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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 
 سياوش دانشور

 

 :مصر
 !تقابل تشديد ميشود

 

بدنبال تظاهرات ديروز سه شنبه اول فوريه که قريب پنج          
 و    ،ميليون در سراسر مصر در آن شرکت کردند                          

 حسنى مبارک ديشب        ،همينطور پيامهاى دولت آمريکا       
طى پيامى گفت که در انتحابات آتى کانديد نميشود اما                   
فرمان تغييراتى در قانون اساسى در مورد زمان رياست           
جمهورى و ديگر اصالحات را در چند ماه آتى در                           

او در واقع گفت برخالف تمايل        .  دستور قرار خواهد داد    
از خاک   " و اعالم کرد که             ،ميليونها معترض نميرود     

سخنرانى ".  مصر دفاع کرده و در خاک مصر ميميرد              
 خرداد  ٢٩حسنى مبارک شبيه به سخنرانى خامنه اى در          

" ارزال و اوباش  "مبارک تحت عنوان مقابله با       .   بود ٨٨

به ارتش و نيروهاى اوباش حکومتى فرمان دستگيرى               
را زير سوال   "  نظم و مالکيت و امنيت    "کسانى را داد که     

بالفاصله اوباما اعالم کرد که مبارک تغييرات را       .  ميبرند
 . شروع کند" همين حاال"بايد 

 

امروز بعدازظهر چهارشنبه اوباش حکومتى که زير                   
نظر نيروهاى امنيتى مصر سازمان      

 مبارزه برای افزايش دستمزد
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

 ٩صفحه 

 

 :خيزش توده ای در مصر
 چشم انداز و مسائل گرهی پيشارو

 

 با هيئت دائر حزب
 

 ۴صفحه                                           سياوش دانشور، آذر ماجدى،على جوادى

 

  ،اطالعيه حزب در باره تحوالت سياسى مصر
 

 !رژيم بايد برود! حسنی مبارک بايد برود

 

 تصاوير توده های انقالبی در مصر
  پيوند می زند؟2011 را به جوان مصری 1979چه چيز جوان ايرانی 

 

 ١١آذر ماجدى                                                 صفحه 

ونس              ،در صفحات ديگر   ردم ت ه م ان         ، در حاشيه پيام زهرا رهنورد ب ه عسکري روان  ، پ
 ... و ،قطعنامه در باره حداقل دستمزد صادره از جانب تشکلهاى کارگرى

٢صفحه   

 يادداشت سردبير،

 

 "هيچ بودگان هر چيز گردند"وقتيکه 
 

 ١۶صفحه على جوادى                                                   

 پرونده قتل عمد دولتی زهرا بهرامی 
 هلندی-شهروند ايرانی

 ١٣صفحه على طاهرى                                                     



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در دفاع از رژيم            ،داده شده اند     
مبارک به ميدان تحرير آمدند و از        
مناطق مختلف با چاقو و قمه و                
زنجير و شليک به تظاهرکنندگان        

ارتش هم نظارت        .  حمله کردند   
ارتش نه در تهاجم به                .  ميکرد

تظاهر کنندگان فعال وارد عمل               
شده و نه جلوى اوباش را گرفته             

ارتش دارد با بيانيه دفاع از       .  است
خود "  کشور و ملت بزرگ مصر    "

را براى کنترل اوضاع آماده                    
درگيرى شديدى بين تظاهر    .  ميکند

کنندگان و طرفداران اوباش رژيم        
مبارک شروع شده و اخبار در               
ساعات اول درگيرى از بيش از            

 زخمى و تعداد نامعلومى               ۵٠٠
کشته تنها در اطراف ميدان تحرير      

در اسکندريه  .  قاهره سخن ميگويد   
و سراسر مصر نيز درگيرى و              
تظاهرات وسيع مجددا آغاز شده           

 . است

  

مبارک :  حرف مردم روشن است      
. همين حاال بايد برود       .  بايد برود  

ارتش بايد انتخاب کند که کنار                 
مردم است يا کنار رژيم؟ سياست          
ديالوگ رژيم با اپوزيسيون را                

رژيم مشروعيت      .  قبول نداريم     
حکومت فقر و   !  ندارد و بايد برود    

فساد و بيکارى و ديکتاتورى                   
همين واقعيات آمريکا     !  نميخواهيم

و غرب را ناچار کرده که فشار              
روى مبارک را باال ببرد تا کنار            
بکشد و وضعيت سابق را با                      
تشکيل دولتى انتقالى با اتکا به                 

بنظر ميرسد    .  ارتش اعاده کنند       
مبارک و دولت جديدش با سياست       
ارسال اوباش به خيابانها براى               
سرکوب مردم انقالبى در تدارک         
يک کودتاى نظامى با اسم رمز              

 . است" اعاده امنيت ملى و نظم"

 

رژيمهاى ديکتاتورى در پايان               
عمر يک درس کهنه را دوره                   

آنها براين باورند که با             .  ميکنند
سرکوب و تطميع و وقت خريدن           
و وعده ميتوانند موج را از سر               

به تمهيدات و توطئه            .  بگذرانند

 

 :مصر
 ...تقابل تشديد ميشود 

نتيجه اين  .  هاى مختلف دست ميزنند   
سياستها عموما شکست است و                   
همين در انتظار مبارک و رژيم                 

ترديدى نيست که سياست          .  اوست
رژيم بدرجه اى مرحله بعدى را                 

مبارک و      .  تعريف کرده است           
رژيمش ميتوانست کنار برود و به           
انتخاب آينده آزاد توسط مردم                       

اما با تداوم سياست        .  فرصت بدهد  
سرکوب مردم معترض و انقالبى را      
ناچار ميکند که سد نيروى سرکوب         
و ماشين دولتى را با قدرت متقابل             

رويدادهاى امروز به    .  درهم بشکنند 
مردم نشان داد که نبايد به ارگانهاى         
سرکوب اعتماد کنند و يا آنها را                  

منشا قدرت  .  بدانند"  در کنار مردم   "
مبارک همين ارگانهاى سرکوب               
است و نفى ديکتاتورى سرمايه و              
تضمين آزاديهاى سياسى و                            
اجتماعات و تحزب و تشکل نيز در         
گرو درهم کوبيدن ماشين دولتى                

 . سرکوب در گام اول است

 

کارگران و مردم انقالبى مصر                  
براى روياروئى با اوضاع جديد و           
پيشروى بايد فورا و بطور گسترده          
دست بکار سازماندهى قدرت توده          

بايد شوراها را     .  اى در پائين شوند      
بعنوان ارگانهاى اعمال اراده توده           
اى و بمثابه ارگانهاى قيام عليه رژيم  

راسا کارخانه ها و     .  کهنه برپا دارند  
محالت را بدست گيرند و شاهرگ           
هاى اقتصاد جامعه را در کنترل                

کارگران و مردم            .  خود گيرند     
محروم بدرجه اى که اعمال قدرت           
ميکنند ميتوانند نقشه هاى باالئى ها         
و نقطه سازشهاى باالئى ها  به                    
اعتراض شان را عقب برانند و با              

سوال اصلى    .  شکست مواجه کنند      
امروز هنوز اينست که مبارک و               

اگر اين اتفاق با      .  رژيمش بايد برود   
عقب نشينى مبارک و رژيمش                    

 توسط نيروى              ،صورت نگيرد      
انقالبى و قيام کنندگان تحقق خواهد         

تقابل برسر دفاع از گذشته و         .  يافت
راه .  عبور از آن تشديد ميشود                 

مبارک بايد     .  سومى وجود ندارد        
 *! رژيم بايد برود! برود

١٨٨شماره   
  

 توطئه رژيم برای بی اعتبار کردن 
 !چهره علی جوادی را خنثی کنيم

 

اخيرا وزارت اطالعات رژيم اسالمی تحت عنوان يک فرد مجهول                  
الهويه به نام سعيد بهاری در فيس بوک دست به يک حرکت پليسی                      
برای بی اعتبار کردن علی جوادی، کمونيست قديمی و سرشناس و                   

. دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری دست زده است                    
بعالوه، کوشيده است اين حرکت خود را به يکی از احزاب                                       

تالش .  نسبت دهد "  کمونيست کارگری "اپوزيسيون چپ، يعنی حزب       
برای بی اعتبار کردن چهره های سرشناس اپوزيسيون يک روش                     

اين اولين بار نيست که رژيم کثيف           .  شناخته شده رژيم اسالمی است      
اسالمی عليه چهره های سرشناس و معتبر کمونيسم کارگری توطئه                 

 .می کند
 

 اين مزدور يک کارت بسيج آدمکشان رژيم                ،در صفحه فيس بوک      
. اسالمی قالبی همراه با عکسی از علی جوادی قرار داده شده است                   

کنار اسم اين مزدور آرم تلويزيون کانال جديد، تلويزيون حزب                            
قرار دارد و مقاالت متعددی از کادرهای اين              "  کمونيست کارگری "

اين مزدوران بر اين     .  حزب بر روی اين صفحه قرار داده شده است            
تصور واهی اند که با چنين ترفندی می توانند در مورد شخصيت علی             

و بعالوه اين حرکت شنيع     .  جوادی شبهه ای در اذهان مردم ايجاد کنند        
را به يک حزب چپ نسبت دهند تا ضمن آلوده کردن فضای فيمابين                   
اپوزيسيون، در ميان مردم جو بدبينی و دلسردی نسبت به اپوزيسيون              

 .چپ ايجاد کتند
 

هر کسی که ذره ای شناخت از علی جوادی، جنبش کمونيسم کارگری             
و ماهيت رژيم اسالمی داشته باشد، به اين مزدوران وزارت اطالعات           

چنين حرکاتی را بايد سريعا و وسيعا          .  رژيم اسالمی پوزخند می زند      
افشاء و محکوم نمود و اين اقدامات کثيف را بر سرشان رژيم خراب                 

بايد از حرمت و اعتبار چهره های اپوزيسيون چپ و انقالبی                    .  کرد
نبايد اجازه داد که رژيم اسالمی فضای اپوزيسيون را آلوده           .  دفاع کرد 

 . کند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين اقدامات کثيف و توطئه عليه                              
از حزب   .  اپوزيسيون کمونيست و انقالبی را قاطعانه محکوم ميکند              

می خواهد که آنها نيز برای رفع هر نوع شائبه             "  کمونيست کارگری "
حزب همچنين از   .  ای اين اقدام وزارت اطالعات رژيم را محکوم کنند        

جريانات سياسی ديگر نيز می خواهد که چنين اقداماتی را شديدا                          
 . محکوم کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژانويه ٣١

 

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

!اسالمى اعدام بايد سرنگون شود  
 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ژانويه     ٢۵از روز سه شنبه                  
 موج جديدى از اعتراض          ٢٠١١

توده اى براى بزير کشيدن حسنى         
. مبارک و رژيم او آغاز شده است       

سراسر مصر و بويژه شهرهاى            
 اسکندريه و      ،بزرگ مانند قاهره     

سوئز صحنه اعتراضات وسيع             
مرگ بر     "توده اى با شعار                    

نه "و  "  رژيم بايد برود   "،"مبارک
تهاجم به  .  است"  به فقر و بيکارى    

 ،مراکز پليس و نيروى سرکوب           
دفاتر حزب حاکم دمکراتيک ملى        

 تقابل      ،و به آتش کشيدن آن                    
ميليتانت با پليس و نيروى                           

 ،سرکوب و تار و مار کردن آنان          
و نمايش اراده انقالبى براى                      

 صحنه   ،پيروزى و اميد به آينده           
هاى روز جمعه در سراسر مصر        

پليس ضد شورش به سرکوب     .  بود
وحشيانه اين اعتراضات مبادرت        
کرد اما بسيار سريع توسط                        

در .  معترضين درهم شکست            
اعتراضات چند روز اخير مصر         

 .  نفر کشته شدند١٠٠بيش از 

 

رژيم مبارک بدنبال کشتار مردم           
 جمعه شب پليس ضد      ،توسط پليس 

شورش را از خيابانها جمع کرد و        
ارتش را با تانک و تجهيزات                   

حفاظت از موزه   "کامل و با بهانه      
به خيابانها و از جمله مراکز      "  ملى

. کليدى و حساس گسيل کرد                      
مبارک در پيامى تلويزيونى                     

: خطاب به معترضين گفت                       
صداى بلند اعتراض شما به فقر         "

و بيکارى و خواست آزادى                      
سياسى را شنيدم و بعنوان رئيس           

"! جمهور براى تحقق آنها آماده ام       
گفت روز شنبه دولت جديدى                   
معرفى ميکند و مقدارى در مورد         

. سخن گفت  "  امنيت ملى  "خرافه   
همزمان با سخنرانى مبارک در            

" ،مرگ بر مبارک  "خيابانها فرياد   
سرنگون سرنگون رژيم مبارک       "

حسنى مبارک    .  دادند"  سرنگون
روز شنبه عمر سليمان را بعنوان         
معاون جديد رئيس جمهور و احمد       

  ،اطالعيه حزب در باره تحوالت سياسى مصر
 

 !حسنی مبارک بايد برود
 !رژيم بايد برود
شفيق را بعنوان نخست وزير           

 . جديد منصوب کرد

 

اوضاع مصر ادامه تونس است     
که با سرعت مشمول                              
حکومتهاى ديکتاتورى سرمايه     
در خاورميانه و شمال آفريقا             

اين آغاز يک دوره            .  ميشود
انقالبى است که مشخصه                   
اساسى آن باز شدن مسئله                   

قدرت سياسى است و در                      
گامهاى اول ديکتاتورهاى مادام    

 امامان و شيوخ و                      ،العمر
ژنرالها و حکومتهاى فاسد را          

اين .  سرنگون ميکند               
رويدادهاى مهم در کشورهاى        
پايگاه آمريکا و غرب صورت       

ضد "ميگيرد اما ابدا هويت               
و ناسيوناليستى و   "  امپرياليستى

با اينحال نبايد      .  اسالمى ندارد  
از خطر اسالم سياسى غافل              

اين جنبشى توده اى عليه          .  شد
فقر و ديکتاتورى است و                     
نيروى اساسى آنرا کارگران و       
توده هاى زحمتکش تشکيل               

مردم از اختناق و فقر و      .  ميدهد
حکام فاسد و ميلياردر به تنگ         

مردم کارد به              .  آمده اند      
استخوانشان رسيده و ديگر               
تحمل سياست حذف سوبسيدها       

بدنبال سقوط بن على    .  را ندارند 
در تونس همه دولتهاى منطقه          

١٨٨شماره   

منهاى جمهورى اسالمى طرح ضد        
کارگرى حذف سوبسيدها را پس               

 اما اعتراض عليه اساس اين      ،گرفتند
حکومتها و تالش براى پائين کشيدن       

. آنها در کل منطقه در جريان است           
اعتراضات در تونس و مصر و                 
سودان و الجزيره و يمن ادامه                      
اعتراضات در فرانسه و يونان و               
اسپانيا عليه سياستهاى صرفه جوئى      
است که بسرعت موج آن به                          

اين .  کشورهاى اروپا باز ميگردد         

اعتراضات در اساس قيامى عليه              
سياستهاى نظام سرمايه دارى و                 
 . اختناق و ديکتاتورى مبتنى برآنست

 

سناريوى تونس در مصر تکرار               
مردم مبارک و رژيمش را        .  ميشود

نميخواهند اما او پاالن حکومت                  
يعنى دولت و معاون رئيس جمهور         

. و نخست وزير را عوض ميکند              
معرفى عمر سليمان بعنوان يک                
چهره پرو غربى و دالل و سابقه                

 درک اين       ،دار در ميان نظاميان         
نکته است که کار مبارک تمام است         
اما شايد بقاياى حکومت همراه با               

. ارتش بتوانند اوضاع را نگهدارند         
البرادعى که همين روزها به مصر         

تشکيل دولت    "برگشت و موضع           
موقت ملى و برگزارى انتخابات               

 مهره دولتهاى غربى    ،را دارد "  آزاد
انواع راه حلهاى باال هدفى            .  است

جز تحميل نقطه سازش به اعتراض       

توده اى و اعاده وضع موجود                 
اگر نميتوان مبارک را             .  ندارد

نجات داد بايد بتوان سرمايه دارى       
را نجات داد و از پيشروى                         
کارگران مصر که جنبش قوى اى       

. هم دارند ممانعت کرد                                
دمکراسى و رفرم و انتخابات             "

آزاد و روشهاى مسالمت آميز و            
اسامى رمز دفاع از      "  امنيت ملى 

 . وضع موجوداند

 

کارگران و مردم محروم براى              
پيشروى بايد کل رژيم سابق را              

 توهم اتحاد با               ،سرنگون کنند    
 راسا     ،ارتش را کنار بگذارند             

 همه جا شوراها را          ،مسلح شوند  
بعنوان ارگانهاى اعمال اراده توده     

 و در تمام سطوح          ،اى برپا کنند    
در مقابل تجديد آرايش بورژوازى     
و حکومتش براى اعاده وضع                

عمر مبارک   .  موجود مقابله کنند     
ها، قذافی ها، خامنه ای ها، شاه             
حسين ها، بشار اسدها، و شاه                  

دوران .  فهدها تمام شده است              
جديدى که مشخصه آن اعتراض         
عليه ديکتاتوريهاى سرمايه و                
کسب آزادى و رفاه است                            
چهارچوب سياسى در کشورهاى       

اعتراض و  .  منطقه را شکل ميدهد   
قيام پيروزمند توده اى عليه فقر و        
اختناق بايد بعنوان تخته پرشى              
براى يک انقالب عظيم کارگرى         
استفاده شود و اميد سوسياليسم را         

 . به دنيا برگرداند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به         
کارگران و مردم انقالبى مصر             
درود ميفرستد و پيروزى آنها بر          
ارتجاع سياسى را پيروزى خود و      

مصر .  کليه کارگران جهان ميداند    
و تونس اميد مردم محروم منطقه         

زنده باد اعتراض       .  و جهان اند      
! توده اى عليه فقر و اختناق                     

زنده !  مبارک و رژيمش بايد برود    
باد اتحاد انترناسيوناليستى                       

زنده !  کارگران در منطقه و جهان     
باد انقالب کارگرى عليه سرمايه         

زنده باد جامعه آزاد                 !  دارى
 ! کمونيستى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژانويه ٣٠



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 خيزش توده های    :يک دنيای بهتر  
مردم برای سرنگونی رژيم حسنی      
مبارک در مصر اذهان بشريت             
متمدن را به اين تحوالت خيره                

خواستهای پايه ای        .  کرده است   
مردم در اين اعتراضات چيست؟         
جوهر اين اعتراضات کدام است؟       
ويژگی های اين اعتراضات                    
چيست؟ آيا شاهد شکل گيری يک         
انقالب اجتماعی هستيم؟ آيا حسنی       
مبارک و آرايش کنونی                                
بورژوازی مصر ميتواند خود را         

 سرپا نگهدارند؟ 

 

 اجازه دهيد از                :علی جوادی     
. قسمت آخر سئوال شما آغاز کنم          

رژيم ديکتاتوری حسنی مبارک            
چند .  دوام چندانی نخواهد داشت        

هفته آتی سرنوشت رژيم حسنی             
در حال  .  مبارک را رقم خواهد زد     

مرده ای است که راه              "حاضر    
شمارش معکوس برای       ".  ميرود

. سرنگونی اش شروع گشته است       
غول از شيشه خارج شده و                        
کمترين دست آورد اين تحوالت            
عظيم در مصر سرنگونی رژيم            
فعلی سرمايه در قالب کنونی                    

رژيمی که دستگاه سرکوبش    .  است
درهای .  ناکار شده است                    

زندانهايش در هم شکسته شده                 
ارتش اش در خيابانها عمال       .  است

در مقابل قدرت توده های مردم              
. فقط رفتنی است     .  فلج شده است     

اين حکم توده های بپاخواسته                  
 .است

 

دوران جديدی در جوامعی که                 
معموال جهان عرب ناميده شده               

دوران .   آغاز شده است             ،است
 دوران        ،خيزشهای توده ای               

 دوران اعمال اراده قدرت     ،بيداری
اجتماعی برای در دست گرفتن              

 ،سرنوشت و مقدرات جامعه                   
دوران اعتماد به قدرت توده ای              

آنچه شاهديم تنها آغاز    . برای تغيير 
 قيامها و              ، خيزشها      ،شورشها

تحوالتی است که در اين پروسه            
تحوالت .  شکل خواهد گرفت            
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 با هيئت دائر حزب

. بزرگ بسياری در راه است           
بدون ترديد بورژوازی قادر            
نخواهد شد وضع موجود را              

از طرف ديگر           .  حفظ کند     
سرنوشت اين تحوالت محتوم و     

. يا از پيش رقم خورده نيست            
آينده را تالقی جنبش های                    

اما .  اجتماعی رقم خواهد زد         
دوران تغييرات بزرگ در                 
زندگی توده های مردم آغاز             
شده است و مولفه اساسی اين            
تحوالت دخالتگری توده های          

 ،مردم برای يک زندگی بهتر         
يک زندگی شايسته انسان                   

 .امروزی است

 

. مردم مصر گرسنه اند                        
تحقير شده    .  فقيرند.  محرومند

فاقد کوچکترين حقوق            .  اند
مدنی و شهروندی و آزاديهای         

اين .  سياسی و اجتماعی اند           
. مردم امروز بپاخواسته اند              

سهم و حق خود را از زندگی            
محورهای .  طلب ميکنند          

عمومی خواستهايشان روشن و     
ميکروفن را     .  مشخص است    

جلوی دهان هر انسان                            
 ،معترضی در خيابانها مصر         

 قرار    ،در قاهره و اسکندريه         
.  پاسخ ها روشن است             ،دهيد

اين مردم نميخواهند گرسنه               
. نميخواهند فقير باشند       .  باشند

نميخواهند با دو دالر در روز          
يک زندگی مادون انسانی                  

بيمه .  خسته اند   .  داشته باشند   
تحصيالت .  درمانی ميخواهند   
اين مردم     .  مناسب ميخواهند    

آزادی و حقوق مدنی و                          
نميخواهند .  شهروندی ميخواهند 

برای هر اعتراضی با زندان و       
شکنجه و سرکوب و پليس                  

. امنيتی و تانک مواجه شوند            
رفاه و       .  برابری ميخواهند      

. سعادت و خوشبختی ميخواهند    
زندگی انسانی را حق خود                 

 .ميدانند

  

جوهر اين اعتراضات چيست؟      

١٨٨شماره   
اين اعتراضات توده های مردم                  
کارکن و زحمتکش عليه حاکميت             
سرمايه و فقر و فالکت و استبداد و           
ديکتاتوری خشن ذاتی سرمايه در            

آن مجموعه      .  اين جوامع است           
مسائلی که مردم بر عليه آن مشتهای       
گره کرده خود را به جهان نشان                 

 محصول کارکرد نظام                  ،ميدهند
سرمايه داری در جوامعی مانند                 

اين اعتراضات دارای     .  مصر است  
عنصر قوی آنتی کاپيتاليستی است          
حتی اگر خود توده مردم بر اين                   

 .مساله وقوف کامل نداشته باشند

  

آنچه امروز در مصر در جريان                
است يک جنبش عظيم توده ای                    
برای سرنگونی رژيم ديکتاتوری            

سرنگونی .  حسنی مبارک است           
رژيم حاکم خواست پايه ای و گرهی       

تمام .  اين تحول عظيم اجتماعی است    
راهها برای سازش و حفظ قدرت              

راهی .  حاکمه کنونی بسته شده است     
جز سرنگونی حسنی مبارک موجود     

مساله اين است که اين                  .  نيست
پروسه چه اشکالی بخود خواهد                 

در اين جنبش نيروهای               .  گرفت
از .  متفاوت اجتماعی درگيرند             

جنبشهای ناسيوناليستی پرو غربی          
 ،گرفته تا جنبشهای اسالمی                          

اسالمی و    –جنبشهای ناسيوناليستی    
اين .  جنبش کمونيستی و کارگری         

نيروها آينده يکسان و چشم انداز                
واحدی از تحوالت در مصر را در          

جدال بر سر آينده              .  سر ندارند    
سياسی و اقتصادی مصر در پروسه       
سرنگونی رژيم حسنی مبارک و              
پروسه استقرار حکومت آتی رقم             

اين پروسه ميتواند       .  خواهد خورد   
اشکال پيچيده و چند وجهی بخود               

سرنگونی حسنی مبارک          .  بگيرد
قريب به يقيين حلقه اول اين تحوالت  

 .است

    

آينده اين تحوالت از پيش رقم                       
به قولی همه گزينه ها     .  نخورده است 

و آلترناتيوها در مقابل جامعه قرار          
مسلما احتمال وقوع هر               .  دارند

. سيری از تحوالت يکسان نيست             
چنانچه کارگر و کمونيسم و چپ                
بتوانند خود را در اين پروسه                        

 پرچم يک آلترناتيو           ،متشکل کنند   
کارگری و سوسياليستی را در دست       

 و به يک نيروی اجتماعی           ،بگيرند
 ما ميتوانيم شاهد       ،قوی تبديل شوند    

شکل گيری يک تحول عظيم                        

 ، يک انقالب کارگری         ،کارگری
چنين سناريويی با توجه به       .  باشيم

ديکتاتوری و سرکوب ديرپا در            
اين جامعه مسلما در دوران پايانی       
سرنوشت اين تحوالت ممکن و             

در حال      .  محتمل خواهد بود           
حاضر با توجه به ابعادی که اين           
خيزش توده ه ای بخود گرفته                  

 شايد   ، با توجه به دامنه آن         ،است
بتوان از اين تحوالت به عنوان              

مسلما توده   .  يک انقالب ياد کرد       
مردم و تاريخ از اين تحوالت به            

ياد خواهد  "  انقالب مصر "عنوان  
اما انقالب به معنی اخص           .  کرد

کلمه در اين جوامع تنها ميتواند             
انقالبی .  يک انقالب کارگری باشد   

برای خلع يد سياسی و اقتصادی           
از سرمايه در اين جامعه و                        
استقرار يک جامعه آزاد و برابر          

 .و مرفه سوسياليستی

 

 تالشهای        :يک دنيای بهتر               
بورژوازی برای اخته و عقيم                
کردن اين خيزش عظيم توده ای            
کدامها هستند؟ سياست غرب و             
آمريکا در اين چهارچوب چيست؟     
به چه ميزان ارتش و نيروهای              
انتظامی ميتوانند اين اعتراضات        
را سرکوب و وادار به عقب                     
نشينی کنند؟ پروژه رهبر تراشی         
برای اين جنبش را چگونه می               

 بينيد؟ 

 

 سرکوب خشن اولين      :آذر ماجدی 
سالحی است که بورژوازی و               
حکومت هايشان به آن متوسل می       

زمانی که به اين نتيجه می        .  شوند
رسند که سرکوب ديگر سازگار           
نيست، به سياست منحرف کردن         
روند راديکال خيزش توده ای و           
جنبش مردم برای رهايی از رژيم       
سرکوب و دستيابی به آزادی و              

اينها .  برابری متوسل می شوند         
سياست هايی   

۵صفحه   
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کامال شناخته شده و بارها تجربه           
برای مردم رهبر           .  شده است     

تراشی می کنند، می کوشند                       
. خواستهای مردم را تعديل کنند            

ايدئولوگ های چکمه ليس خود را       
وارد صحنه می کنند تا تحليل های       
کاذب و دروغين و سطحی از                  
مبارزات مردم، اميال آنها و                     

در .  آرمان های شان بدست دهند         
اين راه رسانه ها و آکادميا را                   

 .بخدمت می گيرند

 

معموال ديکتاتورهای در راس               
قدرت می کوشند با لحنی تعديل              
شده به مردم پيام آشتی و مصالحه         

شاه به مردم بپا خاسته                .  بدهند
 با لحنی        1357ايران در سال            

پيام انقالب تان    : "بغض آلود گفت   
زين العابدين بن علی       !"  را شنيدم  

در تونس و نخست وزير منصوب       
شده او به مردم گفتند که با آرمان           

حسنی .  های انقالبی آنها همراهند      
مبارک هم اراجيفی از اين دست            

. تحويل مردم انقالبی مصر داد             
بطور موازی بورژوازی محلی و       
بين المللی مشغول رهبر سازی              
می شوند و رهبران يک شبه توليد       
شده را در مقابل مردم قرار می              

 .دهند

  

در ايران زمانی که مردم بختيار            
بختيار، "را نپذيرفتند و با شعار             

نخست وزيری   "  نوکر بی اختيار    
اش را مورد استقبال قرار دادند،           
سراغ کپک زده ترين و مرتجع              
ترين بخش اپوزيسيون رفتند و در       
هراس  از تعميق مبارزات انقالبی      
مردم و افتادن قدرت بدست                       
کمونيسم، خمينی را به رهبر                    

در .  مبارزات مردم بدل کردند           
مصر می کوشند البرادعی را که          
برای بخش عظيم مردم مصر،               

رهبر "فردی ناشناخته است به               
 .بدل کنند" اپوزيسيون

 

جالب است که رسانه های بين                 
المللی ابتدا از او بعنوان رهبر                 
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اپوزيسيون نام می بردند ولی           
سريعا با اعتراض مواجه شدند       
و کلمه رهبر را با چهره                       

البرادعی که    .  جانشين کردند   
مزدبگير بورژوازی غرب و          
تروريسم دولتی بوده است و             
برای روز مبادا يک جايزه                
نوبل صلح هم به او داده اند،              
يکدفعه وارد مصر شد و                      

در .  پيشنهاد مذاکره با دولت داد    
تظاهرات ميليونی روز سه               
شنبه می گفت که قول می دهد          

آقای مبارک محترمانه از                "
کشور خارج شود و در يک               

و ."  کشور ديگر اقامت گزيند       
ها را در        "  گنده گويی   "اين    

روزی انجام می داد که بخشی         
" تحرير"از مردم در ميدان              

يک دادگاه نمايشی برای                      
محاکمه حسنی مبارک برای            
جناياتش عليه مردم مصر                  

يکی دو     .  تشکيل داده بودند        
روز پيش در يک گزارش                  
تلويزيونی راجع به مصر مردم     
می گفتند که بسياری حتی اسم         

 .او را نشنيده اند

 

. اما يک واقعيت مسلم است              
هميشه در چنين شرايطی، در          
کشورهايی که يک ديکتاتوری      
سرکوبگر برای مدتهای                      
طوالنی با قدرت کامل حکومت   
کرده است و بقول ناظرين                  
سياسی بورژوازی، جامعه               

بوده است،               "  باثبات"
بورژوازی با يک معمای                   

زيرا .  بزرگ روبرو می شود       
سرکوب خشن و اختناق امکان       
هر نوع تحزب و فعاليت                      
سياسی مخالف را مسدود کرده       

لذا يک خالء جدی و مهم      .  است
در مقابل آنها قرار می گيرد و          
رهبر سازی کار پيچيده ای می       

 .شود

  

دولت آمريکا در حالت بسيار           
ترس را   .  پريشانی قرار دارد     

در چهره اوباما ميتوان بخوبی        

١٨٨شماره   
. مانده اند چکار کنند      .  تشخيص داد  

از جانب بخشی از بورژوازی،                 
بويژه دولت اسرائيل کوشيده می               

" لولوی"شود که با علم کردن                     
اخوان المسلمين آلترناتيو حفظ                    
مبارک يا حاکميت ارتش را در                   

. مقابل قدرت های غربی قرار دهند        
در مقابل اين گرايش، گرايش                       
ديگری می کوشد ايده يک اسالم                

دولت   ،اردوغانتعديل شده مانند           
از ائتالف     .  ترکيه را طرح کند            

البرادعی و اسالم تعديل شده                         
 .صحبت می کنند

 

ارتش .  اينها پروژه بورژوازی است    
اما .  فعال به مردم حمله نکرده است        

پس از آخرين پيام مبارک مبنی بر            
اينکه تا سپتامبر در قدرت باقی                   
خواهد ماند، گفته می شود برخورد          
ارتش تغيير کرده است و فعال با                 
تيراندازی هوايی می کوشد مردم را       

 .پراکنده کند

 

اما بنظر من سرکوب ديگر پاسخگو       
مردمی که ترسشان ريخته         .  نيست

است، زمانی که ديوار ارعاب ترک       
برداشته است، زمانی که انسان های      

ما "عادی در خيابان می گويند که             
سرکوب .  اجازه حرف زدن نداشتيم     

شکنجه مان می        .  مان می کردند       
االن ديگر ميخواهيم حرف        .  کردند
ديگر سرکوب راهکار            ."  بزنيم
البته با سرکوب خشن می            .  نيست

. توانند پروسه را طوالنی تر کنند             
اما نمی توانند اوضاع را به قبل                  

بايد تغييری ايجاد شود        .  بازگردانند
. که مردم را راضی يا قانع کند                    

تغييری که مردم را به خانه ها و                 
مساله .  کارخانه و مدرسه بازگرداند    

 .بر سر اين تغيير است

 

کدام تغيير؟ مردم خواهان آزادی،            
مردم .  برابری و رفاه همگانی هستند    

به هزار زبان گفته اند که عليه فقر،          
تبعيض، اختناق و سرکوب و فساد           
حکومت و پليس و طبقات باال به                

روشن است که اين     .  خيابان آمده اند   
اميال در سرمايه داری متحقق نمی          

حتی يک ذره آن نيز در                   .  شود
جامعه باصطالح در حال توسعه               

. تحت سرمايه داری تامين نمی شود      
سرمايه داری در اين بخش از جهان        

لذا .  با ديکتاتوری خشن همراه است      
نقش کمونيست ها بايد افشای تمام             

اين آلترناتيو سازی ها و ايجاد                
ايستگاه توقفها برای جنبش توده           

بايد .  ای مردم برای تغيير باشد           
اين ايستگاه های توقف را کنار              

نبايد گذاشت که مردم به کم           .  زد
از .  قانع شوند، فريب بخورند            
اين .  روی خستگی رضايت دهند      

پروژه کمونيسم و طبقه کارگر              
 .انقالبی است

 

 سه دهه حاکميت    :يک دنيای بهتر  
سرکوب و ديکتاتوری بورژوازی    
امکان فعااليت گسترده و علنی از        
احزاب اپوزيسيون را عمال سلب        

وزن و جايگاه             .  کرده است      
جنبشهای اجتماعی مختلف در اين      
تحوالت را چگونه می بينيد؟ اين         
اعتراضات در کجای مبارزه عليه     

 سرمايه داری قرار ميگيرند؟ 

 

 در کشورهاى       :سياوش دانشور   
اختناق زده چهره واقعى تمايالت        
اجتماعى يا مخدوش است و يا                
آنطور که واقعا هست ديده                        

اما وقتى جامعه منفجر          .  نميشود
 تنها بيان اين حقيقت ساده         ،ميشود

است که اين تمايالت و خواستهاى       
سرکوب شده برحق اکثريت عظيم     
جامعه است که به درجه انفجار             

 ،آنچه امروز شاهديم   .  رسيده است 
انفجار توده اى براى سلب از                  

 براى نفى حکومت     ،وضع موجود 
 فساد و      ، بيکارى  ،مبتنى بر فقر     

چهارچوبى که   .  ديکتاتورى است  
وسيعا و از زبان هزاران                           
معترض و مفسر و ناظر اين                   

. روزها در مصر شنيده شده است       
اين اعتراضات و چهارچوبى که         
مورد حمله قرار ميدهد ماهيتا                
اعتراضى ضد سرمايه دارى                 

 ،اگرچه اسالميها               .  است
 خود  ، پرو غربى ها  ،ناسيوناليستها

حکومتيها و      
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ارتش تالش ميکنند تبئين هاى                 
ديگرى به اين اعتراضات الصاق        

 با اين حال تصوير شفاف و           ،کنند
تاکنون حاکم به اين اعتراضات نه        

 نه پرچم پان                  ،اسالمى است     
عربيسم ناسيوناليسم ميليتانت را           

 نه ضد آمريکا و ضد غرب         ،دارد
. از موضع شرقى و اسالمى است        

اين اعتراضات صريحا و شفاف           
ضد کاپيتاليستى است و در اين               
مقطع نفى اختناق ضرورى اين             
کاپيتاليسم يعنى مبارک و رژيمش       

 . را مورد هدف قرار داده است

 

سوال مصر سوالى صرفا مصرى      
 سوالى جهانى    ،و منطقه اى نيست    

آمريکا و اروپاى غربى قيد       .  است
مبارک را زدند و عليرغم ژست            

انتخاب رهبران   "اوباما مبنى بر         
براى "  توسط خود مردم مصر           

جايگزينى ترکيبى تالش ميکنند که     
در اين مرحله بحرانى منافع آنها            
را به خطر نياندازد و در عين                  
حال الگوئى براى کشورهاى                  

اين سياست    .  مشابه مصر باشد       
 ،حمايت قوى بدنه رژيم سابق                 

اپوزيسيون بورژوائى و                             
بيشتر .  ناسيوناليست را دارد             

نيروها و کسانى که راجع به                     
 ، روشهاى مسالمت آميز             ،رفرم

 ديالوگ و                   ،انتخابات آزاد         
دمکراسى حرف ميزنند با اين                
سياست خوانائى دارند و نيروى            

بخش عمده    .  اين گرايش ميشوند      
روشنفکران بورکرات و وکال و           
طبقات مرفه ميانى که اساسا به               
موقعيت نامناسب خود در جامعه          
کنونى اعتراض دارند نيروى اين        

جريان .  گرايش و سناريو ميشوند      
 از آنجا     ،اسالمى اخوان المسلمين    

که پژواکى در جنبش توده اى                  
عليه فقر و اختناق ندارد و                          
همينطور از جانب غرب و بويژه         
اسرائيل بعنوان يک خطر شمرده        

 الاقل در اين مرحله                      ،ميشود
سياست حمايت و همراهى خود را       
با سناريوى آمريکا و اروپا اعالم         

گرايش ناسيوناليسم     .  کرده است    
ميليتانت ضد آمريکا نيز تاکنون            

 

 :خيزش توده ای در مصر
 ...چشم انداز و مسائل گرهی پيشارو 

خود را نه در اشکال راست و          
اين .  نه چپ نشان نداده است          

وضعيت اردوى راست و                   
 .  باالئى در کليت آنست

 

 محرومان   ،طبقه کارگر مصر    
 نسل      ،و زحمتکشان شهرى          

 و همينطور ميلياردها             ،جديد
کارگر و آزاديخواه و کمونيست     
و سوسياليست در دنيا که با                
اشتياق رويدادهاى مصر و               

 اردوى  ،تونس را دنبال ميکنند     
اين .  چپ اين تحوالت هستند         

اردو عليرغم عدم انسجام                   
کنونى اش تبئين متمايزى از             
کل اين تحوالت دارد و اهداف         
و توقعى متمايز را دنبال                      

جنبش کارگرى مصر       .  ميکند
در قياس با کشورهاى منطقه            

تا امروز    .  جنبشى قوى است      
اين کارگران و محرومان                   
هستند که ابتکار عمل سياسى          

اعتراض .  را در دست دارند         
 فساد و         ، بيکارى    ،عليه فقر    
 اعتراض نسل               ،ديکتاتورى

جديد که با ابزارهاى دنياى                
امروز به بسيج توده اى عليه            

 ،فقر و اختناق دست ميزند                 
اراده انقالبى قوى که از ابتدا            
بر نفى مبارک و رژيمش                    

 سنتهاى     ،تمرکز کرده است         
مبارزه که بسرعت به                            
ابتکارات توده اى از کنترل              

 ،محالت و حفاظت از آنها                 
 تقسيم نان   ،سازماندهى توده اى  

 هشيارى سياسى در        ،و امنيت  
قبال پرووکاسيون اوباش  و              

 همه اينها تاکنون           ،امنيتى ها   
واقعيات مسلط تحرک انقالبى        

اعتراض عليه  .  در مصر است   
فقر و بيکارى و ديکتاتورى و         
بورکراسى و فساد و اعاده                 
آزادى و رفاه و اعمال اراده               

 سنت اعتراض ضد           ،عمومى
سرمايه دارى طبقه کارگر                 
است و بايد قويا مورد حمايت           
و تقويت در ابعاد جهانى قرار          

 . گيرد
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در باال و زير فشار خرد کننده پائين         
بسرعت مشغول تجديد آرايش و                

. پيشبرد سناريوى دولت انتقالى اند         
اساسى ترين وظيفه دولت موقت               
ضد انقالبى بورژوائى اعاده وضع         

اگرچه کارگران و        .  موجود است   
مردم محروم در اين قيامهاى توده            
اى مهرشان را تاکنون کوبيده اند اما       
به اندازه باالئى ها آمادگى سياسى و        

در پائين پيشروى     .  سازمانى ندارند  
 نهادهاى توده اى و                ،ادامه دارد   

دعوا .  راديکال مرتبا شکل ميگيرند     
تازه آغاز شده و مراحل پيچيده اى            

 . پيش رو است

 

 محورهای عمومی   :يک دنيای بهتر  
سياست کمونيسم کارگری در اين             
شرايط کدامها هستند؟ راه پيشروی         

 کدام است؟ 

 

 سرنگونی انقالبی           :علی جوادی     
رژيم سرمايه حسنی مبارک محور         
سياست يک جريان کمونيستی                    

کسب .  کارگری در مصر است             
هژمونی سياسی در جنبش                             
سرنگونی مولفه اساسی و تعيين                

 .کننده در اين چهارچوب است

  

کمونيسم کارگری در مصر بايد                 
عميق و همه جانبه           "  نه"نماينده    

کارگر و توده مردم به وضع موجود       
"باشد به فقر و گرسنگی و             "  نه. 

"فالکت اقتصادی   به بيحقوقی   "  نه. 
به نابرابری و   "  نه. "سياسی و مدنی  
"شکاف طبقاتی  به سرکوب و    "  نه. 

. به چپاول اموال مردم   "  نه. "استبداد
"به زندان و شکنجه       "  نه" به "  نه. 

" نه"و هر چقدر که اين       .  محروميت
عميق تر و همه جانبه تر و معتبرتر         
باشد به همان اندازه جامعه امکان             
پيدا ميکند که وضع موجود را به               

 .نفع يک زندگی انسانی تغيير دهد

 

کمونيسم کارگری در مصر بايد                 
نماينده نقد و افشای همه جانبه نقاط           

. سازش و ايستگاههای توقف باشد          
غرب و بخشهای وسيعی از                          
نيروهای فعلی اپوزيسيون کنونی در     
مصر تالش خواهند کرد که با رفتن         
حسنی مبارک اعتراضات را تمام            

از .  شده و پايان يافته اعالم کنند               
مردم خواهند خواست که به خانه و          

نبايد .  زندگی و کار خود برگردند           

رژيم .  نبايد پذيرفت   .  اجازه داد   
مساله .  مبارک تمام شده است             

اساسا بر سر سرنوشت سياسی و         
اقتصادی نظام آتی حاکم بر مصر       

کدام آينده؟ سرمايه داری يا       .  است
 سوسياليسم؟ اما چگونه؟

 

يک مصاف بزرگ در مصر                 
چگونگی حاشيه ای کردن و خنثی      
کردن تحرک اسالميستها در                  

جريان اخوان        .  مصر است       
المسلمين يک جريان خطرناک و        

تاکنون نتوانسته    .  پرقدرت است   
است خود را به اين اعتراضات             
تحميل کند اما چگونگی خنثی                
کردن اين جريان يک مساله                    

 . حياتی در مصر کنونی است

امروز جامعه درگير تحولی بسيار     
چرخ .  پيچيده و چند وجهی است        

. جامعه از حرکت ايستاده است            
. توليد عمال متوقف شده است                 

رژيم حاکم زندگی روزمره مردم        
را رژيم به اشکال مختلف به                   

مساله تامين  .  گروگان گرفته است   
آذوقه زندگی روزمره و همچنين         
مساله امنيت زندگی توده های                
مردم از عاجل ترين مسائل                      

يک نيروی   .  روبری جامعه است    
کمونيست و دخالتگر بايد بتواند            
در عين سازماندهی اعتراضات          
توده های مردم بايد بتواند به                    
سازماندهی مساله تقسيم نان و               
تامين آسايش مردم در اين شرايط        

از هم اکنون ما        .  ملتهب بپردازد  
شاهد شکل گيری تشکل های                  
محالت برای سازماندهی توزيع         

 جمع آوری زباله و تامين                ،نان
برخی از اقالم اوليه زندگی                      

کمونيسم و کارگر    .  روزانه هستيم 
بايد به رهبر شکل دادن به اين                
سازماندهی جديد زندگی تبديل              

بايد شوراهای محالت و کار       .  شد
را سازمان داد و کنترل توليد و              
توزيع را از چنگ بورژوازی               

٧صفحه خارج کرد و      



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

در خدمت رفع نيازهای مردم به            
 .حرکت در آورد

  

جامعه مصر در حال جوش و                  
ميليونها تن از مردم    .  خروش است 

 ،فرياد ميزنند  .  در خيابانها هستند    
 خواهان             ،اعتراض ميکنند            

سرنگونی رژيم حسنی مبارک و          
بايد برای  .  تغييرات پايه ای هستند    

اين اعترضات پرچم روشن و غير      
پرچمی .  قابل تفسيری تعريف کرد    

که به فرياد همگانی مردم تبديل             
و مهمتر اين اعتراضات را        .  شود

کمونيسم .  بايد سازماندهی کرد         
دخالتگر بايد به نيروهی                              
سازماندهنده و رهبری کننده تبديل      

بايد قدرت کارگر به نيروی       .  شود
. اصلی اين اعتراضات تبديل شود      

بايد کارگر را متشکل و                                
سازماندهی شده و با پرچم مستقل         

و .  سوسياليستی اش به ميدان آورد     
تحقق اين وظايف در شرايطی که         
جامعه از دل يک خفقان سی ساله         
بيرون می آيد کار چندان آسانی              

وليکن اين تمام مساله               .  نيست
مساله اين است که از هم           .  نيست

اکنون بايد برای يک نبرد تمام                
بايد به فکر قيام        .  عيار آماده شد     

نهايی و سرنگونی رژيم سرمايه           
 . در هر شکل و آرايش آن بود

   

 جريان اخوان       :يک دنيای بهتر      
المسلمين يک جريان اسالمی در          

برخی به خطر قدرت     .  مصر است 
گيری اسالم سياسی در مصر                  

اين خطر چقدر واقعی    .  تاکيد دارند 
" خطر"چگونه ميتوان اين       .  است

را خنثی کرد؟ اين مبارزات چه             
تاثيری بر مساله اسرائيل و                       

 فلسطين خواهد داشت؟

 

بنظر من خطر           :  آذر ماجدی     
. جريان اسالمی جدی است                      

بهيچوجه نبايد اين خطر را دست          
اسالميست ها از زمان      .  کم گرفت 

بقدرت رسيدن رژيم اسالمی در            
ايران، و سياست های آمريکا و              

 

 :خيزش توده ای در مصر
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غرب در افغانستان که موجب         
قدرت گيری اسالميست ها و            
در نهايت طالبان در افغانستان        
شد، يک نيروی جدی در                     
صحنه سياست در منطقه                    

بويژه در مصر که              .  هستند

اخوان المسلمين چهره مظلومی     
بسياری .  هم بخود گرفته است      

. از فعالين آن در زندان بوده اند     
هر چند که اين جريان تنها                  
جريان سياسی است که تا                    
حدودی از آزادی عمل                          

 .برخوردار بوده است

 

ضمنا بايد بقدرت اسالميست ها     
نقش .  در منطقه توجه داشت         

رژيم اسالمی در ايران را نبايد       
کمک های       .  دستکم گرفت      

عظيم مالی و استراتژيک اين          
رژيم به اسالميست ها، حزب          
اهللا و حماس را بايد در نظر                

حتی دولت عربستان         .  داشت
سعودی هم به بخشی از                        
اسالميست ها کمک های مالی        

اکنون جريان    .  بسيار می کند      
تعديل "اسالمی باصطالح                 

نيز به يک نيروی سوم          "  شده
دولت .  اسالمی بدل شده است       

اردوغان در ترکيه نيز وارد             
معادالت سياسی در منطقه شده      

تمام اين جريانات را بايد      .  است
جدی گرفت و در مقابل آنها               
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بهيچوجه نبايد اجازه     .  محکم ايستاد  

داد که اسالمی ها بقدرت نزديک               
قدرت گيری اسالميست ها          .  شوند

. در مصر يک فاجعه بزرگ است           
اسالميست ها يک جريان ارتجاعی        

 .مانند دولت حسنی مبارک اند

 

اما در عين حال بايد توجه داشت که         
هراس از قدرت گيری اسالميست            
ها نبايد موجب سست شدن مبارزه           
عليه حکومت سرکوب و جنايت،              

. فقر و فالکت حسنی مبارک شود             
اين حکومت را بايد با تمام اجزايش         

هم اکنون حتی در ميان     .  به زيرکشيد 
بخشی از انسان های آزاديخواه و              
انسان دوست چنين تمايلی موجود             

حسنی مبارک از              "است که              
پس حاال   .  اسالميست ها بهتر است      

که آلترناتيو بهتری نيست، نبايد او            
اين برخوردی   ."  را سرنگون کرد     
اين تفکر عاميانه   .  کامال اشتباه است  

ميان بد و بدتر بايد بد را       "که ظاهرا   
تفکری بسيار نادرست   "  انتخاب کرد 

است که خود می تواند به مانعی                  
جدی در مقابل مبارزات انقالبی                

بايد در مقابل اين        .  مردم بدل شود     
تفکر و بسط و اشاعه آن قاطعانه                

 .مقابله کرد

 

مردم مصر حق دارند که در قرن              
بيست و يک فقر و فالکت نخواهند؛         
سرکوب و اختناق نخواهند؛ زندان و      
شکنجه را پس بزنند؛ در مقابل فساد        
و استثمار خشن بايستند؛ سرنوشت          
و اداره جامعه را بدست خود                         

اين حق مسلم آنها و تمام              .  بگيرند
بايد از مبارزات مردم    .  بشريت است 

مصر برای سرنگونی رژيم حسنی         
بايد .  مبارک قاطعانه دفاع کرد              

کوشيد به سهم خويش در رفع                  
موانعی که بورژوازی بين المللی       
و محلی و جريانات سکوالری که       
خواسته يا ناخواسته در کمپ                  
تروريسم دولتی قرار می گيرند،         

. ايستاد و اهداف آنها افشاء نمود           
در عين حال بايد در مقابل کليه               
جريانات ارتجاعی که می کوشند        
از آب گل آلود ماهی بگيرند و                 
مذبوحانه به قدرت بخزنند،                      

اخوان المسلمين يکی از         .  ايستاد
بايد خطر آنها   .  اين جريانات است  

را بعنوان يک هشدار جدی يادآور    
شد، بدون آنکه عزم و اراده مردم        
برای سرنگونی رژيم حسنی                  

. مبارک را سست و متزلزل کرد         
اين کار جنبش کمونيسم کارگری         

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگری به سهم خويش در اين              

 .جهت فعاالنه خواهد کوشيد

 

 مصر يک ستون    :يک دنيای بهتر  
 آمريکا و متحدينش         ،دول غربی  

در شمال آفريقا و خاورميانه و               
بزرگترين کشور عرب زبان                 

آينده مصر کدام است؟              .  است
 سناريوهای محتمل کدامند؟ 

 

ما وارد يک        :  سياوش دانشور   
دوران انقالبى شده ايم که ميتواند         
کشدار و پيچيده باشد و اوضاع              

. مختلفى را از سر بگذراند                       
مشخصه اساسى ايندوران باز               
شدن مسئله قدرت سياسى و تشديد       
کشمکش طبقاتى در تمام سطوح و      

دوره .  به معنى وسيع کلمه است         
اى که چتر اختناق کنار ميرود و           
گرايشات اجتماعى و جنبش هاى         

در دوره   .  سياسى قد علم ميکنند       
انقالبى چه جدال درون طبقاتى و         
چه مبارزه طبقات متخاصم تشديد       

 سرکار آمدن       ،سرنگونى.  ميشود
دولتهاى موقت با آرايش جديدى           

 کودتاى نظامى و      ،از بورژوازى 
 اعتصابات         ،حکومت نظامى        

 ايجاد قدرت دوگانه و              ،گسترده
 وضعيت هاى     ،آزاديهاى دوفاکتو  

 تحميل  ، انتخابات ،رکود و انتظار   
 ، عقب نشينى بورژوازى    ،رفرمها

و انقالب کارگرى از جمله                       
ميتواند مقاطع اين دوره انقالبى            

اين دوران تنها با فائق شدن       .  باشد
کامل آلترتاتيو جنبش سياسى يکى       

 پرولتاريا يا        ،از طبقات درگير       
 ،بورژوازى

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 . بسته ميشود

 

قيام توده اى براى سرنگونى بن             
على و مبارک و رژيم کهنه گام              

مبارک .  اول اين تحوالت است          
رفتنى است و فى الحال تمام شده            

مقاومت او و ارسال اوباش       .  است
به خيابانها امروز چهارشنبه و               

 تنها به تقابل       ،حمله به معترضين    
شديد معترضين و تهاجم به مراکز       

مردم .  دولتى منجر خواهد شد             
مبارک و  .  قصد تسليم شدن ندارند    

. رژيمش هنوز مقاومت ميکند               
اعتصابات .  تقابل تشديد خواهد شد    

و تعطيلى بيشتر مراکز اقتصادى         
در .  شتاب وضعيت را تندتر ميکند    

 کودتاى نظامى ارتش    ،اين اوضاع 
و يا   "  تامين امنيت ملى    "با بهانه     

اعالم دولت موقتى از جانب                     
اپوزيسيون بورژوائى سناريوهاى     

آنچه که در اين      .  فورى تر هستند   

شرايط واقعى است شکلگيرى دو        
قدرت متمايز يکى در باال و                      

ميليونها .  ديگرى در پائين است         
معترض را نميتوان با اوباش                   

اين .  چرخانى به منزل فرستاد            
مردم صريحا ميگويند نه پليس               
احتياج داريم و نه مبارک و                       

الجرم براى دفاع از             .  رژيمش
همين خواستها و براى پس زدن             

 ناچار   ،سنگرهاى ارتجاع سياسى    
و حتى مجبورند به ارگانهاى                   
اعمال قدرت توده اى در اشکال             
مختلف شکل بدهند و قدرت و                  
تمايل شان را از اين راه اعمال                

آينده را نيز همين تقابلها               .  کنند
 .شکل ميدهد

 

 

 :خيزش توده ای در مصر
 ...چشم انداز و مسائل گرهی پيشارو 

کمونيسم کارگرى و اردوى              
آزادى و برابرى بايد در جنگ        
برسر قدرت و شکل دادن به             
آينده نقش محورى ايفا کند و              
سناريوى خود را به يک                      

طبقه .  انتخاب واقعى تبديل کند     
کارگر و نسل جديد نيز بايد به          
اشکال مختلف قدرت پائينى ها       

بايد بتوان در          .  شکل بدهند    
کشمکش قدرت بطور واقعى           
بعنوان يک نيروى آلترناتيو و         

. غير قابل گذشت شرکت کرد         
هر جا که ممکن است و                        
بالفصل ميتوان قدرت                          
کارگران و محرومان را اعمال     
کرد بايد بدون وقفه به آن دست        

بايد در هر سوال اجتماعى      .  زد
سياست طبقه کارگر و                           
محرومان جامعه را در مقابل          
سياست بورژوازى و سرمايه         

بايد در مقابل     .  داران قرار داد    
" اعاده نظم     "فرمول مقدس           

 نظم انقالبى    ،جامعه بورژوائى 
و کارگرى را برقرار کرد و با        
هشيارى سياسى به جنگ                    
توطئه ها و پرووکاسيون                    

 .   سياسى رفت
 

آينده مصر ميتواند ادامه گذشته      
در قالبى جديد باشد و ميتواند            
آينده اى آزاد و مرفه کارگرى          

اين تماما   .  و سوسياليستى باشد    
در گرو پراتيک انقالبى طبقه          
کارگر و اردوى چپ جامعه در      
اين کشمکش وسيع طبقاتى                

گذشته به پايان رسيده و        .  است
. آينده در حال شکلگيرى است        

 *. مسئله باز است

١٨٨شماره   

 :فراخوان
 

 در همبستگی با جنبش توده اى 
 !برای سرنگونی رژيمهاى فقر و ديکتاتوری

 

اعتراضات گسترده مردم آزاديحواه در شهرهای مختلف مصر در پی                        
جنبش .  سرنگونی ديکتاتور تونس آغاز يک دوره انقالبی را نويد می دهد              

توده ای عليه فقر و ديکتاتوری در گامهای اول سرنگونی حکومت های                    
ديکتاتوری سرمايه را در شمال آفريقا و خاورميانه در دستور قرار داده                    

نيروی اساسی اين جنبش کارگران، جوانان، زنان و توده های                         .  است
قيامى عليه    اعتراض جنبش توده ای عليه فقر در اساس           .  زحمتکش هستند 

 .سياستهاى نظام سرمايه دارى و ديکتاتورى مبتنى برآنست
 

اما حکومتهاى فاسد و            .  مردم آزادی، برابری و رفاه می خواهند                       
ديکتاتورها با تمام توان برای حفظ وضع موجود و جلو گيری از پيشروی                

 . جنبش اعتراضی مردم تالش می کنند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از مبارزات کارگران و مردم آزاديخواه در              
مصر و تونس برای سرنگونى حکومتهاى فقر و اختناق و تحقق آزادی،                   
برابری و رفاه همگان قاطعانه دفاع می کند و خود را در کنار جنبش                            

ما در همبستگى با مردم انقالبى در             .  آزاديخواهى مصر و تونس ميداند        
 مردم آزاديخواه شهر گوتمبرگ را به        ،مصر و تونس و مبارزه برحق آنها       
 .   تظاهرات همبستگى دعوت ميکنيم

 

 17 تا 14  ساعت 2011 فوريه 5روز شنبه : زمان 
 ميدان گوستاو آدولف، گوتمبرگ سوئد: مکان

 

 !زنده باد اتحاد انترناسيوناليستی کارگران

 

 واحد گوتمبرگ –حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

2011-02-01 

 

!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  
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٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مساله افزايش       :يک دنيای بهتر      
دستمزد همواره يک مساله حاد در      

امسال .  جنبش کارگری بوده است     
نيز در شرايطی به زمان تعيين               
حداقل دستمزد نزديک ميشويم که        
افزايش قيمتها سير سرسام آور و          

چه .  وحشتناکی بخود گرفته است      
تقالهائی در جنبش کارگری                    
پيرامون مساله افزايش دستمزد به       

 چشم ميخورد؟ 

 

 ببينيد هر سال     :نسرين رمضانعلی 
در تقريبا از اواسط پاييز بحث                 
حداقل دستمزدها شروع می شود          
و کشمکشی در بخشهای مختلف و       
مرکزى کارگری را شاهد هستيم          
و در نهايت از جانب دولت                        
حداقلی تعيين می شود که با اين              
حداقل دستمزد با توجه به نرخ                
تورم فقط ميشود نان خشک                      

ما در عين حال شاهد                 .  خورد
گسترش مبارزات کارگران هستيم      
که يکی از اساسى ترين                               
خواستهاى اين مبارزات افزايش          

در اين مبارزات به     .  دستمزد است 
هر درجه کارگران متشکل و يک        

 موفق شدند افزايش          ،صدا بودند   
دستمزد را به کارفرما تحميل                  

در تقريبا خيلی از مراکز             .  کنند
اعتراضات به پايين بودن دستمزد       

 ،و مبارزه برای افزايش دستمزد          
 اما  ،اگر چه حقوق پايه همان بوده       

کارفرما را مجبور کرده که فرضا       
در حق شيف و يا اضافه کاری يا           
بدی آب هوا و کار سخت و زيان            

در .  آور دستمزد را باال ببرد                
بخشهائی که مرکز کارگری يک          
صنعت مهمی نبوده يا اينکه                      
کارگران پراکنده بودند متاسفانه           
 کمتر شاهد موفقيت کارگران بوديم

. 

 

اما شرايط امسال با سالهای گذشته       
اوال نرخ     .  کامال متفاوت است        

 دوما  ،بيکار سازی خيلی باال بوده     
حذف سوبسيدها و سوما تحريمها         

 شده که قدرت خريد طبقه              ثباع
کارگر در يک کالم به صفر                     

 

 مبارزه برای افزايش دستمزد
 گفتگو با نسرين رمضانعلى

يعنی ديگر کارگران بايد    .  برسد
به دنبال شغلهای سومی باشند          
که به قول کارگران شغل کاذب      

امسال کال ما شاهد يک            .است
حرکتهائی رو به جلو در جنبش      

اعتراضات .  کارگری بوديم      
مدام کارگران برای امنيت                 

 برای افزايش دستمزد          ،شغلی
در جريان بوده و بخشا شاهد             
بوديم که با تاخير يک يا چند              

 ،روزه در پرداخت دستمزدها        
کارفرماها با عکس العمل                  

 .  کارگران روبرو شده اند

 

در حال حاضر در صنايع مهم         
و مراکز توليدی کشور                         
اعتراض براى افزايش دستمزد     
و ديگر مطالبات کارگران از           

در .  جمله تشکل ادامه دارد            
موراد زيادى مطالبات                          
کارگران چندين ماه است روی       

در مراکز   .  ميز کارفرما است    
ديگر اين درجه از قدرت به دو       

. دليل کمتر مشاهده می شود             
يکی پراکنده بودن کارگران و         
دوم مرکز توليدی از نظر                   
دولت و کارفرما بود و نبودش         

سياست .  فرقی بحالشان نميکند    
کارفرماها در اين مرکز تالش        
براى پراکنده کردن هر چه                
بيشتر صفوف کارگران و                  
متقاعد کردن آنها با نشان دادن        

 . ارتش وسيع بيکارى است

 

بگذاريد مثالی بزنم که مشخص     
ذوب آهن صنعت مهمی       .  شود
طی سال جاری شمسی        .  است

اعتراضات  زيادی در اين                 
مرکز در جريان بود و                          
کارگران ذوب آهن توانستند به       
يک سری از خواستهايشان               

بحث افزايش       .  دست يابند      
دستمزد مدتى است طرح شده          
است و کارگران محکم ايستاده       
اند و خواستار افزايش دستمزد       

. بر اساس نرخ تورم هستند               
کارفرما و مديريت و اداره کار       
دست در دست هم مشغول                   

١٨٨شماره   
توطئه هستند و شروع کردند به                  
گزينش کردن و به اين بهانه                          
ميخواهند تعدادی را اخراج کنند و           
فضای متحدی که اونجاست را در            

توطئه از اين قبل عليه         .  هم بشکنند  
کارگران زياد است و بنظرم و تا                
آنجا که حزب در جريان است تعيين        
دستمزدها با رقم تعيين نشده است و         
بيشتر درصدی و نرخ تورم را مبنا          

 . کردند

 

 کارفرمايان و         :يک دنيای بهتر         
مدافعين کارفرما ميگويند هر                       
افزايش دستمزدی با افزايش قيمتها          
مواجه خواهد شد و نتيجتا تغييری             
در قدرت خريد کارگر و زندگی                 

پاسخ شما     .  مردم نخواهد داشت         
 چيست؟ 

 

 اتفاقا اين بحث        :نسرين رمضانعلی  
سالهای گذشته خيلی مطرح بود و             
پاسخی بود در مقابل طبقه کارگر که   

. خواستار افزايش دستمزد بود                   
امسال کمتر به اين ترفند رياکارانه          
و دروغ متوسل ميشوند و بيشتر                
ارتش وسيع بيکارى را نشان                       

ميگويند حقوق     .  کارگران ميدهند    
 می خواهيد يا     ،همين است که هست    

بی !  نه؟ در کشور بيکار زياد داريم       
شرمانه تر از همه اين است که                    
ميگويند کارگر افغانی با حقوق                  
خيلی کمتر از اين راضی به کار                

يعنی کارگر بيکار و        !  کردن است  
کارگر مهاجر را در مقابل کارگر             

اين سياست   .  شاغل قرار می دهند       
کثيف و ارتجاعی را بايد مرتبا افشا         
کرد که چطوری طبقه کارگر را می       

 . خواهند آگاهانه بجان هم بيندازند

 

بنظر من امسال در کنار بحث                      
افزايش دستمزدها بايد خواهان بيمه        

. بيکارى مکفی برای بيکاران شد            
کارگران اگر به اين مسئله پاسخ                 
محکمی ندهند و در کنار مبارزه هر        
روزه شان خواهان بيمه بيکارى               

 ،مکفی برای کارگران بيکار نباشند       
خواهان امنيت شغلی و تشکل و                  

 ،ديگر حقوق برحق شان نباشند                 
دولت سرمايه داری اسالمى تالش          
می کند از سياست تفرقه و رقابت              

آنجا که   .  بين کارگران استفاده بکند      
 آنجا که           ،کارگران موفق بودند          

کارگران به خواستهايشان دست                
 ، آنجا که قدرتنمائی کردند              ،يافتند

توانستند کارفرماها را وادار به             
افزايش دستمزد  .  عقب نشينی کنند  

. به معنای باال رفتن قيمتها نيست         
دادن دستمزد بيشتر صرفا                        
پرداخت بخشى از حقوق واقعى           
طبقه کارگر و کاهش سود سرمايه      
است و ربطى به افزايش قيمتها             

قيمتها در بازار روى روال     .  ندارد
در پاسخ به    .  خودش تعيين ميشود   

اين تبليغات بايد اين را گفت که               
اقتصاد بحران زده و به بن بست           
رسيده حکومت اسالمی تنها                   
ضربه اى ميخواهد تا عين ديوار          
برلين فرو بريزد و مردم بر آوار          

 . جمهورى اسالمى برقصند

 

امسال خيلی تالش ميشود                          
کارگران را به آرامش دعوت                

از يک طرف سرکوب و            .  کنند
تهديد و ارعاب براه  است  و از              
طرف ديگر بحران اقتصادی و             
تهديد تحريمهای بعدی را بهانه             

اما يک واقعيت را                  .  ميکنند
کارگران بخوبی می دانند؛ شکم           

 . گرسنه قانون نمی شناسد

 

 مساله ميزان        :يک دنيای بهتر       
حداقل دستمزد همواره يک مساله       
مورد کشمکش در خود جنبش                

گرايشاتی .  کارگری نيز بوده است   
افزايش دستمزد بر مبنای نيازهای     
يک زندگی انسانی و                                     
استانداردهای جامعه کنونی را             

خارج از     "و     "  زياد خواهی    "
غير قابل   "و   "  مقدورات سرمايه  

خواهان افزايش  .  ميدانند"  حصول
دستمزد اما در چهارچوب                        
مقدرات دولت و کارفرمايان                   

پاسخ شما به اين گرايش          .  هستند
 چيست؟ 

 

  ببينيد اين            :نسرين رمضانعلی   
اگر .  بحث سالهاست طرح ميشود     

در قسمت عميق استخر باشيم                 
بيشتر مسائل را متوجه می شويم          

و اتفاقا می         
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بينيم اين بحث بخشا حتی شايد بی          
. ربط به مبارزه کارگران باشد               

همين حاال در بخشهای زيادی از          
 ، برق  ، گاز  ،مراکز مهم مثل نفت      
کارگران ...  پتروشيمى ها و                

. حقوقشان باالی يک ميليون است       
البته بايد اينجوری حساب بکنيم که       
پايه حقوقی به اضافه تخصص و           
به اضافه سابقه کار و بعد يکسری        

در اين    .  از اينها رديف ميشود          
بحث اشاره به نکته اى جالب                    

چند وقت پيش با تعدادی از        :  است
کارگران بحث داغ و جديمان سر          
همين دستمزد پايه و اضافه                       

آنها می گفتند دولت       .  دستمزد بود  
بر اساس پايه حقوقی ماليات می            

 3600بنابراين بگذار همان     .  گيرد
وقتی من دارم     .  را ماليات بگيرد    

جون می کنم ميخواهم پول                         
بيشتری داشته باشم و از زندگی             

بنابراين .  بهتری برخوردار باشم      
پايه حقوق کم اما مبارزه ما بر سر        
مزاياى جانبی است که حقوقمان           

کارگران بحث افزايش     .  باال برود  
 . پايه حقوقی را تخيلی می بينند

  

و البته بايد اين را هم ببينيم که                   
داريم چنين خبری را از چه منبعی       

کارگری که     .  دريافت می کنيم        
 هزارتومان کرايه          800حداقل      

 در تهران منظورم            ،خونه ميده   
 هزار  20 گوشت را کيلوئی      ،است

 تومان     100تومان و نان را                   
ميگيرد و تخم مرغ را دونه ای                

 تومان می خرد و شير ماست           60
 ،را بايد در صف منتظر بماند                 

برايش درخواست حقوق به نسبت       
. نرخ تورم خواستی واقعی است          

اما با پراکندگی طبقه کارگر و                 
نداشتن تشکلهای رسميت يافته و           

 آنچه منعکس ميشود معلوم      ،واقعی
نيست از کجا آمده است؟ بنظر من        
اگر برويم و با کارگران مصاحبه         
کنيم که نظر شما در مورد                          
دستمزدها چيست بيشتر متوجه              
خواهيم شد که کارگران دقيقا چه           

کارگری که مجبور          .  ميخواهند
 اگر    ، شغل داشته باشد           3است    

حقوق هر سه شغل را روى هم                

 

 مبارزه برای افزايش دستمزد
 ...گفتگو با نسرين رمضانعلى 

 شايد بشود همان                    ،بگذارد
 . حقوقی که مطالبه اش است

  

 برای پيشبرد    :يک دنيای بهتر   
يک مبارزه موثر در زمينه               

 افزايش دستمزد چه بايد کرد؟ 

 

  حزب ما و     :نسرين رمضانعلی 
در جريان مصاحبه و نوشته             
های رفقا مرتب تاکيد کرديم              
طبقه کارگر بجز نيروی متحد         
خود هيچ ابزار ديگری برای           

. رسيدن به خواستهايش ندارد         
در مقابل اين تعرض آشکار به        

 در مقابل    ،معيشت طبقه کارگر   
سياست توطئه و عوض کردن        

 و  ،اين پيمانکار يا آن مديريت       
کارگران بايد  .  غيره بايد ايستاد   

تالش کنند که متکی به مجمع            
عمومی و تشکلهای شورائی            

مدتها است که در       .  خود باشند  
خيلی از مراکز کارگرى وقتی        
کارگران جمع می شوند و                  

 و در واقع           ،تصميم ميگيرند   
مجمع عمومی کارگران است          
که تصميمات خود را در اين             
مجامع ميگيرند و به سراغ                 
پيمانکار يا مديريت و کارفرما        

 کارفرما تالش می         ،می روند  
کند بگويد ما به هر تک نفر از         

ما با  !  کارگران پاسخگو هستيم   
 ! جمع طرف نيستيم

 

همينطور سياست تفرقه بين              
کارگران را با روشهاى                       

مثال .  ديگرى هم پيش ميبرند         
واگذارى قسمتهاى مختلف                
مراکز بزرگ کارگری به                  
پيمانکاران متعدد و شرکتهای         

اين سياست اگرچه در      .  مختلف
اساس براى صرفه جوئى                   
سرمايه و ارزان تمام کردن              
توليد است اما تعهد کارفرما              
نسبت به کارگر را نيز از ميان        

و اين کارفرماها با دادن     .  ميبرد
حقوقهای ناهمگون مختلف               
تالش ميکنند فضائی ايجاد کنند      

١٨٨شماره   
که کارگران نه بصورت متشکل و           
يکصدا خواستهايشان را طرح کنند         
بلکه در جمعهای کمتر و کوچکتر با       

کارگران اما دست    .  آنها ظاهر شوند   
. اين مزدوران سرمايه را خوانده اند      

برای همين در يکسری از مراکز             
کارگرى به راحتی کارفرما و                     
مديريت و پيمانکار نمی تواند                      
کارگران را با اين توطئه ها دور                

 . بزند

 

بنظرم .  اما اينها کافی نيست                   
وضعيت و موقعيتی که طبقه کارگر       
در ايران دارد چنان درگير يک لقمه       

 نفر از       10نانش کردند که وقتی            
کارگران ايران خودرو در حادثه ای      
دلخراش جان خود را از دست                     

 ،ميدهند و دهها نفر زخمی می شوند       
پيامهای تسليت از جانب هم طبقه اى  
هايشان برای خانواده همکاران و             

چه بايد   .  دوستانشان ارسال نميشود    
کرد؟ اينجا بايد رو به فعالين و                      
رهبران راديکال سوسياليست کرد و     
گفت رفقا دسترسی به خواستهايمان        
و برای بهبود شرايط زندگی                         

 ،مشقتباری که بهمان تحميل کردند         
هر کجا هستيم حتی در جمعهای                 
کوچک هم بايد متکی به نيروی                  

بايد مجامع عمومی     .  خودمان باشيم  
بايد نمايندگان    .  را سازمان بدهيم       

بايد .  واقعی خودمان را انتخاب کنيم      
شوراهای خودمان را هر چه بيشتر         

بايد از هر ابزاری       .  گسترش بدهيم  
استفاده کنيم که در مقابل اين                          
پراکندگی که درون صفوف طبقه             

مجامع عمومی  .  کارگر است بايستيم  
يکی از بهترين اشکالی و ظرفی                

است که کارگران خواستهای خود      
را فرموله کنند و متحدانه در                   
مقابل کارفرما و سرمايه داران             

 . بايستند
 

اگر پيمانکاران و کارفرمايان                
اتحاديه خود را دارند تا عليه ما              
سياستهای ضد انسانيشان را يک         

 ما هم بعنوان طبقه             ،کاسه کنند   
کارگر ظرفمان برای متشکل                 
شدن و يک کاسه شدن قدرتمان             
مجامع عمومی است که بايد بطور      

در يک کالم    .  روتين برگزار کنيم   
اگر می خواهيم دستمزدها را باال         
ببريم و رژيم را به عقب برانيم               
بايد تشکلهای خود را سازمان                

من فکر می کنم در اين              .  بدهيم
اوضاع  شوراهای محالت را بايد       

خانواده های    .  وسيعا ايجاد کرد      
کارگری بايد اون نيروی قوی                
باشند که در محيط زيست با ايجاد        
مجامع عمومی و شوراها                          
مبارزات برای افزايش دستمزد را     
نه تنها حمايت می کنند بلکه نقش          

بايد همه  .  اساسی ايفا خواهند کرد    
جا اعالم کرد که خواست ما يک           
زندگی بهتر است و افزايش                     
دستمزد مطابق با افزايش نرخ               

بايد وسيعا        .  تورم ميخواهيم       
تجربيات را به بخشهاى مختلف            
طبقه کارگر انتقال دهيم و پلهائی          
تاکنون ايجاد شده بين مراکز                    

بايد از  .  کارگری را گسترش دهيم    
تجربيات مراکزی که بطور                    
روتين مجامع عمومی خود را                
برگزار ميکنند و شوراهای خود          

 *. را ايجاد کردند استفاده کنيم

  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد
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رويدادهای ماه اخير در                                
خاورميانه اخبار جهانی را تحت          

چشمان بر  .  الشعاع قرار داده است   
صفحه های تلويزيون ميخکوب            

ابتدا تونس و اکنون          .  شده است   
 –مصر دو زلزله سياسی                           

اجتماعی است که نه فقط منطقه،           
بلکه دنيا را به لرزه درآورده                    

ترين نقاط در اين    "  با ثبات . "است
کانون ناآرامی، جنگ و تروريسم،     
با خيزش های ميليونی مردم تحت       
ستم و سرکوب شده به لرزه                       

دو ديکتاتوری خشن    .  درآمده است 
. و قدرتمند در حال سرنگونی اند         

مردم ستمديده و سرکوب شده                  
اما کمپ  .  دچار هيجان و شادی اند    

ديگر، کمپ ارتجاع، کمپ                        
سرکوب و خشونت، کمپ                          
بورژوازی منطقه و جهانی از                

زمان در  .  هراس بر خود می لرزد    
 .حال تغيير است

 

منهم مانند ميليون ها نفر در گوشه        
و کنار دنيا در مقابل تلويزيون                 

تصاوير زنده از   .  ميخکوب شده ام  
تظاهرات و تجمعات اعتراضی            
مردم در ميدان تحرير قاهره، از           
شهرهای آلکساندريا و سوئز، از          
راهپيمايی های منظم شان بسوی          
آزادی و برابری؛ از درگيری                 
شان با پليس و آتش زدن ماشين               
های پليس و ساختمان های دولتی؛       
از هجوم به زندان و شکنجه گاه             
حکومتی به قصد آزادی زندانيان؛       
از کمپ کردنشان در ميدان، برای       
تضمين گسترش روند مبارزه تا            
نتيجه نهايی؛ برای اطمينان                      
حاصل کردن از اينکه حسنی                  
مبارک با کل رژيمش سرنگون             
شود؛ از برپايی دادگاه نمايشی                
برای محاکمه حسنی مبارک                    
بخاطر جناياتش عليه مردم مصر         

؛ تمام اين   "آزادی"در وسط ميدان     
تصاوير را با وجد و هيجان می              

 . بلعم

 

 

 تصاوير توده های انقالبی در مصر
  پيوند می زند؟2011 را به جوان مصری 1979چه چيز جوان ايرانی 

 

 آذر ماجدی

به اين می انديشم که چقدر                   
روحيه و روانشناسی مردم               

مهم نيست  .  انقالبی يکسان است  
که در کدام گوشه دنيا متولد                
شده باشی، به چه زبانی سخن          
بگويی، کدام خرافه مذهبی را         
بخوردت داده باشند، کدام                   
خرافه ناسيوناليستی را بتو                
حقنه کرده باشند، در خيزش             
های توده ای عليه ستم و                       
سرکوب و برای آزای و                      
عدالت، گويی انسان به مخرج        
مشترک بشری اش دست می           

همبستگی و انسان                .  يابد
دوستی، رفاقت با انسانی که             
مثل تو برای آزادی راه می                
پيمايد، بر تمام احساسات و                
خصلت های روزمره ای که            
اين جامعه اسير خرافه و                     
استثمار و سرکوب بر انسان            

 . تحميل می کند، فائق می يابد

 

به اين فکر می کردم که چگونه    
است که يک همهمه و شلوغی         
در يک استاديوم ورزشی، در         
يک ديسکوتک يا محل زيارت       
مذهبی موجب له شدن ده ها و          
صد ها نفر زير دست و پا می           
شود؛ اما در يک اعتراض                 
آزاديخواهانه توده ای، حتی              
زمانی که مردم از مقابل آتش           
شليک های ارتش می گريزند،       
کسی را زير دست و پا له نمی          
کنند؟ اگر کسی به زمين بيافتد،       
دوال می شوند و دست ياری              

چگونه است که   .  دراز می کنند  
درهای خانه هايی که در حالت       
عادی از ترس دزدی با صد              
جور فقل بسته شده، در اين                 
روزها بروی تمام معترضين          
طاق باز است و صاحبان با               
آغوش باز از آنها پذيرايی می         

 کنند؟ 

 

چگونه است که اين چنين                    
سريع ابتکارات انقالبی در                

١٨٨شماره   

چه تجربه و    .  اذهان جاری می شود    
دانشی است که جوان ايرانی سال              

 را به جوان مصری سال                 1979
 پيوند می زند؟ کميته های               2011

محالت از دل هر دو مبارزه متولد           
و زمانی که به تاريخ              .  می شود   

رجوع می کنی، در می يابی که اين         
فقط خاصيت خيزش توده ای در                

در تمام     .  ايران و مصر نيست             
شرايطی که مردم برای تغييرات               
اساسی بپا خاسته اند، ابتکارات اين         

اين خاصيت  .  چنينی بوجود آمده اند     
جنبشی است که برای زير و رو                 

. کردن نظم حاکم به ميدان آمده است       
اين خصلت جنبشی است که خواهان      
تغييرات اساسی و انسانی و عليه               
ظلم و ستم، سرکوب و استثمار                    

چنين خصلت هايی همانگونه      .  است
زبان   -ملت و فرا    -جغرافيا، فرا   -فرا

: هستند که اين حقيقت تاريخی                     
تاريخ جهان، تاريخ مبارزه طبقاتی      "

حقيقتی که بورژوازی و              "  است
ايدئولوگ های رنگارنگش به                     

. انحنای مختلف به سخره گرفته اند         
 يکبار ديگر اين                2011ژانويه      

حقيقت مسلم مانيفست کمونيست را         
 .در مقابل چشمان دنيا قرار داد

 

اين تصاوير هيجان انگيز از قدرت         
توده ای مردم، از اتحاد و همبستگی        
مردم بپا خاسته عليه سرکوب و                  
اختناق، فقر و فالکت، فساد و بی               
عدالتی، مرا به سفری به گذشته می         

به سی و دو سال پيش، به                   .  برد
روزهای مشابه در خيابان های                  
تهران، به تظاهرات توده ای عليه             
رژيم ديکتاتوری شاه، به مقابله با             
ارتش شاهنشاهی، به زد و خورد              
های خيابانی، به جنگ و گريز در            
مقابل حمالت ارتش، تيراندازی ها         
و پرتاب گاز اشک آور، به بدن                   

مرگ بر   "هايی که در حال فرياد             
خونين بر زمين می غلطند و          "  شاه

مردمی که با شتاب اين بدن در خون     
غلطيده را در آغوش می گرفتند و             

"فرياد بر می آورند      می کشم، می    : 
به حمله به   ."  کشم آنکه برادرم کشت   

زندان های سياه چالی سلطنتی و          
آزاد کردن زندانيان سياسی که بر        

قهرمانان "دوش مستقبلين همچون     
 .قرار می گرفتند" ملی

 

اين فالش بک به تاريخ که بخشی         
از تجربه و زندگی خود من است،       
احساسات عميق و متناقضی را            

هيجان و   .  در من بيدار می کند          
شادی، خشم و غضب، درد و                  
نوستالژی همه با هم در يک آن              

دلم .  در وجودم بيدار می شود             
ميخواهد که قادر بودم در ميدان            
تحرير ميکرفونی بدست بگيرم و        
از اين تجربه و آموخته هايم برای        
مردم و جوانان انقالبی که با                    
شجاعت يکی از خونين ترين                 
ديکتاتوری های تاريخ را به                    

 . مصاف طلبيده اند، بگويم

 

به آنها بگويم که چگونه قدرت               
های غربی و بورژوازی داخلی           
خواهند کوشيد مبارزه برای                    
دستيابی به يک دنيای بهتر، به               
يک جامعه آزاد، برابر و مرفه را        

چگونه مداوما موانع و       .  سد کنند  
دست انداز در مقابل مبارزه مان          

برايمان رهبر  .  ايجاد خواهند کرد   
اول .  سازی خواهند کرد                  

اپوزيسيون درباری را، بعد انسان      
هايی که يک عمر چاکر و                         
مخلص و هم سفره شان بوده اند و        
باالخره اگر هيچيک نشد، حتی به       
کپک زده ترين گوشه ها نيز                    
سرک خواهند کشيد تا مانع                       
واژگونی نظم سرمايه داری، نظم       

به .  استثمار و بردگی مزدی شوند     
آنها بگويم که چگونه در پس عوام       

بايد به حرف مردم گوش       "فريبی  
مشغول توطئه چينی عليه          ."  داد

 .هستند" حرف مردم"پياده شدن 

 

١٢صفحه   
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حرف مردم چيست؟ مردم آزادی،                      
برابری و رفاه می خواهند؛ مردم عدالت        

مردم از فقر و فالکت،              .  می خواهند   
تبعيض و نابرابری، بی عداتی و فساد              

اين حرف   .  جانشان به لب رسيده است         
آيا واقعا اوباما و سارکوزی      .  مردم است 

می فهمند يا    "و کامرون حرف مردم را        
هم می شنوند و هم می               "  می شنوند؟  

باين خاطر است که چهره هايشان      .  فهمند
باين خاطر است که    .  مملو از ترس است   

خطوط صورتشان عميق تر شده و درهم       
باين خاطر است که         .  کشيده شده است     

فقط چند دقيقه پيام می دهند و از جلوی              
زيرا خوب   .  دوربين ها فرار می کنند          

می فهمند که حرف مردم يعنی نفی نظام         
حرف مردم يعنی سرنگونی تمامی       .  آنها

 . بساط سودجويی، استثمار و قدرت آنها

 

وارونه .  پس حرف مردم را می پيچانند        
آنها .  مردم می گويند آزادی        .  می کنند  

تبديلش می کنند به دموکراسی و در                    
را به  "  يک انتخابات آزاد  "بهترين حالت   

مردم می گويند       .  آنها وعده می دهند         
رفاه، آنها می گويند که قيمت نان را                    

مردم می گويند      .  کمی ارزان می کنند        
. برابری؛ آنها می گويند حقوق بشر                   

اينجاست که نقش کمونيسم کارگری،               
. کمونيسم انقالبی حياتی می شود                        

اينجاست که کمونيسم کارگری با تمام              
انقالبی گری و افراطی گريش بايد به                
صحنه بيايد و اجازه ندهد که بجای                      
آزادی، آزادی بدون قيد و شرط،                           
دموکراسی پارلمانی و نيابتی را بنشانند؛       
اجازه ندهد که بجای برابری، برابری             
واقعی اجتماعی و اقتصادی، بيانيه                    
حقوق بشر پاسدار نظام سرمايه داری و         
تبعيض و اختالف طبقاتی را بنشانند؛               
بجای رفاه همگانی، يک سری رفرم                 

اينجاست .  کوچک و ناچيز را جا بزنند          
که کمونيسم کارگری بايد آماده کنار                  
زدن تمام موانعی باشد که ارتجاع در                
مقابل مبارزه انقالبی مردم قرار می                  

تنها پاسخ اميال و آرمان های                   .  دهد
 و  1979عميق و واقعی مردم ايران در         

 در      2011، توس و مصر                     2009
واژگونی سرمايه داری و بردگی مزدی         
و برقراری يک جمهوری سوسياليستی         

 * .عاری از بردگی مزدی است

 

تصاوير توده های 
 ...انقالبی در مصر 
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 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 زنده باد شوراها
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم .   بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                        -١
آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار بزير کشيدن آن                          

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی              .  هستند
سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                           

  .اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 
 يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم                        -٢

 سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت          ،اين ارگانها ابزار متحد شدن     .  است
شوراها همچنين  .  کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                

 در محيط زيست و کار در سطح            ،بايد همه جا   .  از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى اند          
  .محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 
شورا .   شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                 -٣

ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است وبايد جايگزين قدرت ارتجاع                               
 .اسالمی شود

 
 ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .   طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند  -۴

شوراها امکان   .   تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل ميکند                        
حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم                      

  .کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند. مياورد

 
تجربه عملى   .   شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                       -۵

 پايه سازماندهى حرکات        ،همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن                        
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى               .  اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است              

   .اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

 
 کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها                          ، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى             -۶

  .فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣

 

! زنده باد اعمال اراده توده اى،زنده باد شوراها  
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جمهوری اسالمى صد هزار قتل          
 شنبه گذشته زهرا            ،عمد دولتی   

هلندی را    -بهرامی شهروند ايرانی  
با افترای معامله مواد مخدر                     

. به قتل رساند  )  ترياک و کوکانين  (
سفير النه آدمکشان رژيم در هلند         

در جواب اعتراضات        )  سفارت(
دولت هلند و اتحاديه اروپا جواب         
بيشرمانه و جانور منشانه ای داد           
که بايد به خاطر اين قتل عمد                    
دولتی از ما سپاسگزار باشيد چرا        
که شر يک قاچاقچی مواد مخدر            

اين .  را از سر دنيا کم کرده ايم              
مجسمه بربريت و توحش دنيا را           
احمق و بی شعور فرض کرده                

تاکتيک های نخ نما شده              .  است
ساواک و اطالعات رژيم هيچ                
وقت جواب نداده و امروز هم نمی       

 .دهند

 

يوری زونتال وزير امور خارجه         
هلند مشخصا جمهوری اسالمی را     
مسبب اين قتل عمد دولتی دانسته          
و تمام احزاب هلندی متفق القول            
بر قطع کل روابط سياسی با                      

 .جمهوری اسالمی هستند

 

جمهوری اسالمی وحشت زده                
دست و پا می زند و از شر سايه              

سفير .  اين قتل نمی تواند رها شود       
هلند در ايران را احضار کرده                

 اما  ، ملتمسانه ضجه می زنند       ،اند
نمی توانند اين افتضاح را                           

به غرب پيشنهاد هزار و     .  بپوشانند
يک نوع رشوه و باج سبيل می                

اما موج قتل زهرا بهرامی         .  دهند
می رود تا به شروع ايزوالسيون          

حتی .  وسيع رژيم در دنيا ختم شود     
دولت های غربی نمی توانند اين           

قلب .  مسئله را زير سبيلی رد کنند      
. شهروندان هلند به درد آمده است        

شب و روز در تلويزيون هلند                  
دولت اعالم ميکند اکيدا از سفر به        

اتحاديه !  ايران خودداری کنيد          
اروپا قرار است دولت هلند را به           
خاطر انفعالش در مقابل اين                      

 

 هلندی-پرونده قتل عمد دولتی زهرا بهرامی شروند ايرانی
 

 بازتاب جنايات جمهوری اسالمی در رسانه ها : جرم

 حسين شريعتمداری -محمود احمدی نژاد -علی خامنه ای: اسامی متهمين درجه يک پرونده

 على طاهرى

وضعيت .  جنايت استيضاح کند   
ديپلماتيک اتحاديه اروپا با هلند      
و هلند با جمهوری اسالمی به          

 .شدت بهم ريخته است

 

داستان جمهوری اسالمی در           
رابطه با قتل زهرا بسيار                     
مسخره و سبک داستان های             
منبری هميشگی شان بود که            
بچه های شش ساله هم باور               

سند "اما امروز       .  نمی کردند   
. زهرا بهرامی منتشر شد   "  جرم

او با سعيد قائم مقامی در مقطع        
تظاهرات عاشورا از تهران             

مصاحبه .  مصاحبه می کند          
. شورانگيز و افشاگرانه ايست       

يک ثانيه زهرا بهرامی از                  
دادن کل گزارشات باز نمی              

او کل سران کثيف رژيم      .  ايستد
اسالمی و حاميان داخلی و                 
خارجی شان را زير سوال می        

اما .  برد و انتقاد تندی می کند         
چه چيز باعث می شود که                  
زهرا بهرامی جانش را برای           
دادن يک گزارش به خطر                 
بيندازد؟ خود گزارش زهرا              

او صحنه     .  بهرامی گوياست    
های به شدت تکان دهنده ای را       

 ضرب و شتم     ،مستقيما می بيند  
و قتل و کشتار را مستقيما می           

 به تقل قول مستقيم دست           ،بيند
قطع شده کودکی را در جوب            

 جوانی را     ،آب تهران می بيند      
می بيند که تا سر حد مرگ                  

 صحنه قتل       ،کتکش می زنند      
های روز عاشورا توسط                    
ماشين يگان ويژه که روی                 
جنازه مردم ترمز دستی می              
کشيد و با تاير استخوان های             
مردم را خرد کرد از نزديک            

هر انسان زنده ای          .  می بيند   
دچار يک حس انزجار نشود            

زهرا هم منزجر     .  انسان نيست  
می شودز زهرا طبق مصاحبه       
اش دست به سازماندهی                      
اعتراضی برای بهشت زهرا          

زهرا بهرامی سوالی     .  می زند  

١٨٨شماره   

فرق من که زنده ام      :  مطرح می کند  
و باقی کشته شدگان و رنجديدگان             
چيست؟ اين سوال زهرا بود که                   

 .جوابش را رژيم با چوبه دار داد

 

جمهوری اسالمی دستپاچه زهرا را       
زهراها خطری    .  دستگير می کند      

اين .  برای کل حاکميت رژيم هستند       
خونخواران بدرستی صدای انقالب       

کل .  زنانه ايران را شنيده اند                    
صحبت های زهرا بهرامی به ده               
هزار نوشت و مصاحبه امثال                      
شيرين عبادی و سران سبز و زرد            

يک مدل       .  اسالمی می ارزد             
می .  مبارزاتی متاثر کننده است            

گويند مگر زهرا بهرامی نمی                     
دانست که رژيم اسالمی به جرم                 
سياسی آدم ميکشد؟ چرا به ايران               
رفت و در ايران فعاليت سياسی                  
کرد؟ اين سوال مطبوعات غربی              

در پاسخ بايد بگوييم که متهم         !  است
در .  درجه اول قاتل است نه مقتول         

ثانی مگر می شود سمپاتی انسانی و        
حس مسئوليت برای اجتماعی را              
کشت؟ آنگاه فرق يک حيوان و                   
انسان چيست؟ صورت مسئله                     

جانوران اسالمی به    :  مشخص است 
جرم گزارش و افشاگری زهرا                   

. بهرامی را به قتل رسانده اند                       
موضع گيری دنيا مثل تمام پرونده            
های حقوقی بايد دستگيری و تحت           
تعقيب قرار دادن و محاکمه قاتلين             

 . باشد

 

اين گزينه امروز در هلند توسط                  
اپوزيسيون چپ و کمونيست شروع       

يک تيم از وکالی               .  شده است    
راديکال خودجوش در اين هفته                 

پرونده ای در دادگاه الهه برای             
اعالم جرم بر عليه جمهوری                  

خصلت .  اسالمی تنظيم کرده اند       
خود ويژه اين جنايت اين است که         
اين بار عالوه بر مردم ايران                   
شهروندان هلندی هم از سوی                 

بسته .  دولت پاسخ می خواهند            
شدن سفارت جمهوری اسالمی            
در شهر الهه نقل و نبات دهان               

 .مردم شده است

 

 نمی    ،النه قاتلين نمی خواهيم           "
 اين شعار مردم در هلند       ،"خواهيم
دست راستی و مرتجع ترين  .  است

جناح های دولتی هم در هلند                    
نتوانسته اند کوچکترين حرفی              

اما نبايد به اين جنبش                 .  بزنند
بايد .  خودبخودی راضی شد             

متحدانه و محکم پروژه بسته شدن       
سفارت های جمهوری اسالمی و        
تحت تعقيب قرار دادن سران اين         

 .جنايت را دستور کار قرار داد

 

در پايان خطاب به سران و                       
حضرات آدمکش اسالم بايد بگويم     
که هرچند که انگشت کوچک                 
امثال آيشمن و هس و گوبلز هم              

 چرا که مردم به شما          ،نمی شويد 
 اما از همين        ،اجازه نخواهند داد    

امروز ما بيوقفه و خستگی ناپذير        
دادگاه نورنبرگ شما را تشکيل             

به خالی شدن ساعت      .  خواهيم داد 
شنی محاکمه تان در مقابل انظار          
بشريت دوبند انگشت بيشتر                    

 *! نمانده 
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خانم زهرا رهنورد، خود تاجگذار      
و خود منتخب زنان ايران، در                
پيامی به زنان تونسی آنها را به               

مبارزه .  کند     مبارزه تشويق می        
به اين   !  برای برانداختن ديکتاتور   

اميد که شايد جانشين ديکتاتور                
!  باشد         فعلی، جانشينی مذهبی         

ايشان با آب و تاب مبارزات مردم        
ايران را در سال گذشته اينچنين             

"تشبيه ميکند   جنبش سبز ايران      : 
رای من   ”نيز که با شعار کليدی           

در يک انتخابات                “  کجاست
کودتائی آغاز شد به دليل خشونت        
و سرکوب به سرعت در قالب                 
خواست آزادی و دموکراسی و              
انتخابات آزاد کانون خواسته ها و         

 ". مطالبات متنوع مردم شد

 

زهرا !  مبارزاتی که سرکوب شد       
 را        رهنورد يک مسالٔه اساسی          

کامال فراموش کرده و عمال پنهان       
کند و آن اينکه  ايشان به همراه          می

آقای موسوی و ديگر همپالگيهای        
خود  مردم را به سکوت و آرامش        
دعوت ميکردند، اکيدًا اصرار به          
فهماندن اين مساله بودند که ما فقط       

خواهيم پس          رای خود را می             
بگيريم و کامال به اساس جمهوری      

 .اسالمی پايبند و معتقد هستيم                  
هرازگاهی نيز اين خانم برای                 

   نبودن عريضه طی                             خالی
 يا مصاحبه کوتاهی به             سخنرانی
يادآوری !  آرا مردم       !  دزدان

 . ميکردند که ما کوتاه نميايم

 

اين خيمه شب بازيها و سنگ الی         
 به    ،چرخ گذاشتن حرکت مردم          

رژيم ديکتاتور و خونخوار                       
اسالمی وقت و فرصت داد تا با              
تمام وسائل ممکن از قتل، تجاوز،        
حمله و دستگيری مردم، تخم ترس      
و وحشت را در درون اين مبارزه        

 رژيمی          رهنورد حامی    .  بکارد
 آن بر مبنای      است که قانون اساسی   

انسان ستيزی و غارت و شکنجه          
ايشان و    .  و خفقان استوار است         

 

 زهرا  پيرامون پيام همبستگی
 !رهنورد با زنان تونس

 

 پروانه عسکريان

همپالگيهايشان گربه هائی                 
نيستند که محض رضای خدا           

اين تئاتر جديد و     .  موش بگيرند 
 از حرکت              اعالم همبستگی    

مردم تونس فقط برای هم سطح       
،   کردن خود با مبارزان حقيقی       

و خريد بليط برنده بخت                        
آزمايی در روابط آتی سياسی          
ايشان با رهبران آيندٔه سياسی          
تونس و در نهايت جور کردن          
شاهدی مبنا بر مردمی بودن             
ايشان در صورت فروپاشی             
نظام جمهوری اسالمی برای           

 . تبرئه خود ميباشند

 

صدها يا شايد هزاران زندانی          
سياسی، در بدترين شرايط                 
اسير رژيم خونخوار و راهزن       
جمهوری اسالمی يا بر اثر                

های ساديستی يا اعدام           شکنجه
مردم .  سريع قتل عام ميشوند        

ايران در جريان انتخابت                    
 برای                    فرصتی طاليی         

اعتراضات خود به دست                    
ند اما متاسفانه اين                          آورد

اعتراضات بر اثر سياست                 
ارتجاعى موسوی و موتلفين            
داخلى و خارجى اش هنوز                

. آتش نشده به خاکستر نشست          
البته انتظارى بيشتر از اين                

موسوى .  پاره تن نظام نيز نبود     
ها از رژيم دفاع کردند و عليه          
انقالبيگرى گفتند و خامنه ايها         

اين جنبش البته خفه          .  کوبيدند
نشده و نخواهد شد اما سياست          
آدمکشانى که در دهٔه شصت            
دستور قتل عام ميدادند و اکنون      

 مردم، عدالت و       حامی"ناگهان  
 شهروندان                حقوق انسانی       

شده بودند، شرايط              "ايرانی
مبارزه در اين سياهچال فساد و      
غارت را بيش از پيش سخت            

موسوی و جنبش          .  تر کرد    
سبزش، مذبوخانه تالش کرد           
کل اعتراض مردم به جمهورى     

 . اسالمى را بنام خود ثبت کند

 

١٨٨شماره   
مردم ايران در چنان فقر و خفقانی            
به سر ميبرند که امروز حقيقتًا                     
چيزی برای از دست دادن ندارند و          
دير يا زود اين موج عظيم گرسنه و          
ستم ديده همچون سونامی به خيابانها      
ريخته و زمين و زمان اين رژيم                 

 خواهند        سرمايه و خون را يکی            
متاسفانه سياست ارتجاعى           .  کرد

موسوی و جنبش سبز چرکينش باور    
 که        مردم را از مبارزين داخلی              

توانستند نقش رهبری يا کاناليزه         می
کردن جنبش را به عهده بگيرند                  
خدشه دار کرده و اين نقش و                         
مسئوليت احزاب و سازمانهای                  
سياسی خارج از کشور را به                        

. کند  مراتب عمده تر و سنگينتر می         
  و اين را رژيم آدمکش اسالمی خيلی  

زودتر از بقيه حّس کرده و خود را           
برای سرکوبی و نابودی سياسيون           

خارج از کشور که حقيقتًا نقش عمده        
  و         مبارزه بر عليه رژيم، آگاهی          

خبر رسانی، شکل دادن به افکار               
عمومى و عمدتًا متشکل کردن                    
مبارزه در داخل کشور را داشتند،            

قتلهای مرموز ايرانيان   .  کند  آماده می 
،      در کشورهای مختلف خارجی             

دستگيری ايرانيان مقيم خارج از              
کشور که موقتًا به ايران سفر                        
ميکنند، تحت فشار قرار دادن افراد         
خانواده فعالين سياسی خارج از                 
کشور و نفوذ به درون احزاب و                 
سازمانهای سياسی خارج از کشور        

های کوچکی از اقدامات                      نمونه
استرتژيکی اين رژيم سرمايه و                 

 . ترور است

   رژيمی     خانم رهنورد شما حامی      
هستيد که  فاقد هرگونه پرنسيپ            
سياسی و اخالقيست و  قادر به               

 در مقابل مخالفان       انجام هر عملی  
 شما صالحيت       .باشد    خويش می   

حمايت از هيچ حرکت و انقالبی           
را نداريد، چون ذات طبقاتی شما         
مخالف هرگونه آزادی و ايدهآلی         
است که دست شما را از غارت و         

خانم .  کند      سرکوب کوتاه می          
رهنورد چراغی که به خانه                     

. رواست به مسجد حرم است                  
شماها با تمام قوا عليه نخواستن و        
انقالبيگرى و حرکت                                    

 ،آزاديخواهانٔه مردم ايران ايستاديد   
 که اين سيل خروشان              اما بدانيد  

گرسنه و ستم ديده با هيچ کدام از           
  سدهای ساختٔه خرافات شما بی            

برعکس .  حرکت نخواهد نشست     
 پشت آن جمع خواهد         چنان قدرتی 

شد که در هنگام گسستن هيچ                   
بشما .  نيروی حريفش نخواهد شد      

کنم خانم رهنورد شما        توصيه می 
اول جلوی درگه خود را بيل                    

 ! بزنيد

زنان انقالبى تونس نيازى به ارتجاع 
!اسالمى ندارند  



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 يانيه تشکلهای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگرانب
 

 !اين وضعيت برای کارگران غيرقابل تحمل است
 

به گزارش سايت سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، متن اين اطالعيه که به امضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران                        
ق و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران؛ هيئت 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 دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره در شرايط اقتصادی کنونی باشد

 

حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماينده های واقعی ما در شورای عالی کار تعيين شده است بهيچوجه در طول اين سالها                              
رو کفاف هزينه های زندگی ما را نکرده است و با سير صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هايمان در فقر و فالکت بيشتری ف                             

 .رفته ايم

 

اما آيا در طول سالهای گذشته        .  قرار بوده است افزايش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزينه يک خانوار چهار نفره باشد                           
چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدها رعايت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزديک به يک ميليون تومان                         

 هزار تومان تعيين کردند که با احتساب ساير موارد قانونی مربوط به دستمزدهای                      ٣٠٣بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را                 
آيا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر يک ميليون تومانی جز                .   هزار تومان نيز نميرسد     ۵٠٠کارگران 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 هم در شرايط اقتصادی کنونی و با آزاد                  .  های آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نيز قابل تحمل باشد              

 سازی قيمتها کفاف تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهار نفره را ميدهد؟
 

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

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                                           
 .نمايندهای واقعی ما، قيمت نيروی کار ما را تعيين بکنند و يک زندگی زير خط فقر را بر ما و خانواده هايمان تحميل نمايند

 

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

ما کارگران با تالش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طريق ايجاد تشکل های مستقل به هر                       .  فقر برای ما و خانواده هايمان غير قابل تحمل است           
 .طريق ممکن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد

 

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

 ١٣٨٩بهمن 

١٨٨شماره   

 

 بدون ، بدون اميد سوسياليسم،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
! به چه منجالبى تبديل ميشود،سوسياليسم” خطر“  

 منصور حکمت



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هيچ بودگان هر چيز              "وقتيکه     
اين روزها گويای حال           "  گردند

مردم بپاخواسته در تونس و مصر       
مردميکه در ادبيات طبقات      .  است

و .  اند"هيچ بودگان "حاکم معموال    
اگر بخواهيم گوياتر اين تحقير                

بی " بايد   ،طبقاتی شان را بيان کنيم    
هيچ "را جايگزين         "  سر و پا        
اما تاريخ از قرار       .  کرد"  بودگان

در تونس و مصر ورق خورده               
و .  زمانه تغيير کرده است      .  است
اکنون دارند    "  هيچ بودگان   "اين    

دارند تاريخ   .  ميگردند"  هر چيز  "
دارند عقربه های   .  را ورق ميزنند  

 . زمان را به جلو ميبرند

 

فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ           
طبقات حاکم است و يک رکن اين         
فرهنگ طبقاتی مشروعيت                      
بخشيدن به موقعيت فرودست                  
اکثريت عظيم توده های مردم در          
جامعه در اذهان خود اين مردم و           

معموال اين فرودستی   .  جامعه است 
را به اشکال مختلف توجيه                        

نقش مذهب در تحکيم و          .  ميکنند
تداوم حقارت و تسليم به سرنوشت       

از .  طبقاتی تعيين کننده است               
طرف ديگر فرهنگ ناسيوناليستی     

زمخت اين    "  خالقيتی"حاکم با        
در .  وضعيت را ترسيم ميکند             

بی "فرهنگ ناسيوناليسم ايرانی           
بی "را نيز بايد به       "  اصل و نسب   

 . اضافه کرد" سر و پا

  

اما اين روزها اگر تلويزيون را              
روشن کنيد شاهد صحنه های                  

مفسرين و         .  ديگری هستيد        
خبرنگارانی را مشاهده ميکنيد که       
تعبير و تفسير ديگری از اين                    

را ناچارا به نمايش    "  هيچ بودگان "
" هيچ بودگان     "اين      .  ميگذارند

دارند جهت زندگی و روال                        
تاکنونی که قدرتهای عظيم جهانی       
با صرف هزينه های ميلياردی و          

  ،ستون آخر
 

 "هيچ بودگان هر چيز گردند"وقتيکه 
 

 على جوادى

دهها ساله استوار کرده بودند           
در عرض چند روز بزرگترين      
قدرت منطقه ای و پايگاه                     
آمريکا در کشورهای عرب              
زبان خاورميانه در حال سقوط      

زمين را چنان بزير              .  است
پايشان به لرزه در آورده اند              
گويا که زلزله ای سياسی                    

تمام قدرت و    .  حادث شده است   
عظمت دستگاه سرکوب و                 
بوروکراسی شان درمقابل                
قدرت خيزش مردم بی ارزش         

اوضاع .  و حقير شده است             
تماما خارج از اراده و کنترل           

. آنها در حال حرکت است                  
مفسری اين وضعيت را                       

اکنون در  :  اينگونه تعبير ميکرد  
 !مصر مردم تاريخسازند

 

اين .  و اين تازه آغاز کار است       
دوران بيداری و اعمال اراده و       

. قدرت توده های مردم است            
دورانی است که سياست توده          

زمين .  ای و همه گير ميشود          
توقعات .  سياست شخم ميخورد    

مردم از خود و زندگی باال                 
حتی اگر اين توده               .  ميرود

عظيم مردم کار کن در                          
. مبارزات خود شکست بخورند    

به تمامی اهدافشان دست پيدا            
 اين واقعيت را نميتوان          ،نکنند

اين دستاورد از          .  تغيير داد    
 .مردم باز پس گرفتنی نيست

  

اين جامعه را با تمامی                           
تناقضات طبقاتی و با فرهنگ         

. طبقاتی اش بايد زير و رو کرد   
بجای جامعه کهن و تناقضات          
طبقاتی اش به قول مانيفست              
کمونيست بايد جهانی نو                      

 ،بری از استثمار            .  ساخت
 ، ستم           ، تحقير           ،نابرابری

بری .  سرکوب و فقر و فالکت       
 .از حقارت و فرودستی

١٨٨شماره   

زيبا .  و چه کسی تصور ميکرد اين چنين به يکباره همه چيز دگرگون شود               
 !و ديدنی است

  
    جوشيده خاطر ما  برخيز ای داغ لعنت خورده دنيای فقر و بندگی 

 را برده به جنگ مرگ و زندگی

  وآنگه نوين جهانی  بايد از ريشه براندازيم کهنه جهان جور و بند 
 سازيم هيچ بودگان هرچيز گردند

         انترناسيونال است نجات  روز قطعی جدال است آخرين رزم ما 
 ها انسان

   با دست خود گيريم  برما نبخشند فتح و شادی خدا، نه شه نه قهرمان 
 آزادی در پيکارهای بی امان

دميم آتش را و بکوبيم  تا ظلم از عالم بروبيم نعمت خود آريم به کف     
 تا وقتيکه آهن گرم است

              انترناسيونال است  روز قطعی جدال است آخرين رزم ما 
 ها نجات انسان

     داريم حقوق جهانبانی نه که  تنها ما توده جهانی، اردوی بيشمار کار 
 خونخواران غدار

در اين عالم بر ما  غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخيمان    
 سراسر تابد خورشيد نور افشان

انترناسيونال است نجات  روز قطعی جدال است آخرين رزم ما 
 ها انسان

*** 

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

 

 

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

کارل مارکس                      

 مجمع عمومی کارگری
کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی 

مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و مستمر توده . شويد
مجمع عمومی رکن اساسی شوراهای . کارگران است
!جنبش مجامع عمومی منظم را تقويت کنيد. کارگری است  


