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سياوش دانشور: سردبير  

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 
 سياوش دانشور

 

 کدام آينده؟: تونس
 سرمايه داری يا سوسياليسم؟ 

 

بدون ترديد در دنيای بحران زده سرمايه داری امروز و 
مشقاتی که بر ميلياردھا انسان زحمتکش تحميل ميکند، 
تحوالت سياسی تونس نوری در تاريکی و اميدی به 

تحوالت در تونس ابدا . ممکن بودن يک آينده بھتر است
نخواھد ماند و تاکنون بمثابه يک چاشنی " تونسی"

انفجاری در کشورھای آفريقا و خاورميانه عمل کرده و 
آينده تونس اما . تاثيرات بالفصل خود را بجا گذاشته است

در کشمکش وسيع طبقاتی ای تعيين خواھد شد که فی 
الحال نيروھای متخاصم اين کشمکش در ابعاد جھانی و 
. منطقه ای و کشوری در مقابل ھم صف کشيده اند

نيروھائی که از يکسو برای حفظ و اعاده وضع موجود 
تالش ميکنند و از سوی ديگر تالش دارند يک آينده 
 . متمايز و تغييراتی ريشه ای محصول اين تحوالت باشد

 

تونس، الگوی سرمايه داری جھانی در آفريقا، کشوری 
ترين سرمايه داری آفريقا " با ثبات"که تا دو ماه پيش 

محسوب ميشد، کشوری که دولتھای غربی به تحوالت 
اخير آن بدبين و ساکت، و حتی مانند دولت فرانسه در 
تالش برای مھار سرکوبگرانه آن بودند، در اولين 

 23گامھای تحرک انقالبی اش بساط دولت و ديکتاتوری 
شورش برای نان و انفجار . ساله بن علی را درھم پيچيد

توده ای عليه فقر و اختناق تا ھمينجا دنيا را لرزانده 
بسرعت اعتراضات عليه فقر به مصر، الجزاير، . است

اردن، سودان، عربستان و ديگر کشورھای خاورميانه و 
در آمريکای التين کارگران بوليوی . شمال آفريقا کشيد

پيشقدم بودند اما اگرچه تا سرنگونی مورالس پيش نرفتند 
ولی کارت قرمزی به دولتھای قاره دادند تا حساب 

اما با رويدادھای تونس بسرعت دولتھای . دستشان باشد
فاسد و ديکتاتور و نوکر سرمايه 

 کدام پروسه قدرت گيری سياسی؟
نقدی بر نقطه نظرات حمه الھمامی رھبر حزب 

 کمونيست کارگران تونس

 9صفحه علی جوادی                                                   

 

 چشم انداز ،تحوالت حاضر: تونس
  اميدھا و مخاطرات،آتی

 

 ھيات دائر دفتر سياسی حزببا 

 4  علی جوادی، آذر ماجدی، سياوش دانشور                                  صفحه 

 

 قتل عام کارگران ايران خودرو،
  !اعتراض کوبنده عليه جنايت سرمايه داران

 

 !حسنی مبارک بايد برود
 "پايان ديکتاتوريھا؟"

 11صفحه سياوش دانشور                                                                     

 

نتايج انتخابات 
سراسری کنگره اول 

 حزب 

2صفحه   

 يادداشت سردبير،

 

 برف و قاليباف
 14صفحه پدرام نو انديش            

 دستمزد
 بيانيه تشکلھای کارگری 

سايه ای که در 
خالء رنگ می 

 ! بازد
 

  13صفحه کوروش سميعی                   
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عقب نشستند و طرحھای حذف 
سوبسيدھا و گرانی ارزاق عمومی 

ناگھان از شاه فھد . را پس گرفتند
و حسنی مبارک و امير کويت و 
ھر فسيلی که بر اين کشورھا حکم 
ميراند با عجله ظاھر شدند و گفتند 

آنھا عقب نشستند . پس ميگيرند
چون ميدانستند بعد از تونس نوبت 

انفجار ديروز مصر و . آنھاست
. تاکيد بر راه تونس گواھی است

از ھمان ابتدا معلوم شد که نه 
دولتھای دمکراتيک غربی، نه 
دولتھای فاسد و ديکتاتور در 
آفريقا و خاورميانه و نه جريانات 
اسالمی موافق تحوالت تونس 

حال که در مقابل . نيستند
چشمانشان بن علی و دولتش 
سرنگون شده است ھر کدام 
بنوعی تالش ميکنند حرکت 
انقالبی کارگران و مردم 
زحمتکش تونس و کشورھای 
منطقه را کنترل و نھايتا به 

 .     شکست بکشانند

 

. تونس دريچه ای به آينده است
تحوالت تونس ادامه مبارزات 
طبقه کارگر در اروپا و مبارزات 
. توده ای در ايران و منطقه است

در متن بحران جھانی و تعرض 
سرمايه به بشريت کارگر، شورش 
و قيام عليه ديکتاتوری و فقر و 
برای نان و آزادی و حرمت و 
رفاه، نشانگر آغاز دوره جديدی 
از اعتراض عليه ديکتاتوريھای 
سرمايه در کشورھای مبتنی بر 
اختناق عريان و کار ارزان و 

ترديدی نبايد . کارگر خاموش است
داشت که با رويدادھای جھانی و 
منطقه ای و بويژه با يک پيروزی 
چپ در تونس يا ايران، عمر 
حکومتھای فاسد و ديکتاتور با 
سالطين و امامان مادام العمر تمام 

دوران شيخ نشين ھائی که . است
زمانی توسط انگلستان برای 
نگھبانی و ارتزاق فاميلی از چند 
چاه نفت ايجاد شد رو به اتمام 

حکومتھا و دولتھائی که با . است
حمايت آمريکا و غرب توسط چند 
احمق مفتخور يا يک فاميل اداره 

 

 کدام آينده؟: تونس
 ...سرمايه داری يا سوسياليسم 

. ميشوند، در پايان خط ھستند
در متن بن بست و بی آبروئی 
راه حل ھای سرمايه داری بعد 
از پايان جنگ سرد، کارگران 
و زحمتکشان به الگوھای 
کالسيک و طبقاتی خود روی 

معضل بورژوازی . آورده اند
اينست که از يکسو سرمايه 
داری در کشورھای تحت 
سلطه به روشھای قديم قابل 
اداره نيست و از سوی ديگر 

ھيچ جناح سرمايه پالتفرمی 
متمايز از پالتفرم رياضت 
کشی و استثمار شديد طبقه 

بار ديگر اين . کارگر ندارد
امکان ھست که با پيشروی و 
يا پيروزی کارگری در يک 
کشور منطقه، جنبشھای 
سوسياليستی و سکوالريستی 
جان تازه ای بگيرد و کمونيسم 
کارگری به جنبشی عينی و 
يک راه حل واقعی در جوامع 
خاورميانه و شمال آفريقا تبديل 

 . شود

 

بشريت کارگر به تحوالت 
تونس با اشتياق و نگرانی نگاه 

سقوط ديکتاتور، . ميکند
شکستن چتر اختناق، پوچ 
درآمدن اسطوره ارتش مکانيزه 
و قوی سرکوبگر، آزادی 
زندانيان سياسی، آزادی 
احزاب، دستگيری بخشی از 
سوپر ميلياردرھای تونسی و 
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مصادره بخشی از اموال مسروقه 
آنان، ايجاد کميته ھا و نھادھای عمل 
مستقيم توده ای و غيره، تنھا ميتواند 
محصول حرکتی پيگير و روحيه ای 
انقالبی برای تغيير وضع موجود 

 سال 50اين دستاوردھا با . باشد
مشاعره اسالمی در مورد 

ولی فقيه "و " اصالحات"
مبارزه مسالمت آميز "و " مشروطه

" در چھارچوب قانون اساسی
مردم تونس حتی به . حاصل نميشد

مغز اصالح طلبان اسالمی شرق 
زده ايران فرو کردند که در دفاع از 
ديکتاتور و فقر و اختناق ھرچه 
عليه انقالب شيپور را از سرگشاد 
بزنند تنھا ماھيت ارتجاعی اھدافشان 

کسانی که بقول . را برمال ميکنيد
انقالب را فحش تبديل "خودشان 

و آخوند و دستگاه جناياتش " کردند
را تطھير کردند، امروز در مقابل 
اراده تونسی ھا شرمنده اند و 

. ميکنند" حقارت ملی"احساس 
مردم تونس برای ھزارمين بار 
نشان دادند که برای نفی ديکتاتوری 
و کسب ھر درجه آزادی بايد با 
قدرت و پيگيری و نه گفتن ديکتاتور 

" بن علی بايد برود. "را پائين کشيد
به اراده عمومی تبديل شد و کشتار 
مخالفان و وعده ھای پوچ رئيس 
جمھور نتوانست اين موج را مھار 

 . کند و ھنوز با قدرت ادامه دارد

 

بعد از برکناری دولت و فرار رئيس 
جمھور، ھم اکنون جدال واقعی 
جنبشھای سياسی برسر تعيين 
تکليف قدرت سياسی و ترسيم 
سيمای آتی جامعه تونس شروع شده 

تونس وارد يک دوران . است
انقالبی شده است که در حلقه اول به 
. سقوط ديکتاتور منجر شده است

وقتی که سقوط بن علی مسجل شد، 

ارتش وارد عمل شد و تالش کرد 
سقوط ديکتاتور را بنام خود ثبت 

شکاف بين ارتش و . کند
حکومتھای کودتائی ھمواره وجود 

نه دولتھا به ارتش . داشته است
تماما اطمينان دارند و نه ارتش که 
خود بازيگر کودتاھا بوده است 
در دوره ھای بحران سرنوشت 
خود را به سرنوشت 
ديکتاتوريھای در حال احتضار 

ارتش به اصطالح . گره ميزند
تا در " کنار مردم ايستاد"موقتا 

". مردم را بکوبد"آينده نزديک 
در " حافظ نظم"ارتش بعنوان 

خيابان است تا در اعاده نظم 
بورژوائی نقش درخورش را ايفا 

ترکيبی از بورژوازی . کند
دستگاھی و اپوزيسيون در دولت 
موقت شريک شده است تا بتواند 
با وعده و امتياز وقت بخرد و 
بورژوازی با تجديد آرايش دوره 
انقالبی را پشت سر بگذارد و 
دستاوردھای قيام را يکی بعد از 

بن علی رفته . ديگری پس بگيرد
است اما بن علی ھای ديگر در 
. داالنھای قدرت جوالن ميدھند

ھدف کل اردوی بورژوائی اعاده 
وضع پيشين و سرکوبی تمايالت 

 .انقالبی است

 

طبقه کارگر و محرومان شھری 
که مھمترين نقش را در سرنگونی 
ديکتاتور تونس داشتند نيز بايد 

اردوی کارگری . تجديد آرايش کند
و سوسياليستی نيازمند آرايش 
دوره انقالبی و دورخيز برای 
سرنگونی حکومت موقت و 

فرجه ای . تسخير تمام قدرت است
که با سقوط بن علی ايجاد شده 
معلوم نيست چند ماه و يا چند سال 

اما ترديدی نيست . طول ميکشد
که بورژوازی بسرعت دست اندر 
کار اعاده نظم و بازگشت به 

قدرت ژله . موقعيت پيشين است
ای و لرزان شکل گرفته در باال 
را بايد با قدرتی آلترناتيو و توده 

ايجاد . ای در پائين درھم شکست
ارگانھای اعمال اراده مستقيم توده 
ای، ايجاد شوراھا در محلھای کار 
و زيست و در مقياس منطقه ای و 
شھری، ايجاد کميته ھای انقالبی 
و شبکه ھای جوانان برای بسيج 
توده ای، ايجاد سازمانھای توده 
ای زنان برای دفاع از برابری و 
رفع تبعيض، ايجاد قدرت 

آلترناتيو 
3صفحه   
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نظامی در مقابل نيروی سرکوب 
و ارتش حرفه ای و برای حراست 
از آزاديھای سياسی، گامھای 

 . اساسی و فوری اند

 

مھمتر از ھمه طبقه کارگر ستاد 
رزمنده و رھبری کننده در مقياس 
کشوری، حزب سياسی کارگری 

حزبی که متشکل کننده . نياز دارد
رھبران و پيشروان انقالبی و توده 

حزبی که . ھای طبقه کارگر باشد
کل آزاديخواھی و سکوالريسم و 
تمايالت برابری طلبانه مردم 
تونس را نمايندگی کند و بعنوان 
. رھبر آزادی جامعه قد علم کند

حزبی سوسياليستی و کمونيستی 
کارگری که سرمايه داری را 
بعنوان ريشه ديکتاتوری و فقر 
مورد تھاجم قرار داد و پيروزی 
کنونی را با يک انقالب کارگری 

 .          به فرجام برساند

 

دوره کنونی در تونس دوره سلب 
است و تالشھای روزھای اخير 
نيز بر ھمين قانونمندی داللت 

بايد متحدانه و بدون ھيچ . دارد
توھمی بر کنار رفتن کليه عناصر 

بن علی . حکومت پيشين تاکيد کرد
رفت، پسر عموھايش و کل 
مسببين ارتجاع و اختناق و فالکت 

مردم . در تونس ھم بايد بروند
عليه بن علی بپا نخواستند تا 
حکومت را دست رئيس سازمان 

مردم عليه فقر بپا . امنيت او دھند
نخواستند تا حکومت ديگری 
. مبتنی بر فقر سر کار بياورند

مردم عليه نيروی سرکوب و 
ارتش و پليس قھرمانانه نايستادند 
تا ارتش و نيروی سرکوب را 

ھمين ارتش حافظ . تطھير کنند
سرمايه، که خود در جدال سياسی 
درون حکومتی درگير است، 
بسرعت در مقابل جنبش 
آزاديخواھی و ارگانھای انقالبی 
کارگران و مردم زحمتکش قرار 

کارگران بايد خواھان . ميگيرد
انحالل کل سيستم ارتش حرفه ای 
. و دستگاھھای سرکوب شوند
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سازمان امنيت و اطالعات و 
ديگر نھادھای جاسوسی 

دين . حکومت بايد منحل شود
اکيدا بايد از دولت و آموزش و 

نبايد به . پروش جدا باشد
جريانات ارتجاعی اسالمی يک 

کليه دارائيھا و . ذره امتياز داد
ثروتھای بسرقت رفته کارگران 
. و مردم بايد باز پس داده شود

کليه اموال و دارائی ھای 
کسانيکه در حکومت سابق 

ھمه . بودند بايد بررسی شود
ديون و قراردادھای دولت بن 
. علی فاقد اعتبار است
. ديپلماسی سری بايد لغو شود

ھيچ کسی حق ندارد از باالی 
سر مردم تونس و با بند و بست 
. و بنام مردم تونس توافقی بکند

ھر سياست و توافق دولت 
موقت مادام که توده کارگران 
آنرا تائيد نکرده اند فاقد اعتبار 

اموال سرمايه داران و . است
طايفه ھائ که خون اکثريت 
مردم را در شيشه کرده اند بايد 
توسط ارگانھای انقالبی 
کارگران و مردم زحمتکش 

 . مصادره شود

 

کارگران کمونيست و 
 !سوسياليست

شما پيشقراوالن انقالب در 
آفريقا و آسيا در سده بيست و 

پراتيک انقالبی . يکم ھستيد
شما تاريخ را شکل ميدھد و 
منشا تحرک و اميد آزادی در 

در تونس . جھان ميشود
فرصتی فوق العاده برای يک 
پيروزی کارگری فراھم شده 

. به کم نبايد قناعت کنيد. است
ھيچ درجه سازش با ستم و 
. استثمار و بيحقوقی را نپذيريد

يک ذره به نيروھای بورژوائی 
اعم از ناسيوناليستی و اسالمی 

يک ذره به ارتش . اعتماد نکنيد
و نھادھای سرکوب و اردوی 
بورژواھا در دولت موقت تکيه 

يک ذره از دستاوردھای . نکنيد
سکوالر و قوانين مترقی پيشين 
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مانند برابری حقوقی زن و مرد، 
لغو مجازات اعدام، و غيره کوتاه 

نه فقط نبايد کوتاه آمد بلکه . نيائيد
اسالم و مذھب بايد . بايد فراتر رفت

جريانات . امر خصوصی باشد
اسالمی يک خطر بالفعل عليه 
کارگران و يک متحد ديکتاتوری 

 57از تجربه تلخ ايران . جديد اند
غافل نشويد و يک ذره به جريانات 
اسالمی اعتماد نکنيد و وارد ھيچ 

نبايد فريب . ائتالفی با آنھا نشويد
مجلس موسسان قانون اساسی و 
شعارھای بورژوائی که بخشا توسط 

 . چپھا مطرح ميشود را خورد

 

در مقابل دولت موقت بورژوائی 
بايد دولت موقت انقالبی کارگری را 

در مقابل ارتش حرفه ای . قرار داد
بورژوائی بايد ارتش کارگری و 

در . ميليس توده ای را قرار داد
مقابل بورکراسی و ارگانھای 
بورکراتيک دولتی بايد قدرت 
شوراھا و ارگانھای اعمال اراده 

در مقابل . توده ای را قرار داد
آرايش جديد بورژوازی داخلی و 
بين المللی بايد آرايش کارگری و 
حزب سياسی کارگری کمونيستی را 

در مقابل ائتالف اردوی . قرار داد
راست جامعه بايد ائتالف اردوی 

در مقابل . چپ جامعه را قراد داد
راه حل سياسی بورژوائی بايد راه 
. حل سياسی کارگری را قرار داد

پيروزی مردم تونس در گرو اينست 
که کارگران و متحدين شان به 
وضعيت موجود، به سرمايه داری 

در . در تمام اشکالش، پايان دھند
تونس عليرغم ھر درجه پيروزی و 
پيشروی تاکنونی، نھايتا يا سرمايه 
داری يا سوسياليسم است که آينده را 

ترديدی نيست . شکل خواھد داد
حکومت بعدی سرمايه اگر ادامه بن 
علی نباشد تفاوت ماھوی با آن 

سرمايه زخم خورده با توحش . ندارد
تنھا . وسيع تری بازخواھد گشت

کارگران ميتوانند آينده سوسياليستی 
را ترسيم کنند و اميد سوسياليسم را 
بار ديگر در جھان به آرمان 

 . ميلياردھا نفر تبديل کنند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
ھمراه با کارگران و کمونيستھا و 
آزاديخواھان ايران و جھان، خود 
را در شادی عميق جنبش 
آزاديخواھی در تونس و سقوط 
ديکتاتور شريک ميداند و اين 
پيروزی را صميمانه به کارگران 
و مردم انقالبی تونس و جھان 

در عين حال ما با . تبريک ميگويد
. نگرانی اوضاع را دنبال ميکنيم

ما نگران عدم وجود تحزب 
سياسی کمونيستی طبقه کارگر، 
نگران به کم رضايت دادن و 
دنبال وعده ھای باالئی ھا رفتن، 
نگران عدم قاطعيت انقالبی، 
نگران دسيسه ھای بورژوازی و 
ارتش و موج برگشت ارتجاع 

سرمايه داران يک . سياسی ھستيم
ضربه قاطع از طبقه ما نوش جان 
کرده اند اما ھنوز سنگرھای 
زيادی برای فتح پيش روی 

پيروزی ممکن است اگر . ماست
بسرعت ويژه دوره انقالبی به 
سواالت اساسی پاسخ دھيم و نيرو 
و پتانسيل انقالبی موجود را در 
خدمت يک پيروزی سوسياليستی 

 . و کارگری بکار گيريم

 

ما ھمه تونسی "در اين روزھا 
زنده باد کارگران و "! ھستيم

زنده باد ! مردم انقالبی تونس
اتحاد انترناسيوناليستی طبقه 

پيش بسوی انقالب ! کارگر
کارگری و برپائی جامعه آزاد 

 *!  کمونيستی

 
 

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

کارل مارکس                      
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 تحوالت حاضر :يک دنيای بھتر
در تونس برای بسياری از 
مفسران بورژوايی غير قابل پيش 

برای اولين بار در جھان . بينی بود
 مردم در خيابانھا قدرت ،عرب

سياسی را وادار به تغيير و تحول 
از اعتراض به طرح حذف . کردند

سوبسيدھا و افزايش گرانی و فقر 
تا فرار زين العابدين بن علی و 
سقوط احتمالی دولت ائتالفی 
کنونی مسير طوالنی طی شده در 

زمينه ھای . مدت کوتاھی است
مادی شکل گيری اين اعتراضات 
کدامھا ھستند؟ کدام نيروھا و 
جنبش ھای اجتماعی نقش اصلی 
 را در اين اعتراضات ايفا ميکنند؟ 

 

 برای درک تحوالت :علی جوادی
سياسی حاضر در تونس بايد از 
بررسی پايه ای ترين روندھای 
عينی و مادی در اين جامعه آغاز 

تونس جامعه ای نيست که . کرد
در آن مبارزه اجتماعی تاريخ و 

 ،اعتراضی نبود. پيشينه نداشت
. کشمکشی نبود. تاريخی نبود

تونس يک جامعه سرمايه داری و 
و تاريخ . يک جامعه طبقاتی است

کليه جوامع تاکنونی تاريخ مبارزه 
و کشمکش طبقات اصلی جامعه 

 گاه آشکار ،جدالی بی وقفه: "است
 ميان طبقات ،و گاه پنھان

 ،استثمارگر و استثمار شونده
ستمگر و تحت ستم در ادوار و 
جوامع مختلف در جريان بوده 

اين جدال طبقاتی است که . است
منشاء اصلی تحوالت و تغيير در 

 ،يک دنيای بھتر" (جامعه است
برنامه حزب اتحاد کمونيسم 

اعتراضات اخير بر ). کارگری
متن اين کشمکش طبقاتی جاری و 
ھميشگی شکل گرفته و حادث شده 

نديدن اين واقعيت پايه ای و . است
معطوف شدن به آنچه که اين 
 ،اعتراض را شعله ور کرده است
 ،خودسوزی يک جوان دستفروش

نديدن مولفه ھای اصلی تحوالت 
تاريخی و پرداختن به حوادث در 
بررسی رويدادھای تاريخی و 

 . نقشه مند است

 

  اميدھا و مخاطرات، چشم انداز آتی،تحوالت حاضر: تونس
 

 ھيات دائر دفتر سياسی حزببا 

کارگران و مردم زحمتکش در 
استبداد و فساد و . تونس فقيرند

نابرابری و گرسنگی از 
واقعيات کريه زندگی اين مردم 

بورژوازی تونس در . است
تالش برای تشديد استتثمار و 
بھره کشی و خالی کردن بار 
بحران سرمايه داری در اين 

کشور سياست حذف سوبسيدھا  
را در دستور قرار داد که 
ترجمه بالفصل آن افزايش 
قيمت ارزاق و کاالھای اوليه 

و . زندگی مورد نياز مردم بود
از قرار يک جرقه بر اين متن 
اعتراضی کافی بود تا 
کارگران و توده ھای مردم به 
. جان آمده به خيابانھا بريزند

اعتراضات در مقابله با فقر و 
گرسنگی شکل گرفت اما به 
سرعت تمامی پيکره سيستم 
سياسی و نظام حاکم را در 
برگرفت و به اعتراضی نه تنھا 
عليه فقر و گرسنگی بلکه به 
اعتراضی عليه سيستم سياسی 
موجب فقر و فالکت و استبداد 
و اختناق در اين کشور تبديل 

 . شد

  

آنچه در تونس جاری است يک 
جنبش عظيم اجتماعی عليه فقر 
و گرسنگی و استبداد و 

اين . نابرابری اقتصادی است
مبارزه در اساس خود مبارزه 
ای عليه شرايطی است که 
سرمايه داری در تونس ايجاد 

اين جنبشی برای . کرده است
 برابری و رفاه ھمگان ،آزادی
جنبشی برای سرنگونی . است

. سيستم حاکم بر تونس است
 ھيچ ،مردم آزادی ميخواھند

آلترناتيو بورژوايی نميتواند در 
جوامعی مانند تونس و ايران 
متضمن آزادی ھای بی قيد و 
. شرط سياسی ھمگان باشد

 از ،مردم برابری ميخواھند
نابرابری اقتصادی و اجتماعی 

اما ھيچ جناحی از . بيزارند
بورژوازی نه تنھا نميتواند 
تضمين کننده برابری اقتصادی 
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و اجتماعی باشد بلکه خود اساسا بر 
پايه نابرابری اقتصادی استوار شده 

از . مردم خواھان رفاه اند. است
 ، فقير باشند،اينکه گرسنه باشند

اما .  خسته شده اند،محروم باشند
کارنامه بورژوازی در جوامعی 
مانند تونس ايجاد يک ارتش عظيم 
. فقرا و گرسنگان و استبداد است

اکنون مبارزه طبقاتی در تونس 
کدام . کامال پالريزه شده است

 کدام آينده؟ تنھا دو پاسخ ،آلترناتيو
يا سرمايه داری . پايه ای وجود دارد

و دول گوناگونش با بازپس گرفتن 
دستاوردھای کنونی و تضمين بقای 
فقرو و فالکت و گرسنگی و 
نابرابری و يا نابودی سرمايه داری 
و استثمار و استقرار نظامی متضمن 
. آزادی و برابری و رفاه ھمگان

چنين نظامی تنھا ميتواند يک نظام 
آزاد سوسياليستی و چنين حکومتی 
تنھا ميتواند يک حکومت کارگری 

اما اين آلترناتيو بايد در سطح . باشد
و در حال . سياسی نمايندگی شود

حاضر اين مھمترين مصاف کارگر 
 .و کمونيسم در تونس است

 

اين اعتراضات در زمان کوتاھی 
در . گامھای بلندی برداشته است

اولين موج اعتراضی خود قادر شد 
که راس ھيات حاکمه رژيم سرمايه 

و اکنون . در تونس را فراری دھد
در مقابل ھر تجديد آرايش 
بورژوازی که ميکوشد بقايای 
سيستم سرمايه در ظرف جديدی به 

 ايستادگی ،توده ھای مردم حقنه کند
به ادامه گذشته کليد " نه. "ميکنند

ھر . پيشروی اين مبارزات است
تالش بورژوازی تاکنون با چاش 

خطوط . جامعه مواجه شده است
 .تالقی سياسی روشن اند

 

شواھد جملگی بر نقش تعيين کننده 
کارگران و مردم زحمتکش و 
جوانان در اين اعتراضات اشاره 

اما اين اعتراضات در عين . ميکنند
حال يک جنبش عمومی اجتماعی 

ھنوز . عليه وضع موجود است
آلترناتيو سياسی کارگران و مردم 

زحمتکش به بلوغ سياسی کامل 
مصافھای مھم و . نرسيده اند

   .پيچيده بسياری در پيش است

 

 تونس را :يک دنيای بھتر
بورژوازی غرب جزيره ثبات و 

بنا به شاخص . آرامش ناميده بود
ھای اقتصادی سرمايه اين کشور 
. در موقعيت مناسبی بسر ميبرد

چه شد؟ آيا بورژوازی برای اين 
کشورھا الگويی برای رشد و 
توسعه در چنته ندارد؟ آيا اين 
تغيير و تحوالت در عين حال 
نشان شکست الگوی اقتصادی 
بورژوازی در اين کشورھا است؟ 
سرنوشت طرح رياضت کشی 
اقتصادی و سرمايه داری لجام 
گسيخته چطور؟ آيا اين دوره پايان 
اين تعرض به معيشت توده ھای 

 کار کن و زحمتکش است؟

 

 بايد در نظر داشت :آذر ماجدی
که شاخص ھای بورژوازی در 
مورد موفقيت اقتصادی بر 
معيارھايی نھاده شده که کامال در 
تناقض با رفاه و سعادت مردم 
عادی، طبقه کارگر و زحمتکشان 

در مورد تونس فروم بين . است
المللی اقتصاد اين کشور را از 
قابليت بااليی در رقابت در منطقه 

قابليت باال . "توصيف کرده بود
يعنی اينکه سرمايه در " در رقابت

شرايط مساعدی قادر به انباشت 
است؛ يعنی می تواند کاالھايی 
توليد کند که در بازار قابليت 
رقابت دارند در عين اينکه نرخ 
سود باالی سرمايه نيز حفظ شده 

اين شرايط در کمپ مقابل، . است
کمپ طبقه کارگر به چه معنا 
است؟ سرمايه برای دستيابی به 
اين شرايط بايد بتواند وجود يک 
طبقه کارگر ارزان، خاموش و 

بدون . منعطف را تضمين کند
چنين عاملی 
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سرمايه بويژه در يک کشور 
باصطالح در حال توسعه، يا 
جھان سوم، بھيچوجه قادر به 

 .رقابت نيست

 

برای طبقه کارگر و توده 
زحمتکش جامعه اين شرايط 
بمعنای دستمزدھای پايين، شرايط 
شاق کار، ناامنی اقتصادی و 
اجتماعی و عدم برخورداری از 
تشکل و حق اعتراض و اعتصاب 

جزيره ثبات آرامش . "است
به قميت استثمار " سرمايه داری

شديد طبقه کارگر، تحمل فقر و 
فالکت روزافزون و سرکوب و 
اختناق شديد ھر گونه آزادی 
سياسی و مدنی از جمله فعاليت 
. ھای کارگری تامين شده است

بعالوه، صندوق بين المللی پول 
اعالم کرده بود که دولت تونس 

بخوبی با عواقب "توانسته است 
." بحران اقتصاد جھانی مقابله کند

اين تعريف و تمجيد از دولت 
تونس، يعنی اينکه حکومت تونس 
توانسته است بخوبی فشار 
اقتصادی را بر سر مردم خراب 
کند و نان را نيز از سفره خالی 
آنھا بدزد و ظاھرا بدون آنکه با 

شايد بايد . اعتراضی روبرو شود
به صندوق بين الملی پول گفت که 

جوجه ھا را آخر پاييز "
 ".ميشمرند

 

قضاوت عجوالنه صندوق بين 
المللی پول خود از سطحی بودن 
تحليل اين نھادھا از تضادھا و 
تناقضات در جامعه سخن می 

مردم جانشان از بيست و . گويد
سه سال سرکوب و اختناق، فقر و 
فالکت، بيحقوقی و بی عدالتی، 
نابرابری و فساد طبقه حاکمه به 

کارد به . لب رسيده بود
فقط به . استخوانشان رسيده بود
اين جرقه . يک جرقه نياز داشتند

را تراژدی خودسوزی محمد 
جوان بيست . بوعزيز فراھم آورد

و شش ساله بيکاری که مورد 
ضرب و شتم و توھين پليس واقع 

 
 ، چشم انداز آتی،تحوالت حاضر: تونس

 ...اميدھا و مخاطرات 

شد و خود را در ميدان شھر به 
قھرمان "آتش کشيد، اکنون به 

. در تونس بدل شده است" ملی
اين جوان بخت برگشته با عمل 
استيصال آميز خود به تونس و 
دنيا نشان داد که چه فقر و 
فالکت، استثمار شديد و 
سرکوب و اختناقی در تونس 

محمد به دنيا اعالم . حاکم است
اين !" ديگر بس است: "کرد که

حرکت نه تنھا تونس، بلکه 
ھمچنين آنچه بدنيای عرب 
معروف است را تکان داده 

 .است

 

راستش بورژوازی مدتھا است 
که برای دنيا الگويی برای رشد 

تاريخا به اثبات رسيده . ندارد
است که سرمايه داری يعنی، 
نابرابری، يعنی بی عدالتی، 
يعنی آزادی ھای محدود در 
يک گوشه دنيا که به اسم 
دمکراسی بخورد مردم می 
دھند و اختناق و سرکوب در 

سرمايه . بخش وسيعی از جھان
داری يعنی فقر و گرسنگی 
ميليون ھا انسان در روی کره 

سرمايه داری يعنی . ارض
مرگ صدھا کودک در ھر 

سرمايه داری يعنی . ثانيه
انباشت ثروت ھای افسانه ای 
برای يک عده قليل و فقر و 
فالکت، گرسنگی و بيخانمانی، 
تبعيض و بی حقوقی برای 
اکثريت قريب به اتفاق بشريت؛ 
سرمايه داری يعنی اعتياد و 
فحشاء، خشونت، زن ستيزی و 

اين حقيقتی نيست . نژاد پرستی
که اکنون در شرايط بحران 
. جھانی بر ما روشن شده است

اين حقيقت جوھری نظام 
سرمايه داری است که مارکس 
بيش از يک قرن پيش مورد 
تحليل قرار داده است و تاريخ 
جھان بارھا و بارھا به اثبات 

اين جوھر ضد . رسانده است
بشری سرمايه داری است که 
بارھا طی تاريخ ھدف 
اعتراضات و جنبش ھای وسيع 
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اجتماعی و انقالبی قرار گرفته 

 .است

 

اما شکست شوروی و سقوط اين 
بلوک فرجه ای را برای بورژوازی 
. جھانی و سرمايه داری فراھم کرد

!" کمونيسم مرد"با فريادھای 
!" پايان تاريخ"و !" مارکس مرد"

توانستند فضايی برای رشد و 
انباشت سرمايه در سطح جھان 

استثمار شديد، ناامنی . فراھم کنند
مطلق، بيحقوقی وقاحت باری را بر 

اکنون مردم . دنيا تحميل کردند
شريف و زحمتکش به خيابان ھا 
ريخته اند و فرياد خشم شان را عليه 

سرمايه داری . اين نظم بلند کرده اند
خالق فقر و فالکت، بيحقوقی و 
تبعيض، بی عدالتی و نابرابری 

مردم . برای اکثريت مردم است
. آزادی، برابری و رفاه ميخواھند

سرمايه داری الگوی شکست خورده 
اما تا آلترناتيو آن يعنی . ای است

سوسياليسم متشکل و سازمانيافته به 
ميدان نيايد و آنرا در ميدان نبرد 
شکست ندھد، به حيات خود ادامه 
ميدھد و جان ميليون ھا انسان ديگر 
را نيز مورد تھديد مرگ و نابودی 

 .قرار می دھد

 

در پاسخ به خيزش مردم و به زير 
کشيدن ديکتاتور تونس، دولت ھای 
منطقه دارند در مورد تحميل 
سياست رياضت کشی، اين پا آن پا 

سارکوزی، رئيس جمھور . می کنند
فرانسه که اکنون بمدت يکسال 
رياست گروه بيست و گروه ھشت 
را بعھده گرفته است، ديروز در 
يک مصاحبه مطبوعاتی می گفت 

بايد قميت غذا را پايين آورد : که
روبرو " شورش غذا"وگرنه دنيا با 

واقعا که عوامفريبی و . خواھد شد
دروغ يک وجه اليتجزای شخصيت 
. سياستمداران بورژوا است

يعنی خيزش ھای " شورش غذا"
اجتماعی که می تواند به انقالب ضد 

  .سرمايه داری بدل شود

 

بايد توجه داشت که بورژوازی ھيچ 
تعرضی را داوطلبانه پس نمی 

طبقه کارگر و مردم . گيرد
زحمتکش فقط با تعرض متقابل و 
مبارزه می توانند اين تعرضات را 

در تحليل نھايی تا . عقب بنشانند
زمانی که سرمايه داری حاکم است، 

آش ھمين آش و کاسه ھمين کاسه 
بايد برای سازماندھی يک . است

انقالب کارگری تالش و مبارزه 
ما بارھا گفته ايم که اکنون . کرد

يک شرايط و فرصت طاليی 
برای واژگون کردن سرمايه 

منتھی کار و فعاليت . داری است
ھرکولی در مقابل کمونيسم و 

بايد . طبقه کارگر قرار دارد
  .کوشيد بر اين موانع فايق آمد

 

 تونس در اين :يک دنيای بھتر
اعتراضات . اعتراض تنھا نيست

در الجزاير ھم به شدت در جريان 
اردن و مصر ھم شاھد . است

اعتراضاتی در مقابله با طرح 
حذف سوبسيدھا بودند و يا اقدام به 
محدود کردن اين تعرض به 
معيشت توده ھای مردم زحمتکش 

تکان " جھان عرب"کل . کرده اند
در عين حال ما . خورده است

 ، اسپانيا،مدتھاست که در يونان
فرانسه و انگليس شاھد 
اعتراضات کم و بيش گسترده در 

اين . اين زمينه بوده ايم
اعتراضات چه وجوه مشترک و 
چه تفاوتھايی دارند؟ تاثيرات اين 
اعتراضات بر ھم کدامند؟ ايران 
 کجای اين تصوير قرار ميگيرد؟

 

 مشحصه دوران :رسياوش دانشو
امروز اعتراض وسيع و توده ای 
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه به 

سرمايه . نظام سرمايه داری است
امروز ھمه جای دنيا کمابيش يک 
پالتفرم واحد دارد و آن تعرض به 
سطح معيشت و زندگی طبقه 
کارگر، تشديد استثمار طبقاتی، و 
بازپس گيری دستاوردھای دھه 
. ھای متمادی طبقه کارگر است

اعتراض در تونس عليه فقر و 
اختناق، شورش بردگان مزدی 

برای نان، 
6صفحه   
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روشن ترين و صريح ترين 
اعتراض توده ای کارگری به نظم 
سرمايه و حکومتھا و دولتھای 

سرنوشت بن علی در . آنست
. انتطار مبارک در مصر است

وجه اشتراک کارگران در تونس، 
مصر، ايران، فرانسه، اسپانيا و 
ديگر کشورھا اينست که ھمه، 
حال تحت شرايط متفاوت، با 
دشمن واحدی يعنی طبقه سرمايه 

اين بورژوازی . دار روبرويند
مستقل از اينکه پرچمش اسالمی يا 
شاھی يا ناسيوناليستی يا 
دمکراتيک است، در تعرض به 
کارگر و تالش برای باال بردن 

از . سود سرمايه يک زبان دارند
يک خانواده و يک طبقه واحد 

عليرغم ھر جنگ و . جھانی اند
دشمنی درون طبقاتی که با ھم 
دارند اما در حفظ نظامی که 
براساس بردگی اکثريتی عظيم بپا 
شده است عليه آرمان سوسياليستی 

 . طبقه کارگر ھم آواز و متحد اند

 

تفاوتھا را اما بايد در ديناميزم 
سياست و شرايط متفاوت بخشھای 
مختلف طبقه کارگر و رابطه مردم 
با حکومتھا در کشورھای مختلف 

دستکم از بعد از . جستجو کرد
انقالب اکتبر تا امروز، عمدتا 
بلطف سوسيال دمکراسی، طبقه 
کارگر اروپا عليرغم اعتراضات 
بعضا تند از چھارچوبھای قانونی 
. و پارلمانی عبور نکرده است

ھمينطور اتحاديه ھا که ظرف 
اساسی تشکل صنفی طبقه 
کارگراند بعنوان سوپاپ اطمينان 
سرمايه عمل ميکنند و در بسياری 
از موارد با خفت بار ترين و ضد 
کارگری ترين سياستھا پيشگام 

در اروپا بايد بدوا از . ميشوند
چھارچوبھای دمکراسی پارلمانی 
و اين توھم که گويا قدرت ميتواند 
از دريچه پارلمان متحقق شود 

مضافا اينکه بايد در . عبور کرد
مقابل صف احزاب دولتی و غير 
دولتی طرفدار نظم موجود احزاب 
کمونيستی کارگری ضد نظم 

احزابی که . موجود قد علم کنند
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برای سرنگونی سرمايه داری 
و برقراری يک جامعه آزاد 

در . کمونيستی تالش ميکنند
مقابل سازمانھای کارگری 
رفرميستی که کار اصلی شان 
کنترل اعتراض راديکال 
کارگری است، بايد جنبش عمل 
مستقيم کارگری و شورائی قد 

جنبشی که قدرت . علم کند
بسيج توده ای کارگران را 
حول سياستھای انقالبی و 

اما در . کارگری داشته باشد
کشورھائی مانند تونس و ايران 
و مصر اختناق سياسی حکم 

کارگر ارزان است و . ميراند
سازمان کارگری کمونيستی 

مکانيزم . بشدت سرکوب ميشود
رابطه مردم با حکومت ھمان 
چھارچوبی را ندارد که مثال 
يک شھروند اروپائی با دولت 

اگر . مربوطه برقرار ميکند
ھنوز در اروپا بخشی زيادی 
از مردم به دولت بعنوان 
نماينده مشروع و منتخب مردم 
نگاه ميکنند، و يا دولتھا از 
طريق مکانيزم نظر سنجی 
مرتبا ميتوانند دوری و نزديکی 
شھروندان را با احزاب و 
سياستھای جاری اندازه بگيرند 
و لذا واکنش مناسب نشان 
دھند، در کشورھائی مانند 
ايران و سودان فاصله نجومی 
ميان جامعه و دولت، بی 
اعتمادی به سياستمداران حاکم، 
عدم قدوسيت قانون، نفرت از 
شکافھای عظيم طبقاتی و 
اختناق و زندان و اعدام، اساسا 
ديناميزم رودروئی جامعه و 
جنبشھای سياسی با دولت و 
. قدرت فائقه را متفاوت ميکند

در جامعه ای فاقد تشکل، 
سرکوب شده، به فقر و 
استيصال کشيده شده طی دوره 
ھای متمادی، وقتی که تضادھا 
و تناقضات اجتماعی به اوج 
ميرسند و جامعه آبستن تغيير 
است، يک جرقه و يک سياست 
اشتباه باالئی ھا کافی است تا 
مھار اوضاع را تماما از دست 

ايران و . قدرت فائقه خارج کند
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در اين . تونس و مصر نمونه است

کشورھا اپوزيسيون درباری و 
دنبالچه ھايشان در بيرون حکومت 
تالش ميکنند ناجی اعاده وضع 

 .  موجود در شرايط بحرانی باشند

 

اعتراضھای توده ای عليه فقر در 
کشورھای خاورميانه و شمال آفريقا 
و اروپای غربی بدون ترديد برھم 
تاثير ميگذارند و الگوھای موفق 

بويژه . بسرعت تسری می يابند
امروز به لطف تکنولوژی 
ارتباطات ھيچ ديکتاتوری عليرغم 
ھر تمھيداتی نميتواند دور جامعه 
سيم خاردار بکشد و مردم را در 
قرنطينه فکری و فرھنگی نگاه 

اعتراضات توده ای در يونان . دارند
. و فرانسه ھمه جا تاثير داشتند

اعتراضات در ايران دنيا را تکان 
داد و امروز در تونس تجارب نوين 
مبارزه عليه دولتھا و سرمايه داری 

اعتراضات . جلو صحنه آمده است
توده ای در کشورھای ديگر نيز 
نشان ميدھد که دوره ای جديد آغاز 
شده است که کارگران و مردم 
محروم در ابعاد وسيع عليه قدر 
قدرتی بازار و دولتھای مزدور 
سرمايه بميدان می آيند و ھر تجربه 
ثابت ميکند که پيشروی در گرو 
حاکم شدن سنتھای راديکال کارگری 

ايران نيز از اين صفحه جدا . است
. راه دوری نبايد رفت. نيست

رويدادھای تونس با امواج سھمگين 
در . تری در ايران تکرار خواھد شد

ايران اعتراض عليه فقر و فالکت 
ميتواند و بايد به سرنگونی رژيم 
اسالمی و تخته پرش انقالب 
کارگری برای الغای نظام بردگی 

 . مزدی شود

   

 ھيات حاکمه تونس :يک دنيای بھتر
به سرعت دست به تغييرات در 
ترکيب و آرايش نيروھای طبقه 

. بن علی فراری شد. حاکمه زد
ناچار شدند زندانيان سياسی را آزاد 

فعاليت احزاب اپوزيسيون آزاد . کنند
غرب اين تحوالت را . اعالم شد

نامگذاری کرد و " انقالب ياسمين"
. ناميد" اصالحات"خود را مدافع 

ھدف بورژوازی در اين دوره کدام 
است؟ در مقابل کارگران و مردم 
زحمتکش برای پيشروی چه بايد 

استراتژی مرحله ای يک . بکنند
نيروی کمونيست در اين شرايط چه 

 ميتوان باشد؟ 

 

 در درجه اول بايد :علی جوادی
توجه داشت که عقب نشينی 
 ،بورژوازی در تونس تاکتيکی

مقطعی و تحت فشار مبارزات 
. کارگران و مردم زحمتکش است

مادام که سيستم اقتصادی و 
سياسی سرمايه در تونس 

 ھيچ اصالحاتی ،پابرجاست
. نميتواند پايدار و ھميشگی باشد

 آزادی ،آزادی ھای سياسی کنونی
 آزادی رسانه ھا و ،مطبوعات

کليه دستاوردھای جنبش 
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم 
مادام که نھادينه نشوند از جانب 
بوروژازی باز پس گرفته خواھند 

ھر زمان که بورژوازی از . شد
زير ضرب خارج شود و مردم به 

 ،دھند" رضايت"وضع موجود 
پروسه باز پس گيری 
دستاوردھای اين اعتراضات نيز 

 .آغاز خواھد شد

 

ھدف بوروژازی در اين شرايط 
حفظ بنيادھای نظام سرمايه داری 
و سيستم سياسی حافظ آن در 

ھدف حفظ ارگانھا و . تونس است
نھادھايی است که برای حاکميت 
طبقاتی بورژوازی در تونس 

ھدف حفظ دستگاه . حياتی اند
 ،ارتش و کليه دستگاه سرکوب
 ،بوروکراسی مافوق مردم

دادگستری و سيستم قضايی و کليه 
سيستم مقننه و مجريه و مھمتر 

مالکيت " مقدس"حفظ مناسبات 
خصوصی بر وسايل توليد و 
توزيع محصوالت مورد نياز 

ھر تجديد آرايش . مردم است
بورژوايی در شرايط کنونی 
مجموعا اين اھداف عمومی را 

و اين نقشه عمل و . دنبال ميکند
ھدف کليه جناحھای بورژوازی 

به عبارت ديگر ھدف . است
بوروژازی 
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در اين شرايط و مقطع زمانی نه 
تضمين نرخ سود و درجه سود 
آوری سرمايه بلکه اساسا حفظ 
موقعيت و مناسبات بورژوايی 

ھدف جبران . حاکم بر جامعه است
ضربات وارده به سيستم سرمايه 

و تمامی اين . داری در تونس است
اھداف را بورژوازی ميکوشد از 
مجرای به سازش کشاندن 
کارگران و مردم زحمتکش و 
حقنه کردن آرايشھای سياسی خود 

بايد مردم . به جامعه به پيش ببرد
بايد . را به خانه ھا برگرداند

کارگران را به کار تحت مناسبات 
بايد جوانان را . گذشته بازگرداند

به اميدھای واھی روانه بازار کار 
. و بردگی و ارتش بيکاری کنند

مساله ديگر اين است که 
بوروژازی در حال حاضر توان 
سرکوب سياسی و ھمه جانبه 

از توان . مردم بپاخواسته را ندارد
و قدرت سياسی الزم برخوردار 

ھر درجه تعرضی تنھا . نيست
شکافھای موجود در ھيات حاکمه 

موجب ايجاد . را بيشتر خواھد کرد
تناقضات بيشتر در صفوف 

بورژوازی . بورژوازی خواھد شد
تونس در شرايط سختی قرار 

کارگران و مردم زحمتکش . دارد
ميتوانند ضربات کاری بر پيکر 

مساله اين است که . آن وارد کنند
آيا آلترناتيوی کارگری و توده ای 
که بتواند قلبھا و اميد مردم را به 
 ،يک آلترناتيو روشن گره بزند

ميتواند شکل بگيرد و در جلوی 
 جامعه قرار گيرد؟ 

 

در پاسخ به سئوال شما در مورد 
استراتژی کمونيستی در تونس به 
نظر من بر دو مساله محوری بايد 

 : تاکيد کرد

  

 برای پيشروی بايد در مقابل -١
ھر نوع تجديد آرايش بورژوازی 

" آرامش"و تالش برای ايجاد 
بايد نقاط سازش را . مقاومت کرد

تک تک در ھم شکست و از آن 
نبايد به عوامفريبی ھا . عبور کرد
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و وقت خريدن ھای ھيات 
ھر ايستگاه . حاکمه تن داد

توقفی تالش برای عقب راندن 
کارگران و مردم معترض و 
باز پس گرفتن دستاودرھای 

نه به وضع . تاکنونی است
موجود و نقاط سازش کليد 

 .پيشروی است

 

 شکل دادن و سازماندھی -٢
قدرت سياسی از پائين مساله 

بدين . حياتی ديگری است
منظور بايد جامعه را متشکل 

بايد کارگران و توده ھای . کرد
مردم را در محيط کار و محيط 

شوراھای . زندگی متشکل کرد
کارگری و شوراھای مردم و 
شوراھای سرخ جوانان 
مناسبترين ارگانھای 
سازماندھی توده ای جامعه در 

اين . شرايط کنونی ھستند
ارگانھا تنھا تشکالت توده ای 
برای بھبود شرايط کار و 

نطفه ھا و پايه . زندگی نيستند
 ،ھای قدرت سياسی در آينده اند

بايد قدرت جايگزين . بايد باشند
 . قدرت بورژوازی را شکل داد

  

کارگر و کمونيسم در تونس در 
شرايطی قرار دارند که 
ميتوانند سرنوشت جامعه و 
. مقدرات آن را رقم بزنند

نميتوان و نبايد در نقش نيروی 
زمان قرار . فشار ظاھر شد

. گرفتن در راس قدرت است
زمان تصرف قدرت سياسی 

زمان شکل دادن به . است
قدرت سياسی متناظر با 
 ،خواستھای مردم برای آزادی
و . برابری و رفاه ھمگان است

تنھا يک آلترناتيو کارگری و 
کمونيستی ميتواند پاسخگوی 

 . چنين شرايطی باشد

 

 قدرت سياسی :يک دنيای بھتر
در تونس در حال تغيير و 

ھر روز وادار به . تحول است
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توده . يک عقب نشينی جديد ميشوند

ھای مردم در خيابان به وعده ھای 
. حکومت ائتالفی وقعی نگذاشته اند

بخشھايی از پليس و نيروی سرکوب 
حکومت وعده . به مردم پيوسته اند

انتخابات برای تعيين ترکيت دولت 
بخشھايی از اپوزيسيون . را ميدھد

خواھان برگزاری مجلس موسسان 
مساله شکل دادن به قدرت . ھستند

سياسی آتی از ھر طرف در دستور 
کارگران و کمونيستھا چگونه . است

ميتوانند مساله شکل گيری و 
سازمان دادن قدرت سياسی را به 
فرجام برسانند؟ راھکارھای عملی 

 کدامند؟

 

 شرايط ھيجان انگيز اما :آذر ماجدی
مردم در مورد . خطيری است

سرنگونی کامل رژيم حاکم اتفاق 
از اين نظر . نظر دارند و مصرند

 در 1357شرايط من را بياد انقالب 
ايران می اندازد که مردم بر 
سرنگونی شاه و نظام سلطنتی کامال 

اما سختی کار در . مصر بودند
آلترناتيوی که . تعيين آلترناتيو است

بتواند خواست ھا و آمال مردم را 
آلترناتيوی که بتواند . متحقق کند

آزادی، برابری و رفاه را در جامعه 
 .تامين و تضمين کند

 

مردم بايد سريعا متشکل شوند و 
اکنون جريانات . سازمان يابند

اپوزيسيون که عمدتا در تبعيد بسر 
می برند بجلوی صحنه آمده اند و 

 -از احزاب بورژوا. مدعی شده اند
ناسيوناليست تا حزب ارتجاعی 

و سخن از دولت ائتالفی و . اسالمی
حزب . انتخابات آزاد می کنند

کمونيست کارگران تونس خواھان 
. تشکيل مجلس موسسان شده است

ظاھرا اين راديکال ترين آلترناتيوی 
اينھا . است که طرح شده است

اينھا کالھی . ھيچيک جوابگو نيستند
است که دمکراسی قرار است 

سازمان . دوباره سر مردم بگذارد
يافتن انتخابات آزاد، يعنی باز 
حاکميت سرمايه داری و دمکراسی 
نيابتی؛ يعنی باز فقر و سرکوب و 

  .استثمار

 

سازمانيابی مردم و طبقه کارگر در 
تشکالت توده ای خود يک گام مھم 

تشکيل شوراھای کارگری و . است
شوراھای مردم در محالت، محيط 

کار و آموزش، شوراھای سرخ 
ھا توسط جوانان راھکارھايی 

اين . بسيار مناسب و موثرند
تشکالت مردم را به پيشروی 
سازمانيافته و راديکال تر مجھز 

بعالوه، کارگران . می کند
راديکال سوسياليست بايد بر 
سرنگونی سرمايه داری متمرکز 
شوند و برای تحزب کمونيستی 
کارگران و جوانان کمونيست قدم 

  .بردارند

 

روشن است که از آنجا که از 
موقعيت و شرايط جنبش 
کمونيستی کارگری در تونس 
اطالع کنکرتی در دست نداريم، 
طرح راھکارھای مشخص کار 

حزبی که بعنوان . دشواری است
حزب کمونيست در تونس فعاليت 
می کند و مورد ارجاع رسانه ھا 
نيز قرار گرفته است، يک حزب 

مصاحبه ليدر . (پوپوليستی است
آنھا در ھمين شماره مورد نقد 

اين حزب .) قرار گرفته است
بھيچوجه نمی تواند جوابگوی 

بايد . کارگران کمونيست باشد
بتوان يک حزب کمونيستی 
کارگری در تونس بنياد گذاشت تا 
بتواند کارگران را برای يک 
. انقالب کارگری سازمان دھد
تا : زيرا يک چيز مسلم است

زمانيکه سرمايه داری در تونس 
حاکم است مردم از شر فقر و 
فالکت، اختناق و سرکوب، 
استثمار و نابرابری خالصی نمی 

 .يابند

 

 پيروزی اين :يک دنيای بھتر
مبارزات را چگونه بايد تعريف 
کرد؟ اين پيروزی در گرو 
چيست؟ مخاطرات احتمالی 
کدامند؟ برخی به مساله تحرک 
اسالميستھا و تالش اين ارتجاع 
 ،برای قدرت گيری اشاره ميکنند

چگونه ميتوان تحرک اسالميستھا 
در مسير پيشروی خنثی کرد؟ آيا 
ميتوان اميد داشت که يک انقالب 
کارگری از دل اين تحوالت شکل 

 بگيرد؟

 

 فعال دولت قبلی :سياوش دانشور
و بن علی سرنگون شده است و 
اين پيروزی منشا جدالھای 

سرنوشت 
8صفحه   
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ھمه چيز به تالش . ساز آتی است
اردوی چپ جامعه و در راس آنھا 
جنبش کمونيستی طبقه کارگر گره 

در فقدان يک حزب . خورده است
سياسی کمونيستی کارگری توده 
ای در اوضاع خطير امروز بايد 
. سنگرھا را حين مبارزه برپا کرد

پيروزی در اساس در گرو 
متدولوژی رھبری اين مبارزات 

امروز ھر . در دوره انقالبی است
درجه ادای دمکراتيک درآوردن، 
ھر گونه سازش و تعامل با 
نيروھای بورژوازی، ھر گونه به 
کم راضی شدن، قبول ھر وعده 
سياستمداران، دريچه شکست 

 . قطعی است

 

بايد مرتبا از وضع موجود سلب 
بن "وقتی ھمه مردم گفتند . کرد

راھی بجر رفتن " علی بايد برود
ھمين متد . بن علی متصور نبود

بايد ادامه يابد و ھمراه با آن توده 
ھای انقالبی کارگر و زحمتکش 
حول سياستھای مشخصی بسيج و 

بايد بر استعفا و . متشکل شوند
برکناری کليه افرادی که با رژيم 
. سابق ھمکاری کردند پای فشرد

اين . امری که در جريان است
منشا و راه شکست دولت موقت 

بدرجه ای . بورژوائی جديد است
که ايندوره دوفاکتوی سياسی که 
بورژوازی ناچار به آزادی 
زندانيان سياسی و آزادی احزاب 
سياسی شده است ادامه يابد، امکان 
پر کردن حفره ھا و ضعفھای 

بايد . طبقه کارگر ممکن تر است
تھاجم به خاندان ھای مولتی 
ميلياردر، دستگيری و مصادره 

بايد . اموال آنان ادامه يابد
کارگران کنترل کارخانه ھا را 
بدست بگيرند و قدرت توده ای 
خود را تحت شوراھا بميدان 
بياورند و جنبشی گسترده عليه 
کارفرماھا و سرمايه داران و 
برای تحقق آزادی و رفاه راه 

بايد زنان و جوانان و . بياندازند
خانواده ھای کارگری در محالت 
و در سطح شھر ارگانھای اعمال 
. اراده توده ای خود را برپا کنند

 
 ، چشم انداز آتی،تحوالت حاضر: تونس

 ...اميدھا و مخاطرات 

. بايد مردم مسلح شوند
کارگران و رھبران کمونيست 
بايد سياست انحالل ارتش 
حرفه ای و مافوق مردم و 
سازماندھی ميليس توده ای را 

امروز . در دستور بگذارند
" ھمراه مردم"ارتش را 

معرفی ميکنند تا مجوز 
حکومت نظامی و منع رفت و 
. آمد شبانه را به آنھا بدھند

" خودی"امروز ارتش را 
معرفی ميکنند تا دستگاه 
سرکوب را دست نخورده 
تحويل رژيم جديد بورژوائی 
دھند و دو قدم آنطرف تر در 
خدمت سرکوب انقالبيون بکار 

يک ذره سازش با . گيرند
مذھب و اسالم سياسی را در 
. دولت و جامعه نبايد نپذيرفت

جريان اسالمی تونس اگر به 
اندازه بن علی دشمن مردم 

نه فقط بايد . نباشد کمتر نيست
از دستاوردھای سکوالر و 
برابری حقوقی زن و مرد و 
آزادی پوشش قاطعانه دفاع 
کرد بلکه بايد از اين خواستھا 

نبايد به ھيچ . فراتر رفت
ھر . ارتجاعی آوانس داد

نيروئی را بايد براساس رابطه 
اش با خواستھای کارگران و 

ھر . محرومان ارزيابی کرد
نيرو و دولتی که تن به 
خواستھای طبقه کارگر نميدھد، 
سنگر بورژوازی است و بايد 

 .        برود

 

سکوالريسم در تونس که 
مديون قوانين و الگوھای 
فرانسه است يکی از 
قلمروھائی است که ميتواند 
بويژه با ورود جريانات 
اسالمی به صحنه ضربه 

دفاع قاطع اردوی چپ . بخورد
جامعه از سکوالريسم و قوانين 
سکوالر، از اصل جدائی دين 
از دولت و جدائی دين از 
آموزش و پرورش، تالش 
برای لغو ھر قانونی که بنحوی 
از انحا نابرابری و تبعيض و 
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مردساالری را پاس ميدارد، دفاع از 
حقوق کودکان و غيره، سنگرھائی 
است که کار اسالميستھا را سخت 

اسالمی ھا نميتوانند افق ضد . ميکند
غربی و ضد آمريکائی را در تونس 

اگر اين افق در اين . مسلط کنند
جامعه محلی از اعراب داشت ما 
شاھد تحرک اسالميون در اين 

برعکس، . اعتراضات بوديم
اسالميھا نه فقط حضور نداشتند 
بلکه مخالف بودند و در کشورھای 
ديگر ھم جريانات اسالمی يا عليه 
سياستھای صرفه جوئی ساکت اند و 
يا مانند ايران راسا در اجرای آن 

اتفاقا خطر جريان . آدمکشی ميکنند
اسالمی تونس اينست که نوع اسالم 

اين جريانی . اردوغان ترکيه است
مطلوب آمريکا است و در مقابل 
دولتھای ارتشی مانند ترکيه و 
پاکستان اين جريان اسالمی طرفدار 
. غرب جلو صحنه رانده شده است

حتما تالش ميکنند اين نيرو را به 
گوشه ای از قدرت سياسی آتی 
بعنوان اپوزيسيونی که ممنوع بوده 

اگر کارگران . است وصل کنند
پرچم مستقل منافع طبقاتی شان را 
برافرازند، اگر بتوانند طی ايندوره 
در پيشاپيش آزاديخواھی جامعه 
قرار گيرند و با شعارھا و 
خواستھای آزاديخواھانه شان بميدان 
بيايند، نه فقط اسالميھا بلکه کل 
بورژوازی کار زيادی از دستش 

اسالميھا شايد بتوانند در . برنمی آيد
پس تحميل جنگ داخلی و مسائلی 
از جنس کودتا و تروريسم توسط 
دولتھای غربی بجلو صحنه پرتاب 

اما اين اقدامات در شرايط . شوند
کنونی ھنوز غير عملی و از نظر 

اما اين . جامعه غير قابل تحمل است
خطر مردم انقالبی تونس را تھديد 
ميکند و جزئی از آرايش نيروھای 
طبقه حاکم برای اعاده وضع موجود 

 .است

 

امکان شکلگيری يک انقالب 
کارگری در دل اين اوضاع به شرط 

اين . تحقق نکات باال وجود دارد
خيزش و قيام توده ای در تونس از 

توده وسيع . ابتدا کارگری بود
گرسنگان، کارگران، بيکاران، 

تا . نيروھای اوليه اعتراض بودند
قبل از سقوط بن علی اعتصابات 
تقريبا سراسری اما اخطاری دو 
ساعته کارگران در مرکز تونس 
نشان داد که ابتکار عمل سياسی 
. ھنوز دست نيروھای راديکال است

بويژه بدنه اتحاديه ھای کارگری، 
برخالف رھبران سازشکار و 
رفرميست شان، به راديکال بودن 
شھرت دارند و در اين 
اعتراضات و بسج توده ای نقش 

اين نيرو با ادامه . اساسی داشتند
اين راه و با تعرض انقالبی و 
گرفتن قدرت در کارخانه ھا و 
محالت و شھرھا، با مخالفت 
مستمر با جريانات دولتی و نھادھا 
و قوانين رژيم سابق، و با آماده 
شدن برای يک انقالب توده ای 
کارگری برای کسب قدرت 
ميتواند افق پيروزی سوسياليسم 
در تونس را ترسيم و جھان را 

به نظر من کسی از . تکان بدھد
. پيش شکست را نپذيرفته است

اين ويژگی . کشمکش ادامه دارد
دوره انقالبی است که حلقه ھا و 
شرايط بخشا متضاد و گذرا و 

طبقه . موقتی را از سر ميگذراند
کارگر تونس در طول حياتش 
تاکنون اين درجه امکان برای 
يک پيروزی کارگری نداشته 

موانع و ضعفھای جدی و . است
چه بسا سرنوشت ساز وجود 
دارند اما اگر اين افق باشد ميتواند 

انقالب . بسرعت حل شود
کارگری چيزی جز اعمال اراده 
متحد کارگران برای برقراری 

آنھائی . حکومت کارگری نيست
دولت سرمايه " با ثبات ترين"که 

داری و سوگلی بانک جھانی را 
بزير کشيدند، حق دارند و ميتوانند 
و بايد دولت موقت ضد انقالبی 
بورژوازی را نيز بزير بکشند و 
با برپائی دولت انقالبی کارگران 
دست بکار الغای نظم موجود و 

اين نه فقط . دنيائی بھتر شوند
ميتواند در صورت پاسخ دادن به 
اين ملزومات عملی باشد بلکه 
ميتواند سرآغازی برای برچيدن 
اسالم سياسی و حکومتھای فاسد 
و ديکتاتور در کل آفريقا و 

 . خاورميانه و جھان باشد

 

ما مشتاقانه و با ھيجان و غرور 
تحوالت تونس و تالش جنبش 
طبقه مان را دنبال ميکنيم و برای 
تاثير گذاری بر روند رويدادھا به 
نفع کارگر و کمونيسم از ھيچ 

      *. تالشی فروگذار نخواھيم کرد
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حمه الھمامی دبير کل حزب 
کمونيست کارگران تونس است که 

" گيتا دوپرتال"در گفتگويی با 
نقطه نظرات سياسی اين حزب را 
در باره تحوالت تونس ارائه داده 

در اين يادداشت به مساله . است
چگونگی سازمان دادن قدرت 
سياسی در تونس و چھارچوبھای 
ارائه شده از جانب اين جريان 

اما پيش از . پرداخته ميشود
پرداختن به مساله مورد بحث به 
چند نکته حياتی در حاشيه خود 

  .موضوع بايد اشاره کرد

 

 کارگران و مردم زحمتکش در -١
تونس توانستند در اعتراضاتی 
چشمگير تغييرات وسيعی را در 

سقوط . تونس ايجاد کنند
ديکتاتوری بورژوايی حاکم اولين 
. دستاورد اين جنبش توده ای بود
 ،اين مردم آزادی ميخواھند

.  رفاه ميخواھند،برابری ميخواھند
و تحقق اين خواستھای ديرينه 
کارگران و مردم زحمتکش در 
گرو تصرف قدرت سياسی و يا به 
عبارت ديگر در گرو شکل دادن 
به قدرتی است که ھدفش تحقق 
پايه ای اين خواستھای پايه ای 

  .است

 

" جھان عرب" آنچه که بعضا -٢
ناميده ميشود به شدت از 
اعتراضات مردم در تونس تاثير 

اعتراضات در . پذيرفته است
 اردن و يمن عمال ، مصر،الجزاير

نشان داده است که اين توده ھای 
مردم در اين جوامع خود را در 
اين اعتراضات شريک ميدانند و 
ھر پيشروی آن را پيشروی و 

اين . پيروزی خود قلمداد ميکنند
اعتراضات نوری بر راه پيشروی 
توده ھای مردم زحمتکش در ساير 
جوامع عرب زبان تابانده و زمين 
زير پای حکومتھای بورژوازی 
. در اين جوامع را داغ کرده است

آينده تحوالت در اين جوامع نيز به 

 

 کدام پروسه قدرت گيری سياسی؟
نقدی بر نقطه نظرات حمه الھمامی رھبر حزب کمونيست 

 کارگران تونس
 

 علی جوادی

درجه ای به تحوالت در تونس 
اما تاثير اين . گره خورده است

تحوالت به کشورھای عربی 
ايران و بسياری . محدود نيست

از کشورھای ديگر که درگير 
مسائل مشابھی ھستند از اين 

  .تحوالت متاثر خواھند شد

 

 کارگران و مردم تونس در -٣
يک بوته تاريخی آزمايشی 

سرنوشت قدرت . قرار دارند
سياسی به خيابانھا کشيده شده 

کشمکش اصلی جامعه . است
بر سر چگونگی سازمانيابی و 
شکل دادن به مساله اساسی ھر 
تحول انقالبی يعنی مساله 

اين شرايط . قدرت سياسی است
موقعيت بسيار ويژه و تاريخی 
را برای کمونيسم و کارگر 

اينکه کارگر . فراھم کرده است
و کمونيسم کدام پراتيک 
اجتماعی و سياسی را در 
دستور خود قرار ميدھند 
ميتواند تبعات تعيين کننده ای 
برای آينده تحوالت سياسی 

  .دارد

 

با اين توضيحات مقدماتی بايد 
حمه . به اصل مساله پرداخت

الھمامی دبير کل حزب 
کارگران کمونيست تونس که 
حزبی در سنت سياست 
انورخوجه است در پاسخ به 
سئواالت مصاحبه گر در مورد 
چگونگی شکل گيری حکومت 

  :آتی ميگويد

 

ما احتياج به دولت موقتی "
داريم که بخواھد و در اين 
موقعيت قرار داشته باشد 
انتخابات دمکراتيک را 
سازماندھی کند و قانون اساسی 

در . جديدی را پيش نويسی کند
اين انتخابات و قانون اساسی 
تمامی گروه ھای اجتماعی 

187شماره   
مردم تونس می بايست شرکت داشته 

 ". باشند

  

برگزاری  "،"تشکيل دولت موقت"
و " تدوين قانون اساسی "،"انتخابات

سازماندھی دولت آتی بر مبنای 
قانون اساسی جديد بيانگر آن 
چھارچوب سياسی است که حمه 
الھمامی و حزب متبوعش در پاسخ 
به اساسی ترين مساله جامعه يعنی 

و اين . قدرت سياسی مطرح ميکنند
ترين "چپ"چھارچوب شايد يکی از 

فورموالسيونھايی باشد که در 
نقد . شرايط حاضر مطرح شده است

کمونيسم کارگری به اين چھارچوب 
کدامست؟ به تک تک اين مولفه ھا 

 :بايد پرداخت

 

 کدام دولت موقت؟ : دولت موقت

حمه الھمامی خواھان شکل دادن به 
انتخابات "دولت موقتی است که 

اما . را سازماندھی کند" دمکراتيک
مساله اصلی اين است که در درجه 

در " دولت موقت"اول خود اين 
کدام پروسه اجتماعی شکل ميگيرد؟ 
اين دولت برخاسته از چه روند و 
پروسه اجتماعی است؟ چگونه 

چنين دولتی تاييد " صالحيت"
ميشود و کال اين دولت در کدام 
پروسه رای اعتماد توده ھای کارگر 
و اکثريت عظيم مردم زحمتکش را 
از آن خود ميکنند؟ و تمام کشمکش 

واقعيت . از ھمين نقطه آغاز ميشود
تنھا ميتواند " دولتی"اين است چنين 

محصول و برخاسته از مبارزات 
مردم و تشکلھای توده ای آنھا و 
نماينده مستقيم و بالواسطه مردم 

بزير کشيدن . زحمتکش باشد
بوروژازی يک ھدف مشخص اين 

نتيجتا ھيچ جناحی . اعتراضات است
از بورژوازی نميتواند و نبايد در 
مقام سازماندھی قدرت دولتی قرار 

ھيچ بخشی از بورژوازی . بگيرد
دارای مشروعيت سياسی برای 
شکل دادن به قدرت سياسی و 

مساله اين . نيست" دولت موقت"
نيست که چه تعداد از عناصر و 
نيروھای شناخته شده دستگاه حاکم 

 مساله بر سر ،در آن شرکت دارند
" دولت"جوھر و ماھيت طبقاتی اين 

و اگر نبايد به ھيچ بخش از . است
بورژوازی اجازه سازمان يابی 
قدرت را داد نتيجتا مساله سازمان 
دادن قدرت بايد توسط کارگران و 
کمونيستھا در درجه اول پاسخ 

ما . سياسی خود را بگيرد
کمونيستھای کارگری در اين 
شرايط بر اين باوريم که تنھا 
پروسه ای که ميتواند قدرت 
مشروع سياسی را در تونس شکل 
دھد که برخاسته از تشکل توده 

مردم . ھای مردم بپاخواسته باشد
برای سرنگونی رژيم سياسی و 
. اقتصادی در خيابانھا بسر ميبرند

قدرت سياسی حاکم بايد بر اين 
قدرت سياسی در جامعه متکی 

آن .  برخاسته از آن باشد،باشد
قدرت "کليشه قديمی که ميگفت 

سياسی از لوله تفنگ بيرون می 
را با کمی تغيير و بدون " آيد

انکار يا کم کردن نقش قھر و 
مبارزه قھرآميز در تعيين تکليف 

قدرت "با بورژوازی بايد گفت که 
سياسی از تشکل توده ھای کارگر 
و مردم زحمتکش بيرون می 

اين قدرت بايد منعکس کننده "! آيد
رای و اراده توده ھای مردم 

از نقطه نظر ما . بپاخواسته باشد
تنھا شوراھای نمايندگان مستقيم 
مردم ميتوانند و بايد چنين پروژه 
ای را در دستور خود و جامعه 

  .قرار دھند

 

بورژوازی خواھان شکل دادن به 
آنچه در . قدرت سياسی از باالست

حال حاضر در تونس در جريان 
است تجديد آرايش بورژوازی 
برای دستيابی به نقطه سازشی در 

مساله اينجاست که . جامعه است
. نبايد به چنين پروسه ای تن داد

ھرگونه تمکينی در اين راستا يک 
ضربه تعيين کننده به سرنوشت 
تحوالت سياسی و باختن اين دور 
از تحوالت سياسی به بورژوازی 

  .است

 

طرح حمه الھمامی مھمترين 
مساله شکل گيری قدرت سياسی 

جديد در 
10صفحه   
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را باز " دولت موقت"تونس يعنی 
ميگذارد و حداکثر اشاره ای که به 
اين مساله دارد اين است که اين 

شخصيتھای قابل "دولت بايد از 
اعتماد مردم و از ميان خود 

در ." تشکيل شود... مردم 
صورتيکه تمام مساله اين است که 

چگونه توانسته " شخصيتھا"اين 
را جلب کنند؟ " اعتماد مردم"اند 
در چه مناسباتی " شخصيتھا"اين 

با توده ھای مردم بپاخواسته قرار 
دارند؟ اگر مردم آنھا را نخواستند 
چگونه آنھا را عزل ميکنند؟ از 
نقطه نظر ما شوراھای توده ھای 
مردم بپاخواسته مناسبترين ظرف 
سياسی جھت شکل دادن به آن 
قدرت دولتی است که بتواند نه 
تنھا ساختارھا و قوانين حاکم بر 
جامعه را تعريف و تبيين کند بلکه 
بتواند در شکل گيری آن نقش 

و اين مساله ما را به . ايفاء کند
پروسه تعيين اين ظرف سياسی و 

  .ميرساند" برگزاری انتخابات"

 

کدام ": برگزاری انتخابات"
 انتخاب؟

مساله حياتی ديگر مساله پروسه 
 نھاد ،شکل دادن به اين نھاد

بايد .  است،برگزار کننده انتخاب
اذعان کرد که بورژوازی در اين 
زمينه دارای سابقه طوالنی و 

در اينجا . تجربيات بسياری است
بايد با صراحت کمونيستی اعالم 

مورد نظر " انتخابات"کرد که 
بورژوازی از اساس پروسه ای 
برای کنار گذاشتن و حاشيه ای 
کردن قدرت کارگر و توده ھای 
مردم زحمتکش در جامعه و 
. مشخصا در چنين دورانی است

معموال نتيجه چنين انتخاباتی از 
با مشتی . پيش روشن است

پالکاردھای تبليغاتی و کمپين ھای 
راديو و تلويزيونی و ماھواره ای 
با تمام قدرت مالی بورژوازی به 
جان مردم می افتند و 

از ميان "را " شخصيتھايی"
در موقعيت و مقام تعيين " مردم

سرنوشت سياسی جامعه قرار 

 

 کدام پروسه قدرت گيری سياسی؟
نقدی بر نقطه نظرات حمه الھمامی رھبر حزب کمونيست 

 ...کارگران تونس 

ميدھند که نه تنھا ھيچگونه 
پاسخگويی به توده ھای مردم 
ندارند بلکه قدرت را از مردم 
سلب کرده و در دست مجموعه 
ای متمرکز ميکند که اساسا بر 
سرنوشت سياسی مردم حاکم 

  .ميشوند

 

در مقابل ما بر پروسه تعيين 
نمايندگان سياسی برخاسته از 
. شوراھای مردم تاکيد ميکنيم

اين شوراھا در برگيرنده تمامی 
ھمه . ساکنين جامعه است

احزاب و تشکالت سياسی 
ميتوانند در درون اين شوراھا 

ھر کس که به سن . فعال باشند
بلوغ سياسی رسيده باشد 
ميتواند انتخاب کند و انتخاب 

و ھر زمان که اکثريت . شود
انتخاب کنندگان اراده کنند 
ميتوانند انتخاب شدگان را عزل 

  .کنند و تغيير دھند

 

واقعيت اين است که 
ھر قدر ھم که " انتخابات"
باشد تا زمانيکه جامعه " آزاد"

به طبقات دارا و فقير تقسيم 
 انتخاباتی برابر ،شده است

برابر . برای ھمگان نيست
نيست چرا که مردم به طبقات 
اقتصادی متفاوتی تقسيم شده 

و سرنوشت انتخابات تحت . اند
تاثير قدرت مالی و اقتصادی 
طبقات دارای جامعه قرار 

نبايد اجازه داد . خواھد گرفت
 درصدی اقتصادی ۵که اقليت 

 در ٩۵باالی جامعه سرنوشت 
  .صد ديگر جامعه را رقم زنند

 

کدام ": مجلس موسسان"
 قوانين؟

مساله محوری ديگر مساله 
حمه . است" مجلس موسسان"

الھمامی مانند بسياری ديگر از 
نيروھای بورژوايی خواھان 
شکل گيری مجلس موسسان 

187شماره   
برای تدوين قانون اساسی جديد 

"! دمکراتيک"قانون اساسی . است
مساله اين است که در چھارچوب 
سيستم حکومتی بورژوازی مجلس 
موسسان ھر چقدر ھم که 

باشد مجموعه ای " دمکراتيک"
است که خارج از اراده و کنترل 
توده ھای مردم زحمتکش قرار 

قابل عزل و . پاسخگو نيست. دارد
بعالوه از چنين . تغيير ھم نيست

ارگانی که اساسا تحت تاثير و 
کنترل طبقات دارای جامعه شکل 
ميگيرد سياستھای تدوين خواھد شد 

آيا . که حافظ منافع اين طبقه است
مجلس موسسان اعالم خواھد کرد 
که استثمار انسان از انسان غير 
مشروع و غير قانونی است؟ آيا 
مجلس موسسان اعالم خواھد کرد 
که ھدف فعاليت اقتصادی نه توليد 
سود بلکه رفع نيازمنديھای اقتصادی 
ھمگان است؟ آيا مجلس موسسان 
اعالم خواھد کرد که بوروکراسی 

آزادی . مافوق مردم لغو خواھد شد
و برابری و رفاه حق داده شده 
ھمگان خواھد بود؟ حتی طرح چنين 

" شخصيتھای"مسائلی لرزه بر اندام 
  .مجلس موسسان می اندازد

به لحاظ سياسی يک ھدف 
خارج کردن " مجلس موسسان"

پروسه تصميم گيری از کنترل و 
نفوذ اراده مردم بپاخواسته و توده 
. ھای کارگر و زحمتکش است

نفس شکل گيری مجلس موسسان 
در عين حال به معنی سلب قدرت 
سياسی از چنگ کارگر و 
. زحمتکش در جامعه است

مردمی که سرنوشت خود را در  
اختيار چنين ارگانی قرار ميدھند 
از پيش حکم به تسليم خود داده 

  .اند
 

دولت : "در خاتمه بايد تاکيد کرد
 ،"برگزاری انتخابات "،"موقت

جملگی پروسه " مجلس موسسان"
 اعاده و ،ای برای شکل دادن

بازسازی قدرت سياسی 
. بورژوازی در تونس ھستند

کارگران و مردم زحمتکش در 
تونس ميتوانند قدرت خود را از 
مجرای سازماندھی و شکل دادن 
به شوراھای خود عمال ابتکار 
سازماندھی قدرت سياسی در 
تونس را در اختيار خود قرار 

 .*دھند 

 

 تصحيح يک اشتباه
 "حزب کارگران کمونيست تونس"يا " حزب کمونيست کارگری تونس"

 

 مصاحبه ای را با حمه ٢٠١١ ژانويه ٢۴در تاريخ " اخبار روز"سايت 
الھمامی را منتشر کرده است که از ايشان در آن مصاحبه بعنوان دبير کل 

  .نام برده شده است" حزب کمونيست کارگری تونس"
 

حزب کارگران کمونيست "بدينوسيله به اطالع ميرسانيم که ايشان دبير کل 
نام کامل انگليسی . ھستند" حزب کمونيست کارگری تونس"و نه " تونس

 Communistاين حزب ھمانطور که در سايت رسمی شان قيد شده
Workers Party of Tunisia   اين حزب به سنت و گرايش . است

 .سياسی انور خوجه تعلق دارد
 

 روابط عمومی حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ ژانويه ٢۴

 مجمع عمومی کارگری
کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی 

مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و مستمر توده . شويد
مجمع عمومی رکن اساسی شوراھای . کارگران است
!جنبش مجامع عمومی منظم را تقويت کنيد. کارگری است  
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بدنبال قيام مردم تونس که به 
سقوط دولت و فرار بن علی 
ديکتاتور کودتاچی منجر شد، 
موجی از اعتراضات عليه فقر در 
. کشورھای منطقه براه افتاد

الجزيره، اردن، مصر، سودان، 
ليبی و ھمه جا يا مردم کارگر و 
زحمتکش به خيابانھا ريختند و يا 
اوضاع بشدت ملتھب و بحرانی 

سران برخی کشورھا از . است
عربستان و قطر و اردن و حتی 
مصر فورا تالش کردند با بازپس 
گيری طرح حذف سوبسيدھا و 
ثابت نگھداشتن نرخ ارزاق 
عمومی اعتراضات را کنترل کنند 
. و حکومت شان را نجات دھند
. تاريخ ھمواره تکرار ميشود

ظاھرا اين تمھيدات ديگر دير شده 
 . است

 

 ژانويه مصر 25ديروز سه شنبه 
در سراسر مصر . منفجر شد

تظاھراتھای وسيعی با شعار 
، "مرگ بر حسنی مبارک"
، "نه به فقر"، "مبارک بايد برود"
بعد از بن علی نوبت حسنی "

تونس راه حل "، "مبارک است
شروع و به درگيری ... و " است

پليس . با نيروی سرکوب منجر شد
ضد شورش وحشيانه به تقابل 
پرداخت اما بسرعت توسط تظاھر 

بنا به . کنندگان درھم شکست
گزارش رسانه ھای بين المللی و 
شبکه ھای فعالين در مصر در اين 

 تظاھر کننده و يک 2اعتراضات 
جوانان از . پليس کشته شده اند

شبکه فيس بوک و تويتر برای 
بسياری . بسيج مردم استفاده کردند

از فعالين حرکت ديروز را 
انقالبی عليه ديکتاتوری و فقر و "

اگرچه . تبئين کرده اند" فساد
نيروھای اپوزيسيون ليبرال و 
جريان اسالمی اخوان المسلمين از 
اعتراضات ديروز حمايت کردند 
اما سياست حاکم به اين 
اعتراضات دست کارگران و مردم 
راديکالی بود که ميخواھند مبارک 
را پائين بکشند و راه تونس را 

تا ھم اکنون فرزند حسنی . بروند

 

 !حسنی مبارک بايد برود
 "پايان ديکتاتوريھا؟"

 

 سياوش دانشور

مبارک و خانواده اش با مقادير 
 .زيادی پول فرار کرده است

 

يادمان ھست با سقوط بلوک 
شرق، تئوريسين ھای پست 

پايان "مدرنيست غربی تز 
. را مطرح کردند" ديکتاتوريھا

آنزمان ما روشن گفتيم که در 
جدال اقتصاد دولتی و اقتصاد 
بازار، که ھر دو سرمايه داری 
و و مبتنی بر ديکتاتوری است، 

پوچ " پايان ديکتاتوريھا"تز 
ديکتاتوری نياز سرمايه . است

است و تا سرمايه ھست 
خيلی . ديکتاتوری برقرار است

زود معلوم شد که در پس اين 
شعار و با پرچم راست افراطی 
و بازار آزاد، ديکتاتوری ھای 
سرمايه ھمه جا به انحا مختلف 
تحکيم شدند و وسيع ترين 

اما . کشتارھا را سازمان دادند
امروز موج . امروز فرق ميکند

برگشتی عليه سرمايه داری 
شروع شده که نيروی محرکه 
آن کارگران و مردم زحمتکش 

دو دھه کافی بود که . ھستند
کشتی بازار آزاد به گل بنشيند، 
بحران اقتصادی سرمايه بسيار 
عميق تر از بحرانھای قبلی بار 
ديگر تناقضات سرمايه داری 
را برمال کند، و تبعات آن در 
جھان سرمايه داری خود را 

آنچه در تونس و . نشان دھد
مصر و ديگر کشورھا ميگذرد 
گوشه ای از تصوير آتی 
سياسی در خاورميانه و شمال 
آفريقا است که موج آن مجددا 

آنچه . به اروپا برخواھد گشت
مسلم است ديگر مردم 
ديکتاتوريھای مادام العمر، 
حکومتھای استبدادی و نوکر 
بانک جھانی، رژيمھای مبتنی 
بر فقر و فالکت و اختناق را 

عمر مبارک ھا، . نميپذيرند
قذافی ھا، خامنه ای ھا، شاه 
حسين ھا، بشار اسدھا، و شاه 

در اين . فھد ھا تمام شده است
موج بعيد است حتی کرزای ھا 
و طالبانی ھا جان سالم بدر 
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 . ببرند
 

دولتھای غربی دير زمانی است که 
با بحران حکومت آلترناتيو روبرو 

در دوران جنگ سرد . ھستند
حکومتھای طرفدار آمريکا، که 
عمدتا کودتائی بودند، در اساس 
مبتنی بر حاکميت مستقيم و غير 
. مستقيم ارتشيھا و نظاميھا بود

ايران، ترکيه، پاکستان، عراق از 
بعد از . جمله آخرين نمونه ھا بودند

پايان جنگ سرد اشکالی از 
فدراليسم و ترکيبی اسالم و قوم 
پرستی ماتريال دولتھای طرفدار 

مانند يوگسالوی، عراق، . غرب شد
ديکتاتوريھای کشورھای . افغانستان

که عمدتا " جھان عرب"موسوم به 
از پايان جنگ دوم و با تفاوتھای 
ويژه ھر کشور و افت و خيزھائی 
در متن تقابل دو بلوک شرق و 
غرب سرکار بوده اند، ديگر تماما 

اين مردم طی سه . به ته خط رسيدند
دھه گذشته توحش ديکتاتوری ھای 

بی . اسالمی را ھم تجربه کردند
دليل نيست که اسالم در رويدادھای 

اسالم . تونس و مصر بی رنگ است
سياسی ھر چه در توان داشته در 
ايران، عراق، افغانستان، لبنان، 
فلسطين، سودان و غيره به دنيا 

مردم در کشورھای . نشان داده است
خاورميانه و شمال آفريقا مستقيم تر 
قربانی تروريسم و تحجر اسالمی 
بودند و مزه ديکتاتوری اسالمی را 

يک رکن پيشروی . خوب چشيده اند
مبارزات کنونی بن بست اسالم 

ھمينطور وقتی دقيق . سياسی است
تر مواضع دولتھای غربی را در 
قبال اين رويدادھا نگاه ميکنيد، 
ميبينيد آنھا عليرغم مانور و 
تالشھای مختلف برای اعاده اوضاع 
سابق، آچمز ھستند و اساسا با اين 

اين . روند جديد خوانائی ندارند
دولتھای مورد حمايت آنھاست که 
يکی بعد از ديگری در آتش 
اعتراض توده ای عليه فقر و اختناق 

بايد اميدورار بود که اينبار . ميسوزد
با موج جديد " پايان ديکتاتوريھا"

آغاز شده است و موفقيت واقعی آن 
در گرو زدن ريشه اين مصائب و 
کليه قوانين مترتب به آن، يعنی نظام 

 . سرمايه داری است
 

رويدادھای مصر مھم و تعيين 
اوال مصر بعنوان يک . کننده است

 ميليون  80کشور قديمی با قريب 
جمعيت، با سنتھای سياسی ريشه 
دار، جنبش کارگری قوی، و 
موثر در تحوالت جھان عرب، 
ھر اتفاقی در آن کل کشورھای 
عربی را مستقيما و بالفاصله 

ثانيا، . تحت تاثير قرار ميدھد
ادامه اين تحوالت در کشورھای 
مختلف کمکی به پيشروی در 

ثالثا الگوی تونسی . تونس است
الگوئی غير اسالمی، ضد 
ديکتاتوری، ضد فقر و فالکت، 
. سکوالر و آزاديخواھانه است

آنچه شاھد ھستيم نسيم يک موج 
چپ و آغاز يکدوره انقالبی است 
که نتايج آن تاثيرات تعيين کننده 
ای بر کل سيمای خاورميانه و 

از ھم اکنون . جھان خواھد گذاشت
اسالم سياسی به نفس نفس افتاده 
است و عليرغم اينکه مطلقا نبايد 
تحرکات و توطئه ھايش را دستکم 
گرفت اما آلترناتيو وضع موجود 

ثالثا جمھوری اسالمی . نيست
بايد . ايران ھدف بعدی است

بسرعت منتظر تکرار وقايع 
تونس و مصر در ابعاد وسيع 

امری که . تری در ايران بود
تالش برای آن بسيار زودتر 
شروع شده و رويدادھای اخير 
اراده برای جمع کردن بساط 
ديکتاتوری اسالمی سرمايه در 

 . ايران را تشديد ميکند

 

زنده باد کارگران و مردم انقالبی 
! حسنی مبارک بايد برود! مصر

نه به فقر و اختناق، زنده باد 
ما شورش ! آزادی و رفاه

گرسنگان عليه فقر و بيکاری و 
اختناق سرمايه داری را بسيار 
پيشتر پيش بينی کرده به استقبال 

برای کمونيسم . آن رفته بوديم
کارگری پيروزی مبارزه توده ای 
عليه فقر و اختناق و سرنگون 
ساختن ديکتاتوريھای سلطنتی و 
ناسيوناليستی و اسالمی، ميتواند و 
بايد بعنوان تخته پرشی در خدمت 
يک انقالب عظيم کارگری قرار 

انقالبی که با سرنگونی . گيرد
سرمايه داری بطور واقعی شيپور 

را " پايان ديکتاتوريھا"عصر 
  *. بصدا درخواھد آورد
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به خانه که رسيدم خيلی تعجب 
! کردم، در کوچه ھيچ برفی نبود

يادم آمد وقتی که می رفتم کوچه 
در خانه خبر دار . پر از برف بود

شدم که اکيپ برف روبی اين 
منطقه آمده و برف ھا را جمع 

از اين ! کردند، بار کردند، بردند
فردای . کار خستگی در تنم ماند

آن روزبعد از پيدا کردن پيمانکار، 
 ميليون تومان جريمه اش ١٠

کردم تا بدانند کوچه شھروندان 
مثل کوچه شھردار بايد در اولين 
ساعات صبح برفی به بھترين 

 اين مطلبی .شکل تميز شده باشد
است که محمد باقر قالی باف در 

 .وبالک خود نوشته اند

 

راستی مبلغ فرارداد چقدر است؟ 
 10ده ميليون تومن چقدر ميشه؟ با 

ميليون تومن ميشه نون خريد؟ اون 
 10صاحب کارگران کی بود که 

ميليون تومن داد و به کارگران 
ھنوز پول نداده و نميده و خيال ھم 

 از .نداره بده؟ از اقوام ما که نيست
 نکنه .اقوام غالم گدا ھم که نيست

. از فاميل ھای عمه زبيده باشه؟ نه
چون عمه زبيده . فکر نمی کنم

سقف خونشون ھميشه آب ميده و 
نه اين که از . کفشھاش تا به تاست

آخه عمه زبيده اون . روی مد باشه
ھا را وفتی سيالب ھای شمال 
شھر به طرف پايين اومده بود پيدا 

 خوب پس از فک و .کرده بود
 .قاميل عمه زبيده محال است باشه

 

عجيب گيری داده اين انگشت ھای 
من؟ من را وادار می کنه که 

خوب، فاميل ..خوب بابا ....بنويسم
 اصال فاميل اين .يکی ھستش ديگه

ھمين . آقای قاليباف است
 .خوب فاميل است... شھردار 

فاميل برای چه وفتی است؟ ببين 
به چه راحتی ھم جريمه اش می 

 می گی .کنه؟ ببين و حالشو ببر
چی؟ می گی نکنه اصلن فاميل 
ماميلی در کار نباشه و يک 

 نه من که ميگم ...آره ...جورايی 
بچه سنگ . اين حرفھا را نزن

 

 برف و شھردار  قاليباف
 

 پدرام نوانديش

 اين حرفھای گنده گنده .ميشی
چيه که می زنی؟ آخه تو را چه 
به اين حرفھا؟ گيرم فاميلی ھم 
نباشه و خود آقای قاليباف يکی 
از فاميل ھاش را که رحلت 
کرده از يادھا بيرون کشيده و 
شرکتی به ياد اون مرحوم به 
ثبت رسونده و اين قرار داد را 
به مناسبت چندمين سال ارتحال 

 خوب .آن مرحوم منعقد کرده
مگر کار بدی کرده؟ چطور 
آفای رحيمی معاون رئيس 
جمھور در زمان رياستش در 
بيمه کرج ھزاران مرتحل را 
زنده کرد و حق بيمه برايشان 

حاال ھم . چيزی نگفت. گرفت
گير دادی به اين چندر غاز 
ميليارد تومن قرار داد که چی 
شده و با کی بسته شده و از اين 

 حرفھا؟

 

 ميليار تومن پول 700اون بابا 
اون مرتحلين را زنده کرد و 
کسی چيزی نگفت و حاال گير 
دادی به اين شھردار که جونشو 
کف خيابونا گذاشته؟ اين آقا 
قاليباف شھردار که نه يک 
پارچه خلبان، يک پارچه 
فرمانده نيروی انتظامی و يک 
پارچه کانديد رياست جمھوری 

 اون وفتی که با فرمانده .است
نظری به طرف امير آباد 
شمالی ميرفت تا اون عوامل 
خارجی را از باالی ساختمان 
ھای دانشجويان به پايين پرت 
کنند تو کجا بودی؟ اون ھا که 
تو خوابگاھھا خوشونو به 
دانشجو مردگی زده بودند، 

اونھا عوامل . دانشجو نبودند
اين شھردار . خارجی بودند

جون بر خيابان گذاشته از اون 
 .موقع نشون داد چقدر قاطعه

 

... فاميل ماميل حاليش نيست
وقتی طی يک شب حساب کار 
اون ھمه عوامل خارجی که تو 
خواب گاھھا خوبيده بودند 

 ميليون 10رسيد، معلومه که 
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تومن که چيزی نيست؛ حاضره 
چندين ماه حقوق کارگران 

اصال  . شھرداری را ھم قطع کنه
 ميليون تومن سر شکن بشه به 10

مگه نشنيدين . حقوق ھای کارگران
که ميگويند تشويق مال يک نفره 
تنبيه مال ھزاران کارگر شھرداری؟ 

فاميل شھردار تنبيه و . اين که نشد
جريمه بشه، اونوقت کارگرھا 

 پادشاھی زندگی کنند؟

 

شايد در راستای انتقال اين تجارب 
ارزنده است که شھردار سمينار و 

 بابا .چھار مينار بر گزار می کنه
 تو .اين شھر داره خيلی فعال است

چرا دھنتو اين جورو آنجور می 
کنی؟ چيه نديدی؟ شھردار فعال 

اين قدر مثل ... آخ طفلک ... نديدی
شھردار وظيفه .  نديد بديدھا نباش

تازه اين .شناس اومده جريمه کرده 
 کارفرماھای .که چيزی نيست

وظيفه شناس ديگری ھستند که 
شھردار قاليباف بايستی جلو اونھا 

 مثال ھمين شرکت .لنگ بندازه
آقا نميدونی چقدر ... تبريز ساختمان

... قاطع و چقدر سريع جريمه ميکنه
 ماه جريمه 11کارگراشو به مدت 

اين ... کرده و به اونھا حقوق نميده 
ھمين لوله سازی ...که چيزی نيست 

 ماه، 18ھمين کارخونه ...خوزستان 
 ماه کارگراشو جريمه کرده 18اره 

 اين کارخونه .و به اونھا حقوق نميده
بود که تو تلويزيون ھمش تبليغشو 
ميکرد و می گفت ھميشه تاز، آره 

 نفر از کارگراشو 50اين کارخونه 
خيلی قاطعانه اخراج کرده و کوتاه 

  .نمياد

 

تشويق برای کارفرما و تنبيه برای 
 اين موضوع سمينار .ھمه کارگران

 .ھای شھردار جان بر خيابان است
 ھمه اونھا ياد ...ديدی گفتم... ديدی 

گرفتن و حاال دارند کرکری می 
 جون تو خوب فکری .خونند

 تو .يادشون داده اين شھردار ما
حساب کن اگر يک کارفرما بخواد 

 . ميليارد تومن100وام بگيره مثال 
خوب ديگه ماھی خداتومن ... خوب 

حاال اگر اين ... بايد سودشو بده 
حقوق کارگرھا را مثال يک چند 
ماھی ديرتر بدھند اسمان به زمين 

 نفر 600 مثال .که نميرسد که
کارگران ھمين کارحانه لوله ساری 

 ماه دستمزد نگرفته 18خوزستان، 
عوض آن ...خوب نمی ميميرند...اند 

کارخانه دار ،ھمين دولت امام 
زمانی مجبور نيست که خدا تومن 
وام بگيره و خدا تومن ھم سود بده 

 آقا جون سود .به اين بانک ھا
مگه ميشه آدم ... دادن حرام است

نونی که می خوره حرام بيافته 
توی آن؟ سود دادن به بانک حرام 

کارگرھا دستمزد نگيرند ... است
... اين راه خوبی است. و کار کنند

 .ما ھم به خود کفايی خواھيم رسيد
به ھمه جا اعالم بشه از اين پس 
ھمه بايد کار کنند و دستمزد 

 اصال چه معنی داره .نگيرند
دستمزد؟ تازه وقتی دستمزد بی 
معنی بشه، اضافه کردن اون ھم 

 با اين پول .خيلی بی معنی تره
 ماه يک بار 2ھای امام زمانی که 

به حساب ھا واريز ميشه ھم می 
 .توان زندگی کرد

  

تازه می بينی . اين پول برکت داره
آخر ماه يه چيزی ھم باقی می 

 شھردار ھمش ترسش از .مونه
اين است که نکنه کارگران گول 
عوامل خارجی را بخورند و 
 .حرف از دستمزد بزنند

شھردارکه ميره پيش آقا و از قول 
بھتره کارگران : آقا نقل ميکنه که

بدانند که ھمه اين آشوب ھا زير 
سر اين کمونيست ھای کارگری 

اين کمونيست ھای کارگری . است
تو روز روشن اعالم کرده اند که 
دشمن شھردار و کارفرما، امام 

 .زمان و آقا ھستند

 

راستش اين شھردار آنقدر شجاع 
و جان بر خيابان است که خودش 
حاضره لباس شھردار را با لباس 
رياست جمھوری يا فرمادھی 
عوض کنه و دوباره به جنگ 
کمونيستھای کارگری که اين بار 
ھمشون تو کارخونه ھا ھستند 

 .بره
  

عرق سردی بر پيشانی قالی باف 
 موضوع سمينار .نشسته است

... دستمرد نميدھيم... بعدی 
سرکوب می ... اخراج ميکنيم

  ....کنيم
 

نه به :و اما فرياد ھای کارگران 
فقر، نه به گرسنگی، نه به اعدام، 
زنده باد آزادی، برابری، حکومت 

 *!کارگری
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در ايران وضعيت مردم بسيار 
آنچه که به ! نگران کننده است

روند معيشتی جامعه در حال گذار 
است جنايتی ست که تنھا می تواند 
از يک دستگاه سرمايه داری و 
جنايت چون جمھوری اسالمی بر 

قيمت اقالم معيشتی روز به . بيايد
روز در حال افزايش است و 
قدرت خريد مردم روز به روز 

به گونه ای . رو به کاھش می رود
که قشری که تا قبل از اعمال 
تحريم ھا جزء قشر متوسط جامعه 
بود ھم  که الاقل درگير با مسائل 
معيشتی نمی شد، به طبقه محروم 

دولت جنايت و . جامعه پيوسته
جنون که با حذف سوبسيد ھا فاز 
جديدی از تجاوز به حيات انسانی 

قبل . را به جھانيان نشان داده است
از اين طرح اعالم کرده بود که به 
مردم يارانه ای پرداخت خواھد 
شد تا به قول خودشان عدالتی 

عدالتی که قرار بود ! رعايت شود
با پرداخت به ھر نفر حدود چھل 
ھزار تومان پاد زھری در برابر 
.  تورم کمر شکن در جامعه باشد

در حال حاضر تورم روز به روز 
در حال رشد است و دولت حتی 
نمی تواند از پس پرداخت ھمان 
دوزار ده شاھی يارانه ھايش نيز 

احمدی نژاد مردم را به . بر بيايد
صبوری دعوت ميکند که صبر 
کنند و از جيب بخورند تا دولت 

اما سوال ! پول به حساب ھا بريزد
براستی اينجاست که کدام جيب 

آن چيزی که ! آقای احمدی نژاد
در جامعه مفھوم جيب دارد تا آن 
چيزی که در بين شما حکومتی ھا 
و جانی ھا و دزد ھا، فرسنگ ھا 

امروز ! توفير در ترجمه دارد
مردم حتا قدرت خريد اولين 
مايحتاج الزمه برای زندگی خود 

از موعد ھای پرداخت . را ندارند
اجاره خانه ھايشان گذشته و سيلی 
از کارگران اخراجی اند، ديگر 
کدام جيب جناب؟ روز به روز 
تورم در حال افزايش است اما در 
افزايش حقوق کارگران 
کوچکترين اتفاقی که رخ نمی دھد 

با بھانه ھای اينکه قدرت ! ھيچ
خريد مردم پايين اماده و يا بازار 

 

 ! سايه ای که در خالء رنگ می بازد
 

 کوروش سميعی

خراب است کارفرماھا و 
کارخانه ھا دست به عدم 
وصول حقوق کارگران و يا 

حتا ! اخراج آن ھا نيز می زنند
دوست کارگری از ايران می 
گفت که کار فرمايش در 
عوض در خواست اضافه شدن 
به حقوقش با توجه به شرايط 
موجود گفته که يارانه ھارا 
دولت قرار است پخش کند تا 
بھانه ای دست شما کارگران 
نيفتد که طلب پول و سوء 

 !!!استفاده از شرايط کنيد  

 

جامعه ای که با اين مصائب 
رو به رو است آسيب شناسی 

تمرکز در . خاص خود را دارد
بين افراد با توجه به مسائل 
موجود از بين می رود و چھره 
ھا را عصبی تر و منزجر تر 

کوچکترين برخوردی . می کند
می تواند با واکنش ھای 
بزرگی که از پس فکر خراب 
و گرفتاری ھای موجود نشئت 

در "ميگيرد، توامان باشد و 
مملکتی که بزرگترين توليد 
، "کننده جرم در جھان است

گرفتاری ھای بزرگی در پيش 
روی جامعه قرار می گيرد که 
آسيبش مستقيما به کانون 
خانواده و ساختار روانی 

 . جامعه بر می گردد

 

برخورد جمھوری اسالمی با 
مشکالت و معضالت مردم 
چون ھميشه برخوردی کامال 
متضاد با آنچه که وظيفه يک 
حکومت در برابر مردم است 

جمھوری ! در حال اتفاق است
اسالمی در ماه گذشته با به 
وجود آوردن شرايط حکومت 
نظامی از ترس آشوب در 
شھرھا و محله ھا و با تجديد 
فشار و امنيتی کردن فضا قصد 
به ايجاد رعب و وحشت در دل 
مردم دارد به گونه ای که حتا 
پروسه اعدام ھای سياسی را 
دوباره از سر گرفته و سحرگاه 

187شماره   

به سحرگاه در قتل گاه ھای خونينش 
به اسم زندان، جانی را از بدنی می 
گيرد تا از کنارش  چشم کسانی را 
که قصد به اعتراض و تقابل با 
شرايط موجود دارند را ترسانده 

ھيچ چھار راه تاثير گذاری ! باشد
در محله ھا و خيابان ھای بزرگ 
شھر نيست که شبھا محل پاتوق 
ارازل و اوباش ھای حکومت و 

برخورد نيروھای . بسيجی ھا نباشد
پليسی در سطح شھر با مردم با 
بھانه ھای مختلف از جمله حجاب و 
نوع پوشش فرد، بسيار توھين آميز 

  . و عصبيست

 

نوع برخورد نظام با بحران ھای 
درونی جامعه به گونه ايست که 
کامال می شود متوجه شد که از 
شرايط موجود جنايتکاران اسالمی 
رضايت کامل را دارند به گونه ای 
که خود مثل ھميشه تبديل به عامل 
فشار ديگری بر پيکره زندگی مردم 

بر خوردی که جامعه به . شدند
خوبی با آن آشناست و سياست ھای 
معکوس جمھوری اسالمی را بعد 
از اين ھمه سال جنايت و خفقان به 
خوبی تشخيص می دھد و با حربه 
ای به مبارزه با آن بر می خيزد، 
جامعه ای که با تمام گرفتاری ھايی 
که در پيش روی دارد ھمچنان 
جامعه ای پويا و زنده است که بی 

 . حرکت نمی ماند

 

در اين بين تالش حزبی ما و 
حضور ما در جامعه از طريق ھای 
مختلف توانسته و می تواند افق 
ديگری را بين مردم و طبقه کارگر 

افشا گری ھای ما و . باز کند 
برخورد راديکال و پراتيک حزبی 
ما نسبت به جريان کثيفی چون 
جمھوری اسالمی جدای به انزوا 
بردن خود حکومت در نزد افکار 
عمومی بين المللی با توجه به 
برگزاری تظاھرات ھا و اکسيون 
ھای متعدد، نشر اخبارش باعث به 
ھيجان آمدن جامعه حتا در اين 

 . شرايط بحرانی شده

وقتی يک حزب سياسی بدينگونه 
در بين جامعه نشر می کند و 
خاصيت حضور داشتن را دارد 
بی وقفه تبديل به يک آلترناتيو 
ارزشمند در بين افکار عمومی 

آلترناتيوی که با روشن . می شود
کردن مسير و تبديل شدن و 
پيوستن به موج ھای معترض 
جامعه حلقه ھای اتحاد را برای 
سرنگونی جمھوری اسالمی پيش 
از ھميشه دوران محکم تر و 
منسجم تر می کند و عليه گرانی و 
فقر، عليه اعدام و تعرض به جان 
و روح، عليه تبعيض و آپارتايد 
از ھر نوع و مثالی دست به 
مبارزه می زند و به جھان 
فراخوان سوسياليسم و و اتحاد 
برای کمونيسم کارگری را می 

 . دھد

 

آنچه که از شرايط بحرانی در 
ايران به نظر می رسد سيل 
خروشان اعتراضات مردمی 
نسبت به فروپاشی جمھوری 
اسالميست که در حال پايه 
گذاريست، اعتراضاتی که اينبار 
ديگر نه احتياج به وسيله ای برای 
شروع دارد و نه با تالش ھای 
عوامل نظام دست خوش تخفيف 

حرکت و .  در مبارزه می شود
جوشش آينده جامعه تالشی خود 
جوش و مردمی برای از بين 
بردن نظام سرمايه داری 
جمھوری اسالمی ايران خواھد 

پس ھر ظلمت از اينسوی . بود
دريچه ای خورشيدی در حال 
غروب است که نموری و تيرگی 
را به طلوعی بشارت دھد، که 
ديوھا و دد منشانی که دست به 
سالح برده اند و برای جراحت 
خواھی و جراحت پوشانی در 
ميانند خود سايه ھايی باشند که در 

 ! خالء رنگ می بازند

 

 مرگ بر جمھوری اسالمی

زنده باد حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری ايران
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  کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری5اطالعيه 
 

 نتيجه انتخابات نمايندگان سراسری کنگره

 

رفقا، بدينوسيله نتايج آرای انتخابات سراسری را 
بيست نفر اول ليست نمايندگان . باطالعتان ميرسانيم
 .منتخب کنگره ھستند

 

 :درصد    :اسامی
 

 100   آذر ماجدی -1

  100   علی جوادی -2

 96  سياوش دانشور           -3

  96                  سيروان قادری -4

   92 نسرين رمضانعلی                  -5

 90   شھال نوری -6

 88.5   کريم نوری-7

 79   مريم کوشا -8

 71   سعيد مدانلو -9

 67                  محمود احمدی -10

 67                  مجيد پستانچی -11

  67   ھما ارجمند -12

 65                  فخری جواھری -13

 60  شراره نوری            -14

 58                  پروين کابلی -15

 46                  جليل بھروزی -16

 46 پدرام نوانديش                 -17

  44                مھدی طاھری -18

187شماره   

 40               کامران پايدار -19

 39  ليال احمدی -20

  37  احمد بابايی -21

 35       مھرداد کوشا -22

 33  جمال ارژنگ -23

 31  جمشيد عزيزی -24

 25 بابک زحمتکشان  -25

 25  مريم نريمانی -26

 23  سوسن علمی -27

 23  علی طاھری -28

 19  سيامک مرادی -29

 19  بھار ابراھيمی - 30

 15  فريدون ناظمی -31

 12 پروانه عسکريان -32

 10   سيامند رحمانی -33

 10  عباس کی آسا -34

 8 فريبرز عالءالدين -35

 6  بھرام نظرنيا -36

 6 صادق امير رحمانی -37

 6  توحيد اقدامی -38

 4  سياوش عباسی -39

 4  اھورا پارسايی -40

 2  نويد زکريايی -41

           2  جھان صادقی -42
 

کميته تدارک کنگره اول حزب اتحاد 
                                   2011 ژانويه 25/ کمونيسم کارگری

3صفحه   

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر 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/ 

 

 ژانويه يک روز ديگر اعتراضی عليه 29
حکومت اعدام و زندان برای آزادی بدون 

 .قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی
 

حکومت اسالمی رژيم بيش از صد ھزار 
جمھوری اسالمی يک روز ھم . اعدام است

بدون اعدام و زندان وشکنجه قادر به بقاء 
مبارزه عليه اعدام و زندان يک رکن . نيست

تعيين کننده در مبارزه برای سرنگونی رژيم 
اسالمی و دست يابی به جامعه ای آزاد و 

بايد جمھوری اسالمی را . برابر و مرفه است
در پيشگاه افکار عمومی مردم جھان به 

بايد يکصدا رژيم طالبانھای . محاکمه کشيد
 بشريت آزاديخواه در . کردايران را محکوم 

قرن بيست و يکم نبايد حکومتھاى اعدام و 
 ! شکنجه را تحمل کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی 
مردم آزاديخواه و برابری طلب می خواھد 
که اين روز را به يک روز ديگر اعتراضی 
عليه حکومت اسالمی اعدام و شکنجه و 
زندان تبديل کنيم و سرنگونی حکومت اعدام 
و زندان را برای آزادی زندانيان سياسی ھم 

 .فرياد شويم

 
 ساعت 2011 ژانويه 29شنبه : زمان

14.00 
تجمع در ميدان گوستاو آدولف : مکان

 Järntorgetراھپيمايی به طرف  
 

برای اطالعات بيشترمی توانيد با کريم 
 .  تماس بگيريد0704441555نوری   

 

واحد  –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 گوتنبرگ 

 2011 ژانويه 21
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 يانيه تشکلھای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگرانب
 

 !اين وضعيت برای کارگران غيرقابل تحمل است
 

به گزارش سايت سنديکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه، متن اين اطالعيه که به امضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران 
ق و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران؛ ھيئت موسس بازگشايی سنديکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقو

 :کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه رسيده، به شرح زير است

 

 .افزايش حداقل دستمزدھا بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه ھزينه يک خانوار چھار نفره در شرايط اقتصادی کنونی باشد

 

حداقل دستمزدی که در طول سالھای گذشته و بدون حضور نماينده ھای واقعی ما در شورای عالی کار تعيين شده است بھيچوجه در طول اين سالھا 
رو کفاف ھزينه ھای زندگی ما را نکرده است و با سير صعودی ھر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده ھايمان در فقر و فالکت بيشتری ف

 .رفته ايم

 

اما آيا در طول سالھای گذشته . قرار بوده است افزايش ھر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد ھزينه يک خانوار چھار نفره باشد
چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدھا رعايت شده است؟ طبق اظھار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزديک به يک ميليون تومان 

 ھزار تومان تعيين کردند که با احتساب ساير موارد قانونی مربوط به دستمزدھای ٣٠٣بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 
آيا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر يک ميليون تومانی جز .  ھزار تومان نيز نميرسد۵٠٠کارگران حداکثر دريافتی اکثريت عظيم آنان به 

 اين است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در زير خط فقر کرده اند؟ آيا چنين وضعيتی برای تعيين کنندگان حداقل دستمزد و خانواده
آيا واقعا حتی دو ميليون تومان دستمزد ھم در شرايط اقتصادی کنونی و با آزاد . ھای آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نيز قابل تحمل باشد

 سازی قيمتھا کفاف تامين شرافتمندانه ھزينه يک خانوار چھار نفره را ميدھد؟
 

ر از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اکثر کاالھای اساسی زندگی چندين برابر بشود ما کارگران نيز حق داريم دستمزدھای خود را به چندين براب
آيا به جز اين است که نيروی کار ما کارگران تنھا کااليی است که ما از طريق فروش آن به صاحبان سرمايه امرار معاش ميکنيم؟ . افزايش دھيم

آنوقت چرا بايد وقتی نوبت تعيين قيمت نيروی کار ما کارگران فرا ميرسد ما بايد نظاره گر باشيم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور 
 .نمايندھای واقعی ما، قيمت نيروی کار ما را تعيين بکنند و يک زندگی زير خط فقر را بر ما و خانواده ھايمان تحميل نمايند

 

انوار ما امضا کنندگان اين بيانيه اعالم ميداريم حداقل دستمزد ما کارگران بايد متناسب با تورم موجود و احتساب تامين شرافتمندانه ھزينه يک خ
زندگی در زير خط . چھار نفره در شرايط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماينده ھای منتخب و واقعی کارگران تعيين بشود

ما کارگران با تالش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طريق ايجاد تشکل ھای مستقل به ھر . فقر برای ما و خانواده ھايمان غير قابل تحمل است
 .طريق ممکن به اين وضعيت خاتمه خواھيم داد

 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، ھيئت موسس 
 بازگشايی سنديکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، 

 ١٣٨٩بھمن 
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 مجمع عمومی کارگری
کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی 

مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و مستمر . شويد
مجمع عمومی رکن اساسی . توده کارگران است

جنبش مجامع عمومی منظم . شوراھای کارگری است
!را تقويت کنيد  

 

 بدون اميد ،جھان بدون فراخوان سوسياليسم
 به ،سوسياليسم“ خطر” بدون ،سوسياليسم

!چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت



16صفحه                                                                  يک دنياى بھتر   

بنا به خبر دريافتی، ديروز سه 
 شب، 12 ساعت 5/11/89شنبه 

زمان تعويض شيفت ھای کاری 
دو و سه ايران خودرو، در لحظه 
ای که صدھا نفر از کارگران 

 برای حاضر شدن در سر 3شيفت 
کار از تونل زير گذر جاده 
مخصوص کرج واقع در چھار 
راه ايران خودرو قصد ورود به 
محوطه ايران خودرو را داشتند، 
در اين لحظه ناگھان يک خودرو 
تريلر بارکش که ظاھرا  ترمز 
بريده و قادر به توقف نبود به 
طرز وحشتناکی تعدادی از 
کارگران زحمتکش ايران خودرو 
در زير چرخھايش له شده و در دم 

 . جان باختند

 

 نفر 9در اين حادثه ناگوار تاکنون 
از کارگران جان باخته و تعدادی 
ديگر از مجروحين در بيمارستان 

 3کارگران شيفت . بستری شده اند
با ديدن صحنه مرگ دردناک و 
فجيع ھم سرنوشتان خود به خشم 
آمده و به جای حاضر شدن بر سر 
کار بطور دسته جمعی و با اتحاد 
کوبنده خود و با سر دادن 
شعارھای ضد حکومتی مرگ بر 
جمھوری اسالمی و مرگ بر 
خامنه ای و شنبه کار، جمعه کار، 

... عاشورا کار و اربعين کار و 
محوطه داخلی و ساختمانھای 
ايران خودرو را به اشغال خود در 
آورده و شيشه ساختمانھا را نيز 

کارگران با تعطيل نمودن . شکستند
کار در خيابان اصلی ايران 
خودرو دست به تجمع اعتراضی 

به دنبال اعتراضات ضد . زدند
حکومتی کارگران و بنا به 
درخواست حراست و مديران 
اوباش ايران خودرو در نيمه ھای 
شب گذشته صدھا موتور سوار 
مسلح اوباش بسيجی و پاسدار 

 

 قتل عام کارگران ايران خودرو،
 ! اعتراض کوبنده عليه جنايت سرمايه داران

اعزامی از پايگاه بسيج مقداد (
به ھمراه ) در خيابان آزادی

انواع پليس ضد شورش مجھز 
به ھمه تجھيزات سرکوب و 

لباس شخصی ھای مزدور،  
کارگران معترض را به 
محاصره در آورده و بر اثر 
ضرب و شتم مزدوران 
حکومتی تعدادی از کارگران 
مجروح و تعدادی را دستگير 

تاکنون از تعداد و محل . کردند
نگھداری کارگران دستگير 

 . شده خبری در دست نيست

 

 شب گذشته و به 12از ساعت 
دنبال اعتصاب و اعتراض 

 خط توليد 3کارگران شيفت 
کار تعطيل شده و از صبح 
امروز چھارشنبه نيز کارگران 
شيفت يک با اعتصاب و 
اعتراض خود به کارگران 

.  پيوسته اند3اعتصابی شيفت 
 عصر 30/3ھم اکنون ساعت 

 نيز با 2کارگران شيفت 
تعطيلی کار به ديگر کارگران 
اعتصابی و معترض پيوسته 

اما با اينحال مديران . اند
جنايتکار، قاتل و دزد ايران 
خودرو ميکوشند با توسل به 
تھديد و ارعاب و ايجاد شکاف 
در ميان صفوف کارگران، 

 را مجبور به 2کارگران شيفت 
شکستن اعتصاب و راه اندازی 

حراستيھا و . خط توليد نمايند
مديران ايران خودرو به 

شب عيد در : کارگران گفته اند
پيش است و ما نمی توانيم کار 
را تعطيل کنيم بايد به سر 

 !! کارھايتان برگرديد

 

 عصر 4ھم اکنون ساعت 
چھار راه ايران خودرو واقع 
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در جاده مخصوص کرج و کليه 
خيابانھای اصلی و فرعی منتھی به 
ايران خودرو به اشغال و محاصره 
بيش از ھزار نفر از  پاسدار بسيجی 
ھای مسلح موتور سوار و انواع 
مزدوران پليس ضد شورش در آمده 

اما با اين حال تا اين لحظه . است
اعتصاب و اعتراض برحق و 

الزم به . کوبنده کارگران ادامه دارد
ياد آوريست به دنبال مرگ دردناک 

 کارگر و مجروح شدن تعدادی و 9
ھمچنين سرکوب وحشيانه کارگران 
اعتصابی و معترض توسط 
مزدوران حکومت اسالمی، از 
ديشب تا اين لحظه روحيه خشم و 
اعتراض کارگران عليه حکومت 
اسالمی سرمايه داران به ديگر 
بخشھای ايران خودرو از جمله 

نيز ... شرکت مھر کام پارس و 
 . سرايت نموده است

  

حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

جانباختن اين کارگران را به 
خانواده ھای آنھا و ھمکاران و 
طبقه کارگر ايران صميمانه 

حزب برای بھبود . تسليت ميگويد
مجروحين اين رويداد آرزوی 

حزب از . سالمت و بھبودی دارد
اعتراض برحق و کوبنده 
کارگران عليه فشار کار و شرايط 
برده وار و پادگانی مجتمع 
صنعتی ايران خودرو حمايت 
ميکند و کارگران را به اتحاد و 
اعتصاب در بخشھای مختلف فرا 

ضروری است کارگران . ميخواند
در سراسر کشور با ابراز 
ھمدردی و ھمبستگی با کارگران 
جانباخته در ايران خوردرو، 
ضمن اعتراض به اين وضعيت 
فالکت بار که کارگران در ھر 
مرکز توليدی با آن روبرو ھستند، 
خواھان آزادی کارگران دستگير 

 . شده شوند

 

ھای ايران ھم بايد " بن علی"
دوره تعرض و اعتراض . بروند

ھمه جا . کارگری فرا رسيده است
شوراھا را برپا کنيم و به پيشواز 
اعتراضات متحد توده ای عليه 

 .فقر و اختناق برويم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  2010 ژانويه 26 – 1389 بھمن 6

4صفحه  !زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى   

 

اعدام ! اعدام قتل عمد دولتی است
حکومت ! اسم دولتی آدمکشی است

!اعدام بايد سرنگون شود  
 

فرصتی ديگر برای  ژانويه 29
اعتراض عليه اعدام و  حکومت 

ھمه جا برای . اسالمی اعدام است
!لغو مجازات اعدام اعتراض کنيد  


