایتکو پرس در         
تصدیش پرداخت مبالغ بن خوار          

. و بار به کارگران کامال قطع شد        
 سياست    يننياکان مدیر جدید هم        

هم .  دزدی آشکار را ادامه داد             
 ماه گذشته پرداخت      10اکنون بن    

. نشده و معوق رها شده است                  
دراین مدت اعتراضات و                         
پيگيریهای کارگران برای                       
پرداخت مجدد و منظم و افزایش          

 ،مبلغ بن خوار و بار ماهيانه                   
ظاهرا حضرات جنایت پيشه را           
مجبور به عقب نشينی نموده                   

 . است

 

اما بن ها دیگر به روش سابق                 
شارژ و پرداخت نميشود اما هر           
چند از گاهی به بهانه مناسبتهای           
ضد انسانی و ارتجاعی اسالمی           
مبلغ ناچيزی به حالت ترحم و                

به حساب کارگران واریز     !  صدقه
این دزدی آشکار از یکسو     .  ميشود

و پرداخت موردى به بهانه                       
مناسک و مراسمات حکومت                

 ،اوباش اسالمی از سوى دیگر             
بشدت خشم کارگران را                             

کارگران .  برانگيخته است           
خواهان دریافت فوری بن های             

معوق شده و برقراری منظم                    
پرداخت ماهيانه بن های خرید               
خوار و بار و افزایش مبلغ آن                  
مطابق با تورم و هزینه های روز        

 . زندگی هستند

 

 ايتکو پرس ،ايران خودرو
 ! شارژ بن های پارسيان فقط در مناسبتهای ارتجاعی اسالمی

با دستمزد   :  یکی از کارگران ميگفت      
و اضافه کاری و غيره سر جمع                      

 هزار تومان در ماه                   350حدود     
 هزار تومان بابت قسط       150.  ميگيرم

 هزار تومان اجاره           100و بدهی،       
 من و خانواده ام در این شرایط           ،خانه

 هزار تومان      100وحشتناک باید با         
آیا دادفر ها و          .  یکماه را بگذرانيم      

نياکان ها و آخوندهای ریز و درشت           
 هم مثل ما زندگی ميکنند؟   

 

نخير، سرمایه داران و     ! رفقای کارگر 
آخوندهای طفيلی که هنری جز جنایت      
و دزدی و اشاعه مزخرفات اسالمی           
ندارند، زندگى افسانه اى دارند و در           

خيل عظيم پاسدار     .  کاخها نشسته اند    
بسيجی های مزدور، آدمکشان حرفه         
ای و اطالعاتيهای جاسوس حکومتی،      
همه این بيکارگان انگل و مفتخور نه          
تنها کار نميکنند بلکه با چپاول و                    

 مفت     ،غارت دسترنج ما کارگران           
این وضعيت  .  ميخورند و مفت ميچرند   

ما شایسته  .  را نباید بيش ازاین پذیرفت    
دوستان، .  یک زندگى انسانى هستيم        

برای نابودی حکومت اسالمی، برای       
نابودی نظام سرمایه داری و این                   

باید .  بردگی مدرن باید متحد شویم            
باید مجامع عمومی منظم و       .  بپاخيزیم

 . شوراهایمان را بر پا کنيم
 

سایت یک و دو ایتکو پرس با بيش از         
 نفر کارگر قراردادی و سفيد            1500

امضا و یکطرفه با پایه دستمزدهای            
 8 شيفت       3 هزار تومانی در            264

ساعته پر فشار و خطرناک کاری از          
مجموعه های اصلی پرسی ایران                 

 .  خودرو ميباشد

     

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٠ فوریه ٩ - ١٣٨٨ بهمن ٢٠

١٣٨شماره   
 

  فوريه١١/  بهمن ٢٢تظاهراتهاى 
 

  فوريه مقابل سفارت جمهورى اسالمى١١: استکهلم
 شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران

 

 18 تا 16ساعت : زمان - برونز پارکن :گوتنبرگ
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اینترپل پس از     –پليس بين المللی     
قرار دادن اسامی برخی از                       

حزب "مسئولين و دوستداران               
" حکمتيست  –کمونيست کارگری    

 مدیر شبکه    ،اخيرا شهرام همایون   
را نيز در   "  کانال یک "تلویزیونی  

ليست افراد تحت تعقيب به                        
واهی تروریسم قرار داده      "  اتهام"

مبنای این اقدام شنيع                  .  است
اینترپل حکم بی دادگاه اسالمی در      

 . شيراز است

 

ما همانطور که قبال اعالم کردیم          
احکام دادگاههای رژیم آدمکشان        
اسالمی فاقد کوچکترین اعتبار             

این اقدام   .  سياسی و حقوقی است      
رژیم اسالمی یک تعرض آشکار        
پليسی به کل اپوزیسيون سياسی           

گامی برای   .  رژیم اسالمی است     
غير امن کردن فضای سياسی در        
خارج کشور برای اپوزیسيون              

کليه افراد    .  رژیم اسالمی است       
مذکور از عناصر شناخته شده               
 .اپوزیسيون رژیم اسالمی هستند

 

ما بار دیگر اعالم ميکنيم چنانچه         
این تعرض رژیم اسالمی و                     
اینترپل عليه اپوزیسيون جمهوری     
اسالمی قاطعانه در هم شکسته              

 ميتواند گسترش یابد و جمع      ،نشود
گسترده تری از فعالين و چهره              
های شناخته شده اپوزیسيون را            

" جنایی"تالش برای    .در بر گيرد  
کردن پرونده فعاليت نيروهای              
اپوزیسيون رژیم اسالمی حلقه ای      
در پيشبرد این تعرض بيشرمانه           

باید با تمام قوا این سياست         .  است
مذبوحانه رژیم اسالمى و مماشات     
دولتهاى غربى و نهادهاى پليسى         

این .  شان را درهم شکست                  
جمهورى اسالمى و سرانش                   
هستند که باید بجرم جنایت عليه            
بشریت محاکمه و تحت تعقيب               

 نه فعالين اپوزیسيون     ،قرار گيرند 

 

توطئه رژيم اسالمی و اينترپل عليه 
 !اپوزيسيون را بايد درهم شکست

 شهرام همايون هم در ليست اينترپل قرار گرفت 

فعاليت سياسى عليه         "  اتهام"به     
این سياست         .  رژیم اسالمی        

مذبوحانه را با اعتراض گسترده             
نيروهای اپوزیسيون رژیم اسالمی       
و بشریت آزادیخواه و متمدن باید            

 .  درهم شکست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                  
سياست پرونده سازى جنائى براى        
فعالين سياسى اپوزیسيون را قویا           

حزب اتحاد کمونيسم   .  محکوم ميکند 
کارگری از تمام نيروهای                            
اپوزیسيون ميخواهد که مستقل از          
دوری و نزدیکی با نقطه نظرات             

حزب "و یا          "  شهرام همایون    "
" حکمتيست  –کمونيست کارگری      

و یا هر فرد و جریان دیگری که               
امکانا فردا در ليست اینترپل قرار          

 در خنثی کردن این                        ،ميگيرد
تعرض رژیم اسالمی و تبانی                    
وقيحانه اینترپل به سهم خود                        

 . بکوشند

 

رژیم جمهوری اسالمی در                         
در تالش    .  سراشيبی سقوط است      

برای بقاء ارتجاعی خود به هر                 
این .  خس و خاشاکی متوسل ميشود     

تعرض نيز گوشه ای از اقدام یک           
رژیم در حال احتضار و رو به                  

مردم حکم به               .  مرگ است       
سرنگونی رژیم اسالمی داده اند و          
جامعه برای بزیر کشيدن کل بساط        
این رژیم آدمکشان اسالمی به                   

این توطئه را   .  حرکت در آمده است   
هم مانند تمام تشبثات رژیم اسالمی        

 روزی که   .باید قاطعانه شکست داد    
تمامی سران و عاملين بيش از سه           
دهه جنایت عليه مردم را به                         

 !محاکمه بکشانيم دور نيست

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٠ فوریه ٩ - ١٣٨٨ بهمن ٢٠
 

١٣٨شماره   
 

تظاهرات در مقابل 
 مجمع اسالمی در لندن

 

جمعه شب پنجم فوریه در لندن،           
توسط "  اربعين حسينى   "مراسم    

عوامل رژیم اسالمى در محل               
. مجمع اسالمی برگزار شد                     

جمهوری اسالمی براى این                    
مراسم طبق معمول حزب اللهى          
هاى مزدور را از کشورهاى                 
عراق و لبنان و فلسطين جمع                 
کرده بود تا مراسم چهلم امام                   

 .حسين شان را برگزار کنند

 

فعالين حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگری و جمعی از مخالفين                
حکومت اسالمی در لندن در                  
مقابل این نمایش مضحک                        

. اسالمى دست به اعتراض زدند        
فعالين حزب با پخش اطالعيه               

 بهمن و     22حزب در خصوص       
ارائه عکسهائی از جنایات رژیم         

 بر محاکمه سران رژیم         ،اسالمی
به جرم جنایت عليه بشریت تاکيد        

یکی از فعالين حزب با            .  کردند
حضور در مقابل سالن و سر                  
دادن شعار عليه جنایتکاران                   

 باعث وقفه در اجراى            ،اسالمی
در طول این       .  نمایش رژیم شد      

اعتراض فعالين حزب بارها رو         
در روی مزدوران مرتجع                       

. جمهوری اسالمی قرار گرفتند          
این اعتراض تا پایان مراسم                   

 .ادامه داشت" اربعين"مضحک 

 

اینروزها بيشتر از هر زمان در           
چهارگوشه جهان فریاد سرنگونى    
جمهورى اسالمى و اقدام عليه              

. مزدوران حکومتى دیده ميشود         
بزودى بساط سفارتخانه ها و                 

و جاسوسى و    "  فرهنگى"مراکز  
تروریستى جمهورى اسالمى را        
در خارج کشور به قدرت مبارزه       

 . انقالبى جمع خواهيم کرد
 

 -حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 تشکيالت انگلستان

 

 ٢٠١٠ فوریه ٩ - ١٣٨٨ بهمن ٢٠

 

 

پخش اطالعيه هاى 
حزب در اصفهان و 

 انديمشک
 

 اصفهان

 پنجشنبه شب    ،بنا به خبر دریافتى    
 تيمى از فعالين حزب         ، بهمن  ١۵

 نسخه از بيانيه حزب     ١٠٠٠تعداد  
:  بهمن با عنوان        ٢٢به مناسبت      

 زنده  ،نابود باد جمهورى اسالمى   "
را در  "  باد جمهورى سوسياليستى  

مناطق اطراف خيابان کاوه توزیع     
 .کردند

 

 انديمشک

 عصر    ،بنا به گزارش دیگرى           
 تعدادى   ، بهمن  ١۵روز پنجشنبه     

از آزادیخواهان اطالعيه حزب            
در باره اعتصاب و تحصن                      
کارگران شهردارى اندیمشک را       
در منطقه قبرستان شهر که دراین       
روز از مناطق شلوغ شهر است           

 .بين مردم توزیع کرده اند

 

حزب ابتکار انقالبى همرزمان            
کمونيست را ارج مينهد و به آنها          

 . خسته نباشيد ميگوید

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 ٢٠١٠ فوریه ۶ - ١٣٨٨ بهمن ١٧

 
با پوزش در درج اين گزارش در  * 

 ١٠٠ ، نسخه١٠٠٠سايتها بجاى 
 .نسخه قيد شده بود

 

!نابود باد نظام آپارتايد ضد زن اسالمى  

 

 

 ،حجاب پوشش نيست
حجاب سمبل بردگى 

!زن است  
 

حجاب پرچم جنبش 
تروريستى اسالم 
!سياسى است  
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کدام حزب قول ميدهد وضع ما              
 بدتر نشود؟ 

با درود انقالبی به شما رفقای                 
در ميان دوستان     .  خستگی ناپذیر  

کارگر بحثی هست که کدام حزب        
و جریان قول ميدهد فردا وضعيت      
ما کارگران بدتر از این نشود که          
امروز هست؟ راستش فکر ميکنيم     
فقط شما هستيد که از حقوق                      

. کارگر صحبت و دفاع ميکنيد              
شما چه تضمينی ميدهيد اگر                    
قدرت را گرفتيد کارگران بيکار          
نميشوند و وضع شان بدتر                        
نميشود؟ این سوال خيلی از                      

منصور از         .  کارگران است       
 .تهران

 

 ،منصور عزيز

اگر منصف باشيم این فقط ما                   
نيستيم که از حقوق کارگران دفاع       

بسيارى از کارگر حرف       .  ميکنيم
ميزنند و از حقوق کارگر دفاع               

اینکه سياست شان به             .  ميکنند
آزادى طبقه کارگر و ایجاد زندگى    
بهترى منجر ميشود یا نه بحث               
دیگرى است که اینجا وارد آن                

از اینکه دوستان و               .  نميشویم
محافل کارگرى چنين نظر مثبتى         
به حزب دارند جاى خوشوقتى              
است و ما را بر تالش بيشتر در             

اما .  راه اهدافمان مصمم تر ميکند     
در مورد مسئله قول دادن باید                 
بگویم که کارگران نباید به قول و         

. وعده هيچ احدى باور کنند                     
کمونيسم جنبشى برسر دادن وعده      
و قول به مردم محروم که فردا               

. وضع شان بهتر ميشود نيست              
کمونيسم کارگرى برخالف                     

 جنبشى نيست که                ،بورژوازى
پالتفرمى انتخاباتى جم و جور               

 آنها را      ، دل مردم را ببرد           ،کند
 و فردا مجددا موانع           ،فریب دهد  

. انباشت سرمایه را رفع کند                    
کمونيسم جنبش عينى و واقعى و          
رادیکال خود کارگران است که           
وضع موجود را نميخواهد و                   
هدفش را تغيير اساس این جامعه          
و مناسبات ملکى آن قرار داده                

  ،نامه ها
 

  سياوش دانشور

مگر شما به خودتان وعده            .  است
ميدهيد؟ خيلى روشن بگوئيم حزب         

. ما وعده و قول به کسى نميدهد                 
حزب بخشى از جنبش کمونيستى            
طبقه کارگر است و این جنبش                    
براى نابودى سرمایه دارى و                      
برپائى جامعه اى سوسياليستى                  

تضمين و قول و وعده     .  تالش ميکند 
 ،اینکه فردا بهتر از امروز باشد               

تماما در گرو اینست که آیا ميتوانيم         
پيروز شویم و موانع خوشبختى                 

 همگان را کنار بزنيم یا نه؟ 

 

کسى که در آزادى ذینفع است باید            
کسى که از       .  براى آزادى بجنگد      

تبعيض و نابرابرى منزجر است              
باید براى رفع تبعيض و برابرى               

کسى که معتقد است و       .  مبارزه کند 
بطور عينى ميبيند که جامعه به                  
لطف کارگران تا این حد ثروت                 
ميتواند توليد کند که همه در یک                
رفاه نسبى و برخوردار از حقوق و         

 براى همين تالش           ،حرمت باشند   
ميکند و سعى ميکند نيروى این                  

این حقيقتى   .  جنبش را تقویت کند        
است که قدرت را باید با حزب                    
سياسى گرفت و قدرت را نگهداشت      

اما نباید   .  و پيروزى را تثبيت کرد       
یادمان برود که حکومت کارگرى           

 ،یک حکومت حزبى نيست                         
حکومتى مبتنى بر شوراها است که       
هر شهروند به سن قانونى رسيده              
جامعه ميتواند در آن شرکت کند و           

حکومت .  در آن موثر باشد                    
 حتى زمانى که هنوز                 ،کارگرى

دولت بعنوان یک ارگان طبقاتى               
 از نظر شکل       ،وجودش الزم است    

آزادترین دولت تاریخ تاکنونى بشر        
 . است

 

بورژواها اگر قول و قرارها و                   
وعده و عيدهایشان پوچ از آب در            
مى آید صرفا از سر دروغگو بودن        

البته .  و بى اخالقى شان نيست                
دروغگو بودن و اخالقيات                           
ارتجاعى جزو الینفک فرهنگ                

اما این نيازهاى          .  طبقاتى هست    
سرمایه است که ضرورى ميکند آن      

١٣٨شماره   
وعده ها و قولها هيچ و پوچ از               
آب درآیند و حتى آنجا که ناچارند       
تحت فشار پائين حقى را بدهند             
در اولين فرصت آنها را پس                  

 . بگيرند

 

کمونيسم کارگرى براى نفى پایه        
اى ترین منشا مصائب این نظام           

 مالکيت        ،یعنى کار مزدى               
خصوصى بر ابزار توليد و                    

 و الغاى جامعه              ،معاش مردم    
مادام که    .  طبقاتى تالش ميکند       

 در   ،سرمایه دارى برقرار است       
هر شکل حکومتى و با هر                       

 استثمار و بيحقوقى                  ،پرچمى
کارگر و اکثریت مردم زحمتکش      
قانون اساسى آنست و ادامه                    

ما قول و وعده          .  خواهد داشت   
نميدهيم بلکه با اتکا به نيروى               
طبقه مان ميخواهيم جامعه و                  
دنيائى بسازیم که ریشه کثافات            

شما .  نظم امروز را بخشکاند            
رفقاى کارگر نيز نباید منتظر               

اگر .  قول و وعده کسى باشيد             
کسى با پرچم قول و وعده                        
سراغتان آمد بدانيد ميخواهد                  

قدرت .  سرتان کاله بگذارد             
کارگر و کمونيسم در اتحاد و                 
تشکل و مبارزه اش براى نفى               
وضع موجود است و نه در قول           
و وعده مذهبى به توده مردم و              

آزادیها و حقوق و              .  کارگران
حرمت بدست آمده را نيز تنها               
ميتوان با قدرت متشکل و                        

. سازمانيافته حراست کرد                      
کارگران باید خود را براى                     
حکومت کردن و قانون گذراندن        
و اجراى آن توسط شوراهایشان         
آمده کنند نه اینکه اختيارشان را          
دست این و آن بدهند و به وعده و      
قول کسى یا حزبى دل خوش                  

 . موفق و پيروز باشيد. کنند

 

چطور محفل کارگرى درست                
 کنيم؟

رفقا لطفا توضيح دهيد       .  با سالم  
که چطورميشود در محيط کار             
محافل کارگری را تشکيل بدهيم         
یا گروهای کاری در محالت                 
کارگرى ایجاد کرد؟ راه وارد              
شدن و جلو رفتن و سخن گفتن با          
کارگران چگونه است؟ چون                
بعضی از همکاران ميترسند و            

. این ترس بخشا از اخراج هست        
 .صادق از اصفهان

  ،صادق عزيز

به نظر ميرسد که شما جدیدا وارد        
محيط کار شده اید و با پيچ و خم             
مناسبات کارگرى هنوز آشنا                  

محافل کارگرى در متن          .  نيستند
روابط طبيعى و زندگى و کار                

شما فکر  .  کارگران شکل ميگيرد   
تشکيل محفل را اگر یک لحظه از       
ذهنتان بيرون کنيد و بطور                       
طبيعى با دوستان و همکاران و             
همسایه تان در مورد معضالت و        

 ،مسائل زندگى دم خور شوید                 
ميبينيد که ایجاد رابطه کردن و              

کسى در  .  نزدیک شدن ساده است    
محل کار با تعدادى همکار                        
نميشيند که از فردا نام خودشان را       

نه کارگر   .  محفل کارگرى بنامند     
فعال بدینگونه کار ميکند و نه                 

با .  دیگر کارگران معترض             
کارگران و همکارانتان در محيط        
کار و بيرون محيط کار روابط              
دوستانه و طبقاتى و صميمى و              

در مورد      .  انسانى ایجاد کنيد          
معضالت و دردهاى مشترک                

بقيه مسائل درست      .  حرف بزنيد  
 .  موفق و پيروز باشيد. ميشود

  

جنبش سبز يعنی جنبش                             
 سرنگونی

چرا شما جنبش سبز را با      .  با سالم 
موسوی تعریف ميکنيد؟ همه                  
شاهد بودیم که اینها همين اواخر           
با بيانيه هاشان نشان دادند که                  
واقعا اصليت جمهوری اسالمی           

اما حقيقتا جنبش سبز یعنی      .  هستند
. جنبش سرنگونی و یعنی مردم            

 شایان

 

  ،شايان عزيز

پرچم جناحى از        "  جنبش سبز   "
حکومت اسالمى براى بقا نظام از      
طریق گسترش دادن پایه حکومت      

این پرچم   .  است"  خودیها"ميان   
" جنبش دو خرداد      "قبلتر نامش       

.  بود اما همان هدف را داشت                  
طرفداران این خط در اپوزیسيون       
مجاز و اپوزیسيون بيرون                        

 نيز همان جنبش ملى              ،حکومت
اسالمى هستند که تا دیروز پشت          
دو خرداد سينه ميزدند و امروز            

جنبش سرنگونى اما     .  سبز هستند  
جنبشى براى نفى نظام اسالمى             
است و صد البته در اختناق ناچار        

٢٣صفحه است از                 



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شکاف و اختالف باالئيها استفاده         
عدم تشخيص این مسئله به           .  کند

. اشتباهات بزرگى منجر ميشود          
اشتباهات و تعمداتى از این دست         
که محمل هاى اوليه اى که مردم           
زیر پوشش آن بميدان مى آیند را          

هویت "مردم و یا              "  خواست"
خود مردم قلمداد کند و یا      "  سياسى

و طرفدار    "  سبز"کال مردم را          
جنبش .  جناحى از حکومت خواند     

سرنگونى نه سبز است و نه سياه          
بلکه دنبال بزیر کشيدن کل نظام           

موفق و پيروز         .  اسالمى است    
 . باشيد

 

 موسوى و کروبى ابزار اند

شما مرتب از سياستهاى موسوی        
براى مردم    .  و کروبی ميگوئيد       

اینها فعال ابزارهائی هستند که               
اما .  بشود اعتراضات را ادامه داد     

فردا که مقداری فضا عوض شد           
مردم حساب اینها را هم کف                    

احسان و  .  دستشان خواهند گذاشت  
 . تهران،عرفان

 

  ،احسان و عرفان عزيز

درک این موضوع که مخالفين              
حکومت از شکاف باالئيها استفاده     

دقيقا به همين     .  ميکنند ساده است    
دليل باید گفت مردم براى موسوى      

. و کروبى و خاتمى بميدان نيامدند      
باید تضاد اهداف این جماعت را          
با اهداف مردم نشان داد و تالش           
کرد که افق انقالبى و                                    
آزادیخواهانه تماما بر اعتراض           

تمام مسئله      .  مردم حاکم شود          
اینست که استفاده از شکاف                     

 مجوزى   ،باالئيها و وجود اختناق      
براى سينه زنى و طرفدارى از             

. جناح هائى از حکومت نيست              
قرار است از شکاف باالئيها                   
استفاده شود و این شکافها را                   
تعميق کرد که راه پيشروى جنبش       
مستقل سرنگونى باز شود و نه              
سر جنبش سرنگونى به طرف این      

. ابزارها و حکومت شان کج شود       
اگر مردم در دل خودشان اینها را        
ابزار بدانند و چشم بسته دنبالشان        

 

 ...نامه ها 
راه بيافتند که به نيروى ارتجاع                 

باید به این واقعيت        .  تبدیل ميشوند  
توجه کنيد که بدرجه اى مردم                     
شعارهاى ضد حکومتى ميدهند و یا       
پا را از مرزهاى حکومت فراتر               

 داد کروبى ها و موسوى        ،ميگذارند
آنها ميدانند چه        .  ها در مى آید           

ميخواهند و مرتبا بر قانون و اسالم         
شما .  و این مزخرفات تاکيد دارند          

هم باید بدانيد چرا بيرون مى آئيد و           
. قرار است به چه نتيجه اى برسيد           

 .  موفق و پيروز باشيد

  

 اهداف حزب را با هم پيش ببريم

سالم به رفقای حزب اتحاد کمونيسم      
فرم عضویتم را برای           .  کارگری

نسرین رمضانعلی ارسال کردم و           
از اینکه عضو حزبی جدی با                      
برنامه یک دنياى بهتر شدم                           
خوشحالم و با تمام انرژی تالش                

اهداف حزب را با هم        .  خواهم کرد 
زنده باد حزب اتحاد      .  به پيش ببریم   

مهتاب از        .  کمونيسم کارگری       
 .مالزی

 

  ،مهتاب عزيز

. به صفوف حزب خوش آمدید                   
اميدوارم توان و امکانات فردى و            
اجتماعى شما منشا گسترش فعاليت        

. حزب و اهداف سياسى آن باشد               
ادبيات حزب و بویژه ادبيات                        
منصور حکمت را مطالعه کنيد و            
تالش کنيد دوستانتان را حول حزب       

 . موفق و پيروز باشيد. متشکل کنيد

 

 فرق عضو و سمپات حزب چيست؟ 

فرق فعاليت یک عضو و        .  با درود 
یک سمپات چی هست؟ اعضای               
حزب چه حقوقی دارند و سمپاتهای        
حزب چه حقوقی؟ شهریار از                     

 . تبریز

 

  ،شهريار عزيز

عضو کسى است که رسما                             
بعضویت حزب درآمده و ميتواند             

١٣٨شماره   
براساس اصول سازمانى و متمم        
هاى آن بعنوان عضو در حيات           
سياسى حزب شریک و تاثير                

" عضوى"سمپات اما   .  گذار باشد 
است که هنوز تقاضاى عضویت        

ما از همه سمپاتهاى    .  نکرده است 
حزب دعوت ميکنيم که عضو              

در حزب از نظر         .  حزب شوند  
عضو حق   .  حقوقى همه برابرند    

عضویت ميدهد و در فعاليت                 
حزب و گسترش آن آگاهانه و                
داوطلبانه شریک ميشود و در              

. مقابل تعهد خود مسئول است              
کادر مسئوليت و تعهد بيشتر و             

اساسا .  کمترى دارد     "  حقوق"
حزب ابزار مبارزه سياسى براى      
اهدافى کمونيستى است و نه                   

. نهادى براى استيفاى حقوق افراد    
حزب نوک   .  حزب دولت نيست     

فشرده یک جنبش سياسى                         
و باالخره در یک     .  خودآگاه است 

 کمونيسم  ،نگاه وسيع تر اجتماعى   
کارگرى براى برابرى انسانها و        

این .  رفع تبعيض مبارزه ميکند        
هدفى اجتماعى و طبقاتى است و        
ویژه عضو و سمپات و غيره                 

براى اطالع بيشتر توصيه    .  نيست
ميکنيم برنامه حزب و اصول               
سازمانى و قرارهاى مصوب               

. پلنومهاى حزب را مطالعه کنيد        
 . موفق و پيروز باشيد

 

 چه کسی قدرت را خواهد گرفت؟

اگر جمهوری اسالمی سرنگون         
بشه چه کسی قدرت را خواهد               
گرفت؟ آیا اوضاع بدتر نخواهد           
شد؟ آیا مردم ایران می توانند                
نفس راحتی بکشند؟ چگونه باید          
آگاهی مردم را باال برد که اینبار         
نگذارند انقالبی که در راه است           
را قيچی کنند؟ حزب شما به                    
مردم چه تضمينى ميدهد و                      
چگونه صدای تضمين شما را              
باید به مردم رساند؟ ما در ایران          
با مشکالت فراوانی روبرو                   

 .  زرى،با تشکر. هستيم

 

  ،زرى عزيز

این نوع سواالت را زیاد دریافت        
ميکنيم و مشابه آنرا رفقاى                      
کارگر طرح کرده اند که در                   
همين ستون نامه ها به آن پاسخ             

حقيقت اینست که این          .  داده ایم   
 یعنى اتکا به نجات        ،گرایش کلى 

دهنده اى که بياید و وضع مردم             
 توهمى مذهبى است      ،را بهتر کند   

اگر .  که باید آنرا دور ریخت               
و "  نشانه خدا  "و   "  خدا"تاکنون   

توانسته اند وضع         "  سایه خدا    "
 دیگرانى که     ،مردم را بهتر کنند      

هم وعده سرخرمن ميدهند                        
واقعيت اینست که آزادى     .  ميتوانند

را کسانى ميتوانند بگيرند و                     
نگهدارند و بسط دهند که در                    

تنها اراده بشر و     .  آزادى ذینفع اند  
عمل انقالبى او ميتواند تغيير                  
ایجاد کند و تنها با تکيه به قدرت            
متشکل ميتوان مانع بازگشت                 

تجارب .  اختناق و سلب آزادى شد     
تاریخى بشر نشان ميدهد که                    
بطور عينى هيچ راه دیگرى                   

 . وجود ندارد

 

چه کسى قدرت را ميگيرد؟ اگر            
جنبش کمونيسم کارگرى نتواند             
قدرت را در پس تحوالت سياسى         

 قدرت دست بورژواها و          ،بگيرد
نوه و نتيجه هاى خاندان سلطنت و  

در بر همان پاشنه     .  اسالم مى افتد   
خواهد چرخيد و نتيجه تالشها و            
جانفشانيها به بازسازى ارتجاع            

قدرت .  دیگرى منجر خواهد شد        
سياسى لوتو نيست که در قرعه             

 ،کشى به نام کسى یا حزبى درآید         
قدرت سياسى نتيجه پيروزى یک       
جنبش سياسى و طبقاتى معين                 

باید اینروزها به هر کسى          .  است
این حقيقت را گفت که دنبال                     
تضمين و اخالق خوب و وعده              

باید متشکل   .  این و آن نباید رفت       
شد و خواست آزادیخواهانه را سر    
راست طرح کرد و برایش نيرو            

زنانى که ميخواهند از     .  بسيج کرد 
یوغ اسالم و آپارتاید و نظام                      

 راهى جز      ،مردساالر رها شوند     
درهم شکستن این نظم و قوانين             
مترتب به آن و اعالم برابرى زن         
و مرد در تمام شئون اجتماعى و           
دفاع از آزادیشان بوسيله                            

. سازمانهاى گسترده شان ندارند         
طبقه کارگرى که ميخواهد از یوغ     
بردگى مزدى و فقر و فالکت رها        

 راهى بجز درهم کوبيدن              ،شود
بنيادهاى نظم سرمایه و بردگى و         
دفاع از انسانيت و حقوق و قدرت        
طبقاتى اش با اتکا به حکومت                

تمام .  انقالبى کارگرى ندارد            
کسانى که به هر نحوى توسط این        
نظام مورد تبعيض قرار ميگيرند        

راهى جز          
٢۴صفحه   



٢۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نفى ستم و تبعيض و استيفاى                   
برابرى و دفاع مستمر از آن                    

 . ندارند

 

تردیدى نيست با سرنگونى                      
جمهورى اسالمى نه فقط مردم              
ایران بلکه دنيا نفس راحتى                      
ميکشد و از شر کثيف ترین                      

اما .  ارتجاع زمانه رها ميشود           
براى رهائى کامل و ممانعت از            
بازگشت ارتجاعى دیگر باید                  
قدرت را از طبقه بورژوازى                 

باید از بورژوازى خلع ید       .  گرفت
سياسى و اقتصادى کرد و این کار       
و امرى است که حزب و جنبش            

ما براى  .  ما براى آن تالش ميکند     
یک پيروزى سوسياليستى تالش         

تضمين ما نفى این                  .  ميکنيم
اوضاع با قدرت متشکل کارگر و       
اکثریت عظيم مردم آزادیخواه               

تضمين خود مائيم و اینکه         .  است
باید .  دراین تحوالت چه ميکنيم         

یکبار براى هميشه ایده و تمایل             
 یا     ،"فردا ناجى اى مى آید                  "
و "  مردى از بيشه بيرون پرید         "

به .  این مزخرفات را دور انداخت     
. خود و نيروى خود متکى شویم           

این راه پيشروى و بهتر زندگى             
کردن و آگاه شدن و پيروزى و               

. تضمين دستاوردهایمان است              
 . موفق و پيروز باشيد

 

  نيست ، اعتصاب هست،عسلويه

این مرکز    ...  در بخش        .  سالم
ما هر روز      .  صنعتی کار ميکنم     

شاهد کشمکشهای زیادی بين                  
پيمانکاران و شرکتهای خارجی و      

. بين کارگران و پيمانکاران هستيم    
. اوضاع بشدت نابسامانی است            

 اخراجها تحت   ،نبود قطعات یدکی  
 فشار بر   ،عنوان تعدید نيروی کار   

 انجام پروژه های          ،بخش ادارى   
هر روز در یکی از فازها        .  ناتمام

اعصاب .  و بخشها اعتراض است    
اوضاع .  برای کسى نمانده است        

کارگران قراداد موقت و پيمانی            
از همه بدتر است و موقعيتی                   

 پيمانکاران    .کامال متزلزل دارند      
کار نميکنند و کار شکنی ميکنند           

 

 ...نامه ها
کارگران .  تا پول بيشتری باال بکشند    

. ناچارند تن به شرایطی بدتر بدهند        
وضعيتى است که انگار اعتصاب           

وضعيت .  است اما رسما اعالم نشده    
پادرهوا باعث ميشود کارگران                 
بجای متحد شدن پراکنده و بفکر                
پيدا کردن کار خارج از ایران                     

بسيارى از کارگران این             .  باشند
مرکز بزرگ صنعتی با مدرک                 

رفقا .  مهندسى مشغول به کار هستند     
چه باید کرد؟ رهنمود مشخص تان          

 .   عسلویه،چيست؟  خشایار

 

  ،خشايار عزيز 

عسلویه هنوز جزو مراکزى است           
که باید وضعش از دیگر صنایع                

آنچه که شما         .  ایران بهتر باشد        
تصویر ميکنيد در دیگر مراکز                 
کارگرى با شدت و ضعف متفاوت          

اینها عالئم تشدید           .  دیده ميشود     
. بحران و فروپاشى اقتصادى است        

وضعيتى که همواره کارگران و               
خانواده هایشان اولين قربانيانش              

در شرایطى که کارگر و            .  هستند
 نميتوان   ،خانواده اش گرسنه است       

به کسى خرده گرفت که چرا جاى            
وقتى .  دیگرى دنبال کار است               

اميدى به تهيه لقمه نانى در جائى               
کور ميشود چه باید کرد؟ اما                        
واقعيت اینست که طبقه کارگر                   
ایران نميتواند مهاجرت دسته جمعى     
بکند و اوضاع سرمایه دارى در               
جاهاى دیگر بویژه در کشورهاى           
منطقه که کارگران بتوانند در                     

. جستجوى کار باشند تعریفى ندارد        
ما بسيار قبل از وخيم شدن اوضاع          
بر دورنماى شورش گرسنگان و             

این .  انفجار کارگرى تاکيد کردیم         
. وضعيت برزخى قابل ادامه نيست       

باید براى رویاروئى بزرگ آماده            
این سرنوشت طبقه کارگر است   .  شد

که در متن بحران همه جانبه                        
سياسى و اقتصادى دارد تعيين                   

 . ميشود

 

چه باید کرد؟ در مقابل این وضعيت       
آینده طبقه  .  باید بزرگ تر فکر کرد     

کارگر با تداوم این حکومت سياه تر       
 عسلویه  ،فرقى نميکند .  از سياه است  

یا نفت یا خودروسازیها یا ذوب آهن       
تازه اینها از جمله      .  یا صنایع فوالد   

 ،"آینده دارند   "صنایعى هستند که          
. صنایع ورشکسته بجاى خود                    

 درصد   ٣٠صنایعى که با ظرفيت          
. کار ميکنند در آستانه تعطيلى اند            

١٣٨شماره   
تردیدى نباید داشت از درون                 
سرمایه دارى راه حلى بيرون               

بویژه با جمهورى           .  نمى آید     
اسالمى بهبود وضعيت اقتصادى      
مردم عموما و کارگران                           
خصوصا جزو غير ممکن                      

لذا باید امروز در دو               .  هاست
اول سنگربندى  :  جبهه تالش کرد   

براى دفاع از حداقل معيشت و             
 و دوم از          ،عليه فقر و فالکت         

همين نقطه عزیمت برافراشتن            
پرچمى براى دگرگون ساختن             

راه .  وضع موجود بنفع کارگران     
کالسيک این امر متشکل شدن             

ميدانم موانع زیادى وجود       .  است
تهدید و امنيتى شدن محيط        .  دارد
 ناامنى شغلى و کارى از                ،کار

 شقه شقه          ،طریق کار پيمانى         
 ،کردن کارگران بعناوین مختلف      

دامن زدن کارفرماها و مرتجعين      
ضد کارگر به مسائل قومى و                

 وضعيت بشدت وخيم         ،فرقه اى  
زندگى و خوابگاهها و فقدان                  

 و بسيارى      ،اوليه ترین امکانات     
مالحظات جنبى دیگر کار نوع           

اما اینها    .  شما را سخت ميکند         
شرایط زندگى طبقه ما در دوره           

نه جدید است و نه        .  کنونى است 
این سرمایه دارى امروز       .  استثنا

است که در اروپاى غربى هم                
تالش دارد بردگى مطلق را احيا         

اگر نميتوانند تابع قدرت             .  کند
کارگر و موازینى است که                      
کارگران تاریخا با مبارزات خود      

و گرنه در پشت    .  تحميل کرده اند  
چهره هر کدام از این دمکراتها و       
ليبرالهاى غربى ميتوان یک                 
هيتلر و یک خامنه اى بالقوه را            

توصيه و رهنمود ما دامن        .  یافت
زدن به جنبش مجمع عمومى                 

. کارگرى و برپائى شوراها است      
اینها از جمله سنگرهائى است که       
ميتوانند ما را به پيروزى نزدیک      

باید روى مسائل عمومى          .  کنند
کارگران و منافع شان عليه کل             
سرمایه داران اعم از شرکتهاى          
انگل پيمانکارى تا دولت و                      

. پيمانکار خارجى متمرکز شد            
باید رشته هاى گسيخته اتحاد                 
کارگران را روى منافع عمومى         

موانع یک مبارزه   .  به هم گره زد    
. بزرگ کارگرى را بردارید                

براى یک اعتصاب وسيع و                   
گرفتن تضمين هاى جدى و                     

 . امکانات رفاهى آماده شوید

 . موفق و پيروز باشيد

در ايران سرمايه دارى وجود                
 ندارد

شما با این اوضاع اقتصادى در             
ایران همچنان به سوسياليسم                   
معتقدید؟ در ایران سرمایه دارى          
وجود نداره که طبقه اى هم شکل          

مگر گذار به سوسياليسم         .  بگيرد
از بورژوازى ملى نيست؟ خوب         
اونهائى که تو ایران هستند یک             

پس .  قشر لمپن ارتجاعى اند               
سوسياليسم بر روى کدام پایه هاى       
اقتصادى بنا خواهد شد؟ لطفا                  

 هادى. براى من توضيح بدهيد
 

  ،هادى عزيز

یعنى چى در ایران سرمایه دارى        
وجود ندارد؟ سرمایه دارى یعنى         
شيوه مسلط توليد براساس کار               
مزدى که دستکم از دهه چهل و             
بدنبال اصالحات ارضى کامال             

آیا شما نان و         .  مسلط شده است     
ماست و کره تان را از                                  
سوپرمارکت محله ميخرید یا از           

؟ لباس و   !دهات برایتان مى آورند   
وسائل خانگى تان را از بازار                
ميخرید یا کارگاههاى عهد بوق            
برایتان درست ميکنند و متقابال            
بجایش پشم و قالى و گندم ميدهيد؟       

یک عبارت    "  بورژوازى ملى   "
توخالى و غير واقعى است که                
حزب توده و نوه و نتيجه هایش              
در چپ ناسيوناليست ایران                      
اختراع کردند تا بخشى از حاجى         

صف "بازارى هاى داخلى را در        
جا دهند و کارگران را               "  خلق

وادارند که بجاى مبارزه عليه                
سرمایه و سرمایه دارى براى                
حاجى آقا ارزش و سود توليد کنند        

ضد "و دنبال نخود سياه مبارزه            
این دیدگاه    .  بروند"  امپریاليستى

 نقد   ۵٧در همان دوران انقالب           
براى تفصيل این     .  شد و تمام شد      

بحث توصيه ميکنم کتاب                           
اسطوره بورژوازى ملى و                   "

نوشته منصور حکمت را     "  مترقى
و باالخره سوسياليسم          .  بخوانيد

 جنبش واقعى و         ،نيست"  عقيده"
عينى طبقه کارگر است که                       

مهم .  سرمایه دارى را نميخواهد       
نيست سکاندار این سرمایه دارى        
شيخ پشم الدین است یا فالن                       
فاشيست آریائى و یا احزاب                     

وجود ما و نوع ما             .  بورژوائى
محصول یک جنبش کمونيستى            

موفق و   .  کارگرى قدرتمند است     
  . *پيروز باشيد
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بررسی جوانب مختلف و فراهم آوردن ملزوماتی گسترده تر جهت مسدود و                   
منجمد کردن حسابهای بانکی سران رژیم اسالمی بمثابه امری عاجل در                           

. قرار دارد ″  کمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسالمی        ″دستور  
در ″  عليه دادگاههای شریعه  ″هما ارجمند مسئول و هماهنگ کنندۀ کمپين موفق         

این کمپين از هم اکنون نوید         .  کانادا مسئوليت کمپين مزبور را به عهده دارد            
بدین لحاظ بمنظور تأمين     .  کسب قدرت مردمی و گستردگی بيشتری را ميدهد          

اطالعات وسيعتر از منویات و دستورالعملهای ضروری و آتی کمپين و                            
تسهيل مشارکت بيشتر مردم در آن از هما ارجمند جهت برگزاری جسله ای                    

 .در پلتاک دعوت به عمل آمده است
 

،  ١٣٨٨ مطابق بيست و چهارم بهمن ٢٠١٠شنبه سيزدهم فوريه : زمان
يازده صبح بوقت غرب آمريکا و کانادا،دوبعد ازظهربوقت شرق آمريکا و 
 .کانادا، ده و نيم شب بوقت ايران و مطابق هشت شب بوقت اروپای مرکزی

 

 .کمپين دوم، با هما ارجمند -ايران -خاورميانه -پلتاک: مکان
 

این جلسه جهت ایجاد تسهيالت بيشتر برای حضور عالقه مندان در ایران و                    

 

سخنرانى هما ارجمند مسئول کمپين 
بين المللی بستن سفارتخانه های 

 جمهوری اسالمی

سایر کشورها از طریق           
یاهو و بایالکس نيز قابل          

 .دسترسی خواهد بود

 

دفتر روابط عمومی کمپين    
مزبور با توجه به                          
محدودیتها و دشواریهای        
تکنيکی موجود در                      
اینترنت که رژیم اسالمی       
نقش عمده ای را در آن              
بازی ميکند، تمام سعی            
خود را برای ایجاد                      
تسهيالت الزم جهت طرح     
پرسش و اظهار نظر از           
ِ  به                 جانب عالقه مندان
حضور درجلسه به عمل         

 .خواهد آورد

 

 دفتر روابط عمومی

کمپين بين المللی بستن ″
سفارتخانه های جمهوری 

 ″اسالمی
 

١٣٨شماره   
 

 کارگران عسلويه 
 سر کارهاى خود بازگشتند

 

 کارگر    ٢۵٠  ،بنا به خبر دریافتى         
عسلویه از فازهاى شش و هفت و               
هشت که توسط پيمانکاران اخراج            

 و صدها نفر از کارگران       ،شده بودند 
این فازها در اعتراض به اخراج                 

 دیماه   ٣همکارانشان روز پنجشنبه         
 ،در محوطه شرکت اجتماع کردند           

نهایتا بعد از دوره اى کشمکش و                 
پافشارى جملگى برسر کارهاى خود      

 . برگشتند
 

منشا پيروزى کارگران عسلویه                  
این پيروزى را نيز       .  اتحاد آنان بود    

باید به سکوئى براى پيشروى و                   
. اتحاد عميق تر کارگران تبدیل کرد        

حزب این پيروزى را به کارگران             
 .عسلویه تبریک ميگوید

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ فوریه ۶ – ١٣٨٨ ژانویه ١٧

 

 اطالعيه آغاز برنامه های هر روزه تلويزيونی
 " برنامه ای از حزب اتحاد کمونيسم کارگری –برای يک دنيای بهتر "

 

بدينوسيله به اطالع کارگران و تمامی مردم آزاديخواه و برابری طلب             
برنامه ای از حزب اتحاد            –برای يک دنيای بهتر          "ميرسانيم که     

بزودی برنامه های روزانه خود را به مدت                      "  کمونيسم کارگری  
 . آغاز خواهد کرد" کانال يک"يکساعت از طريق شبکه 

 

 آمريکای شمالی و          ، اروپا   ، خاورميانه   ،اين برنامه ها در ايران            
 ،در ايران و اروپا   "  يوتل ست دبليو  "استراليا از طريق ماهواره های      

. در آمريکای شمالی و استراليا  قابل ديدن است                    "  ۵تل استار      "
" راديو پدر "در شبکه    "  هات برد "صدای اين برنامه ها از طريق           

اين برنامه ها از طريق شبکه اينترنتی                              .  نيز پخش ميشود         
 COM.GLWIZ.WWWنيز قابل مشاهده است. 
 

برای يک دنيای بهتر برنامه های روزانه خود را از اوائل سال جديد                 
برای يک دنيای بهتر برنامه ای         .   شروع خواهد کرد     ٢٠١٠ميالدی  

برای سرنگونی رژيم اسالمی     .  از حزب اتحاد کمونيسم کارگری است       
 ، رفاه و سعادت همگان        ، برابری  ،و استقرار نظامی متضمن آزادی        

 .  مبارزه ميکند،يک جمهوری سوسياليستی
 

شروع به کار اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آشنايان خود               
 . زمان پخش اين برنامه ها بزودی اعالم خواهد شد. برسانيد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ دسامبر ٩ 

 

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
ساعت :  بعد از ظهر بوقت تهران  يکشنبه ۵ساعات : جمعه

 در تلويزيون کانال يک   ظهر بوقت تهران   ١٢:٣٠
 

اسی است                      ه سي ام رن ر يک ب ت طرف    .   برای يک دنيای به ي ب
ری، شادی،        .   نيست، جانبدار است   راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ا است            ه ان ادت انس ع اه و س وری         .   رف ه م رای يک ج ا ب م
ن                 .   سوسياليستی مبارزه ميکنيم   ان پخش اي ا روز و زم ف لط

ان                              ان خودت اي ان و آشن ه اطالع همه دوست برنامه ها را ب
 . برسانيد

 

ران                   ى در اي ون ن پيروزى و رهايى مردم در جدال تاريخساز ک
وان      قبل از هر چيز منوط به اين است که اوال، طبقه کارگر بعن
ه                         ا ب ى خود پ ست ي ال يک نيروى مستقل و تحت پرچم سوسي
ات                     ان ا جري ي ان گذارد،  ميدان مبارزه بر سر قدرت سياسى ب

ه ای                –اپوزيسيون راست و ملی      ه و حاشي ل اسالمی را ايزو
م اسالمى                             ه رژي ي ل ه ع ع مردمى ک وده وسي ا، ت کرده و ثال
وان          بپاخاسته اند به سوسياليسم و جمهورى سوسياليستى بعن
حقق                       ل ت اب ه و ق ان ن ي ب يک آلترناتيو سياسى و اجتماعى واقع

 . تحقق اين ملزومات وظيفه حياتى ما است. بنگرند
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بار دیگر جامعه ایران در             -١
آستانه تحوالت عظيم و                           

. تاریخسازی قرار گرفته است         
مردم آزادیخواه حکم به                          
سرنگونی رژیم اسالمی داده اند      
و هم اکنون دست بکار بزیر                

پيشروی .  کشيدن آن هستند            
مبارزات توده های بپاخواسته           
مردم و تحقق سرنگونی رژیم            
اسالمی بشکلی سازمانيافته و            
در سریعترین و کم مشقت ترین        
شکل در گرو ساختن ارگانهای         
مبارزاتی و اعمال اراده توده ای      
مردم، شوراها، در سراسر                  

 . جامعه است

 

یک هدف شوراها گرفتن             -٢
بخش هر چه وسيعتری از                     
قدرت توسط توده کارگران و             

این ارگانها ابزار       .  مردم است   
 سازماندهى مبارزه     ،متحد شدن  

انقالبى و آزادیخواهانه، اعمال         
قدرت کارگران و مردم                          
زحمتکش و نفى قدرت سرمایه         

. و جمهورى اسالمی است                   
شوراها همچنين از ارگانهاى             

. قيام عليه جمهورى اسالمى اند       
 در محيط زیست و      ،باید همه جا  

کار در سطح محلی و سراسری        
 . شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترین، مناسبترین        -٣
و ساده ترین ظرف اتحاد و                   

. اعمال اراده توده ای است                   
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم     

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

 مصوب دفتر سياسى حزب

و مستمر توده های مردم است                 
وباید جایگزین قدرت  ارتجاع                

 .اسالمی شود

 

طبقه کارگر باید بسرعت                 -۴
. شوراهاى خود را ایجاد کند                    

شوراها امر اتحاد صفوف                          
 تامين استقالل طبقاتى و      ،کارگران

اتخاذ سياست کنترل کارگرى را           
شوراها امکان     .    تسهيل ميکند    

حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر       
شایسته جنبش سرنگونی طلبانه             

 .توده های مردم را فراهم مياورد         
کارگران سوسياليست باید پيشرو         
ایجاد شوراها در محيط زیست و           

 . کار باشند

 

شوراهاى محالت در شرایط           -۵
امروز از اهميت ویژه اى                           

تجربه عملى      .  برخوردار است     
همين دوره نشان ميدهد که محالت      

 پایه   ،و تجمعات مبارزاتى در آن        
سازماندهى حرکات اعتراضى             
وسيع و بویژه تظاهرات شبانه                

باید کنترل محالت را از             .  است
دست جمهورى اسالمى و نيروى         

 .  سرکوبگر آن خارج کرد

   

 ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     -۶
کارگران و مردم زحمتکش را به          

 . برپائى شوراها فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

١٣٨شماره   

 سازماندهى مبارزه ،شوراها ابزار متحد شدن
 ظرف اعمال قدرت کارگران و مردم ،انقالبى

 و از ارگانهاى قيام عليه جمهورى ،زحمتکش
. اسالمى اند  

 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣مصوب دفتر سياسى حزب  

 

 آزادی
لغو .  جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش          :  سکوالريسم  -١

آزادی مذهب و    .  کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند           
 .بی مذهبی

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات،             :  آزادی بيان   -٢
 .اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  

، "جرم سياسى "لغو مقوله    :  آزادی تمامی زندانيان سياسی       -٣
لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع مجازات                         

 .متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى                       -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و مرد            :  برابری زن و مرد     -۶

لغو جدا سازيها و آپارتايد       .  لغو حجاب .  در حقوق مدنی و فردی      
 .جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،                :  برابری حقوقی     -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان         :  حداقل دستمزد   -٨

در شرايط کنونی حداقل دستمزد        .  تشکل های سراسری کارگری     
 .بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه افراد            :  بيمه بيکاری   -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل حداقل          .  بيکار و آماده به کار         

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                  -١٠
هزينه مسکن  :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان       
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
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. دیر وقت شب بود تلفن زنگ زد         
گوشی را گرفتم صدای گرفته                

بعد از سالم   .  یکی از دوستام است   
احوالپرسی شماره تلفنی را بهم             
داد و گفت بيا این شماره دوستت           
را که هميشه سراغش را                            
ميگرفتی پيدا کردم و خواسته که          

با .  همين امشب بهش زنگ بزنی       
دوستم پشت تلفن صحبتها را تمام         

مقداری تو فکر بودم آیا             .  کردم
اتفاقی افتاده این دوستم همين                   
امشب ميخواد با او تماس بگيرم؟         

 سال است از      10شاید نزدیگ به     
در این فکر   .  هم هيچ خبری نداریم   

بودم و تردید و نگرانی که ممکنه         
اتفاقی افتاده باشه و نياز به                        

شماره را  .  همفکرى و کمک دارد    
بهناز خودش گوشى را           .  گرفتم

سالم احوالپرسی و من       .  برداشت
هميجوری که دو دل بودم بگم                

 شروع   ، چيزی شده    ،اتفاقی افتاده  
کردم از اینکه آخ چقدر دلم برای          
اون روزهای که با هم بودیم تنگ        

هر کجا صدای موزیک بود       .  شده
هر کجا صدای خنده     .  اونجا بودیم 

. بود صدای خنده ما بلندتر از همه       
خبره .  یک جمع چند نفره بودیم          

بقيه را گرفتم و اون هم همراه                 
گاها .  شده بود و تعریف می کرد         

چه دیوانه بازهائی که در نمی                
تقریبا هفته ای چند بار              .  آوریم

جویای حال   .  همدیگر را ميدیدیم     
خانواده اش شدم و از حال خواهر        

یکدفعه .  کوچکش سميه پرسيدم       
گفت ببين خواهرم دنيا را دیده                

 اون وقت ميرفت دانشگاه          ،بودی
دختر درس خوان    .  درس ميخواند 

زرنگی بود و هميشه دنبال درس         
گفتم اره خوب    .  مشق برخالف ما   

راستی چکار ميکند؟ ميخندیم و            
داشتم از درسخونی اون تعریف           
می کردم که گفت خواهرم بدست         
همسرش با ضربه چاقو بقتل                   

نميدانستم چی بگم؟ تسليت      !  رسيد
بگم؟ بی اختيار فقط سوال کردم            
چطور؟ چرا؟ برای چی؟ و                      
تعریف کرد خواهرش ازدواج              
ميکند و صاحب دو فرزند                         

 

 !داماد مان را اعدام کرديم
 

 سپيده صادقى

اختالف خانوادگی و بحث       .  ميشوند
جدائی مطرح ميشود که جدائی                  
برای مرده قابل هضم نبوده و                      

. همسر جوانش را به قتل ميرساند           
بغض .  دوستم تند تند تعریف ميکند       

کرده و من فقط عين یک جسم بی              
و !  روح و جان ميگوئيم خوب                

هيچی همسر خواهرم محکوم شد به       
بی اراده ميگم یعنی چه و        .  قصاص

بهش ميگم خوب    .  بهناز ميگه اعدام   
 تو که عليه اعدام بودی و               ،ميدانم

اعدام نشده؟ با همان صدای بغض           
هر !  کرده ميگه چرا اعدامش کردیم    

 ،کاری ميکردم افکارم را جمع کنم        
 ، سوال منطقی بکنم           ،چيزی بگم   

شوک مرگ خواهر و دو کودک و           
بعد هم اعدام من را به هم ریخته                 

 گفتم چطور مگر؟ چرا آخر؟         .  بود

بهناز تعریف ميکند آره وقتی                      
خواهرم به قتل رسيد و همسرش               

با .  دستگير شد دادگاه حکم اعدام داد     
تاکيد ميگوید ميدانی من مخالف                

ولی !   ميدانی تو دیگر     ،اعدام هستم 
باز ميگم  !  داماد مان را اعدام کردیم    

آخر چرا؟ بهناز ادامه ميدهد آره                
وقتی خواهرم به قتل رسيد من                    

تحمل ندارم ميگم       .    مخالف بودم   
بهش إره ميدانم تو اصال دل این                 

. چيزها را نداری چه رسد به اعدام         
زیاد متوجه نبودم شاید خودم هم                
شوک بودم و شاید هنوز بهناز                    
عزیزم شوک است و مرتب ميگه            

این .  داماد مان را اعدام کردیم                
 سال طول ميکشد و      5پروسه حدود   

 .بهناز با دلی گرفته تعریف می کند

 بيا    ،رفتيم دادگاه کشمکش دادگاه           
 از پاسبان دم       ، رشوه دادنها   ،بروها

در دادگستری تا قاضی تا مسئول             
بهناز .   از منشى تا همه              ،پرونده
رفتيم دادگاه برای حکم               .  ميدهد

 ميليون پول            12قصاص باید            
زن نصف مرد      .  پرداخت ميکردیم  

است و در چنين شرایطي باید پولی         
پرداخت شود تا حکم قصاص اجرا         

با قاضی چندین بار صحبت          .  شود
کردیم و خواستم مسئله شاید به                   

بدونه اینکه  .  شکل دیگرى تمام شود   
مادرم بفهمد رفتم پيش قاضی گفتم           

١٣٨شماره   
آقای قاضی بجای اینکه ما این                
پول را بدهيم و این آقا اعدام شود           
ما این پول را ميدهيم به همين آقا            
و او فقط قول بدهد بچه های                      
خواهرم را به ما بدهد که ما                       

قاضی نگاهی با         .  بزرگ کنيم    
غضب به من کرد و گفت خانم                

اوال .  این آقا درست بشو نيست            
قانون به نفع مردان است و فردا             
آزاد شود و بزند زیر قولش شما             
هيچ کاری نميتوانيد بکنيد و بچه           

 .را دوباره از شما خواهند گرفت         
دوما این مرد اگر در جامعه باشد          
فردا زنان دیگری را به قتل                      

تنها راهش اعدام      .  خواهد رساند  
 مادرم که با بدختی زیادى            .است

بچه ها را تنها بزرگ کرده بود و          
بدون پدر سرپرستی دلش خون             

 حاضر به رضایت نبود و               ،بود
هر بار بحث رضایت دادن ميشد          
ميگفت خون خواهرت بر گردن           
تو خواهد افتاد اگر تو رضایت               

گناه این دو کودک به              .  بدهى    
گریه و     .  گردن تو خواهد بود           

در .  اشکهای مادر سرازیر ميشود     
 سال زندگی خانواده ما             5مدت    

شده بود پيش قاضی و دادستان و           
دادگستری رفتن برای دادخواهی        
و پاسخ این حکومت و سيستم                  
قضائى این بود که باید اعدام شود         
و احساس گناه را نه تنها به                        
گردنت می انداخت بلکه جنایت            
مرتب نشده داماد ما را در آینده              

اگر فردا  !  هم می انداخت گردن ما    
آزاد شد و زن دیگری را به قتل              

. رساند شما شریک جرم هستيد            
ميان .  متنفر از همه چيز بودم              

صحبتهایش با تاکيدى ميگفت تو           
ميدانی من مخالف اعدام هستم                

من .  ولی دامادمان را اعدام کردیم     
که در شوک و ماتم بودم تالشی             
مذبوحانه کردم که توضيح بدهم            
که این حکومت است که جنایت             

 این حکومت است که                   ،ميکند
شرایطی بوجود مياورد چنين                 

 این    ،مشکالتی در جامعه باشد           
حکومت است که قوانين زن                    

در ميان  .  ستيزانه را اجرا می کند     
این لکنت کالم و توضيح من که             

توضيح نده که             :  بهناز گفت      
جمهوری اسالمی ماشين جنایتش        

 که دست مردم را با       ،حاضر است 
برانگيختن احساس انسانی آنها در      

 چندین       .جنایت شریک ميکند            

ساعت صحبت کردیم و سایه شوم       
و سنگين اعدام را ميشود از                     

زنان در   .  صداى بهناز حس کرد      
اعدام داماد بهناز مجبور بودند              

او بيهوش    .  حضور داشته باشند      
ميشود و کارش به بيمارستان                 

سایه شوم یک          .  کشيده ميشود    
اعدام بر زندگی او سنگينی                      

 براى این در جستجوی               ،ميکند
کسى بود تا بگوید او تقصيری               
نداشته در مرگ یک انسان که               

سایه .  قتلی را مرتکب شده است         
مرگ انسانی که تا قبل از مرگ            
خواهرش یکی از اعضای دوست      

بهناز .  داشتنی خانواده بوده است      
با دلى نگران ميگوید بچه ها را             
به ما ندادن و حاال این بچه را                   
دادن به برادر دامادشان که                       
اینجور معلوم است برادره به                 

آینده این  .  مواد مخدر اعتياد دارد     
دو کودک چه خواهد شد سنگينی          

مدتی از تلفنی    .  ميکند بر وجودش  
صحبت کردن ما گذشته بود و                

احساس .  کلمات در گوشم ميپيچيد     
بهناز سرحال و    .  خيلی بدی داشتم   

شاداب صدایش چه پژمرده بود و        
. خود را گناهکار احساس می کرد     

و هر بار که ميگفت تو کجا                       
بودی؟ خيلى تالش کردم پيدایت           

 شاید تو ميتوانستی         ، نبودی  ،کنم
کمک کنی که مادرم قانع شود که          

اون شب  . قصاصی در کار نباشد     
از شرایط زندگی و دوری از                  
دوستان و اینکه بخاطر خيلی                  
مشکالت روزمره ارتباطها قطع         
ميشود خودم را سرزنش کردم و          
در اعماق وجودم تنها یک                         

بانی همه این          :  احساس داشتم    
 همه این شرایط ناهنجار        ،اوضاع

و این مشکالت نظامی است که             
برای بقای خود نداها و سهرابها            
را در خيابان به قتل ميرساند و               
در زندگی روزمره انسانهائى را         
که تحت همين قوانين قربانی                   

صدای کلمات قصاص و      .  ميشوند
 ،اعدام و دیه زن نصف مرد است        

کودکان اعتياد و مواد مخدر در             
در .  گوشم همچنان صدا ميدهد           

نهان خود ميگویم باید این                          
حکومت سرنگون شود و باید                 
تالش کرد که سرنگون شود تا               
بيشتر از این ميليونها انسان هر             
روزه قربانی مذهب و احکام                  

 .  *ارتجاعى پوسيده نشوند

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  ٣صفحه   



٢٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سازمان آزادی زن و ابتکار                
فمينيستی اروپا بمنظور                         
بزرگداشت روز جهانی زن،              

یک   ٢٠١٠ مارس          ۶شنبه      
کنفرانس بين المللی در شهر                

. گوتنبرگ، سوئد برگزار ميکنند   
  :تم این کنفرانس

 

نقش اساسی سکوالريسم در 
مبارزات زنان برای برابری، 

امنيت، و در مبارزه عليه 
 .خشونت نسبت به زنان است

 

در مقابله با عقب گرد هایی که           
بر حقوق و موقعيت زنان تحميل      
شده، زنان باید متحدانه اعالم             

و برای  "  دیگر بس است   :  "کنند
یک .  تغيير جهان متحد شوند           

ابزار مهم بسيج و سازماندهی            
یک جنبش قوی برای دستيابی           
به این اهداف، گردآوردن فعالين      
از گوشه و کنار جهان بمنظور          

. تبادل تجارب و دیدگاه ها است        
 ما یک            ٢٠٠٩در مارس            

کنفرانس بسيار موفق، با عنوان       
چرا سکوالریسم ضروری              "

در گوتنبرگ سازمان        "  است؟
دادیم  تا بحث در مورد اهميت            
سکوالریسم برای جنبش آزادی       

کنفرانس .  زن را گسترش دهيم      
بين المللی در اسکوپيه،                          

، بيش  ٢٠٠٩مقدونيه، در اکتبر      
از صد فعال را از سراسر جهان       
گرد هم آورد تا به این مسائل                
بپردازد، به همبستگی در جنبش      
دامن زند و امر تحقق این                       

. خواست ها را به پيش برد                   
کنفرانس یک فراخوان برای              
گسترش مبارزه عليه                                

ميليتاریسم، پاتریارکی و                    "
 .صادر کرد" حاکميت مذهب

 

 دگر   ٢٠١٠ مارس     ۶کنفرانس   

 کنفرانس بين المللی 
  مارس روز جهانی زن٨بزرگداشت 

 همبستگی با مبارزات زنان در سراسر جهان برای آزادی، برابری، سکوالريسم و عليه خشونت 

بار بر این مسائل مهم و اساسی             
تمرکز خواهد کرد، با زنان در              
سراسر جهان در مبارزه شان                
برای آزادی، برابری، امنيت و            
عليه خشونت اعالم همبستگی              

این کنفرانس همچنين   .  خواهد کرد 
حمایت و پشتيبانی خود را از                  

زنان در ایران  در مبارزه رو در         
رو با یکی از زن ستيز ترین                   
نظام های دوران معاصر، در این       
روزهای سخت و هيجان انگيز            

  .اعالم ميکند

 

سخنرانانی که تاکنون شرکت شان   
 :قطعيت یافته است

 

 نویسنده و فعال       نوال السعداوی،  
سرشناس و قدیمی حقوق زن از           
مصر مهمان افتخاری این                        

 .کنفرانس خواهد بود

 فعال سرشناس             ماللی جويا،      
حقوق زن و عضو لویا جرگه،              

١٣٨شماره   

 افغانستان

 گودرون تيبه تيبرگ،                               
ژورناليست، مسئول زنان برای       

 صلح، سوئد

 رئيس انجمن حق     ماريا رشيدی، 
زن و عضو هيات مدیره شبکه            

عليه خشونت های ناموسی،                 
 ایران -سوئد

 نویسنده، رئيس           آذر ماجدی،     
سازمان آزادی زن، عضو کميته       
هماهنگ کننده ابتکار فمينيستی         

 ایران -اروپا انگلستان 

 حقوقدان،     کريس مک کرلی،          
فعال در عرصه کمک به زنانی         
که مورد خشونت ناموسی و                 
 خانوادگی قرار دارند، انگلستان

حقوقدان در امور    ماريا گوامان،    
 حقوق مهاجرت، سوئد

 رئيس آنتيکو و              گيونر نبيو،    
عضو کميته هماهنگ کننده                   
 ابتکار فمينيستی اروپا، مقدونيه   

 رئيس ابتکار       ليلين هالس فرنچ،      
 فمينيستی اروپا، فرانسه

 بنيانگذار       ماريان هلی لوکاچ،             
زنانی که تحت قوانين اسالمی                "

و هماهنگ کننده       "  زندگی ميکنند   
سکوالریسم امر زنان است، فرانسه     

 الجزایر   -

 

این ليست در حال تکميل شدن است        
و بمحض قطعيت یافتن سایر                      
سخنرانان به اطالع عموم خواهد            

 .رسيد

شنبه : زمان کنفرانس
 ٢٠١٠مارس  ۶

 

گوتنبرگ، سوئد،  خانه                :  محل
 مردم، یرن توریت،

Folketshus Järntoregt 

  

 ۵روز جمعه    :  مصاحبه مطبوعاتی 
 بعد از ظهر یک         ٢مارس ساعت     

کنفرانس مطبوعاتی در محل زیر           
  :برگزار ميشود

Medusahuset,   
Viktoriahuset samlingssal, 
 Linnégatan 21 B, 413 04 
Göteborg 

 

عالقمندان شرکت به کنفرانس لطفا       
با شهال نوری یا آذر ماجدی تماس           

 .بگيرند

Tel: 0737262622   

Shahla Nouri     
wlshahla.n@gmail.com 
Majedi.azar@gmail.com 

 

! آزادى زن معيار آزادى هر جامعه است  


