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 انتخابات سوئد 
 !دمکراسى موش زائيد

 

 سپتامبر سوئد اتفاقى افتاد که رسانه ها            ١٩در انتخابات    
حزب فاشيستى    :  ناميدند"  بمب بزرگ انتخابات      "آنرا    

 یعنى   ،این مسئله  .  دمکراتهاى سوئد وارد پارلمان شد           
وارد شدن یک حزب فاشيستى به پارلمان و همينطور                  

که اکثریت کرسيها را         "  پيروز"معضل بلوک راست         
 جامعه سوئد را تکان      ،ندارد و نميتواند دولت تشکيل دهد      

نتيجه انتخابات سوئد همينطور واکنشهاى              .  داده است   
وسيعى را در رسانه هاى دنيا بهمراه داشت که از خود                 

تناقضات .  موضوع انتخابات سوئد بسيار فراتر ميرود            
بن بست افق و    .  دمکراسى بار دیگر خود را دیکته ميکند       

چهارچوب سوسيال دمکراسى در بهترین نمونه آن بار              
سياستهاى .  دیگر زیر عالمت سوال بزرگى قرار ميگيرد       

. جدیدى داده است   "  شکوفه"دست راستى سرمایه دارى       
پيشروى فاشيستهاى سوئد بار دیگر مسئله وجود احزاب           
فاشيستى در پارلمانهاى کشورهاى اروپائى را روى ميز          

 در ميان کوه بحثها       ،در خود جامعه سوئد    .  همه ميگذارد 
دو نگرش متفاوت خود را نشان ميدهد؛ از یکسو احزاب            
پارلمانى هر یک به فراخور موقعيت امروزشان در مدح          

از طرف   .  پيشروى و یا توجيه پسروى خود ميگویند               
دیگر و در بيرون این دنياى رقابت انتخاباتى این سوال               
مطرح ميشود که پيشروى و پسروى شما به ورود حزب            

سوئد به کجا       .  فاشيستى به پارلمان منجر شده است                
ميرود؟ چه اتفاقى دارد مى افتد؟ عده اى نگران                                 
برخوردهاى تند در جامعه هستند و هشدارها را شروع               

 . کرده اند

 

فرداى بعد از انتخابات دهها هزار نفر در شهرهاى                        
استکهلم و گوتنبرگ و مالمو بطور        

٢صفحه   

 يادداشت سردبير

رق         :  در صفحات ديگر   ران ب ارگ اع ک ران اخراجى             ،اعتراض و اجتم ارگ راض ک  اعت
 ... و ، عکسهائى از کارگران جانباخته، حقوقهاى معوق کارگران شرکت موج آسا،تابلير

فقر و فالکت گسترده گورستان 
 رژيم اسالمی

 اتحاد و تشکل پاسخ طبقاتی

 ٣صفحه  آذر ماجدی                                               

 جنبش آزادی زن در ايران
 

 ٧                                                   صفحه  گفت وگوى شهروند با آذر ماجدی 
 

 يا استيصال دولت سرمايه داران" دغدغه زندگی کارگران"
 

 ١٠صفحه پدرام  نو انديش                                                                    

 !مردم قبض هاى آب و برق و گاز را نپردازيد
  !کارگران صنايع آب و برق و گاز نقش تان را ايفا کنيد

 

 !قطعنامه حزب عليه گرانى و فقر

 

 !احمدی نژاد شاه و مشايی هويدا 
 

 ۶صفحه سعيد مدانلو                                                     

 

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت بازگشايی مراکز تحصيلی

 ! زندان زنان نيست، حوزه نيست،دانشگاه پادگان نيست

 !در آن گير کرده است" حکمتيست"مخمصه ای که حزب 
 ١١صفحه سيروان قادری                                                                      



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خودجوش و اساسا با اس ام اس به        
خيابانها ریختند و عليه حضور              
فاشيست ها در پارلمان و تقابل با           

اگر .  آنها اعالم آمادگى کردند             
حضور این جماعت در پارلمان            

 جامعه سوئد وارد یکى       ،ادامه یابد 
از دوره هاى پر تحرک و                           
ميليتانت اعتراض عليه فاشيسم             
بطور اخص و راست گرائى                    

همه جا    .  بطور اعم خواهد شد          
نگرانى و بحث برسر وضع                     

پتانسيل .  موجود قایل مشاهد است      
وسيع و بالقوه اى براى تکان                    

 .  خوردن وجود دارد
 

 

از .  دمکراسى باز موش زائيد            
طرق دمکراتيک و بدون تقلب در        

 درصد    ٨٢انتخاباتى که قریب            
راى دهندگان در آن شرکت                      

 یک حزب فاشيستى وارد         ،داشتند
همان شب     .  پارلمان شده است         

بلوک راست پيروز که اکثریت              
ندارد از زبان نخست وزیر کنونى       
فردریک راینفلد رهبر حزب                  
مدرات های جدید اعالم کرد که با        
حزب ضد خارجى دمکراتهاى              
سوئد به هيچ وجه همکاری نمی            
کند و براى جلب همکاری حزب           
محيط زیست براى تشکيل دولت          

سرنوشت .  ائتالفى تالش ميکند        
 سوال مهمترى   ،دولت هرچه بشود  

مطرح است که ویژه سوئد نيست          
بلکه قدیمتر است و در اروپا                     

 ،نمونه هاى آن در فرانسه ایتاليا            
 دانمارک و غيره          ، هلند   ،بلژیک

آیا دمکراسى   .  وجود داشته است     
در قبال ورود احزاب فاشيستى به        
پارلمانها و خيز براى کسب قدرت       

 به طرق تلرانس      ،و تشکيل دولت   
و پایبندى به اصول دمکراسى                

 

 انتخابات سوئد 
 ...دمکراسى موش زائيد 

برخورد ميکند و آن را                          
 راهى براى     ،ميپذیرد؟ و یا نه      

خالص شدن از راست افراطى      
و برگشت تعادل قدرت به                   
راست مرکز پيدا ميکند؟ مردم        
هم بعد از چهار سال در                        
انتخابات شرکت کردند و                    
امروز دست شان به جائى بند          

نميتوانند همين امروز       .  نيست
بدليل بحران کنونى نتيجه را             
لغو اعالم کنند و به اصطالح            

و "  راى شان را پس بگيرند         "
. انتخابات جدیدى بگذارند                 

دمکراسى طبق تعریف ميتواند      
با فاشيستها کنار بياید اما چنين        
اجازه اى به راى دهندگان                  
نميدهد و در بسيارى تصميم             
هاى اساسى مانند جنگ و غيره  
اساسا نظر مردم را نمى پرسد         

 .  و به حساب نمى آورد

 

به نظر من بستر اصلى                         
 مستقل از اینکه            ،بورژوازى

 بطور    ،دمکراسى چه ميگوید      
کلى حضور راست افراطى و         
چپ افراطى را در چهارچوب        

. دمکراسى پارلمانى نميپذیرد        
شاید ناچار شود دوره هاى                 
خاصى با آن کنار بياید و یا بنا          
به نيازهاى سرمایه راسا                     
راست افراطى را جلو بياندازد       
اما این چهارچوب اصلى و                
متعارف حاکميت سياسى                   
بورژوازى در جامعه غربى            

همينطور افکار عمومى    .  نيست
در کليت خود فاشيسم عریان را   

لذا مردم  .  نميپذیرد و پس ميزند    
ناچارند از صندوق راى به                

 و در فقدان     ،خيابان شيفت کنند   
 ،آلترناتيوى معتبر و متمایز             

قدرت سياسى را براى پيدا                 
کردن راه خروج تحت فشار             

اگرچه در سالهاى          .  بگذارند
گذشته و در کشورهاى مختلف       
برخورد متفاوتى از جانب                 
هيئت حاکمه جوامع غربى به          
حضور احزاب فاشيستى در             

 اما در      ،پارلمان ها شده است       
مجموع ناچار شده اند آنها را            

١٧٠شماره   
از طرق مکانيزمهائى غير                            

یعنى بجاى   .  دمکراتيک پس بزنند     
تحمل فاشيسم و           "و      "  تلرانس"

 به نوعى از               ،"دیالوگ با آنها         
شرشان خالص شوند و یا در                        
صورت تحمل افسارشان را کنترل         

حضور فاشيستها در    .  شده آزاد کنند   
پارلمانهاى کشورهاى اروپائى                  
مسئله اى قدیمى تر است و خود یک        

 ،محصول راستگرائى دهه هشتاد           
فروپاشى بلوک شرق و کشمکشهاى      
سرمایه دارى در دنياى بعد از جنگ 

 دیکتاتورى و قدر قدرتى                   ،سرد
 دور جدیدى از آدمکشى و              ،بازار

 ،جنگ و ميليتاریسم و تروریسم                
بحران سرمایه دارى و پيامدهاى              

 و فقدان یک آلترناتيو        ،اجتماعى آن 
قدرتمند کارگرى در مقابل وضع              

ورود فاشيستها به         .  موجود است    
پارلمان سوئد حلقه اى از یک روند          

 .  سياسى وسيعتر در اروپا است

 

 چشم انداز آينده

مستقل از تمایل درونى و راست این        
 بنظر نميرسد با توجه        ،یا آن حزب   

به التهاب موجود در جامعه سوئد و         
بویژه نگرانى و ترس قدیمى تر                  
هيئت حاکمه سوئد از شلوغ شدن               

 احزاب دو بلوک راست و            ،جامعه
چپ بخواهند وارد همکارى با حزب    

. فاشيستى دمکراتهاى سوئد شوند            
چنين اشتباهى در این شرایط حکم            

تمایل .  خودکشى سياسى را دارد           
بحث و     "برخى از احزاب به                    

بمب بزرگ      "با این            "  دیالوگ
ميتواند سرنخى به درجه      "  انتخابات

اى از سازش و همکارى باشد اما              
این هنوز تا تشکيل دولت ائتالفى با          

لذا شکستن  .  آنها فاصله زیادى دارد     
ائتالف هاى چپ و راست کنونى و          
ایجاد ائتالف جدیدى در فاصله                   
بيست روز پس از انتخابات براى             

. تشکيل دولت مسئله اصلى است              
هدف این ائتالفها مستقل از اینکه              

 ،چه ترکبيى از احزاب را دربرگيرد     
در بدترین حالت تشکيل نشدن دولت      
و برگزارى انتخابات جدید براى               
بيرون کردن راسيستها از پارلمان           
است و یا در بهترین حالت ایجاد                 
بلوکى وسيع است که ضمن تحمل و        
حضور حزب دمکراتهاى سوئد در        
پارلمان آنها را بدرجه اى خنثى                  

و تمام سوال اینست اگر                 .  سازد
حالت دوم را احزاب پارلمانى                     

 که تمایل اصلى تر             ،انتخاب کنند   
 آیا مردم و جامعه سوئد                ،آنهاست

ميپذیرند و به خانه هایشان                        
ميروند؟ این سوال به احتمال زیاد       

در چنين     .  پاسخش منفى است        
صورتى باید شاهد دوره اى از              
کشمکش سياسى حتى تند در پائين      
بود که صورت مسئله را باز                   

 .نگهميدارد
 

انتخابات سوئد یکبار دیگر نشان         
داد که ميشود به طرق دمکراتيک       
نوادگان هيتلر و موسولينى در               
سيستم دمکراسى به قدرت برسند        

. و یا در قدرت شریک شوند                   
راست افراطى و فاشيست                         
محصول و یک جزو انتگره                    

دمکراسى هر   .  سرمایه داى است    
 تحمل و عدم تحمل      ،تناقضى دارد 

راست افراطى تابعى از نيازهاى        
. سرمایه دارى در هر دوره است        

فاشيسم و راست افراطى با مقوله         
دمکراسى تناقض ندارد و دستکم        
از نظر قانونى روى دوش سيستم        

حضور این  .  دمکراسى باال مى آید 
جریان در قدرت سياسى همواره         
معادل تشدید و تحول راسيسم                 
نهادى سياسى و ادارى به راسيسم       

 گسترش فعاليت      ،قانونى و خشن     
 تهاجم   ،اوباش اسکين هد خيابانى      

به معيشت و امنيت طبقه کارگر و       
مهاجرین و بخشهاى مختلف                   

 و در موارد زیادى                       ،جامعه
گسترش تروریسم و آدمکشى بوده     

 . است
 

انتخابات سوئد در عين حال                     
جامعه را تکان داده و سياست را          

. به سطح جدیدى برده است                     
سياست از پوسته و چهارچوب             
کمپين هاى انتخاباتى بيرون آمده         
و به مسئله جامعه تبدیل شده                     

همه شوکه اند و فضاى              .  است
تا زمانى   .  اعتراضى موج ميزند     

که اطمينان خاطرى نسبى بوجود        
 این نگرانى و تمایل به                    ،نياید

اعتراض خود را در اشکال                     
 . متنوعى بيان خواهد کرد

 

زمينه رشد جنبش قدرتمند ضد              
فاشيسم و ضد سياستهاى راست            
دولتهاى سرمایه دارى وجود                 

 فقدان   ،در وضعيت کنونى    .  دارد
یک حزب سياسى کارگرى                     
کمونيستى که لنگر رادیکاليسم              
اجتماعى باشد بشدت محسوس              

 . *است



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ابعاد فقر و فالکت در جامعه بی             
گرانی مواد اصلی،      .  سابقه است  

خواربار، برق، ایاب و ذهاب و             
در چند ماه     .  بنزین بيداد می کند       

اخير قيمت تمام اقالم چندین برابر        
مردم هنوز در شوک        .  شده است  

افزایش چند برابری اجناس، بویژه     
به این    .  هزینه برق قرار دارند          

گرانی سرسام آور، بيکاری وسيع       
ميليونی بدون بيمه بيکاری، حقوق      
های زیر خط فقر و عدم پرداخت          
چند ماهه دستمزدها را اضافه کنيد      
تا تصویر فقر و فالکت توده ای              

 .در ایران کامل شود

 

دنيای سرمایه داری در بحران               
عميق ادواری خود دست و پا می          

گرسنگی و فقر در گوشه و           .  زند
کنار جهان چهره کریه نظام                      
سرمایه داری را بيش از پيش به            

در کشورهای   .  نمایش می گذارد     
بيکاری و فقر بيداد    "  توسعه یافته "

بيليون ها دالر از بودجه       .  می کند 
های اجتماعی و رفاه عمومی زده        

دولت های سرمایه         .  شده است    
داری با وقاحت و خشونت                         
زائدالوصفی به جان سفره های بی      

بيمه درمان   .  رمق مردم افتاده اند      
و بهداشت، آموزش و پرورش،             
کمک به معلولين و خانواده های            
تک سرپرست همه زیر چاقوی             
جراحی دولت های سرمایه داری        

 . رفته است

  

بحران سرمایه داری بين المللی             
. دامان ایران را نيز گرفته است             

اما باید بياد داشت که ایران پيش             
از آن هم در بحران اقتصادی                   
غوطه ور بود که اکنون در اثر               
وقوع بحران جهانی ابعادی بسيار       

بعالوه، .  عميق تر یافته است              
تحریم اقتصادی نيز بر ابعاد آن              

بحران سياسی نظام     .  افزوده است  
ابعاد بحران اقتصادی را حتی                 

فساد و دزدی   .  وسيع تر کرده است   
هر جوجه پاسدار و آخوند و                      

 

 فقر و فالکت گسترده گورستان رژيم اسالمی
 اتحاد و تشکل پاسخ طبقاتی

 

 آذر ماجدی

صدور این مبالغ به بانک های        
خارجی از دوبی و اندونزی تا         
سوئيس و آلمان یک آشفتگی            
کامل را بر کشور حاکم کرده            

 .است

  

رژیم آدمکش اسالمی با                       
وقاحت کامل بار این بحران              
عنان گسيخته اقتصادی را بر          

با .  سر مردم خالی کرده است        
این کار دو هدف را دنبال می           

اول، مثل هر رژیم                  .  کند
سرمایه داری دیگر عمل می           
کند و هزینه بحران را از جيب        
خالی کارگران و مردم                          
زحمتکش بيرون می کشد؛                
استثمار بيشتر، فقر افزون تر،        
گرسنگی و تبعيض صد چندان       
را بر این انسان ها تحميل می           
کند تا بحران را از سر                           

دوم، در شرایطی که       .  بگذراند
مردم بشکل ميليونی اعتراض        
خود را به این رژیم نشان داده          
اند و تمام مقدسات ایدئولوژیک     
و ارزشی این نظام را به سخره       
گرفتند و به آتش کشيدند، با                
تحميل شوک گرانی و فقر می         
کوشد کارگران و مردم را از            
نظر سياسی و اعتراضی خلع          

آنچنان گرسنگی به     .  سالح کند  
آنها تحميل کند که رمق                         

. اعتراض در آنها باقی نماند            
آنچنان آنها را دنبال یک لقمه            
نان برای خود و کودکانشان              
بدواند که فرصت یک لحظه             
فکر و اندیشه و جمع آوری                
نيرو برای اعتراض را نيز               

 .نداشته باشند

 

این بخشی از مردرندی                        
آخوندی این رژیم         –اسالمی    

" هدفمند کردن یارانه ها   . "است
یک کاله بزرگ است که قرار         
است سر مردم زحمتکش                    
بگذارند و باین ترتيب لقمه نان        
خالی را نيز از سفره آنها دریغ        

١٧٠شماره   

البته اکنون یک بهانه خوب            .  کنند
گرانی و  :  نيز بدست شان افتاده است    

فقر را به پای تحریم های بين المللی         
اما مساله اینجاست که طبقه     .  بنویسند

کارگر و مردم هشيار تر و از این              
رژیم منزجر تر از آن هستند که                  
 .هيچيک از این بهانه ها را بپذیرند

 

این بحران در یک دنيای آرام و بی           
خيزش عظيم  .  طوفان رخ نداده است   

مردم و اعتراضات ميليونی عليه              
رژیم، عليرغم شکنجه های                          
وحشيانه، تجاوز و اعدام، سخن از          

. یک بحران سياسی عميق می گوید        
مردم از کمين های خود بيرون                   
آمدند تا انزجار خود را از این رژیم         

سرکوب خشن یک سال     .  اعالم کنند 
اخير نتوانسته است مبارزات و                  
اعتراضات مردم را از نفس                         

اعتراضات کارگری و          .  بياندازد
تالش برای تشکل کامال مشهود                 

هنوز رژیم باید با حبس کردن      .  است
نفس در سينه به استقبال روزهایی            
که سنتا تجمع مردم را در بر دارد،           

هراس رژیم از مردم بيشتر          .  برود
 .از هراس مردم از رژیم است

  

اختالفات ميان جناح حاکم رژیم                 
بيانگر تشدید و تعميق این بحران               

پيش از این جناح هار      .  سياسی است 
حاکم در مقابل جناح اصالح طلبان          
حکومتی، موسوی، کروبی، خاتمی       

اکنون .  و شرکاء متحد ظاهر می شد      
اختالف و تفرقه در جناح حاکم                    
تعميق شده است و به جان هم افتاده           
اند و پاچه یکدیگر را در انظار                   

در چنين     .  عموم گاز می گيرند            
شرایط آشفتگی و نزاع درونی، می         
خواهند گرسنگی و فقر بی سابقه را         

نخواهند .  به مردم تحميل کنند                
 !توانست

 

با دریافت آخرین قبوض برق، سر           
و صدای اعتراض مردم و امتناع از       

عده ای    .  پرداخت قبوض بلند شد         

صریحا گفته اند که این قبوض را         
مسخره .  پرداخت نخواهند کرد        

است، یک خانواده روستایی که            
پيش از این قبض پنج هزار                       
تومانی دریافت می کرد، اکنون            
یک قبض به مبلغ پانصد هزار               

باید این نجوای . تومان گرفته است 
را به یک      "  پرداخت نمی کنيم     "

. صدای رسا و متحد تبدیل کرد             
مردم باید از پرداخت قبوض برق       

این یک پاسخ         .  خودداری کنند    
محکم به زورگویی ها، بخور                
بخور و سرکوب این رژیم کثيف          

اگر اکثریت مردم از                 .  است
پرداخت قبض برق امنتاع کنند،           
 .رژیم هيچ غلطی نمی تواند بکند

 

برای محکم کردن صف                             
اعتراضی مردم در مقابل رژیم،          
کارکنان صنایع برق باید از قطع          
برق مردمی که قبض شان را                  
پرداخت نکرده اند، خودداری               

باین شکل صف طبقاتی             .  کنند
کارگران نيرو در کنار مردم                   
کارگر و زحمتکش در مقابل نظام       

رژیم اسالمی     .  قرار می گيرد        
بهيچوجه قادر به مقاومت در                  
مقابل این صف متحد و متشکل              

این کار کامال   .  طبقاتی نخواهد بود  
هم طبقه ای های ما        .  عملی است 

در آفریقای جنوبی دقيقا چنين                 
تاکتيکی را در مقابل دولت بکار          

زمانی که سازمان برق     .  می بندند 
تصميم به قطع برق خانواده ی               
زحمتکشی که از پرداخت قبض           
برق ناتوان بوده است، می گيرد،        
کارکنان برق از انجام دستور                 
خودداری می کنند و بعضا برق            
خانه هایی را که قطع شده است به   

چنين .  ابتکار خود وصل می کنند      
اتحاد طبقاتی برای عقب نشاندن          
رژیم سرمایه داران و کالشان               
اسالمی ضروری است و تنها                

پاسخ واقعی      
۴صفحه   
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 .و عملی است
 

تنها راه مقابله با این فقر و فالکت                           
گسترده، نجات ميليون ها کودک خيابانی        
و کار، و برخورداری از یک زندگی                 
انسانی و مرفه، اتحاد طبقاتی و مقابله                

. متشکل و متحد با رژیم اسالمی است               
باید در   .  باید این رژیم را به زیر کشيد            

رژیم .  مقابل این نظام متحد و متشکل شد        
اسالمی صفوف متفرق ما را می تواند از        
هم بپاشد و سرکوب کند، اما در مقابل                 
صفوف متحد و متشکل ما قادر به                          

 . مقاومت نخواهد بود
  

تشکيل شوراهای کارگری در محل کار           
تنها سالح ما عليه تشدید استثمار، کاهش          

. دستمزد و دفاع از حقوق حقه مان است           
شوراهای کارگری باید به یک رکن                    

باید .  اصلی مبارزه عليه فقر بدل شوند            
شوراهای محالت و شوراهای سرخ ها            
را توسط جوانان انقالبی و چپ تشکيل              
داد و کوشيد تا مردم را وسيعا در این                   

این شوراها باید       .  شوراها متشکل کرد      
باید پرچم  .  عليه گرانی و فقر مبارزه کنند      

مبارزه با فقر و فالکت را برافراشته                    
 .کنند

  

باید این فقر و فالکت را به پالتفرمی مهم          
. برای سرنگونی رژیم اسالمی بدل کرد         

باید بکوشيم که این دور جدید افزایش                 
سرسام آور قيمت ها به گور دائمی رژیم          

اکثریت مردم در         .  اسالمی بدل شود        
آنچنان فقری دست و پا می زنند که ادامه          
زندگی عمال بنظرشان غيرممکن می                

اما با سالح اتحاد و تشکل می                   .  رسد
توانيم مردم را عليه رژیم اسالمی به                   

باید این رژیم سرکوب و            .  ميدان کشيم  
استثمار اسالمی را همراه با کل نظام                  
سرمایه داری به زیر کشيم و بر ویرانه             
های آن یک جمهوری سوسياليستی پایه           

نظامی که با الغای کار              .  گذاری کنيم   
مزدی و مالکيت خصوصی بر وسایل               
توليد و مبادله و حاکميت مالکيت جمعی           
بر آنها، فقر و فالکت، استثمار و اختالف         

تنها نظامی  .  طبقاتی را زائل خواهد کرد      
که قادر است آزادی، برابری و رفاه                    
عمومی و واقعی را برای تمام شهروندان        

  *.جامعه تامين کند

 

فقر و فالکت گسترده 
گورستان رژيم 

 ...اسالمی 

 

 !مردم قبض هاى آب و برق و گاز را نپردازيد
 !کارگران صنايع آب و برق و گاز نقش تان را ايفا کنيد

 

رژیم جمهوری اسالمی با حذف سوبسيدهای مواد سوختی و اقالم اوليه مورد نياز زندگی یک تعرض                    
این یک  .  همه جانبه اقتصادی به معيشت و زندگی توده مردم زحمتکش را در دستور گذاشته است                          

نام گذاری  "  هدفمند کردن یارانه ها   "این تعرض ارتجاعی را      .  اجتماعی است   –شوک عظيم اقتصادی    
این یک دزدی آشکار از هزینه زندگی مردم و تالشی همه جانبه برای به گرسنگی کشاندن                      .  کرده اند 

قرار است که در    .  ابعاد این چپاول وغارت اموال مردم عظيم است       .  بيشتر توده های مردم محروم است     
در .   هزار ميليارد تومان بر هزینه زندگی مردم اضافه کنند                ٢٠مرحله اول این طرح مبلغی معادل            

از هم اکنون قيمت کاالهای اساسی با شتاب            .  مرحله دوم این طرح این رقم به دو برابر خواهد رسيد               
 . قبوض آب و برق و گاز بعضا به پنج برابر افزایش یافته است. بيشتری در حال افزایش است

 

رژیم اسالمی مانند تمام رژیمهای مرتجع          .  اهداف این اقدام ارتجاعی هم اقتصادی و هم سياسی اند                 
سرمایه داری ميکوشد با حذف سوبسيدهای دولتی بار بحران العالج اقتصادی خود را بر گرده توده                       

و از  .  مردم کارکن بيندازد و از این مجرا نيز جيب مرتجعين حکومتی و اوباش اسالمی حاکم را پر کند      
طرف دیگر ميکوشند با تحميل فقر و فالکت گسترده تر بر مردم هر چه بيشتر توان مبارزاتی جامعه                        

باال بردن هزینه زندگی مردم در عين حال         .  را در مقابله و به زیر کشيدن رژیم اسالمی به تحليل ببرند            
ميخواهند همزمان هم به مردم         .  در خدمت اهداف سياسی و سرکوبگرانه این رژیم ارتجاعی است                   

نگران انفجارهای  .  اما صفوفشان در هم و بهم ریخته است          .  شليک کنند و هم به مردم گرسنگی بدهند          
از طرف دیگر آب از لب و       .  مردم را به آرامش دعوت ميکنند     .  اجتماعی ناشی از اجرای این طرح اند      

از ثروتی که قرار است از چپاول اموال مردم نصيبشان شوند در پوست نمی              .  لوچه شان را افتاده است    
 . گنجند

 

از نقطه نظر ما اولين گام در راه به شکست کشاندن           .  باید این طرح ارتجاعی را متحدانه در هم شکست       
 عدم پرداخت فعال و همگانی قبوض آب و برق           ،این طرح و وادار کردن رژیم اسالمی به عقب نشينی          

چنانچه مردم متحدانه و در سطحی گسترده از پرداخت این قبوض خودداری کنند رژیم                     .  و گاز است   
و در صورتيکه بخواهد اقدام به قطع آب و برق و گاز مردم کنند باید               .  اسالمی هيچ غلطی نميتواند بکند 

اما ما کارگران و مردم زحمتکش در          .  فعاالنه دست به اعتراض زد و این اقدامشان را هم خنثی کرد                
عين یک نيروی مهم و تعيين کننده در صفوف خود داریم و آن هم کارگران و کارکنان شریف صنایع                        

 .  آب و برق و گاز هستند

 

 !کارگران و کارکنان صنايع آب و برق و گاز

نقش شما در به شکست کشاندن تالش رژیم در قطع آب و                  !  صفوف رژیم متشتت و بهم ریخته است         
نگذارید و عمال مزدور رژیم اسالمی آب و برق و گاز مردم را                .  برق و گاز منازل مردم حياتی است       

مجامع عمومی و   .  متشکل شوید .  متحدانه این تالش مذبوحانه رژیم اسالمی را در هم بشکنيد          .  قطع کنند 
و اگر مزدوران رژیم در     .  براى اعتصاب و اعتراض عليه فقر آماده شوید        .  شوراهاى خود را برپا کنيد    

 . متحدانه این خدمات اوليه را وصل کنيد،محالتی توانستند آب و برق و گاز مردم را قطع کنند

 

 ! مردم آزاديخواه

. حزب اتحاد کمونيسم کارگری شما را به نپرداختن فعال و متحدانه قبوض آب و برق و گاز فراميخواند                 
از مجرای این اقدام همگانی ميتوان رژیم       .  قدرت شما در تشکل شماست    .  عليه فقر و گرانى متحد شوید     

در دل این     .  اسالمی را وادار به عقب نشينی کرد و شکستهای بزرگتر دیگری به آن تحميل کرد                              
 نيروى وسيع   ،کشمکش برحق ميتوان و ضرورى است که تشکلهای توده ای در محالت را شکل داد                    

 و دور جدیدی از خيزش توده ای برای سرنگونی انقالبى                 ،مردم کارگر و زحمتکش را بميدان آورد         
 . رژیم اسالمی را سازمان داد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٩ شهریور ٣٠ – ٢٠١٠ سپتامبر ٢١
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 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت بازگشايی مراکز تحصيلی
 

 ! زندان زنان نيست، حوزه نيست،دانشگاه پادگان نيست
 

  دانش آموزان ،دانشجويان

بدین منظور  .  آغاز سال جدید تحصيلی در عين حال ميتواند آغاز دور جدیدی از مبارزه همه جانبه عليه رژیم اسالمی در مراکز آموزشی کشور باشد                        
را در تمامی مراکز علمی به اهتزاز در        "   برابری و رفاه   ،آزادی" باید پرچم سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی و پرچم          ، باید سازمان داد   ،باید متحد کرد  

 .آورد

 

اعتراضات دوره اخير در جامعه زمين زیر پای جناحها و باندهای            .  رژیم اسالمی در یک بن بست العالج اقتصادی و سياسی و اجتماعی قرار دارد               
در پس این    .  دامنه و عمق این اعتراضات در طول بيش از سه دهه حيات ننگين رژیم اسالمی بيسابقه بوده است                                .  رژیم اسالمی را داغتر کرد       

و شما جوانان و دانشگاهيان و دانش آموزان          .   دیدند ،اعتراضات جهانيان چهره خشمگين مردمی را که عزم کرده اند کار رژیم اسالمی را تمام کنند                   
 . آزادیخواه یک رکن مهم این اعتراضات عليه رژیم اسالمی بودید

 

با مردمی مواجه است که     .  با معضل چگونگی بقاء مواجه است     .   شکننده تر و در هم ریخته تر است        ،اکنون رژیم اسالمی بيش از هر زمان متشتت تر        
نتوانسته اند مردم را مرعوب کنند      .  سياست سرکوب و قمه کشی اش کار آیی تاکنونی خود را از دست داده است              .  برای سرنگونی آن به ميدان آمده اند  

 به فقر و     ، اعدام ميکنند  ، سرکوب ميکنند  ،ميزنند.  باندها و دستجات متعدد آن به هر خس و خاشاکی برای بقاء متوسل ميشوند                   .  و به زانو در آورند     
یک باندش تازگی به اسطوره کورش و سمبلهای           .  فالکت ميکشانند اما کماکان با مردم معترضی مواجه اند که ميخواهند سر به تن این رژیم نباشد                       

جناح دیگرش ميکوشد جنبش       .  جناح دیگرش بر قمه کشی و اسالميسم بيشتر تاکيد ميکند                  .  ارتجاعی ناسيوناليسم عظمت طلب متوسل شده است            
و مردم هم در پس     .  سرنگونی طلبانه توده های مردم را کنترل و مهار کند و آن را در چهارچوب قوانين ارتجاعی رژیم اسالمی به اسارت در آورد                          

این تقالها تالشهای استيصال آميز بخشهای مختلف یک رژیم ورشکسته را برای بقاء می بينند و مترصد فرصت برای فرود آوردن ضربات سهمگين         
 .  تر هستند

 

  معلمان و دانش آموزان کمونيست،دانشجويان

نه رژیم اسالمی قادر به       .  جامعه در حال حاضر در پلکان آخر حيات رژیم اسالمی قرار دارد                  : "همانطور که پيشتر در مصوبات حزبی گفته ایم           
اما پيروزی مردم و سرنگونی انقالبی        .  سرکوب اعتراضات مردم است و نه اصالح طلبان حکومتی ميتوانند مردم را به سازش و تمکين بکشانند                         

رژیم اسالمی مستلزم تامين یک رهبرى انقالبى و کمونيستى در راس جنبش توده ای و پاسخ به ملزومات مبارزه برای سرنگونی رژیم اسالمی                                      
این انتخابى ميان دو آلترناتيو و دو راه حل          .  در چنين شرایطى کمونيسم کارگرى ميتواند به یک آلترناتيو و یک انتخاب واقعى مردم تبدیل شود                 .  است

 کودتاگرایانه و با اتکاء به قدرتهای غربی و مبتنی بر تحریم اقتصادی و جنگ یا انتخابی                    ،انتخابی ميان راه حل تغييرات از باال       .  چپ و راست است   
جداکردن مردم از هر آلترناتيو و خط مشی بورژوایی و سوق دادن آنها به یک                 .  بر نيروی توده های مردم رادیکال و انقالبی و از پائين است               متکی

 ."موضع چپ و انقالبی در تحوالت سياسی جاری یک رکن فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری است

 

شما باید چسب اتحاد و سازمانيافتگی و پيشبرد سياست رادیکال و آزادیخواه و کمونيستی در                        .  در این شرایط وظایف شما بيش از هر زمان است              
باید مراکز تحصيلی کشور را برای اخراج         .  باید پروژه های رژیم اسالمی در دانشگاهها را به شکست بکشانيد             .  دانشگاهها و مراکز تحصيلی باشيد     

باید پروژه آپارتاید جنسی و جداسازیهای جنسی در دانشگاهها را به شکست              .  تمامی نيروی انتظامی و سرکوبگر و بسيجی از دانشگاهها سازمان داد           
و در عين حال نباید اجازه داد جریانات اصالح طلب حکومتی            .  باید پرچم آزادی و برابری و رفاه همگان را در دانشگاهها به اهتزاز در آورد               .  کشاند

و دنبالچه های آنان در اپوزیسيون پرو رژیم مبارزات دانشجویان را به مسلخ قانون اساسی رژیم اسالمی و دنباله روی از جناح سبز حکومتی                                          
باید گسترده ترین     .  نباید اجازه داد تا جریانات ناسيوناليست و قومپرست سم قومپرستی و ناسيوناليسم را در این اعتراضات بگسترانند                                .  بکشانند

 .  همبستگی ميان معلمان و دانش آموزان آزادیخواه و خانواده های آنان را فراهم کرد

 

 !آغاز سال تحصيلی جدید را به سکویی برای تعرض گسترده به رژیم اسالمی تبدیل کنيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٩ شهریور ٢٨ – ٢٠١٠ سپتامبر ١٩
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۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ناسيوناليسم پرو غرب ایرانی                 
عمده ترین رقيب آلترناتيو                         
سوسياليستی طبقه کارگر در تعيين     
تکليف نهایی با نظام سرمایه داری    

این تز را      .  در ایران خواهد بود       
آنچه .  منصور حکمت مطرح کرد     

که امروز در مقابل چشمان ما                 
ميگذرد و راجع به آن صحبت                 
ميکنيم نه تنها خود گواه درست              
بودن نظر اوست بلکه از پيش                 
دانستنِ  اتفاقی که قرار است در              
آینده رخ بدهد کمونيستها را قادر           
به دست پيش گرفتن در امور                   

ناسيوناليسم به مثابه    .  جاری ميکند 
ابزار ویژۀ و چه بسا نجات بخش           
سرمایه داری در شرایط افول                 
سود آوری و بحران در یک                      

 نقش فوق       ،کشور سرمایه داری      
العاده مهمی برای نمایندگان                     
بورژوازی چه در قدرت و چه در        

. اپوزیسيون بازی کرده است                 
ناسيوناليسم یکى از قدرتمندترین         
دستمایه سياسی هر بورژوائى               
براى سرکوب و بيرون آمدن از            

 .  بحران سرمایه اشت

 

اما احمدی نژاد عليرغم پرت و              
پالهائى که ميگوید و تهدیدهائى            

 عليرغم نمایش                  ،که ميکند        
مضحک ناسيوناليسم عهد عتيقى         

 نميتواند این نظام    ،کوروش کبيرى 
او همراه  .  ورشکسته را نجات دهد   

با جناحى از حکومت توانست                 
بخشى از برادران مسلمان اصالح      
طلب مخلص امام را از نظام                    
بيرون بياندازد اما حریف جامعه          
نميشود چون کارگران و اکثریت          
مردم جمهورى اسالمى را                        

 . نميخواهند

 

گویا سبزها این روزها کمی خبر          
دست و پا کردند و در قيطریه و              
حوالی رفتند برایشان ندای اهللا و            

در وضعيتی افتاده   .  اکبر سر دادند  
اند که گویی قرار است خمينی                 

. کند″  انقالب″دوباره عليه شاه           
انگار احمدی نژاد و مشایی شاه و         

هستند که اسالم     ″  بهایی″هویدای   

 

 !احمدی نژاد شاه و مشايی هويدا
 

 سعيد مدانلو

سران سبز  !  را رعایت نميکنند   
و به دنبالشان هرکسی که به              
سبز جماعت متعلق است رفته        
رفته توی این موضع جا افتاده         

اینطور به نظر می رسد که  .  اند
احمدی نژاد و مشایی در                      
ترکيب ارکان قدرت جمهوری       
اسالمی دارند در موضع شاه و       
هویدا قرار ميگيرند و سبزها           

و اجمعينِ     !  در موضع خمينی   
اینطوری شدن       !  فيهاخالدون

داستان سبز به عقل جن هم                 
هرچند که این به         .  نمی رسيد  

نظر، تکرار کمدی وار یک              
تراژدی است منتها فرق قضيه       
در این است که این بار این                 
موضع خمينی است که اعتبار         

اما .  ندارد و مطرود است              
شاه اصلى  .  هم نمى برد   "  شاه"

 چطور       ،را یکبار انداختند            
ميشود مضحکه شاه اسالمى را      
به مردم فروخت؟ کسى نمایش        
ناسيوناليستى احمدى نژاد و             

. مشائى را جدى نميگيرد                    
معضل حکومت اسالمى با                
مانور ایدئولوژیک و دست               
بردن به هر خس و خاشاکى              

این معضل پایه اى . حل نميشود 
این درست است که        .  تر است  

سرمایه دارى جهانى و                         
حکومتهایش شبيه همين                      
چاقوکشان تروریست است اما       
سرمایه دارى در ایران با نظام       
اسالمى مثل خر در گل نشسته         

 . است

 

اما ناسيوناليسم ایرانی خود               
تمجيد گوى دستگاه مذهب است     
و تاریخا انواع شاه و شخصيت       

مدح مذهب و          "  ملى"هاى     
دستگاه دین گفتند و امروز نيز         

قرار نيست        .  چنين است       
ناسيوناليسم ایرانی عليه مذهب      

. کار خارق العاده انجام دهد              
مالها عقب بنشينند و جای                  
تعيين شده شان را قبول کنند              
برای ناسيوناليسم ایرانی کافى        

برجسته کردن               .  است
ناسيوناليسم و عقب نشاندن                
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مذهب تا حد الزم و ضروری در               
ایران مطلوب ترین وضعيت                       
حکومت سرمایه در شرایط متعارف     
سرمایه داری است و برای کليه                 
قطبهای  قدرت سرمایه داری جهانی  

منتها .  نيز به صرفه ترین است               
سرمایه اسالمی از  وضعيت معوج         
گذشته رفته رفته به وضعيت افليج           

در ایران حضيض ترین              .  رسيد
اوقات جمهورى اسالمی تازه دارد          

تا اینجا روز خوشش       .  آغاز ميشود  
وانگهی  جنبشی عظيمی در            .  بود

کمينش نشسته، هرروز از جایی               
صدای همهمه می آید، تهدید بزرگی       
 .  به جان حکومت رعشه می اندازد

 

اینکه جمهوری اسالمی با بازی                
کارت ناسيوناليسم بتواند چاره ای            
برای تمدید عمرحکومتش اندیشده و      
یا بدین وسيله تنفر مردم را نسبت به        
خود اندکی تخفيف داده باشد، امر              

منتها برای کمونيستها    .  محالی است 
اهميت قضيه در اینجاست که وسط          
معرکه نجات جمهوری اسالمی،              
ناسيوناليسم ایرانی را کاربدست               

یعنی ناسيوناليسم بمثابۀ یک     .  ميبينند
ابزار سياسی مهم بورژوازی می             
تواند در پست ترین و شنيع ترین                
وضعيت ممکن قرار بگيرد تا                     
خدمتش را به تداوم عمر حکومت             
سرمایه اسالمی و یا هر قماش دیگر       

عيان شدن  .  سرمایه، انجام داده باشد    
شناعت ناسيوناليسم هميشه مطلوب        

. نظر و عمل کمونيست هاست              
ناسيوناليسم ایرانی هر نقش                     
سياسی که بازی کند کمونيسم                 

. کارگری باالی سرش خواهد بود      
به هر شکل و شمایلی که بخواهد          

شود ″  نظام″وارد کارزار حفظ         
همه رذالتهایش را افشاء ميکنيم و       

 .نشان مردم ميدهيم

 

نه جمهورى اسالمى جمهورى             
ناسيوناليستى ميشود و نه                           
ناسيوناليسم امام زمانى احمدى             
نژاد ميتواند جمهورى اسالمى را       

این تحرکات چيزى       .  نجات دهد   
فراتر از مانور در جنگ جناحى          
از یکسو و تالش براى تشدید این          

جمهورى اسالمى     .  جدال نيست    
هر لباس کریهى به تن بکند از                

چون .  نظر جامعه باید برود               
 و      ، گندیده     ،عمرش تمام شده          

 . * تداومش زیانبارتر است

 

 اعتراض کارگران برق
 

 ٣٠ صبح دیروز سه شنبه              ،بنا به خبرى که براى حزب ارسال شده                   
 کارگران نيروگاه قوليان بخش شرکت پاراهون در اعتراض            ،شهریور ماه 

حراست نيروگاه   .  به حقوق عقب افتاده خود جلو شرکت اجتماع کردند                   
بالفاصله کارگران معترض  را محاصره و براى خاتمه دادن سریع تر به                 

بنا به خبر اما تا ساعتى بعد از اجتماع            .  اعتصاب کارگران را تهدید کردند     
 نيروهاى سرکوبگر حراستى موفق به شکستن اجتماع و                              ،کارگران

 .  اعتراض کارگران نشده بودند
 

بخشهاى مختلف این نيروگاه برق مانند دیگر مراکز صنعتى به شرکتهاى                
انگل پيمانکارى واگذار شده است و کارگران در هر قسمت با شرکتى                         

روسا و عوامل شرکتهاى پيمانکارى نيز هر کدام براى                   .  روبرو هستند  
سردواندن کارگران سياست پاسکارى به این و آن و انواع بهانه در این                       

 . آشفته بازار دارند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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 فرح طاهری 

گفت وگو با آذر ماجدی عضو                 
هيئت رهبری حزب اتحاد                          

 .کمونيسم کارگری ایران

 

آذر ماجدی از فعاالن کمونيست و        
 آگوست در              13زنان روز              

جهانی شدن اسالم            ”کنفرانس      
سياسی و تاثيرات آن بر موقعيت           

 آگوست  15و روز یکشنبه     “  زنان
در یکی از اتاق های شهرداری             

 .تورنتو سخنرانی داشت

 

از مصاحبه ی پيشين ما با آذر                  
ماجدی چهار سال می گذشت که            
در دفتر شهروند، با او به گفت                 

 .وگو نشستيم

 

آذر ماجدی در خانواده ای با پس           
از .  زمينه سياسی به دنيا آمده               

دوران دبيرستان در تهران به                  
در سال     .  سياست عالقمند شد         

 به کانادا آمد تا به تحصيل           1973
در مقطع انقالب در          .  ادامه دهد   

رشته تاریخ و ادبيات فرانسه                   
 .ليسانس گرفت و به ایران برگشت     

همزمان با دوران انقالب در ایران      
فعاليت سياسی خود را هم با گروه        
های زنان و هم با سازمان اتحاد             

 . مبارزان کمونيست شروع کرد

  

 به دليل فعاليت          1361در سال       
هایش در معرض خطر دستگيری      
قرار داشت که با همسرش                         

. منصور حکمت به کردستان رفت     
اتحاد مبارزان   1362در شهریور     

کمونيست با کومه له و بخش هایی       
دیگر از سازمانهای دیگر حزب           
کمونيست ایران را در کردستان            

 با   1364در سال      .  تشکيل دادند  
همسرش منصور حکمت و                      
تعدادی دیگر از ایران خارج شد و       
فعاليتش را در خارج کشور ادامه         

 .داد

 

 

 جنبش آزادی زن در ايران
 گفتکوى شهروند با آذر ماجدى 

 حزب کمونيست 1991در سال  
کارگری ایران توسط منصور        
حکمت بنيان گذاشته شد و آذر         
ماجدی از حزب کمونيست                
ایران خارج و به حزب جدید            

 2004در اگوست           .  پيوست
حکمتيست ها از حزب                          
کمونيست کارگری انشعاب              
کردند و ماجدی با حزب                      
کمونيست کارگری ماند و در          

 حزب اتحاد                 2007می         
کمونيسم کارگری جدا شد که           
ماجدی به هيئت رهبری حزب       

 .جدید پيوست

 

او رئيس سازمان آزادی زن و         
عضو هيئت اجرایی سازمان           

ابتکار فمينيستی    "بين المللی        
 European)"  اروپایی

Feminist Initiative) است .
این سازمان در حوزه ی                      
سکوالریزم و حقوق زن در              
حوزه اروپا و خاورميانه                    

 او همچنين در      .فعاليت می کند   
 ساعته حزب با           24رادیوی    

فعال “  یک دنيای بهتر   ”عنوان  
 .است

با توجه به سخنرانی ماجدی که       
در مورد وضعيت کنونی                    
جنبش در ایران بود، سعی                 
کردیم در مصاحبه بيشتر روی      
مسائل زنان تمرکز کنيم و                  
نظرات رهبری حزب اتحاد             
کمونيسم کارگری را دراین              

 .زمينه بشنویم

   

وضعيت جنبش زنان در ايران       
 را چگونه می بينيد؟

 

ـ به نظر من جنبش آزادی زن           
در ایران یکی از قوی ترین               
جنبش های زنان در دنياست و        
در این سی سال اخير افت و               

 17در   .  خيزهای زیادی داشته   
 مصادف با هشت      1357اسفند  

مارس وقتی خمينی حجاب را          
اجباری اعالم کرد و زنها در           
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خيابان آمدند جنبش نوین حقوق زن         

و در این پانزده     .  در ایران متولد شد   
چه .  سال اخير وسيع و توده ای شده        

در مقاومت های فردی زنان و چه            
اشکال جمعی بخصوص یک سال           
اخير نقش جنبش آزادی زن دنيا را           

دنيا انتظار نداشت زنان     .  شوکه کرد 
این .  را چنين جسور در صحنه ببينه      

فقط نقش زنان نبود، بلکه نقش                     
 .جنبش آزادی زن بود

 

 هم زنان خيلی      57در زمان انقالب     
فعال بودند ولی توانستند آنها را به            
خانه ها عقب برانند و سرکوب                    
کنند، چون آن موقع حقوق زن امر            
کسی نبود، اما امروز در ميان                     
جنبش اجتماعی و سياسی ایران                 
برای برابری و  آزادی، جنبش                   
آزادی زن جایگاه بسيار باالیی                   
دارد، چنانکه از انقالب زنانه حرف       

نه اینکه انقالبی که        .  زده می شود    
فقط زنان در رأس آن باشند، بلکه              

. امر آزادی زن در رأس قرار دارد         
اگر ما جمهوری اسالمی را پایين             
بکشيم و نقش زنان در این کار را              
در سطح منطقه اثراتش را خواهيم           

 .دید

جنبش آزادی زن جایگاهی مثل                  
جنبش آزادی زن در دهه ی شصت          
و هفتاد در غرب دارد که به آن                    

 . انقالب جنسی می گفتند

   

نظرتان درباره ی مبارزات                          
 فمينيستی زنان در ايران چيست؟ 

 

ـ فمينيسم هم شاخه های مختلفی                  
مثال یکی از آنها که حاضر            .  دارد

نيست به مرد نگاه هم کند که من با             
یکی از آنها           .  آن کاری ندارم          

خواستار برابری حقوقی زن هاست       
ابتکار ”که من دارم با آنها در همان         

کار می کنم  و        “  فمينيستی اروپایی 
در ایران هم جنبش          .  قبولش دارم   

. حقوق زن گرایشات مختلف دارد           
بخشی که با زهرا رهنورد دارند                
جنبش سبز اسالمی را جلو می برند         
بخش اصالح طلبان حکومتی هستند      
و مبارزاتشان انعکاس مبارزات               
زنان است و در نتيجه هميشه چند              

 اگر شما ده     .پله عقب تر قرار دارند     
سال پيش شعار ممنوعيت حجاب را       
طرح می کردید جلو بودید، ولی اگر     
االن حجاب اجباری را مطرح کنيد          

االن باید عليه حجاب        .  عقب هستيد  

. اسالمی ایستاد و آن را افشا کرد         
من با حجاب کودکان و با پوشش           
برقع در انظار عمومی مخالفم               
ولی اگر زنان بزرگسال خودشان        
بخواهند حجاب داشته باشند من با        
آن مخالفتی ندارم و حجاب را امر       

 .شخصی زنان می دانم

 

در مورد الیحه چندهمسری اینها         
نيامدند کل مسئله را زیر سئوال            
ببرند، بلکه رفتند به مجلس به                 
دستبوسی نمایندگان مجلس تا                 

کلی .  اجازه همسر اول لغو نشود        
توهم ایجاد کردند سر اسالم و                 

حرف ما این      .  جمهوری اسالمی  
بود که اینها به جنبش زنان ضربه        

این شيوه ی مبارزه            .  می زند   
من همان موقع گفتم    .  مترقی نيست 

شما زنان را دارید به عقب می               
مطرح کردن این گونه              .  کشيد

 .مطالبات کم است

 

خوب االن آن مطالبات زيادی که        
شما می گوييد بايد مطرح می شد        
در جو سانسور و خفقان و نبود           
مطبوعات آزاد، به چه شيوه ای          

 می توانست مطرح شود؟ 

 

ـ ببينيد در این یک سال اخير                    
دیگر قانون معنی ندارد شما باید           

. مبارزه را در سطح دیگری ببرید     
دولت می خواهد منحرف کند                 
درست در همين شرایط احمدی            
نژاد می آید الیحه چندهمسری را        

ما می توانستيم      .  مطرح می کند     
اصال به آن توجهی نکنيم در                    
عوض بحث آزادی زن را طرح           

ما اگر این کار را می کردیم        .  کنيم
من .  احمدی نژاد زمين می خورد      

قبال در این خصوص در نشریه            
آزادی زن نوشتم و همان موقع هم       

گفتم شما سر     
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

یک بند کلی آوانس دادید به اسالم،       
هم خانم شادی صدر هم خانم                    
شيرین عبادی، من به آنها گفتم                
شما اعتراض رادیکال جامعه را          
دارید به شرایط مماشات جویانه            

 .می کشانيد

 

شايد آنها می خواستند از شيوه           
 .های موجود استفاده کنند

 

من با آنها    .  ـ حتما این طور است       
. دشمنی که ندارم، بحث می کنم             

من به یک چيزی اعتقاد دارم                   
اینکه مادام که جمهوری اسالمی          
در ایران بر سر کار است زنان              
روی آزادی را نخواهند دید، ولی         
شما در ایران هستيد و می خواهيد        
فعاليت کنيد، راه های دیگری                  
هست برای فعاليت، الزم نيست             

البی ایسم چه معنی     .  بروید مجلس 
شما می روید پيش ناطق             .  دارد

نوری و خواهش و تمنا می کنيد             
که این اجازه همسر اول را                        

 .بگيرید

 

همان موقع که کمپين یک ميليون          
امضا چهار سال پيش اعالم                      
موجودیت کرد، ما کنفرانس                    
آزادی زن را در سوئد داشتيم،                
همانجا کنفرانس پيام تبریک                    
فرستاد و گفت این ابتکار جالبی             
ست و گفتيم می دانيم نمی توانيد             
عليه اسالم حرفی بزنيد ولی                     
مجبور نيستيد که تعریف هم کنيد           

. که کردند در همان مانيفستشان            
این ها ضررش بيشتر از نفع اش           

 . هست

  

 .من چنين چيزی نديدم 

 

ـ چرا همان اول که در سایتشان              
گذاشتند، من دقيقًا یادم نيست ولی          

. از اسالم مثبت حرف زده بودند           
مسئله حجاب را دست بهش نزده           
بودند، و االن دارند مطرح می                

 

 جنبش آزادی زن در ايران
 ...گفتکوى شهروند با آذر ماجدى 

 .کنند

 

خوب اگر آن موقع مطرح می         
کردند که زودتر سرکوب می           
شدند و اين پروسه ی آگاه                 
سازی چهار ساله و پيوستن           
اين همه مرد و زن جوان به              

 .اين کمپين اتفاق نمی افتاد

 

ـ حداقل می گفتند که باید تالش         
کنيم حجاب اختياری باشد نه             
این که مسکوت بگذارند، ولی         
نوع روششان به نظر من جالب      

در خود این کمپين هم               .  بود
گرایشات مختلف وجود دارد           
بعضی ها به اصالح طلب ها            
تمایل دارند و بعضی دیگر                
رادیکال تر هستند و من به                 

 .گرایش رادیکال آن معتقدم

    

در کنفرانس بنياد پژوهش               
های زنان در پاريس امسال              
شرکت داشتيد و سخنران                   

آيا برای اولين بار بود؟      .  بوديد
نظرتان راجع به بنياد پژوهش       
های زنان چيست؟ به                            
سخنرانی شما درخصوص               

نسل جوان ايرانی خواستار          ”
مذهب نيستند و جمهوری                 
اسالمی و آزادی حجاب نيز با         

عده “  يکديگر قابل جمع نيست    
. ای اعتراض داشتند                            

 اعتراضشان چه بود؟

 

نهادی ست که توانسته “ بنياد”ـ 
خودش را تثبيت کند و من                   
خوشحالم که در آن شرکت                 

نزدیک به چهارصد نفر     .  کردم
آنجا شرکت داشتند و موقعيت          
خوبی برای بحث و دیالوگ              

یکی از سخنرانان می             .  بود
گفت جنبش زنان در ایران                 
فعال نيست، من مخالف بودم و       
گفتم نمونه فعال بودن جنبش             
زنان همين جمع است، برو                
کشور دیگری پيدا کن که                    

١٧٠شماره   
دیاسپورای آن بتواند این همه فعال و   
اکتيویست را در کشوری جمع کند           
این نشان می دهد که چقدر جنبش              

سخنرانی من سالن    .  زنان قوی ست   
یک بخشی که چندین     .  را قطبی کرد  

بار کف زدند و یک بخش هم شدیدا           
این نشاندهنده ی قطب . مخالف بودند 

بندی هایی ست که در جامعه وجود         
چپ ها بالطبع    .  چپ و راست   .  دارد

با حرف های من بيشتر احساس                  
نزدیکی می کردند وقتی که من گفتم        
اسالم و بی حجابی زنان تناقض                 
دارد یک خانم گفت به نظر من                    
اینجور نيست ببين چقدر رفته جلو            

من گفتم نه     .  از این بيشتر هم ميره        
اینطور نيست، تا حاال هم با خون و           
شالق رفته اگر از این بيشتر بره                
جمهوری اسالمی سر کار نمی                   

حجاب بيرق جمهوری                .  مونه
در این سی ساله اخير      .  اسالمی ست 

هر وقت جمهوری اسالمی خواسته        
به جامعه یورش بياره اول حجاب             

 .زنان را بهانه کرده

 

دو نفر با حرف من که گفتم در                      
ایران جوانان خواستار مذهب                     
نيستند، گفتند شما اشتباه می کنيد در         
ایران نبوده اید، اما اتفاقا دو سه                   
جوان که آنجا کارهای مختلف می            
کردند، آمدند پيش من و گفتند ما سه          
ماهه از ایران آمدیم و حرف های              
شما درسته االن جوانهای ایران از           

دیگر مذهب را    .  مذهب بدشون مياد   
وقتی این را ميگم            .  نمی خواهند   

منظورم تمام جوانان نيست ولی                 
االن گرایش بسيار قوی در بين                   
جوانان به وجود آمده عليه مذهب،            

آنها .  اسالم و حکومت اسالمی              
جوان ایرانی می   .  آزادی می خواهند  

خواهد مثل جوان غربی زندگی کند         
این .  و به شدت ضد رژیم است                

تضاد آشتی ناپذیر نسلی ست و رژیم  
جنبش .  نمی تواند سرکوبش کند            

آزادی زن، جنبش خالصی                           
فرهنگی، و سکوالریسم ضد مذهبی      
سه جنبشی هستند که جای مهمی در        

 .ایران امروز دارند

 

در سخنرانی روز يکشنبه گفتيد،            
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به              
مبارزات راديکال معتقد است و                 

شيوه .  اعتقادی به اصالحات ندارد      
ی مبارزه ی هواداران شما امروز          

 در ايران چگونه است؟ 

 

ـ به نظر من این جنبش اصالح               
ما با  .  طلب حکومتی جواب ندارد    

اصالحات مشکلی نداریم ولی با          
ما اتفاقا   .  رفرميسم اشکال داریم     

برای اصالحات مبارزه می کنيم         
ولی اعتقاد داریم رژیم جمهوری         

 .اسالمی اصالح پذیر نيست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری سه       
سال و نيم پيش تشکيل شد منتها              
کادرهایی که این را تشکيل دادند         
از کادرهای سرشناس جنبش                  

خيلی سریع      .  کمونيستی بودند     
توانستيم بخشی از جوانان و                    

ما .   جنبش کارگری را جذب کنيم     
در جنبش کارگری به دنبال                      
شوراهای کارگری هستيم و فکر         
می کنيم این شوراها بهتر می                  
توانند به مسائل کارگری پاسخ              

از حاال ما داریم در این راه        .  دهند
این نوعی      .  مبارزه می کنيم           

است و       “  دمکراسی مستقيم      ”
کارگران تک تک می توانند در            
سرنوشت خودشان سهم بيشتر و          
فعالتری داشته باشند و برای                   
حقوق خودشان عليه فقر و                        

تا آنجا که به    .  بيکاری مبارزه کنند  
جنبش آزادی زن برمی گردد ما            
برای حقوق زن مبارزه می کنيم،        
عليه تمام فشارها مبارزه می کنيم        
و هستند کسانی که با ما فعاليت              
می کنند در همين کمپين ها دارند          
فعاليت می کنند و گرایش رادیکال    

ما ماجراجو  .  را نمایندگی می کنند   
نمی گویيم پرچم را دستت      .  نيستيم

بگير و برو در ميدان آزادی                     
ما خواهان سازماندهی    .  شعار بده 
ما خواهان تشکل هرچه         .  هستيم

. سریعتر مردم در ایران هستيم             
. شورای محالت را درست کنند          

در مدرسه و دانشگاه شورا                       
درست کنند این طور بهتر می                
توانند جلوی رژیم بایستند و این            

 .مبارزه را بهتر پيش ببرند

 

فکر می کنيد آگاهی                                       
سوسياليستی بين کارگران ايران       

 در چه حد است؟

 

ـ من اعتقاد دارم وقتی کارگران            
به سر کار می رود و می بينند که          
چقدر استثمار می شوند، خودش          

شما در   .  لزوم تشکل را می بيند        
این سی ساله     

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ببينيد کارگران سعی کردند برای         
خودشان سندیکا درست کنند                    
نيشکر هفت تپه، اتوبوسرانی و             

آنها از من و شما بهتر می                …  
دانند که باید اتحاد و تشکل داشته           
باشند چون این طوری سرکوب             

. رژیم هم کمتر کارساز می شود           
باید بگم درک سوسياليستی در بين      

. طبقه کارگر خيلی وسيع است               
االن طبقه کارگر با طبقه ی                       
کارگر چهل سال پيش متفاوت                

االن کارگران ایران دیپلمه       .  است
 . و تحصيلکرده هستند

   

 چشم انداز آينده ی رژيم چيست؟ 

 

. ـ من این را آغاز یک پایان ناميدم       
جمهوری اسالمی آماده ی افتادن          
است فقط نيرویی می خواهد که آن     

شما سرکوب را از    .  را بکشد پایين  
سر جامعه بردارید ببينيد چه می            

سرکوب یک طرف قضيه         .  شود
است و طرف دیگر نداشتن تشکل        
و یک افق موانعی ست که وجود           
دارد برای همين من فکر می کنم           
تشکيل شوراها در همه جا مهم               

به هر حال این رژیم می              .  است
افتد ولی چه حکومتی بعد از آن              

واضح .  خواهد آمد مسئله است           
است من به عنوان یک کمونيست         
کارگری، خواهان یک جمهوری         

چون واقعا     .  سوسياليستی هستم    
فکر می کنم اگر می خواهيم                      
آزادی واقعی داشته باشيم و                       
برابری واقعی ـ نه برابری حقوق         
بشری فقط حقوقی ـ برابری                      
اجتماعی ـ اقتصادی داشته باشيم           
در جامعه ی ایران فقط با                            

انتخاب .  سوسياليسم عملی ست         
های دیگر چيست؟ عده ای می                
خواهند سرمایه داری را نگه                   
دارند در جامعه ایران این سرمایه       
داری به شکل استثمار شدید است         
مثل زمان شاه، که مردم عليه آن            
قيام کردند، نه به خاطر اینکه                   
اسالم می خواستند، بلکه عدالت            

آن تفاوت فقير و          .  می خواستند   
اینها …  غنی، ساواک، اختناق و        

 

 جنبش آزادی زن در ايران
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ما باید      .  را نمی خواستند           
ما .  آلترناتيو چپ را تقویت کنيم    

در برنامه ی یک دنيای بهتر            
می خواهيم جامعه ای را                      
بسازیم که جامعه ی آزادی                 

آزادی بدون قيد و شرط         :  ست
سياسی، آزادی بدون قيد و                  
شرط تشکل و آزادی بدون قيد         

من خواهان  .  و شرط اعتصاب   
شما در  .  چنين آزادی ای هستم     

جامعه ی طبقاتی نمی توانيد              
برابری .  برابری ایجاد کنيد         

حقوقی به وجود می آید، ولی            
در واقعيت جامعه این برابری        

من خواهان   .  به وجود نمی آید      
بچه مهم   .  برابری اقتصادی ام    

نيست در کدام ده، کدام شهر،            
کدام خانواده به دنيا مياد، باید           
زندگيش از نظر رفاه، حقوق،         
حرمت و احترام مثل بچه ای            
 .باشه که جای دیگر به دنيا آمده

 

اين خواست های انسانی ايده        
آيا فکر می کنيد اينها     .  آل است 

در جمهوری سوسياليستی              
مورد نظر شما به واقعيت                  

 بپيوندند؟

 

من .  ـ قبول دارم سخت است           
این را می خواهم و تالشم در            

به درجه ای که . این جهت است
آدم های دیگر با همين تعهد و           

بعضی ها . آرمان به آن بپيوندند 
به ما می گویند که خواست                 
های شما اتوپيک است، اتفاقا           
داشتن یک دموکراسی مثل               
کانادا در ایران بيشتر اتوپيک         

این رژیم بيفتد اگر                .  است
آلترناتيو چپ را در جامعه                 
نياورید یک دیکتاتوری دیگر         

در .  خواهد آمد عين ترکيه             
نتيجه این بحث های حقوق                 
بشری و دمکراسی که مثل                
قارچ از زمين بيرون آمده                  
کامال اپورتونيستی و حزب باد       

 . است

  

١٧٠شماره   
ببينيد مردم پراگماتيست هستند ولی        
احزاب چپ نباید پراگماتيست باشند،     
حزب چپ باید برود برای آن چيزی       

. که واقعًا می خواهد مبارزه کند                
مردم در شرایط عادی پراگماتيست        
هستند و در شرایطی آرمانخواه می         
شوند و این همان شرایطی ست که            

در همين  .  می گویيم شرایط انقالبی     
یک سال اخير چه قهرمانی ها شما           
از مردم دیدید؟ در این شرایط                      

. حساس چپ و راست می برند                   
راست که آمریکا و اروپا پشتش                 

، چپ    …  هست، پول دارند و               
چيزی ندارد جز آرمانخواهی و                 

 .فداکاری اش

 

لزوما با     .  سرنگونی قطعی ست        
انقالب نيست ولی می تواند هم با               

یا اینکه انقالب بعد از       .  انقالب باشد 
فروپاشی انجام شود چون انقالب به        

نظر من انقالب کارگری ست و            
جمهوری سوسياليستی را می                

 .آورد

 

 حرف ديگری هم داريد؟ 

 

ـ من فکر می کنم به طور واقعی            
ما باید مسئله قطب سرنگونی                 
طلبی را قطعًا تقویت کنيم و اجازه       
ندهيم اینها که می گویند                               
ساختارشکنی نکنيد و یا اصالح           
طلبان حکومتی، جلوی ما صفی          

مردم بدون     .  را درست بکنند         
سرنگونی جمهوری اسالمی نمی       
توانند واقعًا یک لحظه مزه آزادی       
بچشند یا زندگی مرفهی داشته                
باشند، این قطعا باید پيامی باشد             
که به همه داده ميشود که چپ را           

    .آورد و صدایش را تقویت کرد

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 سايتهاى 
:حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

www.wupiran.org 
www.wupiran.net 
:سايت راديو يک دنياى بهتر  

www.wupradio.org 
:اى ميل جديد راديو  

wup1917@mail.com 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  
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دغدغه زندگی        "این روزها               
، "کارگران و توده های پا برهنه          

خاطر نا مبارک آیت اهللا های                   
. مفتخور را  آزرده ساخته است             

فقر و فالکت طبقه کارگر و توده            
های پابرهنه توسط سرمایه داران       
و دولتشان چنان گسترش یافته که         
کودن ترین بخش دولت سرمایه             
داران جمهوری اسالمی را نيز به        

 .تکاپو انداخته است

 

بحث حذف یارانه کاالهایی که                
مستقيما به زندگی ميليون ها                     
کارگر و زحمتکش ارتباط دارد و        
منجر و به تشدید فقر و فالکت آنها        

 بی تردید مقاومت و               ،می شود   
اعتراضات وسيع تری از سوی            
طبقه کارگر   را به دنبال خواهد             

همين دورنما موجب شده که     .  آورد
انواع قاتلين و سرکوبگران                       

 خطر شورش و عصيان     ،حکومتى
گسترده گرسنگان را احساس کرده     
و به نوعی آن را بر زبان رانده و           
به شرکاى حکومتى شان هشدار           

 . دهند

 

در هفته گذشته آخوند مکارم                     
شيرازی، ریا کارانه از تناقض              
آمارهای ارائه شده در نرخ تورم          
سخن به ميان آورد و آخوند کپک          
زده دیگری به نام امينی در خطبه         
های ترویج جهل و خرافه جمعه            
این هفته در قم، شيادانه داد سخن           

این .  از افزایش بيکاری داده است      
آخوند که خود نير از سرمایه                    

 در   ،داران نو کيسه اسالمی است       
عين حال اعالم می کند که دولت           
از حل مشکل بيکاری درمانده                

او در همان مکان خرافه            . است
پراکنی نماز جمعه قم شيادانه ادامه 
می دهد که بيکارهای زیادی به              
سراغش می آیند تا وی به                            
مسئولين توصيه کند که برای آنها         
کاری پيدا شود اما مسئولين مشکل      
دارند و حرف او در آنها تاثير                  

همينطور محمد رضا تابش     !  ندارد

 

 " دغدغه زندگی کارگران"
 يا استيصال دولت سرمايه داران

 

 پدرام  نو انديش

نماینده مجلس رژیم اسالمى             
افزایش نرخ بيکاری در جامعه      
را مشهود دانسته و این افزایش       
را تا بيست درصد دور از ذهن       

هر چند وی تزویر        . نمی داند  
دولت را خود نيز مزورانه بر          
مال کرده و عنوان می کند که            
جناح مقابل در تعریف کار                
دست برده و کسی را که دو                
ساعت کار در هفته انجام دهد          
شاغل بوده و بيکار محسوب            

 . نمی گردد

  

آخوند امينی به موج گسترده             
اخراج کارگران و باز خریدی        

. کارمندان اشاره کرده است             
مرتضی تمدن استاندار تهران         
که خود را مجرب در سرکوب        
های اخير می داند، و گویی               
شب و روز خاطرش از                       
اعتراضات و خيزشی که با               
حذف یارانه ها رخ خواهد داد          
برآشفته است، اعالم می کند             
حذف یارانه ها هيچ تبعات                 
امنيتی را به دنبال نخواهد                   

او ميگوید اگر با سهميه      .  داشت
بندی بنزین اتفاقی افتاد این بار        
هيچ اتفاقی نخواهد افتاد و به             
هم پالکی هایش در حکومت             
اطمينان ميدهد که هيچ تهدید             

. امنيتی را احساس نمی کند               
البته این مزدور سرمایه خيلی         
دلش می خواهد هيچ اعتراضی      
و هيچ شورشی به دنبال این               
غارت گری از سوی کارگران       
و توده های گرسنه صورت              

 ولی آخوند جنایت کار          .نگيرد
جنتی این را به خوبی می داند          
که قدرت بی همتای                                 
اعتراضات کارگران چگونه           
می تواند بساط دولت سرمایه           
داریشان را به زیر کشيده و               

او .  آنها را سرنگون سازد             
اعالم ميکند در بحث حذف                
یارانه ها خدا می بایست                       
کمکشان کند تا به سالمت جان        

احمد جنتی     .  سالم بدر برند         

١٧٠شماره   
آشکارا توده های گرسنه را به                     

شما بخوانيد سو        (ریاضت بيشتر        
وعده )  تغذیه و فقر و فالکت شدید           

داده است و دست به دامان خدای                
 جنایت پيشه تر از خودش می شود         

هر چند منظور این قاتل سرمایه               .
دار از کمک خدا، همان ماشين                   
سرکوب و اعدام است که سی و یک      
سال است که به قتل و کشتار                          
کارگران و پابرهنگان ادامه داده               

  . است

 

سخنان این جماعت ریز و درشت             
 حاوی  ، در عين ریا کاری    ،حکومتى

ترس رو به تزاید آنان از گسترش             
اعتراضات و امکان شورش های            

دولت . خيابانی گرسنگان است            
سرمایه داران با حذف یارانه ها                 
رسما وارد کشتار تدریجى و                        
سازمان یافته کارگران و ميليون ها         

از اول مه       . زن و کودک ميشود         
رسما زندگی سراسر درد و رنج                
طبقه کارگر ایران اعم از شاغل،              
بيکار، بازنشسته، قطع عضو شده           

، زنان و          "سوانح کار    "بر اثر          
مورد ...  کودکان بی سرپرست و            

تعرض هر چه بيشتر و غارت                     
وسيعتر توسط دولت سرمایه داران         

رسانه های حکومتی     . قرار ميگيرد  

از مدتها پيش افزایش قيمتها را              
" سناریوهای قيمت "تحت عناوین    

به همدیگر نوید داده و شراکت               
خود را در این کشتار بی رحمانه         

 . تهی دستان به نمایش گذارده اند

 

اعتصاب طبقه کارگر آن عاملی          
است که دولت سرمایه داران را            

این .  به وحشت انداخته است              
وحشت را می توان در صحبت             

 به   .های یکایک این قاتلين شنيد          
درستی طبقه کارگر خواهان پایان      
بخشيدن به حذف سوبسيدها و                 
تامين وسيع آن از طرف دولت               

طبقه کارگر برای رهایی         .  است
خود و کل جامعه راهى جز                      
سرنگونی نظام سرمایه دارى و           

گریبان .  دولت اسالمى اش ندارد      
این جنایتکاران را باید سر بزنگاه       
حذف یارانه ها گرفت و رها                    

واقعيت زندگی ميليون ها        .  نکرد
کارگر و زحمتکش نشان ميدهد            
که طبقه کارگر و توده های پا                  
برهنه و ارتش بيکاران در                       
اعتراضات خود، چيزی برای از        
دست دادن به جز زنجير های                 

 مرگ بر   .اسارت و بردگی ندارند   
 ! *سرمایه دارى

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

 را از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  
 

!يا کار يا بيمه بيکارى  
متحدانه عليه ! کارگران شاغل و بيکار

!بيکارى بميدان بيائيد  
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در "  حکمتيست"حزب موسوم به      
. مخمصه بدی گير کرده است                 

بهمن شفيق که همين چند ماه پيش          
از کورش مدرسی ليدر این حزب        
مدال تئوریک کمونيستی گرفته             

 اذعان کرده است که نزدیکی       ،بود
سياستها و پراتيک این حزب                   
سوسيال پاسيفيست به محفل دو              
خردادی ایشان بيشتر است تا به             
کمونيسم کارگری منصور حکمت      
و این جریان بهتر است شجاعت           
به خرج دهد و خود را از شر این           

بلند پروازیها  .  تناقض خالص کند   
و گنده گوئی های این محفل بی نام      
و نشان و تقاضایشان از حزب                

برای کنار گذاشتن       "  حکمتيست"
و "  کمونيسم کارگری     "پوسته      

در آستانه کنگره این           "  حکمت"
حزب برای این جریان گران تمام         

انتظار نداشتند که به         .  شده است  
یکبار این رفقای جدیدشان این                
چنين از جوهر واقعی تزها و                   
مباحث حاشيه ای شان پرده                       

 .برداری کند

  

آذر ماجدی در مقاله ای در نشریه         
اشاراتی به     "  یک دنيای بهتر        "

حقيقت نهفته در این ادعای محفل          
دوم خردادی بهمن شفيق کرده                

تاکيد کرده است که عليرغم       .  است
جایگاه متفاوت سياسی و اجتماعی      
این جریان حاشيه ای و مضحک           

" نماینده"که احمدی نژاد را                     
بخشی از کارگران ميداند این بار          
به حقيقتی اشاره کرده اند که                     
حزب ما در چند سال اخير بر آن            
تاکيد کرده است و آن هم بی                       

به "  حکمتيست"ربطی حزب            
جنبش کمونيسم کارگری و                        

. کمونيسم منصور حکمت است            
تاکيدات آذر ماجدی مصداقی بر           
این واقعيت است که یک ساعت             
خراب و از کار افتاده هم دو بار              
در روز زمان دقيق را نشان                     

ظاهرا این مساله در                 .  ميدهد
سياست هم مصداقی دارد و گویای      

 .حال محفل بهمن شفيق است

 

" حکمتيست"مخمصه ای که حزب 
 !در آن گير کرده است

 

 سيروان قادری

آذر ماجدی از فعالينی                           
کمونيستی که هنوز حزب                  

را ظرفی برای       "  حکمتيست"
پيشبرد اهداف کمونيستی خود        
ميدانند خواسته است که به فکر      
آینده کمونيسم و سرنوشت                  

تاکيد کرده   .  سياسی خود باشند    
است که تداوم سياستهای کنونی     
این حزب را به یک جریان در        

اسالميها با         –سنت ملی             
سياستهای کامال پاسيفيستی و          

" وحدت کمونيستی   "از جنس       
از فعالين    .  تبدیل خواهد کرد      

کمونيست این حزب خواسته            
است که با حقيقت سياسی                    

تجربه .  حزبشان روبرو شوند     
یک سال و اندی شان برای هر        
ناظر ابژکتيو ماهيت سياستهای     
راست این جریان که در                       

پوشيده "  پرولتاریا"زرورق      
 را روشن کرده              ،شده است    

 .است

  

این حقيقت گویی نيز بر                        
خط ليدر این   "  مومن"کادرهای  

حزب چندان خوش نيامده                   
اشتباها این فراخوان را       .  است

به خودشان گرفته اند و بعضا           
. در مقام پاسخگویی در آمده اند     

آقای جمال کمانگر که لحن و            
ادبيات مستهجن شان معرف            

 افاضاتی    ،عام و خاص است         
ادعا .  در این زمينه داشته است     

کرده است که رهبران حزب            
اتحاد کمونيسم کارگری                       

نقد این جریان و        "  صالحيت"
صدور فراخوان به کادرهای           

 اگر چنين مقوله ای       ،کمونيست
.  را ندارند  ،کماکان صادق باشد  

این دیگر واقعا ژستی تماشایی        
راستش معلوم نيست از       .  است

چه زمانی در سنت کمونيستی         
مرسوم شده است که پاسخ                  
منتقد کمونيست را با حکم رد           

از .  ميدهند"  صالحيت نامه   "
قرار این هم یکی از سنتهای              

این حزب مغشوش          "  نوین"

١٧٠شماره   
بيش از حد مضحک         .  الحال است  

اما بيائيد کمی این حکم کادر         .  است
فرض .  را بررسی کنيم       "  مومن"

کنيم که هر زمان جریانی به نقد                  
 یکی از   ،سياستهای حزبی می نشنيد    
 از خواب   ،مومنين حزب مورد انتقاد   

 و     ، تکانی ميخورد        ،بيدار ميشود    
جریان منتقد   "  صالحيت"حکم عدم    

چه دنيای سياسی    .  را صادر ميکنند   
و شيرینی؟ چه سنت کمونيستی ای؟        
چه پراتيک حقيقت جویانه ای؟ چه           
جدل سياسی و نظری ای؟ واقعا                 

 !دنيای زیبایی است

 

این عکس العمل جریانی است که             
حوصله و دماغ پاسخگویی و نقد را        

. خسته و خانه نشين است             .  ندارد
دوست ندارد کسی مزاحم حالش                

اما این حکم را در مقابل                  .  شود
محفل ورشکسته بهمن شفيق صادر        

ظاهرا این جریان دارای          .  نميکنند
سياسی الزم از جانب        "  صالحيت"

و این    .  رهبران این جریان است          
. انتخاب هم چندان تصادفی نيست            

محصول همان نزدیکی سياسی ای          
داده "  اجازه"است که به بهمن شفيق      

که مکنونات قلبی این حزب را                    
 .برمال کند

  

اما مقایسه پاسخهایی که ثریا شهابی        
و مظفر محمدی به بهمن شفيق داده          
اند با پاسخی که جمال کمانگر به                
آذر ماجدی داده است در خور توجه        

لحن و ادبيات بکار رفته و             .  است
نوع استدالالت و احکام صادر شده         
جملگی بيانگر نزدیکی و مناسبات          
خانوادگی این جریان با محفل دو               

. خردادی بهمن شفيق و شرکاء است      
این هم گوشه دیگری از انتقال                     

سياسی و اجتماعی این جریان               
راستش انتظار پاسخ جدی       .  است

این حزب کمی   "  مومن"از فعالين   
 لجن  ،فحاشی.  دور از انتظار است  

 خود گنده         ، اتهام زنی        ،پراکنی
 مدتهاست که سنت غالب در       ،بينی

این سياست و      .  این جریان است     
. اخالقيات هم تصادفی نيست                 

محصول چرخش به راست و                 
سياستهایی است که مبانی و پایه           
 .های این حزب را تشکيل ميدهند

  

مساله و سئوال   .  راه فراری نيست  
کماکان بر باالی سر این حزب              

تناقض ميان سياستهای   .  قرار دارد 
دست راستی و پاسيفيستی آن و              

این دو نه        ".  حکمتيسم"ادعای    
اگر .  قابل جمع اند و نه قابل تداوم       
لحظه "امروز هم نخواهند با                   

 فردا در       ،روبرو شوند   "  حقيقت
مقابل این تناقضات در هم شکسته       

جوهر سياستهایشان    .  خواهند شد  
را "  حکمتيسم"غالب زرورق          
سئوال این است   . کناری خواهد زد 

که آیا جسارت دارند آن                               
چهارچوبی را اتخاذ کنند که                    
بيانگر واقعيت درونی شان است؟      
این پوست اندازی هم به نفع                     
کمونيسم منصور حکمت و هم به         

 ! * نفع رهبری این حزب

 

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى ،سوسياليسم” خطر“
!تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت
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 انقالب و اصالحات 
 

سازماندهى انقالب اجتماعى طبقه کارگر امر فورى جنبش کمونيسم کارگرى است، انقالبى که کل مناسبات استثمارگر سرمايه دارى را                     
جامعه .  برنامه ما، برقرارى فورى يک جامعه کمونيستى است         .  واژگون ميکند و به مصائب و مشقات ناشى از اين نظام خاتمه ميدهد               

يک جامعه آزاد انسانى متکى بر        .  اى بدون تقسيم طبقاتى، بدون مالکيت خصوصى بر وسائل توليد، بدون مزدبگيرى و بدون دولت                     
اما آن انقالب   .  جامعه کمونيستى همين امروز قابل پياده شدن است        .  اشتراک همگان در ثروت جامعه و در تعيين مسير و سرنوشت آن            

اين يک حرکت وسيع    .  عظيم کارگرى اى که بايد اين جامعه آزاد را متحقق کند، بمجرد اراده حزب اتحاد کمونيسم کارگرى رخ نميدهد                      
اين تالش  .  موانع گوناگونى بايد از سر راه آن کنار زده شوند           .  طبقاتى و اجتماعى است که بايد در ابعاد و اشکال مختلف سازمان يابد               

اما در همان حال که اين مبارزه براى           .  فلسفه وجودى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و مضمون فعاليت هر روزه آن را تشکيل ميدهد                    
سازماندهى انقالب کارگرى جريان دارد، ميلياردها انسان همچنان در تکاپوى هر روزه براى تامين معاش و آسايش خود در متن يک                          

مبارزه انقالبى براى برپايى يک دنياى نو، از تالش هر روزه براى بهبود وضعيت زندگى مادى و معنوى                             .  جهان سرمايه دارى اند     
 .بشريت کارگر در همين دنياى موجود جدايى پذير نيست

  

از نظر سياسى، کمونيسم کارگرى نه فقط سازماندهى انقالب عليه نظام موجود را با تالش براى تحميل اصالحات هرچه وسيع تر به آن   
انقالب کارگرى انقالبى از     .  در تناقض نميبيند، بلکه حضور در هر دو جبهه مبارزه را شرط حياتى پيروزى نهايى طبقه کارگر ميداند                        

هرچه توده  .  انقالبى مبتنى بر آگاهى و آمادگى مادى و معنوى طبقه کارگر است             .  سر فقر و استيصال و ناچارى اوضاع کارگران نيست         
مردم کارگر از آزادى هاى سياسى وسيع ترى برخوردار باشند، هرچه شخصيت و حرمت مردم بطور کلى و طبقه کارگر بطور اخص                            
در جامعه تثبيت شده تر باشد، هرچه طبقه کارگر از رفاه و امنيت اقتصادى بيشترى برخوردار باشد و بطور کلى هرچه مبارزات                                       
کارگرى و آزاديخواهانه موازين سياسى و رفاهى و مدنى پيشروترى را به جامعه بورژوايى تحميل کرده باشند، به همان درجه شرايط                       

جنبش کمونيسم  .  براى انقالب کارگرى عليه کليت سرمايه دارى آماده تر و پيروزى اين انقالب قاطعانه تر و همه جانبه تر خواهد بود                         
 .کارگرى در صف مقدم هر مبارزه براى اصالح موازين جامعه موجود به نفع مردم قرار دارد

  

آنچه که کمونيسم کارگرى را در مبارزه براى اصالحات از جريانات و جنبش هاى رفرميست، اعم از کارگرى و غير کارگرى، متمايز                            
ميکند قبل از هر چيز اينست که اوال، کمونيسم کارگرى همواره بر اين حقيقت تاکيد ميکند که تحقق آزادى و برابرى کامل از طريق                                  

حتى عميق ترين و ريشه اى ترين اصالحات اقتصادى و سياسى نيز بنا به تعريف بنيادهاى نفرت آور نظام                              .  اصالحات ميسر نيست   
از اين گذشته واقعيت اين است که،        .  موجود، يعنى مالکيت خصوصى، تقسيم طبقاتى و نظام کار مزدى را دست نخورده باقى ميگذارند                

به گواهى کل تاريخ جامعه سرمايه دارى و تجربه جارى کشورهاى مختلف، بورژوازى در اغلب موارد به قهرآميزترين شيوه ها در                             
و پيشروى هاى بدست آمده نيز همواره موقت و ضربه پذير و قابل                     .  برابر به کرسى نشستن ابتدايى ترين مطالبات مقاومت ميکند             

کمونيسم کارگرى، در دل مبارزه براى اصالحات همچنان بر ضرورت انقالب اجتماعى بعنوان تنها آلترناتيو                .  بازپس گيرى باقى ميمانند   
ثانيا، کمونيسم کارگرى در عين دفاع از حتى کوچک ترين بهبودها در زندگى                        .  واقعا کارساز و رهايى بخش کارگرى تاکيد ميکند             

اقتصادى و سياسى و فرهنگى مردم کارگر در جامعه، وظيفه خود را طرح و مطالبه حقوق سياسى و مدنى و رفاهى هرچه وسيعتر و                             
جنبش ما در تعريف شعارها و خواست هاى خويش در مبارزه براى رفرم خود را به مقدورات و امکانات و                             .  هرچه پيشروتر ميداند  

نقطه .  و امثالهم مقيد و محدود نميکند       "  اقتصاد کشور "قابليت انعطاف طبقه سرمايه دار، به حساب سود و زيان سرمايه و مصالح                    
اگر تحقق اين حقوق، حقوقى نظير حق سالمتى، حق آموزش، ايمنى اقتصادى،               .  عزيمت ما حقوق غير قابل انکار انسان عصر ماست          

برابرى زن و مرد، آزادى اعتصاب، حق دخالت مستقيم و دائمى توده مردم در حيات سياسى جامعه، خلع يد از مذهب و غيره با                                           
جنبش ما در   .  سودآورى سرمايه و مصالح نظام سرمايه دارى در تناقض است، اين تنها شاهدى بر ضرورت واژگونى اين نظام است                        

قصد ما در اين مبارزه ايجاد يک سرمايه دارى اصالح           .  مبارزه براى اصالحات دائما اين حقيقت را جلوى جامعه و طبقه کارگر ميگيرد             
قصد ما تحميل بخش هرچه بيشترى از حقوق حقه مردم . نيست" دلسوز"يا يک سرمايه دارى " چهره انسانى"شده، سرمايه دارى با  

حقوق و خواست هايى را که بورژوازى با بقاء خويش ناسازگار مى يابد و سرکوب ميکند، طبقه کارگر                            .  کارگر به نظام حاکم است      
 .همين امروز آماده است فورا به جامع ترين شکل متحقق کند

١٧٠شماره   

 

 حال آنکه ،تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند
کارل مارکس!                             مسئله بر سر تغيير آنست  



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 هم اکنون بيش    ،بنا به خبر دریافتى   
 ماه است که با تعطيلی کار و         2از  

بهانه های سرمایه داران و عوامل       
 نفر از کارگران         2000کارفرما   

شرکت راه و ساختمان تابلير را به       
. مرخصی اجباری فرستاده اند              

بهانه کارفرما این است که پول               
نداریم، شهرداری تهران پولهای          

 پس کار را تعطيل         ،ما را نميدهد    
می کنيم و کارگران با ید به                        

البته !  مرخصی اجباری بروند         
مرخصی اجباری اسم رمز و اسم         

. محترمانه اخراج کارگران است        
 ماه پيش کارگران را به خانه                2

هایشان فرستادند به اميد روز                  
موهومى که کارگران به سر                    

در عين حال     .  کارشان باز گردند    
کارگران که در حال حاضر برای        
تامين ابتدایی ترین نيازهای                      
روزانه خانواده هایشان با مشکل          

 2 حداقل مبلغ      ،و بحران مواجهند   
ماه دستمزد و اضافه کاری مربوط      
به اوایل سال را دریافت نکرده               

 . اند

 

این روزها بر اثر فشار بيکاری،          
بی درآمدی و فقر و محروميت               

 کارگران دسته دسته      ،روز افزون 
برای بازگشت به کار و نقد نمودن        
دستمزدهایشان به سرمایه داران و      
عوامل کارفرما در شرکت تابلير         

اما تا امروز       .  مراجعه می کنند      
چيزی جز جوابهای سر باال                      

نه کارگری به سر            .  نشنيده اند   
کارش بازگشته و نه ریالی از                  
دستمزدهای دزدیده شده کارگران       

 . به آنها مسترد شده است

 

عصبی :یکی از کارگران ميگفت        
کابوس بيکاری، فقر و          .  شده ام   

نداری، ترس از فردا و شرمندگی        
در مقابل زن و بچه دیوانه ام                     
کرده، چند ماه است اجاره خانه              

 هميشه از ترس       ،مان عقب افتاده    
خودم را از صاحب خانه پنهان               

برای به دست آوردن کار         .  ميکنم
. به هر خراب شده ای سر زده ام           

باور کنيد اکثر کارخانه ها و                     

 

 کارگران تابلير
 

 !از اخراج و سرگردانی تا دستمزدهای معوق

مراکز توليدی صنعتی جاده              
مخصوص و قدیم کرج را زیر        
پا گذاشته ام و به هيچ نتيجه ای         

فعال دست فروشی     .  نرسيده ام  
به همه   !  ميکنم با چه زجری        

اطرافيان قرض بار و بدهکار         
 هزار تومان        30با    .  شده ام   

سرمایه بساط دست فروشی راه     
 آنهم باید از ترس           ،انداخته ام  

ماموران سد معبر و دزد                      
شهرداری فقط شبها بساط پهن        
کنم چون در روز هم کتک                 
کاری می کنند و هم وسایل                 
ناچيز دست فروشی مان را باال      

 .می کشند و با خود می برند

 

کارگران اخراجی تابلير تنها           
این .   نفر نيستند                 2000

کارگران شرافتمند و زحمتکش     
که اکنون به همراه خانواده                 
هایشان بطرز دردناک و فاجعه     
باری با فقر و بيکاری                            

 جمعيتی حدو د                  ،روبرویند
هزار نفرند که به دليل فساد        10

مالی، دزدی و باند بازی                      
عوامل حکومت اسالمی                     
سرمایه داران در شهرداری            

 دسته جمعى به                          ،تهران
. گرسنگى محکوم شده اند                  

مسئول مستقيم و عاملين این              
سرگذشت تلخ زندگی                             

 پاسدار کميته چی             ،کارگران
های شکنجه گر و قاتل دیروز         
امثال سردار قاليباف شهردار          
امروز تهران تا سرمایه داران        
نوکيسه و انگل در شرکت                  
تابلير به همراه حکومت                      

 . اسالميشان هستند

 

بازگشت به کار و دریافت                  
فوری و بی قيد و شرط                          
دستمزدهای معوق، افزایش             
دستمزدها مطابق با تورم و               
هزینه های روزانه زندگی، یا         
کار یا پرداخت بيمه بيکاری             
مکفی، امنيت شغلی و حق                  
تشکل و اعتصاب و هرگونه            

اعتراض عليه شرایط بردگی           

١٧٠شماره   
 از جمله                ،کار و دستمزدها               

خواستهای ابتدایی و مبرم کارگران        
 .اخراجی شرکت تابلير است

 

مجری )  تابلين(شرکت تابلير               
طرحی شبيه تونل ميدان توحيد                   

اجرای این پروژه جدید    .  تهران است 
که از یکسال پيش          )  تونل نيایش   (

شروع شده مربوط است به احداث           
 متری زمين به     40تونلی در اعماق     

این تونل  .   کيلومتر 10طول بيش از    
زیر گذر قرار است خيابان کارگر            

را به      )  بيمارستان قلب     (شمالی      
اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت 

. شرق تهران و دماوند امتداد یابد              
این کارگران با قراردادهای سفيد              
امضا و یکطرفه و پایه دستمزد                   

 12 هزار تومانی در دو شيفت        303
 متری زمين       40ساعته در عمق          

جایی که نه اکسيژن و نه هوای                    

کافی برای تنفس موجود است و            
هر آن خطر ریزش آوارهای دهها      
تنی و مدفون شدن و جان باختن             
کارگر نيز  هست مشغول به                    

در حين استخدام از                  .  کارند
کارگران تعهد کتبی و امضا می           
گيرند مبنی بر اینکه هميشه                      
دستمزدها با تاخير پرداخت می            
شود و کارگر حق هيچ گونه                     

 ما ه پيش       2تا   .  اعتراضی ندارد  
 کارگر مجموعا در    2000بيش از   

 کارگاه مستقر و مشغول کار               5
بودند و اکنون بعلت تعطيلی کار           
همه کارگران از کار اخراج و               

 .بيکار شده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 سپتامبر ٢١ – ١٣٨٩ شهریور ٣٠

٢٠١٠ 

 

 کارگران شرکت موج آسا
 !دستمزدهای پرداخت نشده

 

 نفر از کارگران شرکت پيمانکاری موج           20 بيش از      ،بنا به خبر دریافتى     
 عليرغم وعده های         ،آسا با وجود پيگيریها و اعتراضات تاکنونی خود                  

 تا این لحظه موفق به دریافت دستمزد و مبالغ                 ،امروز و فردای کارفرما     
این در حاليست که این      .  اضافه کاری مربوط به مرداد ماه گذشته نشده اند           

روزها زمزمه هایی از جانب عوامل کارفرما به گوش ميرسد که برای                       
 .پرداخت دستمزدهای شهریور ماه نيز پولی در بساط ندارند

 

بتدریج و به بهانه    .   نفر بودیم  35تا چند ماه پيش      :  یکی از کارگران ميگفت   
 نفر را بدون پرداخت هيچ حق و               15های دروغ و بی اساس تا امروز               

حقوقی اخراج نموده اند و هر وقت برای دستمزدهای پرداخت نشده مان                    
"،اعتراض ميکنيم    سرگذشت   ،مدیر شرکت برای ساکت کردن ما           "  قانع 

کارگران اخراجی را به ما گوشزد ميکند و تهدید ميکند و تازگيها آنقدر                        
مظلوم نمایی ميکند که ميگوید برای پرداخت دستمزد شما کارگران                              

؟ اما ما کارگرها خوب ميدانيم جانورانی مثل            !ميخواهم ماشينم را بفروشم    
قانع در سایه حکومت اسالمی با باال کشيدن پولها و دستمزدهای ما برای                   

 لفت و ليس مفصلی دارند و به        ،خودشان زندگی های آنچنانی درست کردند     
 . ریش ما کارگران گرسنه ميخندند

 

 نفر کارگر قراردادی سفيد امضا با                20شرکت پيمانکاری موج آسا با             
 تا  2 هزار تومانی و سوابق کاری       300قراردادهای یکطرفه و دستمزدهای     

 عصر و اضافه کاری اجباری تا            5 صبح تا      8 سال و ساعت کاری          10
 طرف قرارداد و مجری برخی              ،پاسی از شب و در روزهای تعطيل                

 . تهران ميباشد5خدمات فنی اداره مخابرات منطقه 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ سپتامبر ٢٠ – ١٣٨٩ شهریور ٢٩



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 دو فيلم از انفجار پتروشيمى پرديس
 عکسهائى از جانباختگان

 

 پتروشيمى پردیس    ، مرداد ماه طى اطالعيه اى از انفجار یکى از لوله هاى گاز حين جوشکارى در یکى از پاالیشگاه هاى عسلویه                             ١۵در تاریخ   
 مرتضی جمعه پور، کاظم شریفی،       ، نفر از کارگران جان باختند که اسم چهار نفرشان آرمان قهرمانى             ۵در این انفجار طبق خبر آنروز        .  خبر دادیم 

 . تعدادى نيز زخمى شدند که حال یکى از آنها در همان ساعت اول وخيم بود. عزیز جهانگيری و سليمان اميری است

 !هشدار

فيلم .  یکى لحظاتى از مراسم یادبود و تشيع جانباختگان است و دیگرى صحنه هاى بعد از انفجار                     )  در سایت حزب موجود است      (،دو فيلم ضميمه  
کودکان .  کسانى که نميتوانند اين صحنه ها را ببينند حتما نگاه نکنند              .  ما توصيه نميکنيم حتما ببينيد     .  بعد انفجار بشدت وحشتناک و فجيع است        

  .بويژه و قطعا نبايد اين فيلم را ببينند
 

این جنایات  .  نام دارد "  محيط کار " نمایش دهنده واقعيت قصابخانه ها و کشتارگاه هائى است که در ایران               ،این فيلم در عين دلخراش و فجيع بودن آن        
این فيلم وحشتناک تنها این واقعيت ساده را تاکيد ميکند که سرمایه در ایران روى چه دریاى جنایتى تلمبار                     .  نام نهاده اند  "  حوادث محيط کار  "را هم   
روى دوش منهدم شدن و تکه پاره شدن کارگران زحمتکش و شریف که جانشان براى سرمایه داران اسالمى پشيزى نمى ارزد و هر روز                              .  ميشود

 .   در قصابخانه هاى ایران تعدادى شان قربانى سود و مطامع بى پایان سرمایه داران ميشوند
 

از جمله باید کارگران بر استاندارهاى ایمنى محيط کار کنترل داشته باشند و در هر          . این امر و کار طبقه کارگر است. این وضعيت را باید خاتمه داد 
 .  جا که محيط کار ایمن نيست حق داشته باشند که کار نکنند و کارفرما و هيچ قدرتى نتواند وادار به کارشان کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٠ سپتامبر ١٧ – ١٣٨٩ شهریور ٢۶

١٧٠شماره   

٣صفحه   

 

 تحريم اقتصادى 
!يک سالح کشتار جمعى است  

 

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 مجمع عمومى کارگرى
 
 
 
! کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده 

جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و ! کارگران است
!گسترش دهيد  



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !عليه گرانى و فقر
 ...وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر 

١٧٠شماره   

 

  ساعته٢۴راديو ماهواره اى 

 يک دنياى بهتر
برنامه هاى رسمى خود      ”  يک دنياى بهتر   “ ساعته    ٢۴راديو  

 برابر  ١٣٨٩ مرداد   ١٣روز  را از طريق ماهواره و اينترنت از        
لطفا مشخصات راديو را به      .  آغاز کرده است    ٢٠١٠ اوت   ۴با  

 . اطالع عموم برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
 

 :مشخصات راديو ماهواره اى يک دنياى بهتر

Satellite: TelStar 12 , Transponder: 10 , 
Horizontal: QPSK 2/3 , Symbol Rate: 

19279 

 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 

 : اى ميل جديد راديو

wup1917@mail.com 
 

برنامه حزب اتحاد ” صداى کمونيسم کارگرى“
 به وقت تهران از ٩کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 

 . کانال راديو يک دنياى بهتر پخش ميشود
 

 صداى   ، صداى کارگران کمونيست      ،”صداى کمونيسم کارگرى    “به   
 صداى متعهد به        ،برابرى طلبى زنان و نسل جديد            و   آزاديخواهى   

 صداى مبارزه براى      ،حقيقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى             
سرنگونى جمهورى اسالمى و ايجاد يک جامعه آزاد و خوشبخت                     

 . سوسياليستى گوش کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 .برافراشت
 

 ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر                         -٧
 فعالين اردوى آزادى و              ،رهبران سوسياليست و کمونيست طبقه             

حزب اتحاد   .  برابرى و رفاه را به این اوضاع خطير جلب ميکند                      
کمونيسم کارگرى طبقه کارگر و مردم آزادیخواه را به متشکل شدن و              
مقابله با موج فقر و فالکت و گرانى عليه نظام سرمایه دارى و                                

 !حکومت اسالمى فراميخواند
 

  ،مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق آرا
 ٢٠٠٨ژوئن 

 

 

  اکتبر روز جهانی عليه اعدام10اطالعيه دوم 
 

 !فراخوان عمومی
  اکتبر روز اعتراض وسيع10

 عليه اعدام، عليه رژيم اسالمی
 

این روز فرصت مناسبی     .   اکتبر روز جهانی مبارزه عليه اعدام است          10
است برای سازماندهی یک اعتراض وسيع نه تنها عليه مجازات غير                       

. انسانی و قرون وسطایی اعدام، بلکه عليه رژیم صد هزار اعدام اسالمی              
بهترین توصيف از این آدمکشی سازمانيافته      "  اعدام قتل عمد دولتی است    "

مجازات اعدام، عليرغم اعتقاد برخی، جنایت را کاهش نمی دهد،                .  است
برای ایجاد یک جامعه انسانی تر        .  بلکه موجب افزایش خشونت می شود       

 .باید مجازات اعدام ملغی شود
 

تاریخا دولت های سرکوبگر از مجازات اعدام بمنظور سرکوب مخالفين              
. برقراری یک نظام مختنق و سرکوبگر محتاج اعدام است        .  بهره جسته اند  

فقط در دهه شصت    .  رژیم اسالمی بهترین نمونه این واقعيت دردناک است       
این رژیم جنایتکار حدود صد هزار انسان را در زندان های مخوف خود                 

باید .  اعدام کرده و در گورهای دستجمعی و ناشناس مدفون نموده است                  
این رژیم جنایتکار را به زیر کشيد و تمام سران آن طی سی و یک سال                      

این تنها راه تسالی       .  گذشته را بجرم جنایت عليه بشریت محاکمه کرد                
محاکمه سران نظام اسالمی اجرای گوشه        .  نسبی ميليون ها داغدیده است      

 .ای از عدالت است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری تمام سازمان های چپ، سوسياليست و                        
 اکتبر  10آزادیخواه و تمام افراد انسان دوست را فرا می خواند که روز                   

را به یک روز اعتراض وسيع عليه مجازات اعدام و رژیم اسالمی بدل                   
در هر شهری که هستيد، تجمع کنيد و صدای اعتراض خود را                         .  کنند

اطالعات مربوط به تظاهرات خود را به ما                  .  بگوش جهانيان برسانيد     
 ساعته یک دنيای بهتر، تلویزیون           24اطالع دهيد تا از طریق رادیوی            

 .یک دنيای بهتر، نشریه و سایت حزب به اطالع عموم برسانيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٩ شهریور ٣١ – ٢٠١٠ سپتامبر ٢٢

 

،عليه جنگ"  
  ،عليه جمهورى اسالمى
!" براى آزادى و رفاه همگان  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ، گسترش فقر و فالکت                    -١
 گرانى       ،گرسنگى و سوتغذیه            

سرسام آور و ناتوانى اکثر                         
مزدبگيران جامعه از تامين                      

 گسترش   ،نيازهاى پایه اى خویش     
بيکار سازیها و اخراج گسترده              

 افزایش کار قراردادى         ،کارگران
 گسترش وسيع          ،و سفيد امضا         

شرکتهای پيمانی که کمترین                    
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،      
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم         
دسترسى مکفی به بهداشت و                   

 جامعه  ،درمان و آموزش و مسکن    
را در آستانه یک بحران عميق               
سياسى و اجتماعى قرار داده                   

در شرایطی که فقر و                  .  است
گرانى کمر مردم را خرد کرده               

 و مردمى ناراضى و                       ،است
منزجر هر روز بيشتر قربانى این       

 شورش گرسنگان   ،اوضاع ميشوند 
عليه وضع موجود یک چشم انداز        

وظيفه فورى جنبش     .  واقعى است  
کمونيستى کارگران، سازماندهى        
این پتانسيل اعتراضى طبقه                     
کارگر و مردم زحمتکش و تبدیل          
آن به جنبشى خودآگاه و انقالبى              
عليه سرمایه دارى و نظام اسالمی      

 .حاکم است
 

 با تشدید گرانى و گسترش فقر         -٢
و بروز پيامدها و مصائب                          
اجتماعى ناشی از آن، جناح هاى          
مختلف بورژوائى تالش ميکنند            
یکدیگر را مسبب این اوضاع                 

تز مقابله با   .  فاجعه بار قلمداد کنند    
، نقد به                 "مافياى اقتصادى        "
 سياست      ،"واردات بى رویه           "
و کال  "  حمایت از توليدات داخلى   "

دیدگاههاى ناسيوناليستى و                       
پروتکشنيستى، نه نسخه اى براى        
درمان این اوضاع بلکه تالشى              
آگاهانه براى خارج کردن مسبب          
واقعى این وضعيت، یعنى نظام             
سرمایه دارى و کل حکومت                    
مرتجع اسالمى از تيررس تعرض      
و اعتراض کارگران و مردم                   

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

جمهوری .  حکومت دامن ميزند        
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند            

تحميل .  این اوضاع را تخفيف دهد     
فقر و فالکت یک سياست رژیم              

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

اسالمی برای بزانو درآوردن         
کارگران و مردم زحمتکش              

 .است
 

 نه فقط جمهورى اسالمى،        -٣
بلکه دیگر نيروهاى بورژوائى      
اپوزیسيون نيز راه حلى ریشه         

. ای براى نابودی فقر ندارند            
اپوزیسيون پرو غرب نه تنها           
وعده بهبود این اوضاع را                 
نميدهد، بلکه چند نسل از                     
کارگران را به جان کندن براى       
بازسازی سرمایه دارى و                  

خرابيهاى ناشى از عملکرد           "
. فرا ميخواند "  حکومت اسالمى 

اسالمى -جریانات ملى                         
اپوزیسيون مسئله فقر و گرانى       
را ابزارى در خدمت جنگ               
جناحى می بينند و عموما                    
سياستهاى ناسيوناليستى را               

برخی از       .  مطرح ميکنند      
یا "  چپ رایکال     "جریانات      

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

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

بدرجه اى که طبقه              .  ميداند
کارگر و جنبشهاى اعتراضى         
بتوانند حاکميت سرمایه و                   
رژیمشان را در تحميل فقر و            

 به   ،فالکت بيشتر عقب برانند        
همان درجه شرایط براى                    
سرنگونى رژیم اسالمى و                 
برپائى یک انقالب عظيم                    
کارگرى عليه وضع موجود             

 .فراهم تر ميشود
 

 حزب اتحاد کمونيسم                 -۴
کارگرى و جنبش سوسياليستى      

١٧٠شماره   

طبقه کارگر، نظام سرمایه داری را        
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                        
بيکارى و گرانى و گرسنگى و                   
مصائب اجتماعى ناشى از آن                      

رژیم اسالمى، حکومت            .  ميداند
نظامى و      -مشتى کانگستر سياسى      

باندهاى اقتصادى مافيائى است که           
بر تمام امکانات جامعه چنگ                      

مساله این نيست که گویا     .  انداخته اند 
نميگذارد دولت   "  مافياى اقتصادى  "

کارش را بکند و نتيجتا این وضعيت       
این حکومت مافيایی   .  پيش آمده است  

. سرمایه و اسالم در ایران است                 
سران رژیم اسالمی خود از                          
بزرگترین سران مافياى اقتصادى           

کارگران و مردم     .  در ایران هستند    
گرسنه دراین جدال نباید به دنبالچه          
کشمکش و رقابت بخشهاى مختلف         

کمونيسم و     .  سرمایه تبدیل شوند        
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش        
از سرمایه و جناحهاى دولتى و غير        
دولتى بورژوازی، بر جنبش و راه          

 و بر مطالبات و            ،حل مستقل اش     
نيازهاى فورى خود و اکثریت عظيم      
مردم در مقابله با این اوضاع تاکيد           

 در عين      ،مبارزه عليه فقر     .  ميکند
حال که مبارزه اى براى رفع                        
نيازهاى فوری کارگران و مردم               

 درعين حال جبهه مهمى از             ،است
مبارزه عليه حکومت و قدرت                     
سياسى و اقتصادى سرمایه در                    

این دوره اى است که         .  ایران است  
بيش از هر زمان کارگر و اعتراض       
و مطالبات کارگرى جایگاه مهمترى     
در سياست و نگرش و سمتگيرى              
سياسى توده مردم مخالف رژیم                  

 .اسالمى پيدا ميکند
 

 مبارزه و اعتراض عليه این               -۵
شرایط دهشتناک یک واقعيت انکار       

اعتراض و شورش        .  ناپذیر است   
عليه وضعيت موجود یکی از                      
اشکال محتمل اعتراض در چنين              

اما در این شرایط        .  وضعيتی است  
مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر و        
جنبش آزادی و برابری و رفاه را              
تهدید ميکند که کمونيسم و کارگران        
پيشرو و سوسياليست باید آنها را               
بشناسند و راه حل واقعى و عملى              

واقعيت .  در مقابل آن ارائه دهند         
اینست که شورش عليه فقر و                  
گرسنگى، بدون سازمان و بدون          
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و       
افق روشن سياسى در مقياس                  

 به تحرک و اعتراضى      ،سراسرى
نتيجه چنين    .  کور تبدیل ميشود       

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

ارکان سياست و تاکتيک حزب در     
 متشکل    ،مواجهه با این اوضاع         

کردن توده طبقه کارگر و مردم             
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم         

 ،افق و تامين سازمان و رهبرى           
بعنوان سه رکن مهم تضمين                    

تبدیل .  پيشروى و پيروزى است       
شورش کور به شورش آگاهانه و        
سازماندهی اعتراض عليه                       
وضعيت موجود درگرو تامين این      

 .سه رکن اساسى است
 

 کمونيسم و طبقه کارگر باید            -۶
در راس مبارزه عيله فقر و                      
گرسنگى و وضعيت فالکتبار                

در این     .  اقتصادی قرار گيرند        
مبارزه یک هدف استراتژیک ما         
خارج کردن کنترل پروسه توليد          
و توزیع کاالها و اقالم مورد نياز         
پایه ای مردم از مکانيزم و تسلط           

دسترسی و          .  بازار است          
برخورداری از غذا و آموزش و          
بهداشت و سالمتی، نه یک امتياز       
ویژه طبقات دارا، بلکه حق پایه            
ای همگان و هدف عمومی ما در          

هر انسانی به      .  این مبارزه است     
محض چشم گشودن به این جهان         
باید از تمامی نيازهای انسانی                

از اینرو مبارزه    .  برخوردار شود 
برای وادار کردن دولت سرمایه          
به دادن سوبسيد به اقالم مورد                
نياز زندگی مردم  و تامين بيمه              
های اجتماعی رکن دیگر سياست       

 . ماست
 

ایجاد سازمانهاى توده اى عليه              
فقر، برگزارى مجامع عمومى              
کارگری در مراکز مهم توليد                  
مواد غذایی و نيازهای مردم،                 
برگزاری مجامع عمومی در                  
محالت کارگرى و فقر زده،                    
سازمان دادن ایجاد شبکه هاى               
متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط      
اساسی پيشبرد چنين استراتژی و        

باید در هر گوشه       .  سياستی است  
جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت         

١۵صفحه  اقتصادی   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


