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  سياوش دانشور 

 

 

 کارگران فرانسه 
 ! راه را نشان داده اند

 

اجراى طرح ضد کارگرى حذف سوبسيدها بطور خزنده          
قيمت .  هزینه برق بيش از دو برابر شد      .  شروع شده است  

دولت اسالمى تنها با حذف     .  نان بزودی چند برابر ميشود    
در مملکتی که    .  سوبسيد نان چند ميليارد به جيب ميزند           

نان جزو اصلی غذای مردم محروم است، معنی عملی                
رشد سرطانی قيمت نان چيزی جز تحميل گرسنگی شدید          

افزایش قيمتها اما در حد اعالم نرخ آزاد اوليه آن            .  نيست
آزاد شدن قيمت سوخت و حاملهای انرژی و             .  نمی ماند 

 در   ،لذا باال رفتن هزینه حمل و نقل و اجاره و غيره                       
حلقه .  تعيين هزینه های تمام شده کاالها محاسبه ميشوند            

های زنجيره اى اقتصاد نهایتا نرخ ارائه کاالها را در                   
بازار به حد بسيار باالتری از وعده های افزایش قيمتهاى          

و اینها برای جيب خالی           .  کنونی رژیم اسالمى ميبرد        
. است"  ریاضت اقتصادی "کارگر و زحمتکش بيشتر از        

نام واقعی تر این سياست در ایران، که ناف نرخ                                
دستمزدها را چند مرتبه زیر خط فقر بریده اند، انهدام                   

 . اقتصادی خانواده کارگری است

 

ميلتون فریدمن مرده است اما شاگردان او در حکومت                
در اروپای   .  اسالمى و اپوزیسيون بورژوائى زنده اند            

غربی و آمریکای شمالى اجرای سياستهای صرفه جوئی         
اساسا با انجماد و کاهش دستمزدها، زدن دستاوردهای                
طبقه کارگر در قلمرو حقوق کار و قراردادها، و زدن                  

در کشورهائی مانند ایران     .  خدمات اجتماعی پيش ميرود    
که این حقوق اساسا وجود ندارد و اقتصاد سرمایه داری             
متکی بر استثمار شدید نيروی کار ارزان و درجه ای                   
سوبسيد دولتی برای کاالهای اساسی است، تنها راه                       

سرمایه براى صرفه جوئى حذف           
٢صفحه   

 يادداشت سردبير

 اعتراض کارگران شرکت جنرال مکانيک
 !عقب نشينی کارفرما

 

 جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه
 ابطال تزهای ضد مارکسيستی

 

 ٣صفحه آذر ماجدی                                                    

 

 راه حل مردم ايران استکمونيسم   
 

 ٩صفحه جمال ارژنگ                                                                          

 

 کارگران 
 شرکت گلديران

  دستمزدهای معوقه،اخراج

 

  سياست کشتار جمعى،فقر
 

 ٧صفحه مهدى طاهرى                                                

 کارگران راه آهن تهران
 " ما بايد از کارگران فرانسه ياد بگيريم"

 

 ،خيزش توده ای مردم
 !شکست استراتژيهای راست

 

 ۵صفحه على جوادى                                                  

 

 بی مثما است" به پيش"
 !وصف حال تر است" به پس"

 

 ١٢صفحه آذر ماجدی                         



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سوبسيدهای دولتی و تعميق                      
اگر در      .  بردگى کارگر است          

انگلستان و فرانسه راستهائی چون     
کامرون و سارکوزی مجری این          
سياستها هستند، در ایران اسالم             

این بار را    "  آیت اهللا فریدمن   "زده  
نسخه یکی است،      .  بدوش ميکشد  

هدف یکی است، تفاوتی اگر هست      
در موقعيت حکومتهای سرمایه            
داری و تاثيرات این سياستها بر             
زندگى بالفصل طبقه کارگر در            

 .  هر کشورى است

 

فرانسه در تب اعتصاب و                          
اعتراض ميليونها کارگر و انسان        
شریف عليه تصویب قوانين جدید         

در ایران اما هيئت                .  ميسوزد
حاکمه اسالمی در وحشت پاریس        

در فرانسه     .  شدن تهران است         
در پس    "  عقالی هيئت حاکمه       "

اعتراضات کنونی تهدید عبور از        
مرزهای قانونی و پارلمانی و                 

آخر .  رادیکاليزه شدن را ميبينند         
در تاریخ آن کشور تجربه کمون            

. پاریس و چند انقالب وجود دارد         
در ایران اما قانون و چهارچوب           
قانونی ویژه اهل بيت خانواده                  
اسالميون و اپوزیسيون مجاز و            

اگر تجربه فرانسه     .  مجيزگو است  
 کار   ،در ایران بدست گرفته شود        

به همين  .  رژیم اسالمی تمام است     
دليل همه نيروهای سرکوبگر                 
بسيج شده اند تا به پيشواز ظهور            
امام زمان سرمایه، آیت اهللا                        

شورای امنيت     .  فریدمن، بروند    
ملی و وزارت اطالعات و سپاه و         

. ناجا و اوباش همه بخط شده اند             
اگر در تبليغات براى جنگ عليه           
آمریکا و اسرائيل خط و نشان                  
ميکشند، در دنيای واقعی اما، در          
خيابانها و محالت و مراکز                       
صنعتی صف آرائى کرده اند و              
هر روز خبر سنگر بندى                            
نيروهایشان را در جنگ عليه                 

 . طبقه کارگر به رخ ميکشند

 

این شبح کمونيسم و اعتراض                  
رادیکال کارگری است که عصاره     

 

 کارگران فرانسه 
 ... راه را نشان داده اند

قدرت سرمایه و اسالم در                   
ایران را درهم فشرده و به                  

این وحشت  .  صحنه آورده است  
باالئی ها از سونامی قدرت               
پائينی ها است که ارتش اسالم         

بسيج کرده     "  کفر"را عليه         
شناعت سرمایه و اسالم      .  است

در ایران لخت و عور مقابل              
اگر .  چشم طبقه کارگر است         

طبقه کارگر ایران یک دهم               
آزادی و تشکل طبقه کارگر              
فرانسه را داشت، امروز اینها         

با اینحال      .  سر کار نبودند          
حکومت اسالمی ميداند که                
اختناق نميتواند ضامن سکوت       
طبقه کارگر و تداوم                                
دیکتاتوری عریان سرمایه                

رژیم اسالمی ميداند که        .  باشد
جامعه ملتهب و آماده انفجار             
است و این یکی با دعوای                   
برادران قاتل شان برسر سهم           
قدرت سياسی و اقتصادی و              

 . بقاى نظام تفاوت دارد

 

اگر مردم ایران قرار است از           
تجربه ای بياموزند، فرانسه              

روشهای .  بهترین نمونه است      
طبقه کارگر فرانسه، زنجيره           
اعتصابات، اقدامات متحدانه           
زنان و جوانان، متکى شدن به         
سنت عمل مستقيم و ابتکارات         
توده ای، اتحاد و همبستگی                
وسيعی که دنيا را به تحسين               

١٧۵شماره   
واداشته و کل سيستم تبليغات                        

 و   ،عوامفریبانه دولتی را فلج کرده        
روشهای رادیکالی که از چهره                  
واقعی دمکراسی غربی نقاب                      

طبقه کارگر فرانسه     .  برکشيده است  
 .  راه را نشان داده است

 

رویدادهای فرانسه خبر خوشی                  
برای سينه چاکان دمکرات جهان             

ضد "سومی و اسالم زده و                             
این جماعت هرچه      .  نبود"  خشونت

بخود بپيچند و بگویند هنوز در                    
فرانسه کهریزگ نداریم، از این                 

وقعيت نميتوانند فرار کنند که با                  
تئوری آنها کارگران فرانسه باید               

عليه قانون ضد کارگری          "  قانونا"
سارکوزى و بورژوازى اقدام                     

اینجا دیگر حناى                   .  ميکردند
اینجا دیگر  .  قانونگرائى رنگ ندارد   

نميتوان ولتر بيچاره را گروگان                
اینجا .  گرفت تا از آخوند دفاع کرد         

دیگر نميتوان عليه انقالب رجز                 
. خواند تا ارتجاع را تطهير کرد                

دمکراسى در مهد آن با تناقضات              
خرد کننده روبرو است و ناچار شده        
پليس و نيروى سرکوب را در دفاع          
از سرمایه و عليه طبقه کارگر به               

کارگران فرانسه  .  خيابانها بفرستد 
اگر نتوانند بدليل کمبودها و                     
محدودیتهای فعلی این مبارزه را         
با تکرار الگوی کموناردها به                
پيروزی برسانند، در ایران تکرار     
چنين واقعه ای ضرورتا چنين               

در .  سرنوشتی نخواهد داشت           
ایران بدست گرفتن تجربه فرانسه      
در اولين گام به سقوط دولت                    

 .   اسالمى منجر ميشود

 

طبقه کارگر و رهبران کارگری،        
الیه فعالين و سازماندهندگان                  
رادیکال جنبشهای اجتماعی                   
برابری طلب و ضد تبعيض باید           

در دنيای    .  بسرعت آماده شوند       
امروز، عليرغم تفاوتها، سرمایه        
کمابيش مسير واحدی را ميرود و       

. از الگوهای واحدی تبعيت ميکند      
جنبش ضد سرمایه داری طبقه              
کارگر، جنبش کمونيستی                          
کارگری، جنبش رفع تبعيض نيز        
باید از الگوها دنيای امروز و                 

امروز .  تجارب انقالبی بهره گيرد   
بيش از هر زمان، با فرض                       
ایستگاههای سياسی مختلفی که            
ميتواند روند پيچيده اوضاع پيش         
پاى ما بگذارد و باید برای آن                  

 این نهایتا تقابل راه           ،آماده باشيم  
حلهای اجتماعی و طبقاتی چپ و         
راست است که سرنوشت آتی                

دوره .  جامعه را رقم ميزند                 
اصالح طلبى اسالمى و مدنى                

. چيگرى آخوندى تمام شده است          
دوره انتخابهاى سرنوشت ساز و         

در .  تاریخساز فرا رسيده است          
ایران بویژه آزادی از فقر و                     
اختناق و ارتجاع اسالم و                           

 تنها از مسير یک انقالب       ،سرمایه
. رهائی بخش کمونيستی ميگذرد        

دنيای امروز بيش از هر زمان به        
 . *انقالب کارگری نياز دارد

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
”  بدون خطر،بدون اميد سوسياليسم

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
منصور حکمت!                      ميشود  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

الیحه افزایش سن بازنشستگی در       
فرانسه به مراحل پایانی تصویب          

ظرف امروز و فردا     .  رسيده است 
قرار است که الیحه به تصویب دو   
مجلس برسد و سپس به امضای             

اعتراضات در مقابل      .  سارکوزی
مجلس دیروز و امروز ادامه                   

دیروز، سه شنبه،        .  داشته است   
دانش آموزان و دانشجویان در               
پاسخ به فراخوان اتحادیه های                

سمعک هایتان  "کارگری، با شعار    
در مقابل مجلس    !"  را روشن کنيد   

برخی از      .  تجمع کرده بودند          
پاالیشگاه ها سر کار باز گشته اند         
و برخی دیگر هنوز در اعتصاب         

کارگران بخش     .  بسر می برند        
شهرداری شهر مارسی بدستور            

. دولت دیروز به سر کار بازگشتند     
ظرف دو هفته اعتصاب بيش از            

 هزار تن آشغال در خيابان                 10
های مارسی جمع شده بود،                       

بدليل خطرات            "شهرداری            
به کارگران دستور           "  بهداشتی

 .بازگشت به کار داد

  

بنظر نمی رسد که کارگران و                 
ميليون ها نفر از مردم زحمتکش          
فرانسه بتوانند این الیحه را عقب          

اعتصاب و جنبش                 .  بنشانند
اعتراضی مومنتوم اوليه خود را          
از دست داده، اما هنوز ادامه                    

کارگران اعتصابی              .  دارد
پاالیشگاه ها اعالم کرده اند که در        
صورت لزوم تا کریسمس به                   
اعتصاب ادامه ميدهند و تاکيد                 
کرده اند که آغاز کار در برخی از    
پاالیشگاه ها بهيچوجه نشان تفرقه       

تصویب این  .  ميان کارگران نيست  
الیحه برای دولت دست راستی              
سارکوزی یک آزمون مهم طبقاتی     

 . است
 

اما آیا تصویب این الیحه را باید             
بعنوان شکست طبقه کارگر                     
فرانسه تلقی کرد؟ دستاوردهای            
 این جنبش وسيع اجتماعی چه بود؟

 

 جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه
 ابطال تزهای ضد مارکسيستی

  

 آذر ماجدی

حقيقت جان سخت و ابطال                
تئوری های ايدئولوگ های              

 سرمايه

در دو دهه اخير، بورژوازی،         
چه ليبرال و چه دست راستی،         
و همچنين برخی از اقتصاد               
دانان باصطالح مارکسيست            
مکررا به کاهش نقش و تعداد           
طبقه کارگر در جوامع سرمایه      
داری، با توجه به تحوالت                  
تکنيکی و گلوباليزاسيون، تاکيد    
می کنند و هر یک به سبک                
خود به نفی اهميت و جایگاه              

" دمده شدن  "مبارزه طبقاتی و       
مقوله انقالب کارگری می                 

ظاهرا، بدنبال تحوالت      .  رسند
تکنولوژیک، کارگر دیگر آن         
جایگاه اساسی را در اقتصاد             

ظاهرا، سود و       .  جامعه ندارد   
بحران و نرخ استثمار و کاهش       
نزولی نرخ سود یا مقوالتی               
کهنه اند و یا دیگر ربطی به               
کار مزدی و فروش نيروی               

 . کار ندارند

  

طنز جالب اینجاست که                        
سارکوزی پس از قدرت یابی،        
قوانينی را با هدف محدود                   
کردن قدرت اتحادیه ها                         
تصویب و سپس با تمسخر و             
استيضاح اعالم کرد که                        
اعتصابات کارگری دیگر قادر      
نيستند خدمات در جامعه را               

جنبش اجتماعی ای   .  مختل کنند 
که در چند هفته اخير فرانسه             
را تکان داده است، لبخند                     
استيضاح را بر لبان سارکوزی     
و تمام نمایندگان سرمایه                      

این جنبش      .  خشکانده است     
اجتماعی به رهبری کارگران،      
تئوری های ایدئولوگ های               
بورژوایی، سخنگویان و                    
نمایندگان سرمایه و تئوریسين        
های باصطالح مارکسيست در      
مورد اهميت و جایگاه طبقه              
کارگر و مبارزه طبقاتی را به          

١٧۵شماره   

ميان آشغال های انبار شده در                      
خيابان های اعتصاب زده فرانسه             

 .پرتاب کرد

 

دو هفته اعتصاب زیان وسيع مالی           
به سرمایه داران وارد کرده است،           
زندگی را تقریبا در جامعه مختل               
کرده است، فقط در یک شهر بيش            
از ده هزار تن آشغال در خيابان                  

این .  تلمبار کرده است و قس عليهذا       
واقعيت را باید در مقابل                                   
اقتصاددانان و ایدئولوگ ها قرار              

وزیر مالی فرانسه مجبور شد          .  داد
اعتراف کند که اعتصاب، روزانه           

 ميليون یورو به          400نزدیک به       
زیان وارد می        "  اقتصاد فرانسه   "

البته بدنبال آن کوشيد که                   .  کند
کارگران را مسبب ویرانی سرمایه         

جالب .  داران کوچک و متوسط بنامد    
اینجاست که در تمام دوران                           

 –اعتصاب، جنگ تبليغاتی                           
ایدئولوژیک بورژوازی و دولت              
اش عليه اعتصاب، کارگران و                  
اتحادیه ها دائما در جریان بوده                   
است؛ اما عليرغم این جنگ                          
تبليغاتی، اعتصاب، پشتيبانی حدود        
دو سوم مردم فرانسه را با خود                   

 .داشته است

  

این یک واقعيت عظيم و مهم طبقاتی     
طبقه کارگر فرانسه موفق شد      .  است

که پس از دو دهه حمالت عنان                   
گسيخته بورژوازی، دگر بار در               
یک جنبش اجتماعی وسيع در                     
جایگاه رهبری جنبش اجتماعی در         
دفاع از حقوق و رفاه انسانی عروج        

ظرف دو سال اخير، بحران            .  کند
عميق جهانی سرمایه داری و                      
مبارزات کارگری، بویژه جنبش              
اخير در فرانسه حقيقت پایدار                      

" مانيفست کمونيست   "و    "  کاپيتال"
را در مقابل چشمان ترسان                            

. بورژوازی جهانی قرار داده است        
در فرانسه، هر دو سوی این نبرد              
طبقاتی به اهميت این دور اخير از            

و از این رو است      .  مبارزه واقف اند  

که هر دو سو می کوشند تا آخرین        
 .نفس به جنگ ادامه دهند

 

 دستاوردهای جنبش اعتصابی

ممکن است که جنبش اعتصابی           
اخير در فرانسه در اهداف                        

. بالفاصله اش شکست بخورد               
زیرا شکست در مقابل این نبرد             
وسيع و توده ای برای بورژوازی       
فرانسه معنایی بسيار وسيعتر از          
الیحه مورد بحث دربر خواهد               
داشت و لذا مصمم به تصویب این       

اما جنبش کارگری و     .  الیحه است 
طبقه کارگر فرانسه با این حرکت       
قابل تحسين موفق شد که موقعيت        

. خود را در جامعه دگرگون کند           
موفق شد که به پيشتاز مبارزه                
برای رفاه و عدالت اجتماعی بدل        

موفق شد که پشتيبانی وسيع      .  شود
و توده ای اکثریت مردم فرانسه            

این یک    .  را پشت خود بياورد          
دستاورد مهم برای جنبش                         
کارگری و چپ و کمونيسم نه تنها       

. در فرانسه، بلکه در اروپا است          
این دستاوردی مهم و با ارزش               
است و باید بر اساس آن دست                 
بکار ساختن یک جنبش وسيع                

 .کارگری شد –کمونيستی 

 

مساله اینجاست که مبارزه برای          
آزادی، برابری و رفاه در فرانسه       
به سد توهمات رفرميستی،                      
سندیکاليستی و دموکراسی طلبی        

عليرغم این     .  برخورد می کند        
مبارزه پرشکوه و پرچمداری                
مبارزه برای رفاه و عدالت                      
اجتماعی، طبقه کارگر فرانسه،           
حتی ميليتانت ترین بخش آن، به           
رفرميسم، سندیکاليسم و                            

باید پرده  .  دموکراسی متوهم است   
باید نشان  .  این توهمات دریده شود   

داده شود که در تحليل نهائى دو             
۴صفحه راه بيشتر                   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تسليم به حمالت عنان گسيخته بورژوازی، بویژه در شرایط                    :  موجود نيست  
این حقيقت را   .  بحران عميق سرمایه، یا سرنگونی سرمایه و نظام سرمایه داری          

حقيقتی که احزاب کمونيسم بورژوایی،     .  باید در مقابل چشمان کارگران قرار داد      
 .رفرميسم و سندیکاليسم در پرده ابهام پوشانده اند

 

اعتصاب و جنبش اجتماعی اعتراضی حول آن، نور اميد را به دلهای طبقه                          
این مبارزه تحسين عمومی کارگری     .  کارگر و زحمتکشان در جهان تابانده است       

طبقه کارگر جهانی به استقامت، رادیکاليسم       .  را در سراسر دنيا برانگيخته است      
باید تمام این دستاوردهای معنوی و      .  و قدرت طبقه کارگر فرانسه افتخار می کند       

کارگری   -عينی را به تخت پرشی برای رشد و عروج یک جنبش کمونيستی                    
 *.قوی بدل کرد

 

 کارگران راه آهن تهران
 " ما بايد از کارگران فرانسه ياد بگيريم"

 نفر از کارگران بخش فنی و خط راه آهن              1000 بيش از     ،بنا به خبر دریافتى    
 با   ،"راژمان کبير  "بين شهری تهران تحت استخدام شرکت انگل پيمانکاری                 

وجود همه پيگيریها و اعتراضات تاکنونی تا این لحظه موفق به دریافت                               
 ماه قبلتر از     3دستمزدهای  .  دستمزدهای مرداد و شهریور و مهر ماه نشده اند            

اخيرا شرکت انگل       .  اینها هم همين چند روز گذشته پرداخت شده است                          
کارگران .  پيمانکاری حتی از پرداخت حق بيمه کارگران نيز طفره می رود                   

برای نقد شدن دستمزدهایشان بارها در مقابل اداره راه آهن تهران واقع در                         
" صاحب محمدی "ميدان راه آهن دست به تجمعات اعتراضی زده اند اما از                    

مدیر راه آهن و کارچاق کنهای دور و برش چيزی جز وعده امروز و فردا و                     
 . دروغ و تهدید نشنيده اند

 

کارگران معترض در حين تجمعات برای خود نمایندگانی انتخاب نموده و عليه              
اداره راه آهن، صاحب محمدی و شرکت پيمانکاری به اداره کار نيز شکایت                    

اما اداره کار نيز به دليل باند بازیها و روابط خاص خودش با                             .  نموده اند  
سرمایه داران و عوامل کارفرما عمال هيچ نقشی جز اتالف وقت و سر دوانيدن              

عالوه بر عدم پرداخت دستمزدهای کارگران پيمانکاری        .  کارگران نداشته است  
 اوباش حکومتی در راه آهن تهران در ادامه تهاجم به زندگی و             ،از اوایل امسال  

 برخی پاداشها و مزایای ناچيز و جانبی کارگران قراردادی              ،معيشت کارگران 
را قطع نموده و کوشيده اند کارگران قراردادی را به طرقی با تهدید به اخراج                   
و توسل به وعده های دروغ از حالت کار قراردادی خارج نموده و آنها را به                      

این جدال هم اکنون در ميان کارگران قراردادی و      . شرکتهای پيمانکاری بسپرند 
همه این   :  یکی از کارگران معترض می گفت              .  اداره راه آهن ادامه دارد           

. ما باید از کارگران فرانسه یاد بگيریم      .  مشکالت تقصير خود ما کارگران است     
 .تنها چاره کار اعتصاب و اعتصاب است

 

دستمزد کارگران پيمانکاری راه آهن تهران در غالب قراردادهای موقت و                       
 هزار   300سفيد امضا بر پایه قانون کار حکومت اسالمی سرمایه داران                           

 2 صبح تا          7تومانی بوده و ساعت کاری کارگران راه آهن تهران از                               
 .بعدازظهر و اضافه کاری اجباری بنا به نياز کارفرما برقرار ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ اکتبر ٢۵ – ١٣٨٩ آبان ٣

١٧۵شماره   
 

 کارگران شرکت گلديران
  دستمزدهای معوقه،اخراج

 

 نفر از کارگران فنی شرکت            20 بيش از       ،بنا به خبر دریافتى      
 روز از مهر    5با گذشت   "  ال جی گلدیران  "خدمات پس از فروش     

 به دليل    ،ماه و پيگيریهای تاکنونی برای نقد شدن دستمزدهایشان           
این در   .  کار شکنی عوامل کارفرما به نتيجه ای نرسيده اند                       

 نفر از کارگران معترضی که        5حاليست که طی دو روز گذشته         
 با توجه به اینکه حتی             ،خواستار دریافت دستمزدهایشان بودند       

 بنا به دستور          ،قراردادهای کاریشان هم به اتمام نرسيده بود                  
"الماسی مدیر گلدیران از کار اخراج شده اند                کارگران "  جرم. 

اخراجی مطالبه دستمزدهای ناچيزشان بوده و الماسی با گستاخی            
 من کارگری       ،من موی دماغ و مزاحم نميخواهم               :  گفته است   

 .ميخواهم که مطيع و اهل کار باشد
 

 نه فقط جناب نامحترم الماسی بلکه همه سرمایه داران کارگر            ،بله
کارگر ارزان و خاموش که برایشان        .  ارزان و خاموش ميخواهند    

کار کند و ارزش بيافریند تا حسابهای بانکی حضرات انگل و                      
حاال .  مفتخور در سایه حکومت اسالمی انباشته و انباشته تر شود           

مهم نيست که کارگر و خانواده اش برای نان شب محتاجند و در                 
 . چه جهنمی به سر ميبرند

 

 کارگر قراردادی با قراردادهای       15شرکت گلدیران هم اکنون با        
 هزار تومانی   300 ماهه، سفيد امضا و یکطرفه و دستمزدهای           6

 ارائه دهنده خدمات پس از      ، شب 11 صبح تا    8و ساعت کاری از     
دفتر مرکزی شرکت     .  فروش محصوالت خانگی ال جی ميباشد          

 .در خيابان مطهری تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ اکتبر ٢٧ – ١٣٨٩ آبان ۵

 

 ...جنبش اعتصابی طبقه کارگر در فرانسه 

 

 سايتهاى 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
www.wupiran.org 
www.wupiran.net 

 

:سايت راديو يک دنياى بهتر  
www.wupradio.org 

:اى ميل جديد راديو  

wup1917@mail.com 
 

!لطفا به اطالع عموم برسانيد  
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خيزش ميليونی توده ای مردم در          
یک سال و نيم گذشته برای                        
سرنگونی رژیم اسالمی درسهای       

. بسياری برای جامعه بدنبال داشت    
 ،سياستهایی شکست خوردند                  

جنبشهایی ورشکستگی سياسی             
شان در ابعادی اجتماعی به اثبات        

 و جنبشهای دیگری بر                  ،رسيد
موانع و معضالت راه پيشروی             
خود در راه سرنگونی انقالبی                
رژیم اسالمی و استقرار یک نظام       

 برابری و رفاه          ،متضمن آزادی   
 یک جمهوری                                 ،همگان

 وقوف بيشتری پيدا        ،سوسياليستی
در این یادداشت نگاهی           .  کردند

کوتاه به شکست استراتژی اصالح   
طلبی حکومتی و نيروهایی که به         

 می   ،این جنبش اميد بسته بودند           
 .اندازیم

 

اما پيش از هر بررسی ای باید                 
یکبار دیگر بر تمایز ارزیابی                  
نيروهای سياسی از آنچه که                     

 ،ناميده شده است      "  جنبش سبز   "
نيروهای متفاوت      .  اشاره کرد     

 ،جریان اصالح طلبی حکومتی            
 و    ،جناح مغلوب رژیم اسالمی           

جریانات حواشی آنها در خارج از       
حاکميت اسالمی تالش بسياری             
دارند که اعتراضات و خيزش                
توده ای مردم برای سرنگونی                
رژیم اسالمی را تماما در                           

. چهارچوب جنبش سبز قرار دهند      
نيروهای توده ایستی و اکثریتی و         
جریانات رنگارنگ جمهوریخواه       
و مشروطه خواه تماما در این                  

این جریانات     .  تبليغات شریکند    
دارای استراتژی سياسی مشترک        
و واحدی با جریانات اصالح طلب      

به این جماعت           .  حکومتی اند     
عوامفریبان البته باید رسانه ها و           
دستگاههای تبليغاتی دول غربی           

در صفوف    .  را هم اضافه کرد          
هم جریان موسوم به                "  چپ"
نيز خود را از سوی      "  حکمتيست"

دیگری در زمين مشترکی با این           
 . تبليغات پيدا کرد

 

 ،خيزش توده ای مردم
 !شکست استراتژيهای راست

 

 على جوادى

واقعيت این است که جنبش               
سبز اسم خاص و نام دیگری             
برای جنبش اصالح طلبی                  

همانطور که    .  حکومتی است   
جنبش دوم خرداد شکل خاص         
و داده شده ای از جریان                       
اصالح طلبی حکومتی در                 
مقطع معينی از حيات عمومی        

قرار دادن     .  این جنبش بود         
اعتراض توده مردم در قالب            
جنبش سبز و یا جنبش دوم                  

 یک تالش سياسی برای     ،خرداد
حقنه کردن اهداف و سياستهای      
این جریان حکومتی بر                        
اعتراضات مردم و عقيم کردن      

. و به مسلخ بردن آن است                   
همانطور که اسالمی ناميدن             
جامعه ایران تالشی ارتجاعی         
از جانب اسالميستها و                          
حکومت اسالمی برای محبوس     
کردن جامعه در چهارچوب             
سنتها و زنجيرهای کثيف                   
جنبش ارتجاعی اسالم سياسی        

جامعه ایران را اسالمی      .  است
ميخوانند چرا که ميخواهند آن         

اعتراضات .  را اسالمی کنند       
ميليونى مردم سرنگونی طلب        

ميخوانند چرا  "  جنبش سبز "را  
که ميخواهند آن را در                            
چهارچوب اصالح طلبی                    
حکومتی و قوانين اساسی                   
حکومت آدمکشان اسالمی به          

 . اسارت بکشند

 

ما جنبش سبز را یک جنبش              
تماما ارتجاعی برای تحکيم              
موقعيت اصالح طلبان                         
حکومتی در ساختار رژیم                 
اسالمی و تالشی مذبوحانه                
برای تداوم بخشيدن به حاکميت     
سياه رژیم اسالمی در پس                  
مواجه با موج اعتراضی و                
نارضایتی عميق و عمومی در       

این .  جامعه ارزیابی کردیم          
جریانات ميدانند که دیگر                   
نميتوانند حاکميت رژیم اسالمی    
را صرفا با سرکوب و اعدام و         

١٧۵شماره   

بر .  شکنجه و زندان تداوم ببخشند          
این تصور کودنانه اند که ميتوانند با        
گسترش پایه های حکومت و                        

و بزک کردن رژیم                "  اصالح"
اسالمی عمر سياه آن را تضمين                 

استراتژی شان حفظ رژیم             .  کنند
در سياستها و رسيدن     .  اسالمی است 

به اهداف خود با جناح حاکم اسالمی       
این جریانات   .  در جدال قرار دارند      

حتی خواهان حذف جریان راست            
حکومتی از موقعيت خود در                       

 . دستگاه حکومت اسالمی نيستند

  

از طرف دیگر ندیدن جنبش اصالح       
طلبی حکومتی و قرار دادن این                 
جریانات در صفوف مردم معترض       
و خواهان سرنگونی رژیم اسالمی         
یک گرایش راست و سازشکار                  
دیگری بود که در این دوران بار               

حزب .  دیگر خود را نشان داد                 
 ،"کمونيست کارگری    "موسوم به        

 نماینده و یک           ،حزب اکس مسلم      
سمبل این گرایش ارتجاعی در                    

 .بود" چپ"

  

 مهمترین درس این خيزش                 -١
عظيم توده ای نه درس جدیدی در             
سير تقابلهاى سياسى بلکه تاکيدی             

. مجدد بر یک حقيقت پایه ای بود              
مردم در ایران خواهان سرنگونی           

" اصالح"خواهان  . رژیم اسالمی اند 
. این پدیده سياه و اسالمی نيستند                 

اسالم و حکومت اسالمی در زمره          
منفور ترین پدیده های سياسی آن               
جامعه تشنه آزادی و برابری و رفاه        

این واقعيت یک بار          .  قرار دارند   
دیگر جنبش اصالح طلبی حکومتی       
را که این بار در قامت جنبش سبز             

.  به شکست کشاند    ،قد علم کرده بود    
مردم از شکافهای درونی رژیم                  

در ابعاد      .  اسالمی بهره جستند          
 اما این      ،ميليونی به خيابانها آمدند        

نداشته "  آزادیخواهی"مردم مسخ         
موسوی و کروبی و خاتمی نشده                

شکافهای درونی رژیم             .  نبودند
اسالمی خود معلول نخواستن عميق       

این مردم و واکنش جریانات                    
حکومتی به این حقيقت سياسی              

مردم در     .  جامعه ایران است         
اعتراضات خود عکسهای خمينی      
و سران حکومت اسالمی و                     
مقدسات اسالمی را زیر پا لگد               

به .  مال کردند و به آتش کشيدند           
 ، اعتراض کردند         ،ميدان آمدند    

اذهان جامعه جهانی را به                          
تحوالت عميق و پایه ای و آنچه             
در ایران در جریان است جلب               

  نشان دادند که اسالمی               ،کردند
 بر عکس آزادی                             ،نيستند

 ، برابری ميخواهند              ،ميخواهند
خوشبختی و       .  رفاه ميخواهند      

سعادت خود را حق مسلم خود                
جنبش سبز این بار پيش         .  ميدانند

از آنکه در مقابله با جناح راست           
و حاکم اسالمی شکست بخورد             
در مقابل این ناهمخوانی با                        
مختصات اعتراضی و خواستها و      

این .  مطالبات مردم شکست خورد    
دومين شکست استراتژیک جریان    

یکبار .  اصالح طلبی حکومتی بود   
در قالب جنبش دوم خرداد                         

در مقابل خامنه    .  شکست خوردند 
ای و سایر اوباش حکومتی سرخم      

بار دیگر    .  کردند و تسليم شدند         
ناتوانی خود را در مهار و کنترل         
و به اسارت کشيدن جنبش                         
سرنگونی مردم در دوره اخير              
نشان دادند و پيش از سرکوب این        

 . جریان شکست خوردند

  

 جنبش اصالح طلبی در این              -٢
دوره نيز متحدان و هم پيمانان                

شکست اصالح    .  خود را داشت      
طلبی حکومتی در عين حال                    
شکست متحدان و هم پيمانان این          

گویی بی      .  جریانات هم بود           
آبرویی و شکست دفاع از جناحی        
از رژیم اسالمی برای این                        

بار دیگر    .  جریانات کافی نبود       
عليرغم تمام حقارتهای سياسی             

درس "و
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به "  اشتباهاتشان"از      "  آموزی
 –یکباره به گرد جریان موسوی           

کروبی و این بار در قالب جنبش            
از این جریانات     .  سبز گرد آمدند    

انتظار بيشتری نميتوان و نباید               
اصالح طلبی جریانی است    .  داشت

که سرنوشتش به تحرک جناحی            
. از رژیم اسالمی گره خورده است  

استراتژی متمایزی از جناحهای          
نماینده .  حکومت اسالمی ندارد        

عقب .  گرایشی در آینده نيستند            
مانده و کهنه پرست و شرق زده             

عروج جنبش اسالم سياسی          .  اند
این جریان را به قدرت نزدیک و          
در عين حال از قدرت محروم                 

این جریان اکنون تماما زائده      .  کرد
آینده ای      .  رژیم اسالمی است          

. متمایز از حکومت اسالمى ندارد      
 اصالح    ،با سقوط رژیم اسالمی         

طلبی حکومتی و جریانات حاشيه        
ای آن هم از صحنه بستر اصلی             
سياست در ایران حذف خواهند              

 . شد
 

اما شکست اصالح طلبی صرفا            
شکست جریانات رنگارنگ ملی         

اسالمی که به دور پرچم                      –
اصالح طلبی موسوی و کروبی            

در عين حال        .   نبود   ،گرد آمدند   
شکست جریانات و جنبشهایی بود       
که نزدیکی و همسویی با این                    
جنبش را مجرایی برای پيشروی          
خود و نزدیکی به قدرت سياسی            

در راس این             .  قلمداد کردند      
جریانات حزب مشروطه و در               
مقام دوم حزب موسوم به                            

 حزب اکس   ،"کمونيست کارگری "
 .  قرار دارد،مسلم

  

 حزب مشروطه ایران به                     -٣
رهبری فکری داریوش همایون از     
همان ابتدای شکل گيری دوم                   
خرداد اعالم کرد که در مقابل                 
جناح راست از جناح اصالح طلب      

و باید اذعان کرد       .  حمایت ميکنند  
که در پيشبرد این استراتژی عميقا       

. و پيگيرانه تالش کردند                             
وليعهدشان به رئيس جمهور دوم          
خرداد پيام تبریک ارسال کرد و            

 ،خيزش توده ای مردم
 ...شکست استراتژيهای راست 

. برایش آرزوی موفقيت کرد           
در دوران شکل گيری جنبش           
سبز نيز این جریان بار دیگر            

. همان سياستها را پيگيری کرد      
اعالم کردند که جنبش سبز اميد   

. تحوالت در ایران است                     
سياستهای خود را با جریانات         
سبز در خارج از حکومت                 

مذبوحانه اعالم   .  همسو کردند  
سرنگونی رژیم      :  کردند که     

اسالمی در این شرایط از                    
دستور کارشان خارج است و          
برای اصالح هيوالی سياه                 

. اسالمی تالش خواهند کرد              
اعالم کردند که مردم هم در               
ایران خواهان سرنگونی رژیم       

اما این عمق      !  اسالمی نيستند  
. ورشکستگی این جریان نبود        

وقيحانه اعالم کردند که                       
حاضرند در قبال دعواهای               
جناح راست از مافيای                          

در مقابل جناح         "  روحانيت"
دفاع "  سپاه"احمدی نژاد و            

 . کنند
 

این جریانات ميدانند که جنبش         
شان بدون قدر قدرتی نظامی و       
اهرم دول غربی قابليت چندانی     

. برای تغيير در ایران ندارد             
ميدانند که قادر به ایجاد تغييری  
اساسی به نفع خود و نزدیکی           

از این  .  به قدرت سياسی نيستند    
رو یک رکن استراتژی شان            
در غياب اهرم حمایتی و نفوذ          

 قرار دادن خود بر      ،دول غربی 
شانه های جنبش اصالح طلبی        

بر روی        .  حکومتی است       
این جریانات به             "  خيانت"

حکومت اسالمی حساب باز             
همانطور که         .  کرده اند        

جریانات اصالح طلب بر روی     
جریانات مشروطه      "  خيانت"

خواه به جنبش ناسيوناليسم پرو      
. غربی حساب باز کرده اند               

بازنده این بند و بست تاکنون             
جریانات مشروطه خواه بوده          

در این معامله چيزی جز          .  اند
شکست و حقارت نصيبشان             

آینده بهتری نيز        .  نشده است   
 .نخواهند داشت

١٧۵شماره   
 از طرف دیگر حزب موسوم به         -۴
به رهبری     "  کمونيست کارگری    "

حميد تقوایی نيز در شکست و                      
ورشکستگی جریانات اصالح طلب      

در پس تغيير    .  حکومتی شریک شد   
و تحوالت در حزب کمونيست                    
کارگری دوران منصور حکمت ما         
شاهد شکل گيری یک جریان راست      
و نئوپوپوليست در صفوف این                   

گرایشی که با مرگ          .  حزب شدیم   
منصور حکمت به تسخير مواضع           

این جریان  .  کليدی حزبی دست یافت   
در دوران عروج مجدد جنبش                     
اصالح طلبی حکومتی در قالب                 
جنبش سبز تمام هویت جدید سياسی        

یک .  خود را به نمایش گذاشت                
محور اساسی چرخش به راست                
حزب اکس مسلم را ميتوان در                     
همسویی با جریان سبز حکومتی              

این جریان با مشاهده                        .  دید
اعتراضات اوليه مردم به این باور          
ارتجاعی رسيد که گویا مردم سبز            

از این رو این جریان               .  شده اند   
پوپوليست زده بمنظور عقب                        
نيافتادن از غافله در مهمترین                      
چرخش سياسی خود اعالم کرد که           
با جریان موسوی و کروبی تا                      
زمانيکه این جریانات بر عليه خامنه      

 ،ای و احمدی نژاد مبارزه ميکنند            
همراه اند و این جریانات را همراه           

این جمالت کوتاه         .  مردم ميدانند    
فشرده انفجاری راست در صفوف          

حزبی که در زمان      .  این جریان بود   
منصور حکمت نوک کوه یخ جنبش        

 در دوران      ،کمونيسم کارگری بود     
حميد تقوایی به دنباله رو و دنبالچه           

. جریانات سبز حکومتی تبدیل شد           
این جریان نيز به درجاتی معينی از         
همان بيماری حزب مشروطه رنج          

می پنداشتند که اگر با                    .  ميبرد
اصالح طلبان حکومتى همسو                    

 ميتوانند برای خود جا و                    ،شوند
مکانی در سایبان این جریان پيدا                

از این رو در پيشبرد سياست          .  کنند
همه "ارتجاعی شان اعالم کردند که      

مرزهای و دیوارهای      ".  با هم اند     
جنبشهای اجتماعی را در هم                        
شکستند و با این تئوریهای پوچ                   
عمال به طرف سنگرهای ائتالف              

. راست گامهای بلندتری برداشتند           
رسما به جریانات راست اعالم                   

با "  کشتی گرفتن "کردند که خواهان    
همسان با جریان سبز        .  آنها نيستند  

برکناری "حکومتی اعالم کردند که       
سياست مقطعی  "  دولت احمدی نژاد   

سرنگونی طلبی را به         .  شان است  
سرنگونی دولت احمدی نژاد                       

و سپس با وقاحت     .  خالصه کردند 
تمام اعالم کردند که با جریانات            
راست و ناسيوناليست سلطنت               
طلب همراه اند و برای اثبات                  
صداقت خود اقدام به برگزاری             
تظاهرات و آکسيونهای مشترک          

در این مدت       .  اعتراضی کردند   
پرچم های سرخ خود را به دور             

اعالم کردند که پرچم           .  انداختند
سفيد و سرخ برایشان علی السویه       

سوسياليسم و حکومت            .  است
کارگری را هم در خانه گذاشتند و       
آن را با شعار حکومت انسانی               
جایگزین کردند و با حرارت در           
مقابل تبليغات سوسياليستی در              
تجمعات اعتراضی ایستادگی                

 .کردند
 

این جریان نيز یکی از بازندگان           
و شکست خوردگان سياسی                    

. تحوالت اخير جامعه ایران بود          
 با موسوی و      ،به راست چرخيدند   

 آنها را در         ،کروبی همراه شدند     
 ،صفوف مردم قاچاق کردند                   

سياستهای استراتژیک و پرچم             
سياسی خود را قربانی کردند تا             

تنها بی  .  شاید به بازی گرفته شوند    
سياستشان .  آبرویی نصيبشان شد     

 .در این دوره شرم آور بود
  

اما اعتراض ميليونى مردم           -۵
جامعه را وارد دوران جدیدی از          

یکبار دیگر  .  تحوالت سياسی کرد   
این تحوالت نشان داد که هرگونه        
تغيير و بهبودی در زندگی مردم          
در گرو سرنگونی انقالبی رژیم          

این تحوالت در        .  اسالمی است   
عين حال جوانبی از ملزومات               
پيشروی و پيروزی را ترسيم                 

نشان داده شد که کوچکترین      .  کرد
توهم به جریانات اصالح طلب              
حکومتی در صفوف جامعه سمی       

. است که باید با آن مقابله کرد                 
نشان داده شد که سياست همه با             
هم و مخرج مشترک گرفتن ميان         
جنبشهای اجتماعی نه تنها یک              
سياست ارتجاعی است بلکه                    
سياستی در عين حال شکست                 

نشان .  خورده و بی اعتبار است         
داده شد که جامعه برای سرنگونی      
رژیم اسالمی نميتواند به عصای         
بخشی از حاکميت اسالمی تکيه           

دور جدید تحوالت سر                 .  کند
نگونی طلبانه را باید با درس                  
گيری از این تحوالت به پيش                  

 . * برد



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مجازات اعدام اسم دولتى کشتن و        
فقر اما قتل    .  قتل عمد دولتى است     

کشتار و  تر  "  بى سر و صدا   "عمد  
جمعى طبقه حاکم و دولت شان               

چرا؟ دولتها اعدام ميکنند که    .  است
جامعه را مرعوب کنند و بترسانند       
و معترضين را سربزیر                              

دولتها قانونى را اجرا        .  نگهدارند
 طبقه  ،ميکنند که منفعت طبقه حاکم   
تحميل .  سرمایه دار را تامين کنند       

فقر در مقابل    .  فقر نيز همين است    
قبل از    .  ثروت قابل درک است         

 ،اینکه فقر وجود داشته باشد                    
 ،مناسباتى هست که استثمار ميکند     

 شخصيت خرد   ،به بردگى ميکشاند  
 به فقر          ، محروم ميکند         ،ميکند

همان طبقه که   .   و ميکشد  ،ميکشاند
از طریق نهاد سياسى و دولت و             

 اعدام و قتل عمد دولتى                ،قانون
 فقر را تحميل             ،سازمان ميدهد    

تحميل فقر سياستى براى         .  ميکند
کسب سود سرمایه است که یکى           

.  است  کشتار جمعى  از نتایج آن         
پيامدهاى اجتماعى فقر یکى دو تا         
نيستند اما نتيجه همه آنها تلفات و           
قربانيان وسيعى است که مسئول           
آنها کسى جز نظام بورژوازى و           

 . دولت بورژوائى نيست

 

نمى شود سياست برچيدن بيمه               
 ،هاى اجتماعى را اتخاذ کرد                   

سياست انجماد دستمزدها را پيش         
 حقوق کارگران و دیگر             ،گرفت

اقشار زحمتکش را چند ماه چند             
 ،ماه نداد و یا آنرا باال کشيد                        

سياست اخراج و بيکار سازى                
کارگران را اجرا کرد و آنها را               
بدون داشتن هيچ درآمدى روانه             
خيابانها کرد؛ بدون اینکه انتظار           
داشت که وضع معيشتى کارگران       

 گرسنگى ممتد و      ،خراب تر نشود   
 از بهداشت و         ،سوء تغذیه نباشد     

امکانات پزشکى و دوا و درمان            
 بى مسکن و                 ،محروم نشوند     

 و دائما          ،خيابان خواب نشوند         
نميشود بيمِه        !  قربانى ندهند       
 بيمِه درمانى و          ،بيکارى را زد      

بيمِه بازنشستگى را زد وانتظار            

  سياست کشتار جمعى،فقر  
 

 مهدى طاهرى

داشت که عده اى از سر یاس و        
نا اميدى دست به خودکشى                
نزنند؟ انتظار داشت آمار سکته     
قلبى بر اثر استرس و فشار باال       

 به دليل فقر ميليونها زن         ،نرود
به خاطر سير کردن شکم خود         
و کودکان شان به تن فروشى و        

کم !  مواد مخدر روى نياورند       
نيستند انسانهایى که ساالنه در         
اثر سرما به خاطر نداشتن یک       

. سر پناه در خيابانها یخ ميزنند       
کم نيستند پدران و مادرانى که         
ناظر پرپر شدن جگر گوشه              
هایشان و جان باختن آنان بر             
سر دستانشان هستند بدون آنکه      

و این  .  کارى از دستشان برآید     
مرگ و ميرها در ابعاد وسيع           
بدليل مریضى هاى قابل درمان      

 .  رخ ميدهند

 

همه ميدانند در شيلى کارگران        
. گفته بودند معدن دارد ميریزد       

کارفرما گفت یا بروید پائين              
کارگر !  کار کنيد یا اخراج             

 چون  ،معدنچى چون نان ندارد     
 جانش را گذاشت          ،فقير است   

کف دستش و رفت داخل معدن        
حاال بر اثر         .  و مدفون شد        
 نفر شانس         ٣٣تصادف این        

آوردند که زنده ماندند و نجات         
یافتند اما هر روز صدها و                  
صدها نفر در معادن مشابه به          
 . همين دالئل زنده بگور ميشوند

 
مشکالت اجتماعى از آسمان           

کار همين طبقه       .  نازل نشدند   
سرمایه دار و حکومت شان              

ميگویند مواد مخدر و          .  است
 تن فروشى       ،اعتياد زیاد شده      

 بيماریهائى مانند           ،زیاد شده     
ایدز و هپاتيت زیاد شده و                    

نميگویند چرا مصرف       .  غيره
مواد مخدر الزم است؟                         
نميگویند چرا تن فروشى بازار      
دارد و عده اى مجبورند تن                
فروشى کنند؟ نميگویند ریشه          
مشکالت کجاست؟ همان طبقه       

١٧۵شماره   

و دولت مجریش که منشا مشکل                
 خودش هم در نقش دادستان            ،است

به صحنه مى آید و قربانيان را بار             
 ! دیگر قربانى ميکند

 

اگر کسى دل و دماغ آن را داشته                
 ،باشد و آمارى از این همه کشتار              

که نتيجه سياست نظام سرمایه دارى      
 را تهيه کند به ارقامى                          ،است

این .  وحشتناک دست خواهد یافت         
 به شکل   ، متآسفانه ،کشتار هر روزه  

حيرت انگيزى در ابعاد هر چه                   
 ماوسيع ترى تکرار ميشود و از                

کارگران و زحمتکشان شریف                   
این آن     .  جامعه  قربانى ميگيرد            

 ، جوان   ،کشتارجمعى است که پير         
این .   زن و کودک نمى شناسد        ،مرد

آن کشتاریست که حتى اخبار آن                 
در بهترین حالت      .  پخش نمى شود     

 در حاشيه         ،در گوشه اى ناپيدا             
 شاید در بخش آگهى هاى                 ،اخبار

تبليغاتى روزنامه ها با چند خط ریز        
چند تایى از    "  حوادث"تحت عنوان    

 .آن را درج کنند و نه چيزى بيشتر

 
ميزان اعدامها  .  آمارها را نگاه کنيد     

قابل مقایسه با قتل عام ناشى از فقر           
فقر بطور مستمر و روزانه         .  نيست

و حتى لحظه اى از ما قربانى                       
" مجازات" تفاوت سياست        .ميگيرد

 ،اعدام با سياست کشتار جمعى فقر         
در اینست که اولى معلوم است که             

. چه کسى ميکشد و چطور ميکشد            
 برعکس    ،در فقر اما ابزار قتل               

 متنوع و وسيع است و آمران         ،اعدام
و عامالن این کشتار جمعى به                     

اما کيست که        .  ظاهر نامعلوم اند       
نداند این قربانيان از زور خوشى و          
رفاه نيست که کارتن خواب شدند و          

کيست که    .  در سرما جان ميدهند         
نداند که این از زور خوشى و رفاه            

 على رغم            ،نيست که مادرانى           
 اقدام به سقط جنين ميکنند و       ،ميلشان

 ، به خاطراین اقدام       ،هزاران انسان  
حتى شانس چشم به جهان گشودن را       

کيست که نداند این      .  هم پيدا نميکنند   
از زور خوشى نيست که هزاران تن     

 على رغم مطلع     ،از همين مادران  
 ،بودن از ریسک جان باختن                  

 در شرایط      ،عمدتا به خاطر فقر       
 اقدام   ،غير بهداشتى و خطرناک       

به سقط جنين ميکنند و متاسفانه             
کيست که نداند که        .  جان ميبازند  

 این پدیده منحوسى که به این         ،فقر
صورت دست جمعى از ما ميکشد      

 نتيجه مستقيم      ،و قربانى ميگيرد     
سياست همان طبقه و دولتهایشان         

 .  است

  

سرمایه دارى مرتبا در حال                    
جنگى .  جنگ با طبقه کارگر است     

اعالم نشده که قربانيان آن                         
این جنگ تحميل شده         .  بيشمارند

. اما با خودش مقاومت همراه دارد     
نميشود فقر بى حد و حصر را به          
جامعه تحميل کرد و ما قربانيان            
اش را ساکت نگه داشت که                      
اعتراض نکنيم و براى برچيدن            
بساط  فقر و نظام فقر و سياست              

هيچ جامعه   .  فقر به جنگ نيائيم        
اى بدون مبارزه تسليم نشده و                 

 .خودکشى نميکند

 

 قربانيان    ، زحمتکشان   ،کارگران 
 ! سرمايه

هيچ ناجى و قهرمان و شاه و                    
شيخى نيست که بخواهد و بتواند           
ما را نجات دهد و نقطه پایانى بر          
زندگى پر مصيبت ما بگذارد                  

این را تجربه هم        !  مگر خود ما     
طبقه اى هاى ما در کشور هاى              
داراى حداقل رفاه نسبى نشان                

هرجا که ما به عنوان یک       .  ميدهد
طبقه به همراه دیگر زحمتکشان          
در مقابل سرمایه داران و                          
دولتهاى جنایتکارشان متحد و               

 توانسته ایم        ،مصمم ایستاده ایم       
و .  آنان به عقب نشينى وادار کنيم       

 هر جا که این اتحاد و          ،بر عکس 
 سرمایه داران و       ،اعتراض نبوده  

٨صفحه دولتهایشان   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سياست فقر و باز هم  فقر بيشتر              
از .  را به طبقه ما تحميل کرده اند         

اگر .  این معادله گریزى نيست            
 آنوقت پس مان      ،نتوانيم پس بزنيم   

. ميزنند و اوضاع بدتر خواهد شد        
این منطق این دنيا و این نظام                    
کثيف و استثمارگر سرمایه                       

 . داریست

  

 حلقه اى در           ،جنبش عليه فقر       
سازمان دادن يک انقالب                           

 سوسياليستى

 این    ،جمهورى اسالمى سرمایه        
رژیم آدمکشان و جنایتکاراِن تا             

 ،گلو به خون قربانيان خود نشسته       
تصميم به حذف سوبسيدهاى                    

" یارانه"حداقلى که خود آنرا                   
این یعنى به      .  مينامد گرفته است     

خاک سياه نشاندن ما کارگران و            
اقشار زحمتکش و قربانى کردن           
هر چه بيشتر ما در پيشگاه                         

اما ظرفيت و نيروى             .  سرمایه
عظيمى براى اعتراض عليه فقر          
در جامعه وجود دارد و به اشکال          

به .  مختلف خود را نشان ميدهد           
جرات ميشود گفت نيرویى دهها           

باید براى سازمان دادن و     .  ميليونى
به حرکت در آوردن این جنبش               

جنشى که در صورت      .  تالش کرد 
 و یا اصوال با راه        ،به راه افتادنش  

اندازیش توسط ما کمونيستها و               
 اميد به        ،فعالين جنبش کارگرى       

یک آینده بهتر را در جامعه تقویت       
اعتماد به نفس جامعه را           .  ميکند

در قدم اول براى سرنگونى                      
جمهورى فقر و گنداب اسالمى              

و این خود    .  بشدت باال خواهد برد    
براى جنبش کمونيستى کارگرى           
شرایط مساعدترى براى سازمان        
دادن یک انقالب سوسياليستى                

 . بوجود مياورد

 

ما کارگران و اکثریت جامعه هيچ        
. نفعى در ادامه این اوضاع نداریم       

جامعه دائما درحال اعتراض بر           
منتها این  .  عليه فقر و اختناق است     

اعتراضات هنوز سازمان یافته             
خود رژیم هم ظرفيت این        .  نيست

  ،فقر 
 ...سياست کشتار جمعى 

اعتراضات را ميشناسد و با              
هزار زبان آن را بيان کرده و           
مرتبا به همدیگر از خطر                   
بالفعل شدن و به ميدان آمدن              
این نيروى عظيم هشدار                      

دارند خودشان را براى    .  ميدهند
. این رویارویى آماده ميکنند            

 کمونيست ها و                 ،طبقه ما     
 فعالين و رهبران     ،سوسياليستها

 کليه     ،عملى جنبش کارگرى         
آزادیخواهان و برابرى طلبان         
نيز باید خود را براى این                     

باید ضد   .  رودرویى آماده کنيم    
باید هر  .  حمله را سازمان دهيم    

صداى معترضى را فعال کرد        
 . و سازمان داد

 

 در   ،باید در هر کوى و بزن            
هر محله و منطقه اى به                        
صورت دسته جمعى از                       
پرداخت قبوض آب و برق و             

باید .  کرایه خود دارى کرد            
دسته جمعى عليه گرانى و                  

. چپاول کارگران اعتراض کرد    
در صورت عملى کردن یک           

 ،چنين تصميمى از جانب ما             
جمهورى اسالمى نه ميتواند و        
نه توان و نيروى آن را دارد              
که چند ده هزار و یا صدها                  
هزار نفر را دستگير و یا                     

ميشود که    .  روانه زندان کند       
تصميم به تجمع و اعتراض               
دست جمعى در مقابل ادارات          

. و وزارت خانه ها گرفت                  
ميشود و باید در تمام محالت و        
مناطق و شهرها دست به شعار       

: نویسى زد و هم جا شعارهاى        
"،" رفاه   ، برابرى   ،آزادى" 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 شعارها    ،"حکومت کارگرى 
دیگر از این دست عليه فقر و            

 ،هيچ  دیوارى   .  فالکت پر کرد   

١٧۵شماره   
 تخته سياه هاى               ،کيوسک تلفنى    
 اسکناس ها و هر         ،کالسهاى درس  

امکانى را نباید از نظر دور داشت           
 . و بدون این شعارها گذاشت

 

براى مقابله با فقر باید چه سياستى            
داشت؟ حزب اتحاد کمونيسم                        
کارگرى قطعنامه اى عليه فقر و                

این قطعنامه دو سال         .  گرانى دارد  
پيش تدوین و در پلنوم سوم حزب              

حزب این      .  تصویب شده است           
اوضاع را دیده بود و به استقبال آن           

توصيه ميکنم این قطعنامه    .  رفته بود 
را و همينطور مقاالت رفقا سياوش         
دانشور و على جوادى را در نشریه         

"١۴٧شماره      " یک دنياى بهتر          

این مطالب  .  مطالعه و پخش کنيد     
چهارچوب سياسى و سازماندهى        

 . مقابله با فقر را پاسخ ميدهند

 

آنها که کار   .  این دنيا وارونه است    
ميکنند و ثروت و نيازهاى جامعه       

 خود یا کمترین        ،را توليد ميکنند    
سهم را از آن دارند و یا اساسا از           

این دنياى وارونه   .  آن بى بهره اند    
را باید زیر و رو کرد و از قاعده           

سازمان .  اش بر زمين گذاشت           
دادن جنبش ضد فقر ميتواند حلقه         
اى باشد در زیر و رو کردن این            
دنيا و قرار دادن آن از قاعده اش           

 . *بر زمين

 

 راديو ماهواره اى
  ساعته يک دنياى بهتر٢۴ 

 

برنامه هاى رسمى خود را از       ”  يک دنياى بهتر  “ ساعته   ٢۴راديو  
 اوت  ۴ برابر با    ١٣٨٩ مرداد   ١٣روز  طريق ماهواره و اينترنت از      

لطفا مشخصات راديو را به اطالع عموم           .  آغاز کرده است     ٢٠١٠
 . برسانيد و ما را از کيفيت پخش مطلع کنيد
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” صداى کمونيسم کارگرى“  
 به وقت ٩برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى هر شب ساعت 

. تهران از کانال راديو يک دنياى بهتر پخش ميشود  
 

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

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

 . کنيد و شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بحران و بن بست همه جانبه رژیم        
اگر .  اسالمی راه خروجى ندارد        

قرار است نظام استثمارگر                        
سرمایه دارى در ایران دوباره راه      
بيافتد باید نمایندگان جدیدى اینکار       
را بکنند و این اقدام با وجود                       

از .  جمهورى اسالمى ممکن نيست   
نظر طبقه کارگر تنها راه خروج           
از بحران همه جانبه کنونى                       
سرنگونى این رژیم و استقرار               
حکومت کارگرى و سوسياليستى        

 . است

 

اما مادام که جمهورى اسالمى                
هست در بحران آخر دست و پا               

بقاى این حکومت تاکنون        .  ميزند
تنها با سرکوب و حمله به معيشت         
طبقه ما ممکن شده و در ادامه هم           

اما تشدید  .  همين سياست را دارند     
بحران جمهوری اسالمی با این              
ورشکستگى اقتصادى و                            

 به معنی    ،سياستهاى ضد کارگرى   
تحميل بيکاری و فالکت بيشتر به         
طبقه کارگر و مردم زحمتکش               

یعنى تداوم عمر این                   .  است
حکومت نتيجه اى جز تشدید                    

 ،وخامت وضع زندگی کارگران          
 و آینده      ،گسترش بيکارى و فقر        

تاریک ترى براى ميليونها خانواده     
چون رژیم        .  کارگرى ندارد       

سرمایه داری اسالمی هر روز              
بيشتر از دیروز به سفره کارگران       
و زحمتکشان حمله می کند و از             
کيسه طبقه کارگر می دزدد و به            

هر .  کيسه سرمایه داران ميریزد       
 ،روز سرکوب را تشدید ميکند              

بيکار می کند و تعداد بيشترى را           
به ارتش بيکاران و گرسنگان                 

 . اضافه ميکند

 

بورژوازی اسالمى براى حفظ              
خود و سرکوب طبقه کارگر انواع       
خرافات ناسيوناليستى و راسيستى      
را بعنوان دم دست ترین ابزارهای      

در .  رديارتجاعی به خدمت ميگ         
بوق ناسيوناليسم ميدمد تا کارگران      

در بوق     .  را دچار تفرقه کند             
راسيسم ميدمد تا مسئوليت بيکارى     

 

 راه حل مردم ايران استکمونيسم   
 

 جمال ارژنگ

را به عهده بخشى از کارگران         
یعنى مهاجرین افغانى و غيره         

در اپوزیسيون نيز         .  بياندازد
نيروهاى راست همين سياستها      
را به اشکال دیگرى پيش                    

ناسيوناليستهای پرو       .  ميبرند
غرب چون با سياست حمله به         
طبقه کارگر و حذف سوبسيدها       

 در مقابل این اقدام         ،موافق اند  
. حکومت ساکت شدند                           

شان را   "  نقد"فاشيستهاى آنها      
به رژیم اسالمى با الفاضی                

و اینکه   "  سوء مدیریت  "مانند   
آخوندها نمی توانند مملکت را     "

. بيان ميکنند           "  بچرخانند
جریانات ملى اسالمى موعظه        
ناسيوناليستى ميکنند و دل                  
براى دستگاه دین و آخوند مفت       

 ، یعنى سهم خودشان                ،خور
همه اینها غير            .  ميسوزانند

مستقيم از سياستهاى ضد                    
کارگرى این حکومت و مستقيم      
از سرمایه دارى دفاع ميکنند و      
در مقابل مبارزات طبقه کارگر     
عليه سرمایه دارى صف                    

کارگر براى جماعت      .  کشيدند
بورژوا فقط موجودى است که        

 ، برده مزد باشد       ،باید کار کند    
کم حرف بزند و کم توقع داشته        

 و مملکت را آباد کند تا             ،باشد
. حضرات آقا و سرور باشند            

خارج از این حق حيات را                  
بعنوان انسان برای کارگر و             
خانواده اش به رسميت نمی               

 . شناسند

 

برخى دیگر از اینها که ژست          
 معتقد اند اگر     ،چپ هم ميگيرند  

دست اندرکاران رژیم پول نفت      
را در  توليد سرمایه گذاری               
ميکردند و پولها را به بورس           

 این بحران پيش         ،نمی ریختند  
اینها البته مشاوران      .  نمی آمد  

خوبى هم براى سرمایه دارى          
چون نميدانند در آن            .  نيستند

کشور سرمایه چگونه کار                 
در کشورى که هيچ             .  ميکند

 معلوم    ،اطمينانى وجود ندارد      
است سرمایه دارها مشغول              

١٧۵شماره   
سرمایه که  .  داللى و بورس بازى اند    

توليد براى توليد نميکند بلکه توليد            
آنجا هم که توليدى     .  براى سود است   

هست اگر سود ندهد در کارخانه را          
ميبندد و کارگر را اخراج و بيکار             

سرمایه دار البته به این                 .  ميکند
موعظه های خرده بورژاویی گوش       

 دین و ایمان سرمایه دار                ،نميدهد
 و برای همين به        ،کيسه پولش است   

 . هر جنایتى دست ميزند

 

فشار فقر و فالکت بر زندگی طبقه            
کارگر و دیگر مردم زحمتکش در           
همه کشورهای سرمایه داری هر             

در .  روز بيشتر احساس ميشود              
کشورهای اروپایی به همان بيمه               
بيکاری و حمایت اجتماعی موجود         

در کشورهایی مانند    .  حمله برده اند   
ایران که از بيمه بيکاری و این نوع         

با اینحال دور   .  حمایتها خبری نيست  
جدیدى از یورش به زندگی طبقه               
کارگر و مردم زحمتکش آغاز شده          

. این وضع را نباید تحمل کرد      .  است
اعتراضات کارگری و شورش                  

مردم کارگر  .  گرسنگان در راه است   
و هر انسانى که عقلش را                                 

 ميبيند که     ،بورژوازى نگرفته باشد    
نظام سرمایه داری چه تناقضى با             

ميبيند .  نفس آزادى و رفاه مردم دارد     
در دنيائى با این همه ثروت و رشد            
تکنولوژی که ميتواند در خدمت                

 ،رفاه و آسایش همگان قرار گيرد             
همه جا    .  چه وضعيتى حاکم است         

فقر و گرسنگی و ناامنى بيداد                       
در ایران که وضعيت دهها          .  ميکند

ميليونها انسان  .  برابر وخيم تر است    
در گرسنگی کامل بسر می برند و            

 . قرار است این وضع تشدید شود

 

این وضعيت، انقالب کارگری،                 

کمونيسم و ضرورت و مبرميت          
آن را برای نجات مردم بيش از             

بطور .  هر زمانی برجسته ميکند      
واقعى سرمایه دارى راه حلى                 

اگر راه حلى هست                    .  ندارد
کمونيسم و انقالب عليه وضع                 

اما انقالب کارگری    .  موجود است 
و کمونيسم برخالف تصور                     
مدرسين تاریخ اجتناب ناپذیر                 

انقالب کارگری و                 .  نيست
کمونيسم به اراده آگاهانه و عمل           
انقالبى و متشکل طبقه کارگر                

انقالب کارگری  .  گره خورده است  
به حزب انقالبى طبقه کارگر و             
اتحاد زحمتکشان زیر این پرچم           

بدون دست بردن حزب    .  نياز دارد 
کمونيستی طبقه کارگر و                           
کارگران به قدرت سياسی و بدون       
خلع ید سياسى و اقتصادى از                  

 وضعيت فعلی ميتواند            ،سرمایه
. صدها سال دیگر ادامه یاید                    

شرایط موجود با همه محروميتی        
که به طبقه کارگر و دیگر مردم            
زحمتکش تحميل ميکند در عين           
حال این انتخاب را نيز در مقابل           
طبقه کارگر قرار ميدهد که کل              
موجودیت سياسی نظام موجود را      

 . به مصاف بطلبند

 

 !کارگران و توده های تحت ستم

برای پایان دادن به موجودیت               
حکومت اسالمى سرمایه داران و       
برپایی یک جامعه آزاد و برابر و        
مرفه به صف حزب اتحاد                         

برای .  کمونيسم کارگری بپيوندید    
درهم کوبيدن ماشين سرکوب و            
وحشيگری سرمایه داران اسالمی     
حول پرچم حزب اتحاد کمونيسم          

 ، پرچم انقالب کارگرى     ،کارگری
  *.متحد شوید

 

!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/ 



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 از چند هفته       ،بنا به خبر دریافتى      
پيش زمزمه عوامل کارفرما برای      

 نفر از کارگران بخش        27اخراج  
انتظامات و نگهبانی در شرکت             

. جنرال مکانيک شروع شده است       
عوامل کارفرما اعالم کرده بودند        
به دليل عدم کارائی مناسب                       

 حداکثر تا پایان          ،کارگران فعلی   
مهر ماه کارگران بخش نگهبانی و       
انتظامات را از کار اخراج نموده         
و جهت سپردن امورات نگهبانی          
و انتظامات شرکت هم با چند                   
شرکت انگل پيمانکاری توافقهائی      

اما به محض آگاهی          .  داشته اند   
یافتن کارگران در آخرین                           

 اعتراضات     ،روزهای مهر ماه         
گسترده ای از جانب کارگران بر          
عليه سياست اخراج و بيکارسازى      

 . صورت پذیرفت
 

یکی از اشکال اعتراضی                          
کارگران کوتاهی در انجام وظایف     
و ایجاد آشفتگی و اختالل در                    
وضعيت انتظاماتی شرکت بوده           

"است مدیر جنرال        "  یاری. 
مکانيک و همدستانش در واکنش         

 

 اعتراض کارگران شرکت جنرال مکانيک
 

 !عقب نشينی کارفرما

 3به اعتراض کارگران فورا           
نفر از کارگران معترض را از       

واکنش .  کار اخراج نمودند          
خودسرانه یاری در اخراج               
کارگران معترض موجبات              
دامن زدن به خشم و اعتراض          

 بخصوص         ،همه کارگران        
کارگران بخش انتظامات و               
نگهبانی را که هنوز                               
دستمزدهای دو ماه شهریور و        
مهر ماه را نيز دریافت نکرده          

یاری و      .   فراهم آورد          ،اند
شرکایش در هراس از گسترش      
اعتراضات کارگران فورا                
اعالم داشتند که تصميمشان              
عوض شده و هيچ کارگری از        
بخش انتظامات اخراج نخواهد       

اما با اینحال تاکنون خبری     !  شد
 نفر     3از بازگشت به کار                 

کارگر اخراجی بخش نگهبانی       
سرمایه داران  .  در دست نيست   

در وحشت از اعتراض و                   
اعتصاب کارگری دست به               
عقب نشينی زده اند اما این                 

 .هنوز اکيدا کافی نيست

١٧۵شماره   
خواست فوری کارگران جنرال                 
مکانيک بازگشت به کار بيقيد و                 

.  نفر کارگر اخراجيست            3شرط     
 ماه دستمزد معوق، لغو          2دریافت   

کار قراردادی و پيمانکاری، تضمين     
امنيت شغلی، دریافت بيمه بيکاری         
برای کارگران اخراجی و بيکار،             
افزایش دستمزدها مطابق هزینه                

 6 روز    5های سرسام آور زندگی،       
ساعته کاری در هفته از خواستهای         
اصلی و ابتدائی کارگران جنرال               

 .مکانيک است

 

 !رفقای کارگر

جمهوری اسالمی حکومت پادو                
 حکومت فقر و               ،سرمایه داران    

 ،گرسنگی و اخراج و بيکارى                    
حکومت ارتجاع مذهبی و سرکوب         

سران .  خونين ما کارگران است            
جانی و قاتل این حکومت از قبل                 
کار و رنج ما و به قيمت محروميت          
و گرسنگی ما کارگران و خانواده            
هایمان ميلياردها ميليارد تومان در          
بانکهای کشورهای خارجی برای           

طرح .  روز مبادا و فرار انباشته اند       
حذف سوبسيدها بخش دیگری از              
سياست سراسر جنایت و دزدی این         
حکومت برای نابودی ما و                            

. گرسنگی دادن هر چه بيشتر ماست      
باید مجامع عمومی    .  باید متحد شویم   

باید به قدرت اتحاد    . مان را برپا کنيم 

و اعتراض و اعتصابات                           
سراسری حکومت وحوش                      

 . اسالمی را به زیر کشيم
 

هم اکنون در شرکت جنرال                     
مکانيک بخش پروژه احداث                  

بلوار آسيا      -بزرگراه حصارک       
 نفر  200در غرب تهران بيش از       

 3کارگر قراردادی با قراردادهای     
ماهه، سفيد امضا و یکطرفه و               

 هزار       303پایه دستمزدهای             
 ساعته و   12 شيفت   2 در   ،تومانی

 عصر و    6 صبح تا      6سنگين از    
 صبح مشغول به     6 عصر تا     6از  

کمپ محل زندگی بيش از       .  کارند
 نفر از کارگران شهرستانی            60

بدون کمترین امکانات غذایی،              
بهداشتی و استراحتی در همين              
منطقه مستقر است و مابقی                      
کارگران بدون امکانات سرویس        
و با مشکالت زیاد از شهرکها و           
زاغه نشينهای اطراف تهران خود     

شرکت .  را به محل کار ميرسانند      
جنرال مکانيک تحت نظارت                
باندهای مافيائی و دزد بنياد                      
مستضعفان حکومت اسالمی                 

 .ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
   ٢٠١٠ اکتبر ٢۶ – ١٣٨٩ آبان ۴

 !اخراج کارگران شرکت سرو مشرق زمين
 نفر از کارگران    8چهره منفور ضد کارگری و مدیر شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين              "  سيار"بنا به خبر دریافتی، طی چند روز اخير به دستور            

 زندگی و معيشت کارگران       ،با شروع فصل سرما و زمستان و اخراج از کار و تحميل محروميتهای بيشتر                   .  زحمتکش از کار اخراج و بيکار شدند         
اما به  .  بهانه کارفرما برای اخراج کارگران فرارسيدن فصل زمستان و عدم نياز کاریست             .  اخراجی در شرایط بحرانی و بسيار سختی فرو رفته است          

این .  گفته یکی از کارگران این شگرد رذیالنه و هميشگی سيار برای رهایی از شر کارگران قدیمی و باال کشيدن دستمزدهای پرداخت نشده آنان است                         
همين چند روز پيش دستمزدهای چند ماه قبل ما را پرداخت           .  سيار هميشه دستمزدهای ما را با چند ماه تاخير پرداخت ميکند          :  کارگر معترض می گفت   

این بجای خود که ما دستمزد مهر ماه را نگرفته ایم، با            .  این در حاليست که هنوز دستمزدهای مهر ماه را نداده اند و وعده های دروغ می دهند                 .  کردند
حاال این کارگران اخراجی از همه جا رانده         .   نفر کارگری که اخراج کرده اند حتی نه تسویه حساب کرده و نه دستمزدهای مهر ماهشان را داده اند                      8

تو این جامعه و با این حکومت وحشی و دزد، کارگر جماعت صداش به جایی نمی رسه، حاال اگر شهروند افغان هم                             .  و دستشان به جایی بند نيست      
 .باشه بدتر از بد

 

در ازای دستمزدها و همه شرایط         !!   نفر کارگر قراردادی سفيد امضا با اثر انگشت             40شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين هم اکنون با بيش از                 
کارگران زحمتکش و مهاجر       .   غرب تهران ميباشد      5کاری نامعلوم و نامشخص، ارائه دهنده خدمات شهری و طرف قرارداد شهرداری منطقه                           

محل زندگی  .  افغانستانی این شرکت به برکت سایه شوم حکومت اسالمی سرمایه داران در ایران از ابتدایی ترین حقوق انسانی و شهروندی محرومند                      
ادارات و  .  و استراحت و خواب و خورد و خوراک کارگران عمدتا در یک چهار دیواری و اتاقکهایی در جنب دستشویی های عمومی در پارکهاست                         

بانکها از افتتاح یک حساب پس انداز ساده          .  مراکز حکومت جهل و جنایت اسالمی از ارائه هر گونه خدماتی به شهروندان افغانستانی طفره می روند                  
مزید بر همه این مشکالت هر از چندگاه ماموران و ارازل و اوباش و لمپن های نيروی               . امتناع و مدارس از ثبت نام فرزندانشان خود داری می نمایند 

 با رنج   انتظامی با اقدام به ضرب و شتم و بازداشت این انسانهای زحمتکش، با تهدید به دیپورت و اخراج از ایران، اندک پولهایی را که این کارگران                           
 .و خون برای ارسال به افغانستان و خانواده هایشان پس انداز نموده اند را دزدیده و باال می کشند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2010 اکتبر 22 – 1389 مهر 30



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 بی مثما است" به پيش"
 ...وصف حال تر است " به پس"

 

١٧۵شماره   

باید گفت که رفقای سابق، بخود زحمت ندهيد، ما دست تان را رو می                
ما پرچم کمونيسم کارگری منصور حکمت را برافراشته ایم و با             .  کنيم

ما .  قدرت جنبش کمونيستی کارگری طبقه کارگر را سازمان می دهيم           
براى سازماندهى انقالب کارگری تالش ميکنيم و آنرا عملی و شدنی                

به کار  !  نميشود و نمی توانيد   :  بجای اینکه به کارگران بگویيد     .  ميدانيم
  *.مفيدتری در زندگی تان مشغول شوید

 
مساله اصلی اما   .  ا امری واقعی و اجتناب ناپذیر است       .امکان فروپاشی ج     *

شاید چنين روندی چپ غير کارگری شتابزده را راضی کند اما از . این نيست
در .  این نمد گوشه کالهی برای کارگران و زحمتکشان به دست نخواهد آمد                

از )  آماده انقالب برای خود     (غياب طبقه کارگر متشکل، نيرومند و انقالبی            
ا آب قابلمه خانه هيچ کارگر و زحمتکشی گرم نخواهد              .حرارت فروپاشی ج  

شماره !  ، به پيش    "امکان فروپاشی جمهوری اسالمی      "سهراب صبح،     .  شد
50( 

 

 "  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

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

را از سايت  حزب 
!دريافت و توزيع کنيد  

 آزادى زن معيار 
! آزادى هر جامعه است  

 

 زندانى ،کارگر زندانى
 !سياسى آزاد بايد گردد



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کمتر از نيم        "  به پيش   "نشریه    
و بيش از     حقيقى   دوجين قلم زن        

! یک دوجين نویسنده حقوقی دارد       
اسامی ای که از نوستالژی                        
رهبری این جریان به شعرای نيمه      
شرق زده ایران خبر می دهد،                 

. از ترکيب ا        .  ابداع شده است       
بامداد و سهراب سپهری چندین             
ترکيب از کيسه قرعه کشی بيرون      
آمده است و صفحات این نشریه را     

جالب اینجاست که    .  تزئين می کند   
نثر اینها آنچنان به یکدیگر شبيه            
است که گویی همه از یک قلم                  

یک وجه     .  تراوش کرده است         
 -مشترک همگی آنها افاضات ادبی    

تئوریک، افاضات روشنفکرمابانه    
 . آنها است

  

باین ترتيب خاصيت ": درافزوده("
پراگماتيستی معجزه آور عدم چاپ     
عکس نویسندگان را برای این                

هر چند  .  جریان می توان دریافت     
که این مساله ممکن است تحت                
بهانه های امنيتی یا چپ سنتی                 

 ).توجيه شود

 

این جریان تنها جریانی نيست که          
در حاشيه جامعه قلم می زند و                 
باسم کارگر و سوسياليسم ميکوشد       
با ارائه تزهای راست، طبقه                    
کارگر را متقاعد کند که قابليت               
انقالب کارگری را ندارد و                       
نميتواند دست به قدرت سياسی               
ببرد؛ همواره جریاناتی هستند که         
زمانی که مردم برای سرنگونی به  
خيابان می آیند، تحت نام چپ و              
کمونيسم به کارگران می گویند که       

با .*  سرنگونی به نفع شان نيست        
پز انقالب کارگری و تحت نام                 
پرولتاریا می کوشد کارگر را به           
کارگر ماندن و حداکثر سندیکا               
سازی راضی کند؛ از این                           
جریانات و محافل چند نفره که به          

  ،ستون آخر
 

 بی مثما است" به پيش"
 !وصف حال تر است" به پس"

 آذر ماجدی

اسم کارگر، کارگر را جاودانه       
می کنند، به اسم کمونيسم،                  
سوسياليسم را دست نيافتنی               
اعالم می کنند، به اسم تحليل             
مارکسيستی، تحليل های                     

ژورناليستی نشریه    -اقتصادی  
اکونوميست را تحویل جنبش           
کارگری می دهند، چند دوجين       

جالب اینجاست که   .  وجود دارند 
اینها همه با هم جنگ و جدال             
دارند ولی در یک چيز                          

در نفرت از کمونيسم    :  مشترکند
 .کارگری و منصور حکمت

 

این نفرت از کجا ناشی می                 
شود؟ این نفرت یک منشاء                

سياسی دارد که برای      –جنبشی  
برخی با کينه ها و رقابت های         

. شخصی درآميخته است                    
منصور حکمت در زندگی                

تئوریک درخشان       –سياسی     
بيست و چند ساله خود نه تنها            
مارکسيسم را از زیر آوار                  
تعابير بورژوایی، ناسيوناليستی   
و دموکراتيک بيرون کشيد، نه       
تنها ارتدوکسی مارکسيسم را          
احياء کرد، نه تنها جنبش                     
کمونيسم کارگری را از نظر            

تئوریک تبيين کرد و      –سياسی  
بساط کمونيسم های غير                      
کارگری را کساد کرد، بلکه             
موفق شد که برای اولين بار              
در ایران یک حزب وسيع و              
ميليتانت کمونيستی کارگری           

توانست .  اجتماعی بسازد         
کمونيسم کارگری را به وسط          

 –ميدان مبارزه طبقاتی                        
در زمان حيات    .  اجتماعی ببرد 

منصور حکمت حزب                          
کمونيست کارگری، بزرگترین     
و اجتماعی ترین حزب                         

کارگری در ایران     –کمونيستی  
 .بود

 

١٧۵شماره   

چپ های سنتی که ترجيح ميدادند              
همان ویروس یخ زده باقی بمانند؛            
ترجيح ميدادند که در محافل کوچگ       
خود، رهبر و تئوریسين باشند و در         
جامعه بی اثر و حاشيه ای؛                            
جریاناتی که کارگر را تقدیس می             
کردند تا هميشه و همواره کارگر               
باقی بماند و آنها رهبران روشنفکر         
آن، همانگونه که ناسيوناليست ملت        
را تقدیس می کند تا رهبر ملی آن               
باشد و فمينيست زن بودن را تا                    
رهبر زنان معترض؛ این جریانات         
رشد و عروج کمونيسم کارگری،             
جنبش تحزب یافته کمونيستی                      
کارگری را تهدیدی نسبت به                        

. موجودیت و بقای خود می دیدند              
نفرت این جریانات نسبت به                         
منصور حکمت و کمونيسم کارگری      

 . از اینجا نشات می گيرد

  

و موتلفين  "  به پيش "اما نویسندگان    
سابق و دشمنان کنونی شان که با هم        
از حزب کمونيست کارگری استعفاء     

 –دادند، عالوه بر نفرت جنبشی                
اجتماعی، یک نفرت                -سياسی

شخصی و رقابتی نيز با منصور               
از این رو لحن شان        .  حکمت دارند 

 . حتی زشت تر و مبتذل تر است

  

ما اینها را از قدیم می      ":  درافزوده("
دعواهای شخصی و نفرت       .  شناسيم

پراکنی شخصی شان را از نزدیک          
رقابت های زشت    .  مشاهده کرده ایم   

و چنگ و دندانی شان را نيز از                   
لذا حنای آنها . قدیم و نزدیک دیده ایم

پهلوی هر کس رنگ داشته باشد،             
 !)برای ما رنگی ندارد

 

هر از چند گاهی نویسندگان حقيقی          
یا حقوقی این جریان به بهانه های             
مختلف به کمونيسم کارگری و                    

. منصور حکمت حمله می کنند                  

بعضا به بهانه استفاده از طنز                 
مبتذل به تحریف مقوالت و                      
مباحث مهم تئوریک و استرتژیک  
تبيين شده توسط منصور حکمت          

اما یک واقعيت را        .  می پردازند  
اینها تا زمانی که     .  باید اعالم کرد   

خود منصور حکمت در قيد حيات       
بود، جرئت نمی کردند به نقد او            
بپردازند، چه رسد به آنکه به طنز       

تنها .  نگاری مبتذل متوسل شوند       
پس از مرگ او و اتفاقات                           
ناگواری که در حزب کمونيست          
کارگری روی داد، اینها شجاع             

 . شده اند و قلمفرسایی می کنند

 

این جریان بدنبال عروج جنبش            
دو خرداد و با تز مبارزه انقالبی           
و سرنگونی طلبانه به آخر رسيده        
است، از حزب کمونيست                         

از جریان جدا     .  کارگری جدا شد    
شده چندین محفل چند نفره بيرون        
آمد که همگی در اساس یک                     
جریان راست به اصطالح                        

را نمایندگی    "  کارگری  -کارگر"
می کنند که با یکدیگر در جنگ             

اما عجيب اینست که در                 .  اند
دشمنی با منصور حکمت و                     
 . کمونيسم کارگری عميقا متحد اند

  

متاسفانه اکنون، راست روی های      
دو حزبی که تحت نام کمونيسم              
کارگری فعاليت می کنند، احزابی      
که از منصور حکمت عبور کرده       
اند و در احزاب شان منصور                  
حکمت زدایی نموده اند، بدست            
این جریانات راست درون چپ             
سنتی آتو داده است تا به بهانه نقد          
آنها، دگر بار به سياست ها و                   
تئوری های منصور حکمت حمله      

 . کنند

  
١١صفحه   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


