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  سياوش دانشور 

 

 

 عليه فقر و فالکت 
 !متحد شويم

 

جمهوری اسالمی بيش از هر زمان در باتالق بحران                   
راستش اطالق بحران برای      .  اقتصادی دست و پا ميزند       

توضيح موقعيت اقتصادی جمهورى اسالمى هنوز حق              
در دنياى امروز بسيارى کشورهاى     .  مطلب را ادا نميکند   

سرمایه دارى از بحران اقتصادى رنج ميبرند اما                            
وضعيت اقتصادى جمهوری   .  وضعيت شان متفاوت است   

اسالمی بحدی وخيم است که چشم انداز پيش روی آن                   
یک تالشی و اضمحالل تمام عيار اقتصادی است و ما                 
این نکته را چه در همين ستون و چه در ارزیابی از                        

نه .  موقعيت اقتصادى رژیم اسالمی بارها تاکيد کرده ایم          
فقط بن بست و فلج قدیمی اقتصادی رژیم اسالمی تشدید              
شده است بلکه تاثيرات بحران اقتصادی جهان سرمایه                

 و همينطور تحریم ها که تنگناهای اقتصادی جدی          ،داری
 وضعيت اقتصادى   ،برای رژیم اسالمی ایجاد کرده است       

حکومت اسالمى را به مرحله بسيار خطرناکى سوق داده         
 .  است

 

 سرکار    57جمهوری اسالمی برای سرکوب انقالب                  
این جریان تنها آلترناتيو بورژوازی مستاصل        .  آورده شد 

در مقابل انقالبی بود که سرمایه داری ایران را تهدید                    
وظيفه اساسی این دولت موقت ضد انقالبی                    .  ميکرد

 سرکوب انقالب و ایجاد شرایطی برای                       ،بورژوائی
بازسازی سرمایه داری و سازماندهى دور دیگرى از                 

اما وظيفه بازسازى اقتصادى             .  انباشت سرمایه بود        
سرمایه دارى ایران نميتوانست توسط دولت اسالمی                    
بفرجام برسد و یا فرجام آن مستلزم یک شيفت اساسی در           
چهارچوبهای سياسی و ایدئولوژیک حکومت اسالمی               

جمهوری اسالمی توانست بعد از دوره ای تثبيت                .  بود
شود به این معنی که خطر                             

٢صفحه یعنی قادر  .  سرنگونی تهدیدش نکند     

 يادداشت سردبير

اطى           ، عليه حضور جمهورى اسالمى در گوتنبرگ   : در صفحات ديگر   ب که ارت  قطع شب
رى    ،آزادى “ ، قطعنامه عليه گرانى و فقر     ،بانکى در تهران و شهرستانها     راب  حکومت      ، ب

 .  و ستون آخر ... ، پاسخ به مهرداد کيان، بازیهاى کهنه،”کارگرى

 : فلج اقتصادی رژيم اسالمی
 تعرض را از کجا بايد آغاز کرد؟

 

 ۴صفحه على جوادى                                                 

 جناحهای رژيم اسالمی 
 !و امامزاده ناسيوناليسم

 ۶صفحه على جوادى                                                                            

 

پاسخ بيانيه حقوق بشر به                     
 تبعيض شنيع طبقاتى چيست؟

 

 ١۶صفحه آذر ماجدى                      

 

 ترس اسالميون از شورش گرسنگان
 ٨پدرام نوانديش                                                                        صفحه 

 

 چرا کمونيستم؟
 

 ٩صفحه سيامند رحمانی               

 نمايش قدرت طبقه کارگر: فرانسه
 طبقه کارگر پيشاپيش جنبش اجتماعی

 

 ۵صفحه آذر ماجدی                                                   

 

دولت اسالمی سرمايه داران 
 !گور خود را می کند

 

 ٧صفحه بهار ابراهيمی                    

پرستاران 
 کرمانشاه
 ليال احمدى



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شد مقاومت انقالبى در مقابل نظم         
ضد انقالبی اسالمى را قاطعانه و         

اما نتوانست   .  خونين درهم بکوبد    
پينوشه .  از مرحله بعدی عبور کند     

در شيلی توانست روی دوش                   
سرکوبی خونين و بعنوان یک                

 ،آزمایشگاه راست افراطی جهانی     
سرمایه داری شيلی را از دوره              

. انقالبی عبور دهد و بازسازی کند     
در ایران اما این تالش از دوره               

 عليرغم      ،رفسنجانی تا امروز           
تهاجم وحشيانه به طبقه کارگر و           
مردم زحمتکش از یکسو و ایجاد          
انواع تسهيالت برای سرمایه                  
داران از سوى دیگر، نه فقط به              
نتيجه ای نرسيده است بلکه سيکل        
بن بست و بحران اقتصادى خود            
را به حلقه های سهمگين تر                       

 . رسانده است

 

تردیدی نيست طی این دو دهه هم         
سرمایه انباشت کرده است و هم             
الیه ای از سرمایه داران اسالمی         
به سرمایه هاى نجومی دست                   
یافتند و متقابال طبقه کارگر هر               
روز بيشتر از دیروز محکوم به            

اما معضل     .  فقر و فالکت شد            
خروج از بن بست و بحران                      
اقتصادی در چنين حکومتهائی              
نفس رشد اقتصادی محدود و یا              
درجه اى انباشت نيست، مسئله              
برسر ملزوماتی است که                            
بازسازی سرمایه داری در                       
کشوری در مقياس ایران طلب               

تامين ميزان سرمایه و             .  ميکند
تکنولوژی و تخصص و نوسازى        
صنایع و تامين امنيت دراز مدتی          
که سرمایه در ایران برای                          

 با فرض         ،بازسازی نياز دارد        
چهارچوبهاى حکومت اسالمی             

اولين مانع    .  جزو محاالت است       
وجود حکومتی است که امروز و         
فردایش نامعلوم است به این دليل          
ساده که اکثریت عظيمی از مردم         

چون صاف و ساده      .  نميخواهندش
با مختصات فرهنگی و سياسی و          

 ،تاریخی آن جامعه خوانائی ندارد       
جمهورى اسالمى وصله اى                    
ناجور است و هر روز بيشتر این          

 

عليه فقر و فالکت متحد 
 ...شويم 

ثانيا این  .  تناقض سر باز ميکند    
حکومت با هر درجه تسهيالتی      
که در اختيار سرمایه ها قرار          
دهد، حتی اگر طبقه کارگر را          
به بردگان بی جيره و مواجب          
تبدیل کند، نميتواند امنيت الزم        
و ضروری این روند اقتصادی      

نميتواند از شر     .  را تامين کند    
اقتصاد رها شود و نميتواند                
مبشر گشایشی اقتصادی در              

سرمایه داری      .  جامعه باشد     
ایران با جمهوری اسالمی                 

ثالثا این حکومت     .  پاسخ ندارد  
مبتنی به صدور تروریسم و              
یک پای جنگ تروریستی                  

سياست .  جهانی است              
تروریستی نيز تاکنون نتوانسته     
به امنيت و قدرت داخلی و یا             
به سازش کشاندن بورژوازی         

. منطقه ای و جهانی منجر شود      
مانورهاى حکومت بين                       
شکافهاى دولتها و گسترش               
معامالت با جين و روسيه به             
مينيمم نيازهاى این سرمایه               

. دارى ورشکسته پاسخ نميدهد      
جمهورى اسالمى با این                       
مختصات محکوم به سرنگونى     

 . است

 

 دولت فقر و اختناق

روبنای سياسی ضروری                  
سرمایه داری در ایران مبتنی          
بر اختناق عریان، سرکوب               
سازمانهای کارگری و                         
کمونيستی، و سلب هر نوع               
آزادی و حقوق فردى و                         

سرمایه داری   .  اجتماعى است  
 با   ،در ایران براى سرپا بودن        

 بناچار متکی به         ،هر پرچمى  
چون اوال   .  فقر و اختناق است      

ارزان نگهداشتن کار کارگر            
مستلزم سرکوب سازمان                    
کارگری و به این اعتبار                      
گستراندن اختناقی است که                
سرمایه در زیر سایه آن بتواند         

ثانيا .  کسب و کار و انباشت کند     
هر درجه برسميت شناسی دو         
فاکتوی آزادی بيان،                                
اجتماعات، تشکل و تحزب،             

١٧۴شماره   
همراه خود بندهای اسارت بشر را           
سست و توقع جامعه و بویژه طبقه            
کارگر را باال ميبرد و صاف و ساده        
توده مردم زحمتکش شرایط سرمایه      

سازمان کارگری   .  دار را نميپذیرند    
مقاومت ميکند، اعتصاب سازمان           
ميدهد، سهم بيشتری از ثروت توليد        
شده را ميخواهد، و سرمایه مجبور          
است متوسل به چماقدارها و ژنرال         

مجبور .  ها و نيروی سرکوب شود        
ميشوند عليه خواستهای شریف طبقه     
کارگر به ناشریف ترین شيوه ها                
متوسل شوند و سرمایه ماهيت کثيف      

اختناق در ایران    .  خود را نشان دهد    
امرى اخالقى و نتيجه خلقيات این و        

 ،آن شاه و آخوند معمم یا مکال نيست       
 ،کار ارزان .  یک الزام سرمایه است   

کارگر خاموش مشخصه سرمایه              
 .دارى ایران است

 

جمهوری اسالمی عليرغم                             
معضالتش برای بازسازی اقتصادی    
و ایجاد ثبات الزم براى فعاليت                   
دراز مدت سرمایه، تاکنون از همين       

. منطق ضد انقالبی بهره جسته است      
اگر سازمان کارگری در آن مملکت       
بجز دوره هائی که زورشان نرسيده       
همواره ممنوع بوده است، از سر              
اسالميت و ناسيوناليسم بورژوازی        
ایران و بی تمدنی اش نيست، از این        
سر است که سرمایه در کشورهائی         
مثل ایران نميتواند بجز با این روش        

به این       .  حکومتی ارتزاق کند            
وضعيت نامشروع بودن حکومت           
در بعد داخلی و ناسازگاری عميق            

چنين .  در بعد جهانی را اضافه کنيد       
حکومتی سياست اقتصادیش نميتواند    
از امروز به فردا فراتر برود و                   
بحثهائی مانند برنامه بيست ساله و           
غيره بطور واقعی و با منطق                       
اقتصادی سرمایه داری دنياى                     

 . امروز چرندیاتی بيش نيستند
 

برخی بنادرست تالش ميکنند یک           
نوع این همانی را بين رویدادهای             
سياسی و اقتصادی ایران با دیگر              

مثال پدیده دو    .  کشورها برقرار کنند   
خرداد را با ظهور آیت اهللا                              

و "  پروستریکا"گورباچف و               
یا .  توضيح ميدادند    "  گالسنوست"

مدل "و یا    "  مدل چينی "عده ای از      
و کره شمالى برای ایران      "  اندونزی

برخی این اواخر به      .  سخن ميگویند 
هم رضایت   "  مدل اسالمى ترکيه     "

واقعيت اما اینست که          .  داده بودند   
سير تحوالت در این کشورها هر              

کدام متکی به روندهای معلوم و           
در ایران البته   .  ویژه ای بوده است   

ميان حکومتيها خيلی   " مدل چينی "
حفظ حکومت   .  پر طرفدار است     

اسالمى با چهارچوبهاى                            
ایدئولوژیک اش و سازماندهى             
اقتصادى سربازخانه اى و اردوى     
بردگى یک آرزوى سرمایه داران      

. تازه بدوران رسيده اسالمى است     
اما این همانقدر قابل تحقق است            

"! ظهور امام زمان     "که آرزوی      
تنها شباهت ایران و چين در                    
رکورد داری اعدام در جهان                  

ایران امروز تحت حکومت     .  است
اسالمی، آنهم با این اوضاع وخيم        
اقتصادی و تعطيلی وسيع صنایع        
و بيکاری ميليونی و طرح شوک         
اقتصادی، بيشتر چشم انداز سقوط     
اقتصادی و فروپاشی مالی دولت         

 را تداعی   2001آرژانتين سالهای   
 .   ميکند

 

 جنبش ضد فقر

فقر در جامعه سرمایه دارى حتى        
در مرفه ترین آنها همواره وجود         

سرمایه دارى با فقر نسبى و      .  دارد
مطلق و اخيرا فقر شدید عجين               

همين امروز در دنيائى که        .  است
غرق ثروت است یک ميليارد نفر       

مسئله ایران اما در         .  گرسنه اند  
در .  صفحه دیگرى ورق ميخورد     

ایران سياست شوک اقتصادى اگر     
قرار بود اجرا شود باید بعد از                

 و یا بطور     60 خرداد   30سالهاى  
جامع تر بعد از جنگ ایران و                 

دوره اى که      .  عراق اجرا ميشد     
مقاومتها درهم کوبيده شده بود و           
جامعه در انتظار گشایش                           

اما سياست صبر و     .  اقتصادى بود 
انتظار رفسنجانى مشمول همان           
تناقضات بنيادى اسالميت                        

آنچه امروز احمدى    .  حکومت شد 
 و    ،نژاد براى آن تالش ميکند              

تصفيه خونين درون حکومتى یک    
 ميبایست      ،جزو الینفک آنست          

توسط رفسنجانى در آندوران                 
و این اتفاقا نه      .  صورت ميگرفت 

بدليل سياست اقتصادى رفسنجانى     
بلکه بدليل تناقضات خود حکومت     

امروز به     .  اسالمى ممکن نشد       
طریق اولى این غير عملى تر                

جامعه اى در مقياس وسيع        .  است
. عليه حکومت قد علم کرده است         

مسئله آزادى و حقوق فردى به               
. نياز دهها ميليون تبدیل شده است       

٣صفحه عصر   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مردم .  ارتباطات و اینترنت است       
از سرکوبهاى دهه شصت کمر              

 عليه نظام اسالمى       ،راست کردند  
 ، توقع شان باال رفته      ،بميدان آمدند 

و از چهارچوبهاى ایدئولوژیک            
اسالمى و افتخارات پوچ زمان               

. جنگ چيزى باقى نمانده است               
حکومت نهادى هزار پاره است و        
کمترین انسجام را براى بسيج                 
درونى تا چه رسد به بسيج جامعه         

معضالت رژیم اسالمى          .  ندارد
براى هر برنامه کوتاه مدت تا چه         
رسد به ميانمدت و دراز مدت                  

 . بيشمار است

 

در این اوضاع وخيم اقتصادى که        
با نارضایتى عميق توده اى همراه       

 در اوضاعى که حفظ قدرت       ،است
سياسى به حکومت نظامى و                    

 اجراى   ،سرکوب مستمر بند است     
طرح شوک اقتصادى حتى اگر با         
مقاومتى روبرو نشود دردى از             
حکومت اسالمى و معضالت                 
سياسى و اقتصادى اش دوا                        

اما این خواب و خيال               .  نميکند
بيهوده است که حداقل دستمزدها          

 و در   ،یک سوم زیر خط فقر باشد      
موارد زیادى یک پنجم و یک                  

 و بتوان نان و مایحتاج                    ،ششم
عمومى را به نرخ دالر و بازار             

این حتى  !  جهانى به مردم فروخت    
 یک چاشنى انفجارى      ،توهم نيست 

است که نه فقط حکومت اسالمى           
بلکه سرمایه دارى در ایران را با         

 . تهدید جدى مواجه خواهد کرد

 

 چه بايد کرد؟

هدف حکومت صرفا اقتصادى و         
. التيام اقتصاد ورشکسته اش نيست    

ميزان هزینه اى که قرار است در         
پس سياست حذف سوبسيدها به              
طبقه کارگر و مردم زحمتکش               

 دردى از اقتصاد             ،تحميل شود    
ورشکسته سرمایه دارى ایران دوا     

یک هدف مهم این        .  نخواهد کرد  
طرح اقتصادى حکومت سياسى           

قرار است طبقه کارگر و           .  است
 ،مردم محروم زمينگيرتر شوند           

 

عليه فقر و فالکت متحد  
 ...شويم 

 و   ،دست و بالشان بسته شود           
غم نان و معضل گرسنگى کل         
هویت فردى و اجتماعى و                  

قرار .  طبقاتى شان را نابود کند     
است در پس فقر و اختناق                   

 نااميد شوند و      ،کمرشان بشکند 
اما اینها فقط        .  رضایت دهند   

در .  تحليل و ارزیابى است            
دنياى واقعى آنچه رخ ميدهد             

تردیدى .  تماما متفاوت است        
نيست مردم گرسنه و فقر زده           
و بيحرمت شده و سرکوب شده       

اما .  نميشوند"  انقالبى تر     "
اجراى این سياست به مرگ و         

 نابودى فرزندان    ، بيمارى ،مير
و جگر گوشه خانواده هاى                 

 تلف شدن بازنشسته        ،کارگرى
. ها و محرومان دامن ميزند              

زمينه هاى اعتراض تند و چه          
بسا بسيار تند کسانى که دیگر           
هيچى براى از دست دادن                  
ندارند بسرعت گلوى رژیم               

رابطه .  اسالمى را خواهد فشرد   
مردم و حکومت وارد اشکال           
نوین و قهر آميزترى خواهد             

امر تقابل با حکومتى که با       .  شد
سياست فقر و گلوله کشتار                 

. ميکند به مراحل ویژه ميرسد        
لذا ضرورى است بفوریت و            
در اولين مراحل مقاومتى توده        
اى را عليه این سياست                          

 . ارتجاعى سازمان داد

 

باید از پرداخت هزینه هاى        -١
دولتى اعم از آب و برق و گاز          

باید در    .  و غيره امتناع کرد         
مقابل هر کمبود و گرانى و                 
قلدرى و سودجوئى سرمایه              
داران و عوامل حکومتى در             
هر گوشه اعتراض سازمان داد     
و هر اعتراضى را تخته پرش         
اعتراض شهرى و توده اى                

 . عليه فقر کرد

 

باید سازمان ضرورى              -٢
مواجهه با فقر و اختناق ایجاد           

در مراکز کارگرى و            .  کرد
محالت باید شوراها و نهادهاى      
عمل مستقيم توده اى را برپا              

١٧۴شماره   
اختناق را به زور قدرت                  .  کرد

جمعى پس راند و اوباش را                            
باید همه جا عليه فقر       .  گوشمالى داد 

پرچمى بلند کرد و انواع ابتکارات           
باید در مقابل . توده اى را بکار بست 

سياست انزوا و اتميزه کردن افراد و       
آحاد طبقه کارگر و ایجاد رقابت بين        

 ،اردوى مردم کارگر و زحمتکش           
سياست همبستگى و همدردى                      

 سياست اتحاد نيروى                      ،طبقاتى
 سياست      ،گرسنگان و محرومان          

انقالبى در مقابل ارتجاع سرمایه و          
 . اسالم را بميدان کشيد

 

باید اهرم اعتصاب و اعتراض           -٣
را در مراکز کارگرى بيش از هر             

بخش پيشرو    .  زمان بدست گرفت      
 مراکز مهم صنعتى که     ،طبقه کارگر 

ميتوانند گلوى رژیم اسالمى را                  
 باید پرچم آزادى     ،بگيرند و بفشارند   

باید .  و برابرى و رفاه را برافرازند       
از موقعيت کل طبقه کارگر و مردم         
محروم در مقابل کل طبقه سرمایه            

. دار و حکومت شان دفاع کرد                    
همبستگى طبقاتى در ایندوره یک            
سالح مهم در تقابل با سياستهاى                 

. ناسيوناليستى و تفرقه گرایانه است       
باید در مقابل سياستهائى که                           
کارگران را به مرگ ميگيرند تا به           
تب راضى شوند ایستاد و قاطعانه             
اعالم کرد که حکومت فقر و فالکت        

 حکومت زور و اختناق        ،نميخواهيم
 نان و مسکن و رفاه و              ،نميخواهيم

 همه  ،بهداشت و سالمتى حق ماست      
باید بتوانند زندگى کنند و هيچکس و       
هيچ دولتى حق ندارد نان و زندگى           

 . مردم را گرو بگيرد

 

باید در مقابل موج بيکار سازیها         -۴
سياست کنترل کارگرى را بدست             
گرفت و در همه مراکز صنعتى                 
کارگران تالش کنند که به فعال                   
مایشائى سرمایه داران و قلدرى آنها       

در مقابل بيکار سازى      .  افسار بزنند 
و تعطيلى کارخانه و اخراج باید سد         

باید همه جا از              .  محکمى بست    
اعتراض و تالشهاى متنوع عليه فقر    
و فالکت و پس راندن سياست                      

نه .  ریاضت اقتصادى حمایت کرد       
فقط نباید ریاضت اقتصادى را                    
پذیرفت بلکه باید توقع مردم از رفاه        

 . و حقوق حقه شان را باال برد

 

باید سياست محورى در                       -۵

 مدارس و مراکز                  ،دانشگاهها
آموزشى عليه فقر و اختناق                      

همه جا و در هر                       .  بچرخد
اجتماعى باید عليه فقر و سياست          
گرسنگى دادن به ميليونها خانواده      

. کارگرى صداها را بلند کرد                 
مقابله با سرمایه دارى و دفاع از           
اندیشه هاى آزادیخواهانه و                     
سوسياليستى در ایندوران باید                
معنى سياسى و مربوط به اوضاع       

صداى کارگران و      .  را پيدا کند     
مردم محروم باید در دانشگاهها            

دانشجویان .  وسيعا بلند شود             
پيشرو و کمونيست باید نقش ویژه       
اى در سازماندهى اعتراض توده        
اى در دانشگاهها و محالت و                 

 . اعتراض هاى شهرى ایفا کنند

 

نسل جدید و جوانان باید در               -۶
سازماندهى اعتراض ميليتانت             
عليه حکومت فقر و فالکت نقش           

همه جا  .  شایسته شان را ایفا کنند       
در سراسر ایران و در هر کوى و        

 ،آزادى"برزن شعارهاى؛                       
"،" رفاه   ،برابرى نه به فقر و            
"،"اختناق حکومت فقر و فالکت       

"،"نميخوایم یا کار یا بيمه                    
"،"بيکارى کارگر آزادى جامعه       

"،"در دست توست           زنده باد      
"،"کنترل کارگرى      مرگ بر       

"،"جمهورى اسالمى     مرگ بر      
"،"سرمایه دارى         زنده باد          

 و انواع            ،"حکومت کارگرى      
شعارها عليه فقر و فالکت نقش             

شعار نویسى را باید به               .  ببندد
نوعى روزنامه دیوارى براى هم        

از .  جهتى توده اى تبدیل کرد               
امکانات تلفن و اینترنت و انتشار         
تراکت و شعار عليه فقر و                         
سياست ریاضت اقتصادى و                   
حمایت از راه حل کارگرى باید            
وسيعا استفاده کرد و فضا را                    

 .  عوض کرد

 

جنبش ضد فقر آن جنبشى است              
که منبعد چهارچوب سياست ایران   

مردم نان    .  را قالب خواهد زد           
 ، مسکن ميخواهند                ،ميخواهند

 درمان            ،آموزش ميخواهند           
 حرمت و امنيت                      ،ميخواهند
و حکومت فقر تحميل       .  ميخواهند
 ، گرسنگى را تشدید ميکند       ،ميکند

 بى حرمتى و                ،شليک ميکند     
 خيابان  ،بيحقوقى را تجویز ميکند     

خوابى و                   
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 و ميخواهد همه اینها را بزور ارتش و                    ،بردگى را موعظه ميکند       
با اولين  .  این غير ممکن و غير عملى است      .  پاسدار و اوباش پيش ببرد    

 و حتى با    ،بارقه هاى اعتراض توده اى عليه فقر و کمبود و گرسنگى            
 آنهم در جامعه      ،اولين امواج فضاى روانى کمبود و شوک به جامعه             

 شاهد اعتراضات وسيع و ميليتانت عليه نظم کثيف                   ،اى مثل ایران    
جمهورى اسالمى با این سياست به      .  سرمایه دارى اسالمى خواهيم بود    

 .باید در این جنگ بر زمين اش زد. جنگ آخرش آمده است

 

دوره اخير دوره اتخاذ یک مجموعه سياستها و تاکتيک هاى رادیکال               
و انقالبى طبقه کارگر است که بتواند مجموعا دولت اسالمى سرمایه                
داران را عقب براند و کل جنبش اعتراضى عليه حکومت را جلو                        

ایندوره دوره اى است که سوسياليسم و جنبش کمونيسم کارگرى           .  ببرد
 . *باید بتواند ابتکار عمل سياسى را بدست گيرد

 

 : فلج اقتصادی رژيم اسالمی
 تعرض را از کجا بايد آغاز کرد؟

 

 على جوادى

در این واقعيت که رژیم اسالمی در یک بن بست و فلج اقتصادی همه                
رژیم اسالمی در خارج از حوزه           .   تردیدی نيست    ،جانبه قرار دارد    

عمومی صدور سرمایه و تکنولوژی در جهان سرمایه داری معاصر              
بعالوه در این   .  دسترسی چندانی به بازارهای جهانی ندارد      .  قرار دارد 

واقعيت که این وضعيت ناهنجار اقتصادی با شتاب روز افزونی رو به    
به این وضعيت ناهنجار         .   نيز تردیدی نيست        ،وخامت بيشتر است     

اقتصادی سياست حذف سوبسيدهای دولتی و همچنين تاثيرات نگران              
. تنها یک نتيجه ميتوان گرفت       .  کننده تحریم اقتصادی را اضافه کنيد         

این واقعيت  .  غول اقتصاد حکم به سرنگونی رژیم اسالمی داده است             
ميتواند آغازگر یک دور جدید از خيزش عظيم توده های مردم در                       

این موقعيت جدید سياسی وظایف جدید و خطيری         .  شرایط کنونی باشد  
و در چنين شرایطی سئوال این است که     . را هم پيشاروی ما قرارميدهد 

 تعرض را از کجا باید آغاز کرد؟ 

 

درهم شکستن سياست حذف سوبسيدهای دولتی بنا به دالیل متفاوت                   
موثرترین حلقه ای است که ميتوان بر آن تمرکز کرد و تعرض برای                
درهم شکستن سياست تحميل فالکت اقتصادی را از این مجرا در                         
دستور گذاشت و دور جدیدی از خيزش توده ای برای سرنگونی                          

در محور این تعرض اقتصادی      .  انقالبی رژیم اسالمی را سازمان داد       
اهداف رژیم اسالمی از     .  سياست حذف سوبسيدهای دولتی قرار دارد        

نتيجتا .  پيشبرد سياست حذف سوبسيدها هم اقتصادی و هم سياسی است         
تمرکز اعتراض و تالش برای درهم شکستن این سياست ميتواند نقطه             
آغاز مناسب و تاکتيک توده ای فعالی برای سازماندهی دور جدیدی                  

 چگونه؟ . از خيرش توده های مردم باشد

 

عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز ميتواند گام اول و تاکتيکی                   
مناسبی در شروع این تعرض اقتصادی و سياسی فعال به رژیم                             

. رژیم اسالمی در اجرای حذف سوبسيدها هراسان است        .  اسالمی باشد 

١٧۴شماره   
نميتواند بطور یکسان این سياست            
ارتجاعی را در بخشهای مختلف               

نگران پی    .  جامعه به پيش ببرد           
در .  آمدهای اعتراضی آن است             

مازندران با اعتراض مردم                          
روحيه .  زحمتکش مواجه شده است     

اعتراضی موجود در جامعه را                  
بر این   .  مرتبا اندازه گيری ميکنند       

امر توافق دارند که این شوک عظيم        
اقتصادی ميتواند جامعه را به انفجار  

و "  شورش سرخ "بعضا از   .  بکشاند
از هم   .  نام ميبرند  "  فتنه اقتصادی  "

اکنون بدنبال تدارک مقابله با آن                 
 . هستند

 

سياست عدم پرداخت قبض های آب        
و برق و گاز را ميتوان همگانی                  

جرقه ای است که بسرعت             .  کرد
ماده انفجاری موجود در جامعه را           

نباید الزاما     .  محترق خواهد کرد        
منتظر افزایش هزینه این اقالم و                
اعمال تهاجم رژیم به این سطح از             

مردم مازندران   .  معيشت مردم شد     
عدم پرداخت  .  راه را نشان داده اند       

دسته جمعی و اعتراض فعال در                
مقابل مراکز دولتی ميتواند شروع           

این .  یک اعتراض عمومی باشد           
سياست و تاکتيک توده ای ميتواند            
به سرعت گسترش یابد و از منطقه          

 .ای به منطقه دیگر سرایت کند

  

رژیم اسالمی نميتواند سياست قطع         
این خدمات سوختی را بسادگی                   

نه تنها در ابعاد سراسری     .  عملی کند 
 ،توان مقابله با این تقابل را ندارد               

بلکه بسرعت در مقابل کارگران و           
کارکنان این صنایع قرار خواهد                
گرفت که در کنار مردم معترض              
ميکوشند از یک طرف جلوی قطع          
این خدمات را گرفته و از طرف                

 دست به         ،دیگر درصورت قطع        
این .  وصل این سرویسها بزنند              

فاکتورها توان مقابله و سرکوب                
سياسی رژیم در این عرصه را به             

توده های مردم    .  شدت کاهش ميدهد   
زحمتکش ميتوانند با گسترش این             
سياست رژیم را در یکی از حلقه               
های اصلی تعرض اقتصادی اش در      

 .هم بشکنند

  

این اعتراض در صورت همگانی      
شدن به سرعت به یک تقابل همه         
جانبه با رژیم اسالمی کشيده                   

اگر رژیم بر سياست       .  خواهد شد  
حذف سوبسيدها و افزایش هزینه         
سوخت و اقالم مورد نياز زندگی         
مردم ایستادگی کند با موج                        
گسترده تر اعتراضی مواجه                  

اگر عقب نشينی کند        .  خواهد شد  
از این مجرا ناچار به عقب نشينی        
های بمراتب بيشتر و گسترده                 

و رژیمی که در     .  تری خواهد شد   
مقابل مردم معترض و به کمين             
نشسته عقب نشينی کند خود را              
بسرعت در سراشيبی سقوط قرار      

 .خواهد داد

  

این سياست و تاکتيک اعتراضی         
توده ای در صورت عملی شدن            
سکویی برای تعرضی دیگر و              
منجر به آغاز دور جدیدی از                  
خيزش توده های مردم بر عليه              

ميتواند .  رژیم اسالمی خواهد شد      
حلقه ای در سازماندهی انفجار              
اجتماعی ای باشد که در صورت         
عدم سازماندهی و رهبری به یک       
شورش کور و بعضا بی سرانجام        

 .تبدیل خواهد شد

  

ما کارگران و توده های مردم                 
کارکن و زحمتکش را به مقابله با        
سياست تعرض اقتصادی رژیم            

 . *   اسالمی فراميخوانيم

 

! رفاه، برابرى،آزادى  

 

 ...عليه فقر و فالکت متحد شويم  



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتصاب و تظاهرات ميليونی                
عليه افزایش سن بازنشستگی،               
فرانسه را به صحنه یک نبرد                  

طی .  طبقاتی مهم بدل کرده است        
هفته گذشته اعتراض وسيع و توده       
ای با قدرت کامل جریان داشته               

یک ميليون کارگر در                .  است
اعتصاب بسر می برند، در چند             
روز گذشته رانندگان کاميون نيز         

. به اعتراض توده ای پيوسته اند           
رانندگان با کاهش بسيار سرعت          
در جاده ها راه بندان ایجاد می                 

بلوکه شدن پاالیشگاه ها              .  کنند
توسط کارگران مانع ارسال بنزین      

اما .  به جایگاه های بنزین می شد         
پس از اعالم اتمام بنزین در                      
جایگاه ها، سارکوزی به پليس                
دستور داد که به زور بلوک                      

دانش آموزان  .  کارگران را بشکند   
و دانشجویان وسيعا در اعتراض          
و تظاهرات شرکت دارند و                      
بسياری از مدارس به تعطيل                   

 . کشانده شده است

  

چنين اعتراض وسيع و رادیکالی         
 بی سابقه    1968در فرانسه از مه       

طبق گزارش اتحادیه      .  بوده است  
ها، دیروز بار دگر حدود سه                    
ميليون و پانصد هزار نفر در                   
سراسر فرانسه دست به تظاهرات       

طبق سونداژهای مختلف،       .  زدند
 درصد مردم        75 تا        70حدود    

فرانسه با اعتصاب و اعتراض              
چنين پشتيبانی توده    .  موافق هستند 

ای از این اعتراض طی دهه های         
یک .  اخير بی سابقه بوده است            

جنبش اجتماعی وسيع در دفاع از         
حقوق رفاه در فرانسه تحت                       
رهبری طبقه کارگر سازمان یافته       

این اتفاق در دهه های اخير       .  است
این یک     .  کم نظير بوده است            

 

 نمايش قدرت طبقه کارگر: فرانسه
 طبقه کارگر پيشاپيش جنبش اجتماعی

 

 آذر ماجدی

رویداد مهم در عرصه مبارزه        
طبقاتی کارگر عليه بورژوازی     

طبقه کارگر فرانسه نه         .  است
تنها یک جنبش توده ای و                    
اجتماعی را عليه دولت                        

بورژوایی در دفاع از حقوق            
رفاه رهبری می کند، بلکه                 
عمال در راس یک حرکت                  
رادیکال و مهم عليه هجوم                 
بورژوازی اروپا به طبقه                   
کارگر و مردم زحمتکش قرار        

 .گرفته است

 

افزایش سن بازنشستگی و                 
حذف حقوق رفاهی سياست              
تمام دولت های بورژوایی                 
اروپا است که با تائيد و تاکيد             
کامل اروپای واحد به پيش می        

طی ماه های گذشته                .  رود
کارگران در بسياری از                       
کشورها، یونان، اسپانيا،                    
پرتقال، ایتاليا، بلژیک و                      
فرانسه دست به اعتراض زده         

یک اعتراض یک روزه         .  اند
در ماه گذشته از جانب اتحادیه        
های کارگری در بروکسل و            
در مقابل پارلمان اروپا سازمان     

اما این فرانسه است که         .  یافت
عمال کشور را فلج کرده است          
و با حمایت دو سوم مردم                     
قاطعانه و مصمم به اعتراض          

همه بر این        .  ادامه می دهد       
واقعيت اذعان دارند که این               
اعتراض دارد توسط اتحادیه           

. ت.ژ.  های کارگری، بویژه ث    

١٧۴شماره   
 .رهبری می شود

 

اعتراض آنچنان وسيع و توده ای              
است که رسانه های رسمی فرانسه          
جرئت پشتيانی رسمی از دولت را           

 –مانيپوالسيون سياسی            .  ندارند
ایدئولوژیک را بشکلی پوشيده تر به      

مجریان و         .  پيش می برند                
ژورناليست ها با احترام ویژه ای با         

. رهبران کارگری مصاحبه می کنند     
مشاهده .  زمان در حال تغيير است         

این قدرت کارگری و طبقاتی لذت            

 .بخش و هيجان انگيز است

  

اما در همان زمان آگاهی به                           
/ کمبودهای ذاتی جنبش اتحادیه ای         

سندیکایی و فقدان یک حزب قوی            
کمونيستی کارگری که بتواند از این       

لحظه مهم تاریخی بهره جوید و                  
طبقه کارگر را برای نبرد پایانی                

. سازمان دهد، تلخ و ناگوار است              
یک ميليون کارگر برای حق خویش       
دست به اعتصاب زده اند و کار و             

این مبارزه    .  توليد را خوابانده اند         
طبقه کارگر از پشتيبانی دو سوم                

چنين .  مردم فرانسه برخوردار است    
جنبشی بالقوه قادر است که دولت را       
به زیر کشد و به یک جنبش قوی و            

کمونيستی شکل    –رادیکال کارگری   
این خالء اما به روشنی به                .  دهد

رادیکال ترین کالم    .  چشم می خورد  
رهبران اتحادیه ای در شرایط                     
حاضر گشایش مذاکرات دولت با             

 .اتحادیه ها است

جنبش توده ای جاری در فرانسه         
بر سر حفظ دستاوردهای حقوق           

دستاوردهایی که       .  رفاه است      
بورژوازی در سه دهه اخير                   
کوشيده است یکی یکی پس                      

بحران عميق و جهانی            .  بگيرد
سرمایه داری بورژوازی را به            

هجوم .  دست و پا انداخته است            
گسترده ای عليه حقوق مردم                   

دارد تمام     .  سازمان داده است         
هزینه بحران را بر گرده طبقه               
کارگر می ریزد و از سفره خالی         

. مردم زحمتکش جبران می کند           
ميليارد ها دالری که به                                
بانکدارهای کالش داده شد و                   
صرف نجات بانک های                            
ورشکسته شد، اکنون، به حساب         
کارگران و زحمتکشان گذاشته             

 .می شود

 

بورژوازی در سطح جهانی دارد        
به مردم کارگر حمله می کند،                 
یک ميليارد انسان گرسنه تنها                
یک نمونه این فقر و فالکتی است         
که نظام سرمایه داری و                             
بورژوازی برای مردم جهان                 

برای عقب   .  بارمغان آورده است    
نشاندن این هجوم وحشيانه به                 
زندگی مردم باید یک جنبش                    
اجتماعی وسيع عليه بورژوازی و     

در .  دولت هایش سازمان یابد             
اروپا بویژه پتانسيل اتحاد فرا                 

طبقه کارگر   .  مرزی بسيار است    
اروپا باید بشکل متحد در مقابل             

. بورژوازی و دولت هایش بایستد      
هجوم بورژوازی اگر بی پاسخ             
بماند نه تنها فقر و فالکت وسيع و         
وحشيانه ای را به مردم کارگر              
تحميل می کند، بلکه شيرازه                   
مناسبات رفاه را در اروپا از هم            

دستاوردهایی که طبقه     .  می پاشد  
کارگر و کمونيست ها سالها برای       
آن مبارزه کردند، بدنبال این                   

  *.بحران نابود خواهد شد



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اخير ما شاهد مانورها و تبليغاتی          
از جانب برخی از جناحهای رژیم       
اسالمی در زمينه توسل به                         

. سمبلهای ناسيوناليستی بوده ایم           
جناح اصالح طلب حکومتی و               
مشخصا ميرحسين موسوی در              

شهروند جامعه     "  حقوق"بيانيه     
حقوق "اسالم زده ریشه و تاریخ           

 که در   ،"کورش کبير "را به   "  بشر
 ،قرآن هم از آن نام برده شده                     

از طرف دیگر           .  متصل کرد     
احمدی نژاد هم در مراسم پرده               

به "  لوح کورش    "برداری از          
ایران دست به تبليغاتی                                 
ناسيوناليستی زد که در تبليغات             

پيش .  این جریانات کم سابقه بود         
از آن نيز مشایی مباحثی در زمينه       
روایت ایران از اسالم و مشخصا         

و برتری آن در        "  اسالم ایرانی  "
برابر سایر روایات از اسالم ارائه       

این مجموعه و تبليغات     .  کرده بود 
مشابه این سئوال را ایجاد بوجود          
آورده است که گویا چرخشهایی            
در مبانی هویتی و ایدئولوژیک             
جناحهایی از حاکميت در جریان          

گویا جناحهایی از حاکميت       .  است
راز تداوم بقاء رژیم اسالمی و                
تحکيم موقعيت خود را در توسل           
به سمبلهای ناسيوناليستی و کال             
ترکيب ناسيوناليسم در هویت                  

گویا این  .  اسالميستی رژیم ميدانند   
دریچه ای برای نجات رژیم                     

. اسالمی از بحران حکومتی است      
در باره این ارزیابی غير واقعی            
از موقعيت ابژکتيو رژیم اسالمی        
و امکان تغيير هویت آن به چند               

 :مساله اساسی باید اشاره کرد

  

 رژیم اسالمی حکومت سياسی      -١
یک جنبش ارتجاعی معاصر است      
که ما از آن تاکنون تحت عنوان              

اسالم .  نام برده ایم" اسالم سياسی "
سياسی جنبشی است که پس از                
شکست پروژه مدرنيزاسيون در          

 توسط جنبشهای   ،منطقه خاورميانه 
 ،ناسيوناليستی و بعضا سکوالر           

این جنبش تا مغز           .  عروج کرد   
استخوان ارتجاعی در خالء و                

 

 جناحهای رژيم اسالمی 
 !و امامزاده ناسيوناليسم

 

 على جوادى

سرگيجی جنبشهای پروغربی و    
همچنين پرو شوروی در این            
کشورها قد علم کرد و به یک            
نيروی قابل مالحظه در                       
سرنوشت سياسی جوامع اسالم      

تصرف قدرت   .  زده تبدیل شد     
سياسی توسط این جریان در             
ایران در متن توافق و چراغ             
سبز دول غربی به کل این                   
جنبش جایگاه و مکان کامال              
متفاوتی در خاورميانه و به               
دنبال آن در سطح جهانی                     

هدف اصلی این     .  بخشيده است  
جنبش سهم بری از قدرت                   
سياسی در سطح کشورهای              

این سهم بری در      .  منطقه است 
عين حال و در شرایط حاضر          
به معنای مقابله قهرآميز با                 
گرایش ناسيوناليسم پروغربی        

 –و همچنين گرایشات ملی                
. اسالمی در این جوامع است           

اسالم ابزار اصلی باز تعریف         
قدرت سياسی و شالوده فکری         
و ایدئولوژیک این جنبش                    

 .ارتجاعی است

  

 هرگونه تغيير و تحولی در        -٢
بنيادهای فکری و سياسی                   
جناحهای رژیم حاکم بدون یک      

 بعضا خونين    ،کشمکش سياسی 
 به آسانی ممکن           ،و قهرآميز   

نه جناح اصالح طلب         .  نيست
حکومتی ميتواند به سادگی در        
بنيادهای سياسی و نظری خود       
تغييری قابل مالحظه و                        
چشمگيری ایجاد کند و نه                   
بخشهایی از جناح راست                    
ميتوانند به سادگی هویت                     
نظری و ایدئولوژیک خود را          

محدوده مانور و       .  تغيير دهند   
بازی این جریانات تماما توسط       
چهارچوبهای جنبش اسالم                

این .  سياسی رقم خورده است       
نيروها نميتوانند هویت خود را       
بدون زیر و رو شدن تغيير                 

به عبارت دیگر جریانات    .  دهند
شکل دهنده این جنبش در تغيير      
هویت خود چندان مختار                     

١٧۴شماره   
مسلما درجه تاکيد هر                  .  نيستند

گرایشی در این جنبش بر مبانی                  
اسالم و تالش برای حقنه کردن                  
اسالم در هویت سياسی و بافت                   
جامعه ميتواند متفاوت باشد و یا                  

 اما مبانی پایه ای و تعلق         ،تغيير کند 
جنبشی جریانات قيد شده امر                        
متغييری نيست که بر حسب مصالح       
روز دستخوش تغييرات قابل                       

این مبانی   .  مالحظه و پایه ای شود       
دائمی تر و ریشه ای تر از نوسانات        
روزمره جریانات مختلف متعلق به        
یک جنبش واحد در تحوالت سياسی       

از این رو نه                 .  جامعه هستند     
جریانات اصالح طلب حکومتی               
ميتوانند تغيير چندانی در مبانی                  
هویتی خود ایجاد کنند و نه باند                    

مشایی و امثالهم             -احمدی نژاد     
ميتوانند دست به چنين تغيير                         

 .وتحولی بزنند

  

 هر گونه تالش برای تغيير                  -٣
هویتی در نيروهای این جنبش با                
واکنش همه جانبه گرایشات دیگر             

و .  این جنبش مواجه خواهد شد               
چنانچه این نيروها بخشی از قدرت         
سياسی را در کنترل و اختيار خود            

 این درگيری بعضا            ،داشته باشند   
حتی ابعاد قهرآميز بخود خواهد                 

 همانطور که این گرایشات           ،گرفت
در تاریخ مناسبات تاکنونی خود                 

این خصلت مناسبات    .  نشان داده اند   
درونی رژیم اسالمی به این واقعيت        
برميگردد که کال اسالم سياسی سهم       
بری خود از قدرت سياسی را اساسا       
در کشمکش با نيروهای                                   
ناسيوناليست پرو غربی به چنگ              
آورده است و از این رو هر گونه               
تالشی برای تغيير هویت نيروهایی        
در این جنبش و ادغام ناسيوناليسم             
در این گرایشات با همان درجه                   
خصومت با نيروهای ناسيوناليسم           
پرو غربی از جانب نيروهای دیگر        

. این جنبش روبرو خواهد شد                      
همانطور که بخشهایی از جریانات         
راست حاکم در مقابله با اقدامات                
احمدی نژاد و مشایی به شدت                      

این واکنش  .  عکس العمل نشان دادند   
خصلت نمایی رودررویی با این                
چنين تالشهایی حتی در شکل نطفه          

 .ای آن است

  

 این تصور که رژیم اسالمی               -۴
ميتواند در مقابله با موج مردم                      
بپاخواسته و سرنگونی طلب دست          

به تغيير و تحول در بنيادهای                  
سياسی و ایدئولوژیک خود بزند          
یک توهم و یک تصور ساده                   

نه بخشهایی از        .  انگارانه است   
رژیم و نه کال هویت سياسی                    
رژیم ميتواند چنين سيری را بدون      
کشمکشها و درگيری های                        
اجتماعی همه جانبه ای از سر                

چنين تغيير و تحولی            .  بگذراند
مسلما دارای پی آمدهای عظيم              

مردم و     .  اجتماعی خواهد بود        
جنبشهای اپوزیسيون در چنين              
شرایطی در اوضاع دخالت                     
خواهند کرد و این تغييرات را به          
معنای شکست ایدئولوژیک                    
سياسی رژیم معنی کرده و حمله           

به .  به آن را تشدید خواهند کرد            
اعتباری هرگونه تغييری در                  
هویت رژیم به عقب نشينی از                
مواضع پایه ای این رژیم معنا و            
ترجمه شده و به زمينه ای برای            
تعرض به کل این هویت تبدیل               

جناح راست رژیم        .  خواهد شد   
اسالمی آخرین جریانی خواهد بود     
که تالش کند به چنين ابزار و                  

 .شيوه ای برای بقاء متوسل شود

  

 بر    ، توسل به ناسيوناليسم           -۵
 ،خالف تصورات ساده انگارانه         

مجرایی برای نجات و یا از زیر           
ضرب خارج کردن رژیم اسالمی      

ایدئولوژی و قالبهای             .  نيست
فکری و نظری در جامعه زمانی         
ارزش سياسی و اجتماعی کسب          

ميشوند که   "  توده گير  "ميکنند و     
به ابزاری برای تغيير و خالصی        
از وضعيت وخيم سياسی و                      
اقتصادی در اذهان توده های                  

توسل رژیم    .  جامعه تبدیل شوند      
اسالمی و یا جناحهایی از آن به             
ناسيوناليسم و این اميد پوچ که با           
این رویکرد ميتوانند ذره ای                   
مقبوليت برای خود ایجاد کنند هيچ   
معنایی بيش از کودنی و استيصال      

توسل به  .  ندارد
٧صفحه   
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برخی تبليغات ناسيوناليستی توسط جناحهایی از رژیم اسالمی نه به                  
معنای یک انتقال سياسی پایدار و تغيير در مبانی هویتی این جناحها                   

 .بلکه عمدتا یک مانور تبليغاتی و سياسی بی حاصل و پوچ است
  

 ضد انسانی و تماما ارتجاعی           ، ناسيوناليسم یک گرایش مخرب         -۶
ناسيوناليسم در تحوالت سياسی امروز ایران همان نقش مخربی           .  است

را ایفا ميکند که اسالم و جنبش اسالميستی کال در تحوالت منتج به                       
یک وظيفه هميشگی     .   بازی کرد    ،ناميده شد  "  ۵٧انقالب   "آنچه که     

جنبش کمونيسم کارگری نقد و افشای بی امان نقش و جایگاه این                             
. ایدئولوژی نافی برابری انسانها و جنبشهای مختلف ناسيوناليستی است    

هر درجه توسل ابزاری و یا مانوری به این هویت کور و ضد انسانی                 
توسل بخشهایی از رژیم اسالمی کار ما کمونيستهای کارگری در نقد                

رژیم اسالمی ایرانيزه شده حتی       .  این گرایش را تسهيل و آسان ميکند         
  *. پدیده ناقص الخلقه و شکننده تری خواهد بود،اگر متولد شود

دولت اسالمی سرمايه داران گور 
 !خود را می کند

 

 بهار ابراهيمی

 صحنه  ،با وضعيت سياسى و اقتصادى اى که هر روز وخيم تر ميشود         
پایانى داستان سی و دو ساله حکومت جانی اسالمی قابل دیدن                   هاى  
حکومت گورهای دسته جمعی خاوران و دشت نمک و هر                      .  است

 حکومت فقر و فالکت توده های ميليونی کارگران و                     ،گوشه ایران  
 حکومت بی حقوقی مطلق زنان و کودکان، حکومت ترویج          ،محرومان

این غارت گران دسترنج کارگران، این       .  جهل و خرافه دینی و مذهبی      
 به کشتار کمونيست ها و مخالفين          ،عمامه بسران حافظ سرمایه دارى      

سياسى که آزادى و رفاه ميخواستند دست زدند و صد هزار اعدام را                   
 در حالی که با هر جنایتی گور خود را می             .پيشينه ننگين شان ساختند   

 .کندند
 

 اما  ، جيب هایشان را پر کردند     ، استثمار کردند  ،سى سال جنایت کردند   
گوئى در چاهى دست و     .  این روزها وحشت سراپایشان را گرفته است       

پا ميزنند که حسابی گيرشان انداخته و نمی دانند چه خاکی باید به سر                 
دیگر از اصالح طلبان حکومتى و تعدیل گران و سوپاپ های                  !  کنند

سرکوب کارگران و گرسنگان دیگر       .  اطمينان هم کاری ساخته نيست      
چرا که امروز به جان آمده ها از حکومت                         .  نتيجه بخش نيست      

جنایتکار به ميدان آمدند و ميخواهند بساط آدمکشان اسالمی را بر                       
االن .  حکومت اسالمى با خطر و تهدید سرنگونى مواجه است            .  چينند

هر مخالفى با اطمينان بيشتری سرنگونی را در راس کارهای خود                    
دیگر پخش کردن سيب زمينی و ساندیس و سهام بی              .  قرار داده است  

عدالتی و قول آزادی به ارازل و اوباش زندان ها در ازای همراهی با                
این نظام فاسد و مرتجع ضد مردم آزادیخواه و آزاد اندیش هم سودی                   

همراهان ناآگاه حکومت که عمری را اسير جهالت دین و                         .  ندارد
مذهب بودند با دیدن کشتار و تجاوز به خواهران و برادران خودشان                
و با دست و پنجه نرم کردن با تحقير و فقری که گریبانشان را تا حد                      

 . مرگ گرفته به خود آمده و ریزش کرده اند
 

پایه های این حکومت بر قتل، تجاوز، اعدام و چپاول طبقه کارگر و                   
فساد سراپاى ارکان های حکومت      .  تهی دستان بنيان گذارده شده است       

١٧۴شماره   
را تا اعماق در نوردیده و نهادینه               

گند کار حکومت فاسد         .  شده است  
اسالمی آنچنان در آمده که عوامل و        
مزدوران آن هر کدام برای بقاء                  
خویش، دیگری را کوبيده و رسوا            

با این خيال خام که در              .  می کنند  
فردای سرنگونی از محاکمه                        

این جریان چنان بلوائی به      .  بگریزند
پا کرده که پنهان کردنش کار ساده            

خب این از پایه های             . ای نيست   
 . پوسيده و بر باد رفته ی رژیم

  
عالوه بر آن توده های مردم                          

. سرکوب شده دیگر هراسى ندارند         
دیگر اعدام و اخراج و تبعيد همان            
کارى را نميکند که چند سال پيش              

سرکوب تاثير سابق را              .  ميکرد
مردم برای رسيدن به لحظه         .  ندارد

سرنگونی سرعت می گيرند و                    
کارگران براى   .  انگار عجله دارند     

متشکل شدن تالش ميکنند و دور               
نيست که نيروى متشکل شان مثل             
سيل این خس و خاشاک اسالمى را          

کارگرانى که دیگر چيزی          .  بروبد
برای از دست دادن برایشان                         
نگذاشتند و زنانی که در این نظام              
کثيف ضد زن هيچ حقی برایشان               

 نيروى فعاله و                   ،تعریف نشده      
فشار . کاتاليزورهای سرنگونی اند     

روی مردم به قدری زیاد شده که                
 .هر آن باید منتظر انفجارشان بود            
. جمهورى اسالمى زیادى مانده است  

این .  مردم از این نطام منزجرند             
نگرانى که سرنگونی زود هنگام و          

 در شرایطی که       ،معلق شدن قدرت    
باندهاى مافيائی سرمایه داری                    

 مثل تولد         ،چنگال تيز کرده اند             
 زیاد موضوعيت          ،نابهنگام است    

مردم خواهان سرنگونى اند و     .  ندارد
عليرغم اینکه باید از تکرار                          
اشتباهات گذشته پرهيز کنند ميدانند        

 .  چه ميخواهند
 

. وضعيت امروز بسيار روشن است      
نفس استفاده حکومت از نيروهای            
سرکوبگر در مقابل کارگران از               
وحشت اعتراض به حذف یارانه ها        

یعنى آماده بودن                )  سوبسيدها(
. حکومتيها براى مقابله با گرسنگان       

حکومتى که آشکارا براى سرکوب         
فقرا اوباش به خيابان ميفرستد                     

این وحشت   .  کارش تمام شده است       
را در بيانيه های این و آن ارگان                 

. سرکوبگر آشکار بروز ميدهند               
طوری که فرمانده کل نيروی                      
انتظامی می گوید که نيروی                          
انتظامی در کنار دولت سرمایه                  

داران و در جهت اجرای قانون             
"خواهد بود      کسانی که می           . 

خواهند با تکيه بر فشارهای                     
اقتصادی دشمن حلقه مکمل آن در      
کشور باشند، باید بدانند که با آن            

همين "!  ها برخورد خواهد شد          
تهدید فرمانده نيروی انتظامی                
نشان می دهد که شکست این                   
طرح حتی برای خود جمهوری            

این .  اسالمی از پيش معلوم است       
خط و نشان کشيدن نشان می دهد          
که جمهوری اسالمی خود می                
داند که این طرح با اعتراض                   

این .  مردم رو به رو خواهد شد            
دست و آن دست کردن رژیم                   
برای اجرای این طرح هم دقيقا به        

جمهوری .  همين دليل است              
اسالمی خوب می داند که یارانه           
نقدی که می خواهد به مردم بدهد          
بسيار ناچيزتر از آنی است که               

ميداند که امواج       .  خواهد گرفت   
سرکش و بی مهار گرانی کاالها          
کمر طبقه کارگر و توده های                  
مردم زحمتکش را ميشکند و این         

از همين   .  بى جواب نخواهد ماند      
رو، مردم جان به لب رسيده از              
فشار اقتصادی و حاکميت سرمایه      
داری به شکل های مختلف به آن          

و این     .  اعتراض خواهند کرد         
اعتراض دیگر از مقوله اعتراض      
به تقلب در انتخابات نيست،                     
هرچند در آن مورد نيز این فقط             

این بار دیگر مردم    .  یک بهانه بود  
به این گونه بهانه ها هم نيازی                 

این بار دیگر شکم گرسنه       .  ندارند
است که به خيابان خواهد آمد و              
هراس جمهوری اسالمی و آنچه          
او را به خط  و نشان کشيدن                      
 .واداشته است نيز از همين است

 

طبقه کارگر ایران هر چه می                 
کشد از سرمایه داری و دولت                
اسالمى اش است و تا زمانی که            
تنها طبقه ضد سرمایه داری                    
جامعه یعنی طبقه کارگر متحدانه        
با افق سرنگونى این مناسبات                

 تحول  ،نابرابر بميدان نيامده است    
و دگرگونی جامعه ایران به معنى       
واقعى آن امری به کلی محال                  

 حزب اتحاد کمونيسم                      .است
کارگری حزب این افق و حزب            
این تحول بنيادى براى واژگونى          
سرمایه دارى و برپائى جامعه اى       

باید در این        .  سوسياليستى است   
حزب متشکل شد و براى پيروزى      
بر ارتجاع سرمایه دارى اسالمى        

 . *تالش کرد

  
 ...جناحهای رژيم اسالمی و امامزاده ناسيوناليسم



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ،"ميزنيم"نعره های           همه ما           
و غيره  "  زبان ميبریم  "،"ميکشيم"

سرداران حکومت اسالمى یادمان       
اینروزها این سرداران           .  هست

بيش از هر زمان عليه مردم                      
. زحمتکش ميدانداری ميکنند                 

سخنان اخير مرتضی تمدن را باید       
در زمره صریح ترین تهدید و خط       
و نشان کشيدن اوباش اسالمى                 

طی هفته   .  عليه کارگران دانست     
 سران و عوامل                  ،های اخير     

باندهاى اسالمی حکومت سرمایه       
داران، ترس خود را از شورش             
گرسنگان و پابرهنگان به عناوین        

. مختلف بارها بر زبان آورده اند          
حتی  نيروهای سرکوبگرشان را         
این بار نه فقط در چهار راهها و             
معابر شهرهای بزرگ، بلکه در           
مناطق فقير نشين و محيط های               

مقابله با    "کارگری و به بهانه                
به طور        "  اراذل و اوباش              

وحشت .  محسوسی افزایش داده ند    
. سراپای حکومت را گرفته است         

اسماعيل احمدی مقدم در حاشيه            
اولين اجالس فرماندهان مرزبانی       

: کشورهای عضو اکو گفته است          
دغدغه پليس این است که در                 "

اجرای این طرح مانند سهميه                  
بندی بنزین غافلگير نشود، هر                 

بندی بنزین هم در       چند در سهميه     
آغاز طرح مشکالتی بوجود آمد            
که به سرعت این مشکالت                        

اشاره این عنصر      ".  برطرف شد  
مزدور به حوادث تيرماه سال                  

 است که پس از اطالعيه             1386
شورای اطالع رسانی حکومت در     
خصوص آغاز سهميه بندی                      
بنزین، تهران و برخی دیگر از              
شهرهای ایران به صحنه درگيری      
مردم با نيروهای یگان ویژه و                

 . لباس شخصی ها تبدیل شد

 

اما مرتضی تمدن، عنصر                         
سرکوبگر دولت که بارها در                   
خصوص اجرای طرح حذف                  
سوبسيدها و شورش های پيش رو        
به هم پالگی هایش هشدار داده و            
خود را ماهر در امر سرکوب                 

 ترس اسالميون 
 از شورش گرسنگان

 

 پدرام نوانديش

ميداند، این بار نيز پيش از                  
اجرای  طرح حذف سوبسيد             

 یعنى حمله به سطح معيشت      ،ها
ميليون ها کارگر و زحمتکش          
که دستمزدهایی زیر خط فقر           
دارند، دوباره در خصوص              
خطر شورش های خيابانی                
کارگران و گرسنگان هشدار           

مرتضی تمدن قانون         .  ميدهد
را "  هدفمند کردن یارانه ها         "
بخوانيد قانون تحميل فقر و              (

دارای بد      )  گرسنگی بيشتر     
خواهان و دشمنانی می داند که        
منافع خود را در قبال اجرای            

؟ این  !عدالت در خطر می بينند     
نوکر سرکوبگر سرمایه که بر        
تخت استانداری تهران تکيه             

 اشاره می کند که مردم              ،زده
می توانند با مصرف درست             

 40(بخشی از مبالغ یارانه ها          
را پس   )    تومان  500هزار و     
 !انداز کنند

 

روشن است که منظور                         
بد خواهان   "مرتضى تمدن از        

این طرح جنایت       "  و دشمنان   
کارانه چه کسانی است و                     

مصرف درست برای    "پيشنهاد  
به "  صرفه جویی و پس انداز        

 با کنار هم          .چه کسانی است      
نهادن سخنان علنى فقط چند              
روز اخير عوامل گوناگون               

 تصویر پشت   ،حکومت اسالمى 
صحنه و وحشت این جماعت           
از مشتهاى گره کرده کارگران       

. و گرسنگان بوضوح پيداست        
قبل از اینها رهبرشان خامنه             

" کار مضاعف  "اى امسال را        
یعنى "  الگوى جدید مصرف  "و  

همان استثمار بيشتر و                           
گرسنگى بيشتر اعالم کرده              

مهم نيست آخوند این               .  بود
حرف را ميزند یا شاه یا                        

اینها دستور و            .  پارلمانچى
نسخه بانک جهانى و صندوق         
بين المللى پول و پيش                             
شرطهاى پيوستن به سازمان           

آرزوئى .  تجارت جهانی است     

١٧۴شماره   
که البته جمهورى اسالمى بگور                

حذف سوبسيد ها و آزاد      .  خواهد برد 
کردن قيمت ها از شروط این                        
نهادهاى سرمایه دارى براى وام               
دهى و همکارى با دولتهاى خواهان       

. پيوستن به جرگه این سازمان است        
تازه اگر معضالت سياسى وجود              

مقدمات این یورش به       .  نداشته باشد  
طبقه کارگر در زمان رفسنجانى و          

. بعد دولت خاتمى سازمان دهی شد         
حاال احمدى نژاد همين راه را دنبال         

در این تهاجم به طبقه کارگر       .  ميکند
و زحمتکشان نه فقط باندهاى                       
اصالح طلبان و اصول گرایان بلکه       
سلطنت طلبان و کل بورژوازى                 

 . ایران شریک  و همداستان اند

 

بد خواهان "پس کامال پيداست که آن  
مورد نظر مرتضی         "  و دشمنان    

تمدن که مخالف حذف سوبسيد ها              
هستند، نه درون حکومت اسالمى و       
یا در ميان بورژوازى در                                

 بلکه آن دهها ميليون              ،اپوزیسيون
کارگر و پا برهنه ای هستند که با               
اجرای این طرح غارتگرانه از                  
همان اندک قوت بر سفره یشان                   

مخاطب .  چيزی باقی نخواهد ماند        
این بى تمدن مرتجع بورژوا،                       
کارگران و زحمتکشانی هستند که           
هر روز در اعتراض و اعتصاب             
فریاد ميزنند که خود و فرزندانشان          

چرا که چندین ماه است       .  گرسنه اند 
دستمزد نگرفته اند و دستمزدشان را      
سرمایه داران دزدیده اند و یا از کار      
اخراج شدند و به امان خداى سرمایه  

وحشت از   .  در خيابان رها شده اند       
این فریادهای ميليونی است که لرزه       
بر ارکان حکومتى انداخته که                      
دستش به خون کارگران و مردم                

ميدانند که    .  آزادیخواه آغشته است      
چگونه کارگران کارخانه های ناز           
نخ، روغن نباتی قو، نساجی های              
کاشان، سنندج و کارگران یزد تایر          
که حتی به اجبار آن را به بهانه های     
واهی به تعطيلی کشانده اند و                        
بسياری از کارخانجات دیگر در               
سراسر ایران، طی تجمعات خود              
فریاد بر آورده اند که ماهها است که        

 . دستمزد نگرفته اند

 

"،بله همان این قانون     "  بد خواهان   
دشمنان اصلی نظام طبقاتی سرمایه        
داری یعنی کارگران، ارتش                         

 ، ميليون ها گرسنه                        ،بيکاران
کارگران کمونيست و جنبش                         

و این  .  کمونيستى کارگرى هستند   
قانون، چاقوی جدید آدم کشی ای          
است که در دستان کل بورژوازی       
ایران اعم از اسالمی و غير                     
اسالمی، گلوی خشکيده کارگران       

 و تهی دستان را نشانه رفته است       
مرتضی تمدن، به سرمایه داران       .

ریز و درشت که دندان برای این          
غارتگری سازمان یافته تيز کرده       
اند و حتی برای بردن سهم بيشتر         
به همدیگر چنگ و دندان هم                   
نشان می دهند، ميگوید مردم                  

بخوانيد سرمایه داران و دولت            (
می توانند با             )  اسالمی شان      

مصرف درست بخشی از مبالغ            
واریزی یارانه ها را پس انداز               

 ؟!چقدر وقيح! کنند

 

و این وقاحت و وحشت عوامل              
سرمایه و سران حکومت اسالمی       

چون هر غارتی        .  بيخود نيست   
مطابق اصول حسابداری ساده دو       
طرف غارت گر و غارت شونده         

کسانی چون        .  خواهد داشت       
مرتضی تمدن در نقش یکی از              
عوامل دولتی و استاندار که قرار        

برای "  امن و امان  "است شهر را     
استثمارگران و غارتگران سفره         
کارگران نگهدارد، خوب ميداند           
که جنبش عظيم کارگران و                      
گرسنگان سکوت نميکنند و                    

این سيل عظيم با               .  برميخزند
شعارهای نه به گرسنگی، نه به            
فقر و نه به سرمایه داران و دولت        
اسالمی به ميدان آمده و وسيعتر           
به ميدان خواهد آمد و همين منشا          
هشدارهای سران حکومت صد            

 . هزار اعدام است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
صف اول این سيل عظيم                            

برای به زیر کشيدن      "  بدخواهان"
دولت مرتجع اسالمی و نظام                  
سرمایه داری تالش و مبارزه                

 . ميکند

 

کارگران، گرسنگان، مردم به               
جان آمده از ستم و سرکوب اسالم        
و سرمایه، به حزب اتحاد                          
کمونيسم کارگری بپيوندید و                   
سياستهای این حزب را در                       
اعتراض به نظام فقر و توحش              

 *. اسالمی بدست گيرید

                                           



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دانشجو بودم که از سوی عوامل            
دولت سرکوبگر سرمایه داری              

در حاليکه با دیگر                  ،اسالمی
دانشجویان آزادی خواه و برابری        
طلب به وضعيت بد و خفقان حاکم        

 مورد   ،بر دانشگاه معترض بودیم      
هجوم وحشيانه قرار گرفتيم و                 
تعدادی از ما دانشجویان را اخراج      
و تعدادی دیگر را با حکم های                
انظباطی به دیگر دانشگاهها تبعيد       

چرا که ما و تشکلهایمان          .  کردند
را خطری برای نظامشان                          

 . ميدانستند

 

با رعب و سرکوب ما را پراکنده           
در دانشگاه اروميه، مانند       .  کردند

 عوامل     ،دیگر مراکز آموزشى         
دولت سرمایه داری اسالمی مانع         
توليد علم شده و کانون های جهل           
و سرکوب بسيج را در برابر                    

 .اعتراضات دانشجویان قرار دادند   
سعی کردند تمام حس اميد                          
دانشجویان را از دانشگاه به یاس          

هر جا که به    .  و نااميدی تبدیل کنند   
وضعيت حاکم اعتراض کردیم، به      

هر جا در         .  حراست کشاندمان    
دانشگاه پرچم آزادی خواهی را             
برافراشتيم، با کلماتی چون                       

مورد "  عامل بيگانه   "و    "  مفسد"
هرگاه از     .  خطااب واقع شدیم         

برابری حقوق زن و مرد سخن               
راندیم و به جدایی جنسيتی                         

 اخراج از               ،اعتراض کردیم       
. دانشگاه را چاره کارمان دانستند        

توليد جهل و خرافه و ترویج آن              
در دانشگاه و سرکوب تشکلهای           
دانشجویان آزادیخواه و کمونيست       

 ،و امنيتی کردن فضای دانشگاهها     
همه ضرورت وجودی و سياست         
بقای دیکتاتوری دولت سرمایه              

 .داری اسالمی بوده و خواهد بود         
به همراه دیگر دانشجویان                         
کمونيست در صف اعتراض به            
حکومت ضد انسانی جمهوری              
اسالمی قرار گرفتيم و در مقابل             
ضمن سرکوب و بازداشت و                   
شکنجه توسط عوامل رژیم از                

  .دانشگاه اخراج شدیم

 

 چرا کمونيستم؟
 

 سيامند رحمانی

اخراج من از دانشگاه و                        
محروم شدنم از حق ساده درس      

 موجب شد    ،خواندن و آموزش   
تا بيشتر واقعيت تلخ و دردناک       
فقر و فالکت ناشی از استثمار         
نظام سرمایه داری که گریبان         
کارگران و توده های مردم را          
گرفته است را از نزدیک لمس        

در زمان تحصيل، با               .  کنم
زندگی کارگران کوره پزخانه        
ها از نزدیک آشنا شده و با آنها        

کارگران .  وارد صحبت ميشدم    
کوره پز از شرایط کارشان               

 از دستمزد ناچيزی که     ،ميگفتند
حتی تکافوی یک حداقل زندگی    
را هم نميداد، از رفتار تحقير            
کننده کارفرما که می بایست             

از !  ميخواندندش"  ارباب"
نزدیک با زنانی صحبت                     
ميکردم که آرزویشان این بود         
که ميتوانستند درس بخوانند و         
سواد داشته باشند و کتک                    

با خانواده کارگری   .  نميخوردند
برخورد کردم که همسرش به          
دليل نبود امکانات ایمنی در              
محل کار در اثر انفجار جان             

جان .  خود را از دست داده بود      
 بدون  ،باخته، کارگر فصلی بود   
همسر .  هيچ بيمه و یا امکاناتی      

کارگر جان باخته طی مراجعه        
به مسئوالن کارخانه و ادارات        
مختلف برای حقوق همسر از          

 نه تنها جوابی      ،دست رفته اش   
دریافت نکرده بلکه مورد                   
ضرب و شتم و بی حرمتی                 
ماموران کارخانه قرار گرفته         

 . بود

 

در طی چند ماه که در کوره               
پزخانه های اروميه بودم از              
نزدیک شاهد یک اردوگاه                 

کودکان .  بردگی تمام عيار بودم   
 ساله ای را می دیدم           15 تا     7

که همراه خانواده با دست های        
نحيفشان آجرهای داغ را جابجا      

. کرده و خشت زنی ميکردند           
کودکانی که از همان کودکی به      
جای لمس قلم و بازی کودکانه         

١٧۴شماره   
 .آجرهای داغ بر سر می گذارند                

کارگرانی را دیدم که با سن باال و              
کمرهای خم شده در اثر کار زیاد               
مجبورند برای لقمه نانی روزانه تا          

بردگی "  ارباب" ساعت برای         16
و هر گاه کارگران از حقوق           .  کنند

پرداخت نشده و نبود بيمه و امکانات 
 ،بهداشتی و اوژانسی حرف ميزدند       

دستگاه سرکوب و نيروهای                         
انتظامی در محل کار حاضر شده و         
کارگران را به اخراج تهدید                          

 .ميکردند

 

مشاهداتم از این استثمار وحشيانه            
کارگران توسط سرمایه داران و               
حمایت دولت اسالمی از این                         
استثمار لجام گسيخته، بی حقوقی              
مطلق زنان و کودکان، اختناق و                
سرکوب هر فریاد اعتراض و                     

 بی مسکنی و          ،اعتصاب کارگری   
هزاران جنایت سازمان یافته دیگر،       
من را به ضرورت برچيده شدن                
نظامی که اساس آن استثمار و بهره         
کشی است رهنمون ساخت و                        
خواهان برچيده شدن این نظام کهنه         

خواهان آزادی  .  و رو به زوال شدم      
و برابری بدون قيد و شرط، برابری       
زن و مرد در تمام عرصه های                   

 خواهان بازگرداندن                  ،اجتماعی
اختيار به انسان، و در یک کالم                  
خواهان نظامی متضمن خوشبختی         
و جامعه ای بدون طبقه و لغو کار              

تمامی این مفاهيم زیبا و     .  مزدی شدم 
انسانی در ذهن من با کمونيسم                     
کارگری منصور حکمت و برنامه          

 ،بله.  یک دنيای بهتر تداعی ميشد          
!  من فریاد ميزنم یک کمونيستم                  

کمونيسم علم رهایی طبقه کارگر              
است و آزادى طبقه کارگر در گرو          

کمونيسم راه  .  آزادى کل جامعه است   
نجات و رهایی انسان منکوب شده           
امروز از چنگال ستم و استثمار                 

 .سرمایه داری است

 

در چند ماه اخير خبردار شدم که                
عوامل وزارت اطالعات حکومت          
اسالمی، خانواده ام را تحت فشار             

ضمن بازجویی    .  قرار داده اند       
های مکرر و بی حرمتی به                      
خانواده ام از آنها خواسته اند از            
افشا گری و مبارزه عليه                            

 از        ،نظامشان دست بردارم               
متشکل کردن طبقه کارگر دست          
بردارم و در جهت سرنگونی این        
 نظام صد هزار اعدام فعاليت نکنم

. 

من به عنوان یک انسان                             
کمونيست به تمام دستگاه سرکوب      
اسالمی که این اعمال بی شرمانه        
را هر روز تکرار می کند،                       
ميگویم؛ زمانی که در دانشگاه               
بودم و به وضعيت اختناق و                    
سرکوب اعتراض کردم من را              

آنگاه .  شکنجه و اخراج کردید           
بعنوان کارگر در مراکز بردگی           
تان نيروی کارم را به رایگان                

وقتى همراه با هم       .  غارت کردید  
طبقه اى هایم اعتراض کردیم و            
فریاد زدیم که گرسنه ایم و نان                

به "  جرم" به این                ،ميخواهيم
اکنون به شما         !  زندانم افکندید    

خواهم گفت که من یک کمونيستم        
و با دیگر رفقای کارگرم قصد               
براندازی نظام طبقاتی و دولت             

اگر .  مرتجع اسالمى تان را داریم     
فکر ميکنيد با تهدید خانواده و                 
بستگانم من را از این مهم باز                  

 به شما ميگویم راه به                ،ميدارید
دوران .  جایی نخواهيد برد               

. اینکارهاى احمقانه گذشته است         
 شما   ،سرنگونی تان محتوم است       

 افق انقالب                  ،رفتنى هستيد        
 آینده به ما    ،کارگری در پيش است   

 . * تعلق دارد

! کارگران  
! عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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 نفر از پرستاران و پرسنل بيمارستانها و                   3500بيش از      
مراکز درمانی شهر کرمانشاه تا امروز موفق به دریافت                     

. مبالغ مربوط به انجام اضافه کاری شهریور ماه نشده اند                    
اعتراضات و مراجعات تاکنونی پرستاران برای نقد کردن               
دستمزدها هنوز به نتيجه ای نرسيده و پرستاران چيزی جز               

عدم .  جوابهای سر باال و وعده های پوچ و تهدید نشنيده اند                
پرداخت دستمزدهای ناچيز پرستاران در شرایطی است که              
عمدتا همه بيمارستانها و مراکز درمانی کرمانشاه بشدت از              

 . نظر نيرو در مضيقه هستند

 

: یکی از پرستاران معترض بيمارستان امام رضا ميگفت                  
بسياری از نيروها و پرستاران را در شرایط کار قرار دادی              
قرار داده اند و دستمزدها را با حداقل ترین و پست ترین                        

در پرداخت همين دستمزدهای        .  شيوه ها محاسبه می کنند          
ناچيز را هم در حاليکه هر یک از ما و خانواده هایمان برای              
نان شب و نيازهای ابتدایی زندگيمان محتاجيم با تاخير و                      

از اینها بدتر اینست که او محيط و              .  کارشکنی می پردازند   
کمبود نيرو و عدم         .  شرایط کار برایمان جهنم ساخته اند              

استخدام نيروهای کاری جدید موجب شده از هر پرستار و                  
نيرو بيش از چند برابر توانش با تهدید و فشار و ارعاب کار               

بسياری از پرسنل بر اثر فشار کاری به انواع                          .  بکشند
بيماریهای جسمی و روانی مبتال شده اند و بشدت ناراضى                  

و مهمتر از اینها ناتوانی پرستاران بعلت فشار کاری                   .  اند
موجب شده تا بسياری از بيماران حتی بيماران اوژانسی از               

همين امر در     .  دریافت خدمات اوليه پزشکی محروم شوند           
ماههای اخير موجبات افزایش آمار مرگ و مير بيماران در              

 . بيمارستانهای کرمانشاه را فراهم آورده است

 

 نوری زاد رئيس دانشگاه علوم پزشکی        ،با همه این مشکالت   
و همدستانش به همراه نمایندگان مجلس و باندهای حکومت               
اسالمی به ثروت اندوزی و انباشت حسابهاى بانکيشان                        

بيمارستان که باید جاى درمان و رسيدن به بيمار               . مشغولند
 به تجارتخانه براى عده اى و اردوى بردگى براى                       ،باشد

اسالم و   .  کارکنان و تهدید براى بيماران تبدیل شده است                  
 . *سرمایه در ایران هر روز و هر لحظه آدم ميکشد

 

 ! پرستاران کرمانشاه
 ردستمزدهای معوق، افزايش فشار کا

 

 ليال احمدى

 

 !قطع سيستم شبکه ای و تعطيلی بانکها در ايران
 

 اکثر بانکها در      24/7/89 از اولين ساعات کاری روز شنبه             ،بنا به خبر دریافتى     
ایران در سيستم ارتباطی خود دچار مشکل و قطع ارتباط با مرکز شده اند و به                            
همين دليل بانکهای حکومت اسالمی از اولين ساعات کاری صبح تا پایان روز                         
کاری از ارائه هر گونه خدمات و پرداخت پول به مشتریان و مراجعه کنندگان                           

 . عاجز و ناتوان بوده اند
 

قطع سيستم حسابها و انواع خدمات بانکی آنالین و متمرکز در سطح بانکهای                             
صادرات و ملت در شهر تهران و کليه شهرستانها سراسری بوده و بانکهای دیگر                  
از جمله بانک ملی در ارائه خدمات به مردم با قطعی متناوب سيستم و کندى و                             

در برخی از شعبات اصلی و مرکزی بانکها در مراکز                   .  اخالل روبرو بوده اند      
 انبوه مردم در صفهای طوالنی عليه بانکداران و                    ،اصلی و بازار شهر تهران         

. حکومت اسالمی دست به اعتراضاتی زده و کار به درگيری کشيده شده است                           
عالوه بر این اعتراضاتی در شهر همدا ن توسط  مردم عليه بانکداران و حکومت                   

 . اسالمی رخ داده است
 

تاکنون علت اصلی تعطيلی بانکها و اخالل در سيستم آنها روشن نشده و مسئولين                     
. بانکها از ارائه هر گونه جواب روشن و شفاف به مردم و مراجعين طفره ميروند                   

اما بر اساس خبرهایی که در بين مردم می چرخد برخی علت را در نارضایتی و                      
کارکنان مخابرات عليه شرایط موجود ميدانند و برخی             )  شبه اعتصاب (کم کاری    

هدفمند کردن یارانه    ("این اخالل را در ارتباط با اجرای سياست حذف سوبسيدها                 
 . می دانند") ها

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ اکتبر ١٧ – ١٣٨٩ مهر ٢۵

١٧۴شماره   

 

مجمع عمومى 
 کارگرى

 

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

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

 

 

 ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را 

 !در باره مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد
 

Www.wupiran.net   
Www.wupiran.org 

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 

سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 
.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 
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بار دیگر جاسوسان رژیم اسالمی      
خدمات "تحت عنوان ارائه                       

اینبار .  به گوتنبرگ آمدند  "  کنسولی
اما امکان کرایه محل مناسبی را            
پيدا نکرده و در هتلی دور افتاده             
بساط جاسوسی خود را در معيت          
دهها پليس و باندهای تروریستی و      

 .باجگير شهر پهن کردند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در       
اولين اطالعيه خود اعالم کرده              

بود که گوتنبرگ جای سفيران                
ما .  حکومت تجاوز و اعدام نيست      

مردم و احزاب و جریانات چپ را       
 اکتبر  13مطلع کردیم و در روز         

محل و زمان تجمع را باطالع                  
کادرهای حزب     .  عموم رساندیم    

اتحاد کمونيسم کارگری و سایر             

 

گزارش حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 روز اعتراض پرشور عليه 2از 

حضور عامالن رژيم اسالمی در 
 گوتنبرگ سوئد

 صبح   8جریانات چپ ساعت        
 اکتبر در محل حاضر      15روز  

شدند تا بار دیگر اعالم کنند که        
اجازه نخواهند داد پای این                  
جنایتکاران به شهر گوتنبرگ         

پليس با کشيدن نرده       .  باز شود  
آهنی و گذاشتن ده ها مامور               
مانع نزدیک شدن معترضين به     

 .درب هتل شد

 

به محض نصب شدن                             
باندرولهای احزاب و سازمانها      
در محل، سخنرانی ها  به زبان       
سوئدی، انگيسی و فارسی                 

شعار مرگ بر           .  آغاز شد     
جمهوری اسالمی در فضا                 

رادیو های       .  طنين انداخت      

١٧۴شماره   
فارسی زبان گزارش تظاهرات را           

تعدادی .  به گوش مردم شهر رساندند    
از ایرانيان مقيم شهر کار خود را              
تعطيل کرده به محل تظاهرات آمدند       
و انزجار خود را از حضور                         

. جمهوری اسالمی اعالم کردند                
مسئول برنامه هيپ توپ رادیو یک        
دنيای بهتر، سامان، یکی از سروده        
های انقالبی خود را اجرا کرد که با         

. تشویق حاضرین روبرو شد                      
پليس سوئد حامی                "فریادهای        

مدام "  تروریستهای اسالمی است        
تکرار می شد و این اعتراض پر                
 .شور تا پنج بعد از ظهر ادامه یافت

 

در دومين روز تجمع، نماینده حزب       
سوسياليستهای عدالتخواه به جمع             
سخنرانها اضافه شد و سخنرانی پر         
شوری در مورد جنایات جمهوری          
اسالمی و لزوم برقرای سوسياليسم         

سخنرانان مختلف با         .  ایراد کرد    
سخنرانيهای خود دولت سوئد و                 
وزارت امور خارجه سوئد را                     

طی این دو روز           .  محکوم کردند   
جوانان پر شور و انقالبی بلندگو در        

دست و بدون انقطاع شعار مرگ         
بر جمهوری کهریزک، مرگ بر        
جمهوری خاوران، مرگ بر                  
جمهوری ضد زن را تکرار می           

 .  کردند

سخنرانان اعالم کردند که این                
مبارزه، مبارزه ای عليه                            
جمهورى اسالمى و در ادامه                  

 نسل   ، زنان  ،مبارزه طبقه کارگر    
جدید و مردم آزادیخواه و برابرى        
طلب ایران عليه جمهورى                       

مبارزه و جنگ ما      .  اسالمى است 
با جمهورى اسالمى سرمایه پایان      

ما نه تنها اجازه نمی       .  نيافته است 
دهيم عامالن و آمران حکومت              

 سال جنایت در این شهر                     31
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١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آقاى کيان ظاهرا این مباحثه که از       
چند "و       "  دو سوال      "دریچه       
خود را کش و قوس             "  یادآورى
 نميتواند به بحثى سياسى و        ،ميدهد

. مفيد براى خواننده تبدیل شود                
روش شما پاخورده است و اگر              
ميخواهيد من وارد بحثى مستدل            
برسر مسائل کمونيسم با شما                    

 بهتر است روشى سياسی و       ،بشوم
 . سالم برگزینيد

 

 :و اما چند نکته

 

به یک قطره       "شما من را             -١
 نه  ،من.  مراجعه داده اید  "  صداقت

شما و نه هيچ مجمع تشخيص                   
دیگرى را براى ارائه کارنامه                

برسميت "  اخالص"و   "  صداقت"
جنبش کمونيستى           .  نميشناسم

جنبشى سياسى است و تاریخ آن             
نقش افراد و احزاب نيز            .  مدون

این تاریخ با احکام              .  همينطور
دلبخواهى و اخالقى و شبه مذهبى        

من از  .  این و آن مخدوش نميشود       
" یک قطره صداقت                 "شما         
شما اگر از سایه بيرون      .  نميخواهم

ساده و   "بيائيد و حرف اثباتى و             
 همه بهتر ميفهمند       ،بزنيد"  روشن
 . چيستعضل واقعى شما که م

  

در پاسخ شما در یادداشت اول          -٢
من آگاهانه در مورد حزب                         

با این   .  چيزى نگفتم  "  حکمتيست"
تان روشن شد که شما       "  یادآورى"

توده .  هدفى دیگر را دنبال ميکنيد       
 بعنوان نوکر و موئتلف                       ،اى

 البته مشخص      ،جمهورى اسالمى  
شما اما توده اى     .  است چه ميگوید  

ما .   پرووکاسيون ميکنيد،هم نيستيد 
. از این ماجراها زیاد دیده ایم                   

 .  این بازیها کهنه است،جناب کيان

  

حال که ناچار شدید لباس                   -٣
را از تنان    "  وکيل مدافع بورژوا   "

درآوردید و صریحا ما را کنار               

 

 بازيهاى کهنه
 پاسخ به مهرداد کيان

 

 سياوش دانشور

حزب توده شریک در جنایت           
 هم      ،بخوانيد"  بى پرنسيپ     "

موضوع و هم موضع سياسى          
کسى .  شما بيشتر روشن ميشود    

که حزب توده را بى پرنسيپ           
ميداند البد پرنسيپهاى                           
خانوادگى و جنبشى با این                   
جریان بورژوا و ضد کارگر            
دارد و گرنه نقدش را به حزب         

تقليل "  بى پرنسيپى   "توده به       
و موضع سياسی   "  هنر. "نميداد

تان در همين یک قلم مقایسه              
نامربوط ما با حزب توده                     

معلوم شد از این         .  روشن شد  
 ،نيستيد"  بيزار"روشها نه فقط     

. هم هستيد "  خبره"بلکه در آن      
 چرا شکسته نفسى ميفرمائيد؟ 

  

" مرغوم"از زبان ما                  -۴
فرموده اید که نميشود منصور        

این یک   !  حکمت را نقد کرد        
. دروغ و تر دستى ناشيانه است     

کمتر کسى در تاریخ چپ ایران      
یافت ميشود که یک صدم                    
منصور حکمت از جانب این و       
آن مورد نقد و عمدتا اتهام و               

. فحاشى قرار گرفته باشد                   
خودش زمانى در یک کنگره           
حزبى در پاسخ به کادرى که            

پيشنهاد ميکرد  "  نشریه داخلى "
اگر کسى     "و سوال داشت               

بخواهد شما را نقد کند کجا باید        
 پاسخ داد سنت ما                ،"بنویسد

 نقد سياسى    ،مبتنى بر نقد است     
 بروید در سایت    ،هم علنى است  

منصور .  روزنه بنویسيد          
حکمت کسى بود که با نقد                    
مستمر دنياى بيرون و جدل               

حتما بی   .  سياسى شناخته ميشد    
خبر نيستيد که در اتهام زنی به        

 از                ،منصور حکمت               
شریعتمداری و جالل طالبانى         
و حجاریان تا سحابى و رئيس          
دانا و ابواب جمعى توده ایسم            
ایران و سران ناسيوناليسم کرد      

حتما خبر    ".  اند"  پيشکسوت"
دارید که انواع مخالفين سياسى       
طيف چپ سنتی در                                 

١٧۴شماره   
 طی این سالها کم عليه          ،اپوزیسيون

منصور حکمت نگفته اند و ننوشته          
حتی برخى شان زیر چادر                .  اند

اسامى یک بار مصرف پنهان شدند         
را با دریدگی به مرز حمله        "  نقد"تا  

 .  شخصى و خانوادگى ارتقا دهند

 

آزادى بيقيد و شرط بيان و نقد را                
این جریان و منصور حکمت به آن           
مملکت آورده و به فرهنگ سياسی          

شما حتى به        .  تحميل کرده است       
اندازه یک وکيل بورژوا و یک                   
مورخ بازاری هم انصاف ندارید و          

. به حقایق تاریخى پایبند نيستيد                   
دشمنان کمونيسم که جاى خود                     

 اما در ميان مخالفين سياسی          ،دارند
کمونيسم کارگری یک رگه سنگين          

 ذهنيت پسا              ،هاى سياسى      "نقد"
استالينى و پسا جنگ سردى است             

 از  ،"کيش شخصيت "که با انتساب      
زمانى که منصور حکمت زنده بود         

 تالش ميکند تصویرى           ،تا امروز   
کاذب و شبه مذهبى به این جریان و          
مدافعينش منتسب کند تا حرفهاى               
پخمه و نقدهاى شبه دمکراتيکشان           

توجيه "  کمونيسم"را زیر عنوان           
 اگر چيزى در چنته                 ،شما.  کنند

تان در نقد دیدگاههاى       "  کمونيستى"
. حکمت دارید این گوى و این ميدان        

اگر حرف مستدل و سياسى براى              
زدن داشتيد من شخصا بحث را با             

حاال اگر عقایدتان    .  شما ادامه ميدهم   
کنيد "  تيمم"به شما ميگوید که قبلش        

آن "یا وضو بگيرید تا در مورد                  
 مسئله من      ،چيزى بگوئيد  "  مرحوم
اما . امر خصوصى شماست        ،نيست

 ،اگر به این روش سبک ادامه دهيد         
  .من بحثى با شما ندارم

 

به نظر ميرسد شما مسئله اى                -۵
لحن .  شخصى با على جوادى دارید       

. تان مملو از کينه و نفرت است                  
مرشد "کمونيسم با سنت زورخانه و       

این ادبيات    .  سنخيت ندارد   "  اعظم
عقبمانده و مربوط به دوران کاله              

از شما که البد          .  مخملى ها است      
 و از خود راضى     ،ندارید"  کبر سن "

 اگر با منصور حکمت و        ،هم نيستيد 
 و به خودتان هم            ،ما مسئله دارید     

 اما انتظار ميرود     ،احترام نميگذارید 
به مخاطب و خواننده مطلبتان کمى          

باشد، ميدانم دنيای     .  احترام بگذارید  
ویرچوال است و گوینده معلوم                    

اما رعایت حداقل ها       .  نيست کيست  
کجا رفته است؟ شما نميتوانيد از                

اختالفات ما این سو استفاده را               
ما دست تان را خواندیم و          .  بکنيد

. چنين اجازه اى را نخواهيم داد            
انصافا اگر از انگشت شمارى               

 ،فاالنژ و تحریک شده بگذریم              
عمده رفقاى سابق ما در حزب               

کمونيست "و حزب    "  حکمتيست"
این روحيات را بروز       "  کارگرى

على جوادى فردى          .  نداده اند    
سياسى با پرونده روشن و قابل              

اگر نقدى به حرف    .  ارزیابى است 
و سياست او دارید راهش اینست          
که مثل یک انسان متمدن قلم دست  

مردم .  بگيرید و نقد سياسى کنيد         
. شعور و قدرت تشخيص دارند            

اگر حقيقتى در حرفهایتان باشد             
حتما اول مورد توجه خود على             

 . جوادى قرار ميگيرد

  

در مورد انشعاب در حزب              -۶
کمونيست کارگرى و همينطور            

 ما حرفمان را زده         ،پروژه اتحاد  
هشت سال از اولى و سه سال        .  ایم

از دومى گذشته است و امروز               
هر یک در مکان و موقعيت                     
سياسى متفاوت و متمایزى قرار          

 و  ،تنها کسانى عالقه دارند    .  دارند
 زمان را         ،یا آگاهانه ميخواهند        

عقب ببرند که یا معضلى با کل               
پدیده کمونيسم کارگرى دارند و یا       
در بهترین حالت همانجا یخ زده            

نتایج سياستهاى هر جناح و          .  اند
گروهبندى عليرغم هر اشتباه این        
و آن امروز روشن و قابل مشاهده       

شما بفرمائيد در این ميان در         .  اند
کدام صندلى نشسته اید و درد                  

 واقعى تان کدام است؟

   

نو "ميدانم در دنياى امروز              -٧
اگر .  ارج و قرب دارد       "  اندیشى

حکمت به موج تسليم به راست              
تاچریستی و ریگانيستى و تبرى          

در خلوت ندامت          "از انقالب          
 ،"اطالق کرد      

١٣صفحه   



 صفحه                                                                  يک دنياى بهتر 

این را هم گفت که در این دنيا که نزاکت سياسى                 
"،حکم ميراند   . معادل بهترى است     "  نو اندیشى   

و "  نادم"حکمت به کمونيستها با هر روایتى                     
 ، مثل بسيارى دیگر   ،شما.  کار اطالق نکرد  "  توبه"

پشت کامپيوترتان ميتوانيد با هر ادبياتى به هر                   
. کنيد"  فتح"جنگى بروید و قبل از خواب قله ها را   

اما بدانيد اگر ميخواهيد بعنوان انسانى معرفه                     
 ،مسئوليت سياسى حرفهایتان را بعهده بگيرید                  

آنوقت باید قبل از نوشتن هر ناحقى دو بار فکر                  
 .کنيد

  

و باالخره من در مورد تزهاى بنيادى حزب                 -٨
حرف زدم و نه تزهاى خودم در                "  حکمتيست"

 شاید از سر عصبانيت یا           ،شما.  مورد این حزب    
 این را وارونه فهميده اید      ،همخوانى با آن مضامين   

و یا ترجيح دادید با وارونه کردن آن دست به                       
حاال روشن است که      .  تحریک غير سياسی بزنيد     

 و پشت جوابيه       ،ميکند"  سياست بازى  "چه کسى     
 قایم ميشود   ،حزبى که ما ميدانيم چگونه سرهم شد        

تا دو فحش به ما بدهد و بين ما و حکک و حزب                 
و تصویر جعلى دادن از منصور              "  حکمتيست"

البته وکيل  "  حکمتيست"حزب  .  حکمت مانور بدهد  
آنها اگر    .  مدافع ناشى اى مثل شما نياز ندارد                  

حرفى براى زدن داشته باشند البد تا حاال زده اند              
این شما هستيد که معلوم      .  و یا در آینده خواهند زد      

نيست چه ميگوئيد و این بازى نخ نما را شروع                  
 کمى جدى    ،دوره اینکارها گذشته است     .  کرده اید 
 .     باشيد

 

 ٢٠١٠ اکتبر ٢٠
 

 آزادى بيانسایت 

 "حکمتيست"تزهای بنيادی حزب  *

 دو سوال از سياوش دانشور *

 پاسخ به دو سوال *

 چند یادآوری کوتاه به سياوش دانشور *

 

 بازيهاى کهنه 
 ...پاسخ به مهرداد کيان 
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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 
 

 به وقت ٩برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى هر شب ساعت ” صداى کمونيسم کارگرى“
. تهران از کانال راديو يک دنياى بهتر پخش ميشود  
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 زندانى سياسى آزاد ،کارگر زندانى
 !بايد گردد
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 بدون ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
” خطر“ بدون ،اميد سوسياليسم

! به چه منجالبى تبديل ميشود،سوسياليسم  
 منصور حکمت

 

شورا مجمع 
!عمومى دائر است  



١۴صفحه                                                                  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                            

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

پاسحگویی به فشار پائينى ها           
از جانب باالئى ها است که به          
سهم خود به جدال درون                      
حکومتى برسر کنترل اوضاع       
و نفس بقاى حکومت دامن                 

جمهوری اسالمی نه         .  ميزند
ميخواهد و نه ميتواند این                     

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

١٧۴شماره   
رژیمشان را در تحميل فقر و فالکت       

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

 .تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و         -۴
جنبش سوسياليستى طبقه کارگر،             
نظام سرمایه داری را مسبب مستقيم       
فقر و فالکت و بيکارى و گرانى و            
گرسنگى و مصائب اجتماعى ناشى        

رژیم اسالمى،       .  از آن ميداند            
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى            

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى         
است که بر تمام امکانات جامعه                 

مساله این نيست     .  چنگ انداخته اند    
" مافياى اقتصادى        "که گویا                  

نميگذارد دولت کارش را بکند و               
. نتيجتا این وضعيت پيش آمده است        

این حکومت مافيایی سرمایه و                    
سران رژیم   .  اسالم در ایران است       

اسالمی خود از بزرگترین سران              
. مافياى اقتصادى در ایران هستند            

کارگران و مردم گرسنه دراین                   
جدال نباید به دنبالچه کشمکش و                
رقابت بخشهاى مختلف سرمایه                 

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

 و بر مطالبات و                     ،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 در مقابل آن ارائه          

واقعيت اینست که شورش        .  دهند
عليه فقر و گرسنگى، بدون                      
سازمان و بدون رهبرى و بدون           
تشکل و آمادگى و افق روشن                  

 به   ،سياسى در مقياس سراسرى        
تحرک و اعتراضى کور تبدیل             

نتيجه چنين وضعيتى،          .  ميشود
عليرغم حقانيتى که دارد،                         

ارکان .  سرکوب و شکست است       
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        
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 پاسخ بيانيه حقوق بشر
 ...به تبعيضات شنيع طبقاتی چيست

١٧۴شماره   

کارگری با این امکانات محدود می توانند دانش آموزان را با                                   
مانيپوالسيون به جبهه مبارزه ضد دولتی بکشانند، چرا ایدئولوگ های           
دولتی و سيستم با اینهمه مهارت و تجربه و امکانات وسيع قادر نيستند              

 آنها را عليه مبارزه کارگران متقاعد کنند؟

 

بورژوازی دارد فقر و    .  نبرد طبقاتی در اشکالی عيان در جریان است        
فالکت وسيعی را بر اکثریت مردم تحميل می کند؛ دارد هزینه بحران               
سرمایه داری را به دوش طبقه کارگر می اندازد؛ دارد سفره بی رمق               
کارگران و زحمتکشان را خالی تر می کند؛ و طبقه کارگر در اشکال                

ایدئولوگ های بورژوازی دارند به        .  مختلف به مقابله برخاسته است       
انحاء مختلف در مقابل رشد جنبش کمونيستی و بميدان آمدن آلترناتيو               

زمان آن رسيده است که جنبش        .  کارگری جامعه را واکسينه می کنند       
کمونيسم کارگری بسيج و سازمان یابد و آلترناتيو یک دنيای بهتر را                 

  *.در مقابل جامعه قرار دهد

ایجاد شبکه هاى متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد چنين                      
باید در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر و                 .  استراتژی و سياستی است      
 .فالکت اقتصادی برافراشت

 

 رهبران   ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى توجه پيشروان طبقه کارگر                  -٧
 فعالين اردوى آزادى و برابرى و رفاه را به           ،سوسياليست و کمونيست طبقه   
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه کارگر        .  این اوضاع خطير جلب ميکند      

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 

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

 

 "  حکومت کارگری، برابری،آزادی"
 

را بعنوان شعاری که به سادگی و دقت چکيده اهداف                      "   حکومت کارگری    ، برابری  ،آزادی"کمونيسم کارگری شعار        اتحاد   حزب   
 : در مرکز آموزش و آژيتاسيون خود قرار ميدهد،سوسياليستی کارگری را بيان ميدارد

 
در اين شعار از دمکراسی فراتر ميرود و بيان کلی و چکيده ای از مفهوم رهايی طبقه کارگر و اقشار تحت ستم و                         "  آزادی" معنای    -١

استثمار از چنگال مجموعه قيد و بندهای اسارت آور طبقاتی و نهادهای اجتماعی، سياسی و فرهنگی سرکوبگرانه جامعه بورژوايی                            
 .است

 
در اين شعار به معنی برابری اجتماعی و اقتصادی ايست که با الغای مالکيت خصوصی بر وسائل توليد و مبادله و                                    "  برابری"  -٢

از اينرو به برابری حقوقی انسانها منحصر نيست و      " برابری"اين . برقراری مالکيت و کنترل اجتماعی بر آن، در جامعه برقرار ميشود 
 .گويای برابری واقعی آنها در جامعه سوسياليستی است

 
حکومت کارگری يعنی پايان دادن به دولت به           .  بيان فشرده ای از نظام سياسی در جامعه سوسياليستی است             "  حکومت کارگری " -٣

حکومت کارگری، تضمين کننده لغو       .  عنوان ابزار حکومت طبقه سرمايه دار، يعنی پايان دادن به دولت مافوق مردم بورژوايی است                      
مالکيت خصوصی، کار مزدوری، و ارتش حرفه ای و بوروکراسی دولتی، و ضامن شرکت مستقيم همه مردم در ارگانهای حاکميت و                            

 .دخالت مستقيم در تعيين سرنوشت خود و جامعه ميباشد

 

را از سايت کنترل کارگرى کتاب 

! حزب دريافت و توزيع کنيد  
 آزادى زن معيار 
! آزادى هر جامعه است  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اکتبر کارگران      18روز دوشنبه      
راه آهن بلژیک دست به اعتصاب        
زدند و تردد مردم و کاال در                       
بلژیک را با یک اختالل بسيار               

کارگران به   .  جدی مواجه ساختند    
خصوصی کردن بخش                                
ترانسپورت کاال و عدم پرداخت           
پاداش لکوموتيو رانان که از سال        

 وعده داده شده، اعتراض           2008
 .داشتند

  

حمالت بورژوازی و دولت های          
آن به معاش و حقوق مردم با                     
مقابله و اعتراض کارگران و                  
مردم در گوشه و کنار اروپا                      

این دوره برای اروپا    .  مواجه است 
. و کل جهان دوران ساز است                 

بحران عميق و گسترده سرمایه             
داری جامعه را در یک موقعيت            

بورژوازی .  خطير قرار داده است    
و طبقه کارگر در مقابل هم صف           

در این ميان         .  آرایی می کنند        
تبعيضات و اختالفات طبقاتی و             
ایدئولوژی حاکم که از این                         
مناسبات دفاع می کند، بشکل                  

. عيان تری آشکار می شود                      
توهمات به دموکراسی برمال می         

اعتماد به سيستم سرمایه           .  گردد
داری و دموکراسی متزلزل شده           

اکنون بيش از هر زمانی،          .  است
دنيا به بميدان آمدن آلترناتيو                     
کارگری، کمونيسم کارگری و               

 .سوسياليسم نيازمند است

  

در دوسال اخير که بحران سرمایه       
داری سياست های اضطراری را        
در دستور دولت های بورژوایی           
قرار داده است، نابرابری طبقاتی        
نظام سرمایه داری بشکلی زننده           

سال پيش که         .  عيان می شود        
ای آی   "شرکت بيمه بين المللی            

به بحران ورشکستگی             "  جی
رسيد، دولت آمریکا ميليون ها               

  ،ستون آخر
 

 پاسخ بيانيه حقوق بشر
 به تبعيضات شنيع طبقاتی چيست؟

 

 آذر ماجدی

دالر برای نجات این شرکت             
مدیریت این      .  پرداخت کرد     

کمپانی پس از دریافت این مبلغ       
اولين اقدامی که در دستور                 
گذاشت پرداخت پاداش مدیریت    

" اسپای"سفر به یک              !  بود
لوکس و مجلل در اروپا برای          
کل مدیریت و صرف چندین             
ميليون از پولی که دولت                     
صرف نجات کمپانی کرده بود،     
آه از نهاد مردم آمریکا بلند                 

این اقدام وقيحانه ای آی         .  کرد
. جی بدون هيچ تنبيهی گذشت         

پاداش مدیریت برای به                        
ورشکستی کشاندن کمپانی               
صرف استراحت آنها در یک          

 .هتل لوکس و مجلل شد

 

اما در گوشه و کنار اروپا                    
کارگران برای دریافت حقوق         
شان مشغول اعتراض و                      

مورد لکوموتيو   .  اعتصاب اند  
رانهای بلژیک تنها یک نمونه        
از تبعيضات شنيع و وقيحانه            

این .  سرمایه داری است              
کارگران در شرایط سخت کار       
می کنند اما برای دریافت                    
پاداشی که دو سال پيش قولش          
را گرفته بودند باید دست به               

 . اعتصاب بزنند

  

در حالی که تمام دولت های               
اروپایی دارند حق بازنشستگی      
را کاهش و سن بازنشستگی را       
افزایش می دهند، و حتی در              
مقابل اعتصاب و تظاهرات              
ميليونی کوتاه نمی آیند،                        
مدیریتی که در زمان از هم                
پاشيده شدن کمپانی ها و بانک         
ها و ورشکستگی آنها بر                     
مصدر امور بوده اند، با                       
دریافت ارقام نجومی حق                   
بازنشستگی از کار برکنار می       

١٧۴شماره   

ليست تبعيضات بلند باال               .  شوند
باید از مدافعين بيانيه حقوق          .  است

بشر پرسيد، این بيانيه در مقابل                   
اینهمه تبعيضات زننده و شنيع در             

 مهد دموکراسی چه می گوید؟ 

 

 دفاع ايدئولوژيک از فقر و تبعيض 

رسانه ها و دار و دسته متخصصين         
براه افتاده اند تا تمام این فقر و                       
فالکت، حذف حقوق پایه ای مردم،          
تبعيضات وقيحانه ميان طبقه                       

. سرمایه دار و کارگر را توجيه کنند       
به هر حيله ای متوسل می شوند تا             
این تبعيضات را تحت سيستم                       

مقوله .  دموکراسی موجه جلوه دهند     
بيش از هر زمانی مورد              "  ملت"

کشور دچار  :  استفاده قرار می گيرد    
باید "  ملت"بحران شده است و                

چاره ای جز فداکاری     .  فداکاری کند 
پول .  و از خودگذشتگی وجود ندارد     

بپذیرد که هيچ      "  ملت"باید   .  نيست
راه دیگری جز پذیرش این فداکاری       

و .  برای نجات کشور وجود ندارد         
را کمی خراش     "  ملت"وقتی مقوله     

می دهيم، معلوم ميشود که این                     
یعنی کارگران و                       "  ملت"

خاصيت ناسيوناليسم      .  زحمتکشان
بعنوان یکی از ارکان اصلی                         
ایدئولوژی بورژوایی بخوبی در پی       
دفاعيات ایدئولوگ ها از اقدامات              

 .دولت و سرمایه آشکار می شود

 

زمانی که بر مبنای استدالل                           
خودشان در دفاع از دموکراسی،              

دموکراسی بر رای اکثریت تکيه           "
مورد فرانسه را که دو سوم           "  دارد

مردم موافق اعتصاب و اعتراض و        
مخالف دولت هستند را در مقابلشان        

این : "قرار می دهيم، پاسخ می دهند      
دموکراسی است، رفراندوم که                  

نمی شود در هر مورد                  .  نيست
 "!رفراندوم برگزار کرد

یکی از جالب ترین ترفندهای                 
ضد   -ایدئولوژیک ضد کارگری       

کمونيستی را در رادیوی رسمی          
ظرافت ماهرانه ای   .  فرانسه شنيدم 

که در این ترفند بکار رفته بود،             
هفته پيش در       .  حيرت آور بود      

اولين روزی که حدود سه ميليون        
و نيم نفر به خيابان ها آمدند و                  
دانش آموزان و دانشجویان نيز             
دستجمعی به تظاهرات پيوستند،         
پس از پخش خبر اعتصاب و                  
تظاهرات و یک برنامه ده دقيقه            
ای بحث در مورد اعتصاب،                  
رادیو یک برنامه نيم ساعته در             
مورد شوستوکوویچ، موسيقيدان         
روسی در زمان استالين پخش               

 . کرد

 

از برخورد منفی استالين به                     
شوستوکوویچ گفت و در این ميان       
اعالم کرد که سليقه لنين در مورد        
موسيقی و هنر بسيار محافظه کار      

این برنامه بيشتر راجع  . بوده است 
به سانسور هنر در زمان استالين         
و بلشویک ها بود تا در مورد                  

همين برنامه    .  موسيقيدان مزبور   
نشان می دهد که بورژوازی                   
چگونه از پتانسيل انقالبی طبقه            
کارگر و از خطر انقالب کارگری      

 .در هراس است

 

دستگاه ایدئولوژیک بورژوازی         
که با وسيع ترین امکانات و                      
باشکال مختلف مشغول شستشوی      
مغزی مردم و مانيپوالسيون                   

ایدئولوژیک بنفع          –سياسی        
سرمایه و دولت بورژوازی است،     
رهبران اتحادیه های کارگری را        
به مانيپوالسيون سياسی دانش               

یک دفاع   .  آموزان متهم می کند       
معلوم نيست اگر           !  مستاصالنه

رهبران 
١۵صفحه   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


