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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 :اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره
 

 اقدام نظامی 
 آمريکا و ناتو در ليبی 

 

با آغاز اقدام نظامی در ليبی فاز جديدى از تالشهاى                       
ميليتاريستى آمريکا و ناتو براى ايفاى نقش در کنترل                   
تحوالت انقالبى خاورميانه و شمال آفريقا بطور جدى                 

 ،تا قبل از صدور قطعنامه سازمان ملل         .  آغاز شده است   
دولتهاى اروپائى و آمريکا دنباله رو تحوالت بودند و                   

را پيش ميبردند و در عين حال با         "  ضرر کمتر "سياست  
تمام قوا براى دفاع از ساختارهاى ارتجاعى و حفظ                       
اهرمهاى خود در تاثير گذاری بر روند اوضاع منطقه                 

 بويژه بدنبال       ،اما موقعيت ويژه ليبى         .  تالش ميکردند  
بمباران و کشتار مردم توسط قذافى و چشم انداز قتل                      

 سياست و خواست اپوزيسيون پرو                 ،عامهاى وسيعتر   
 ،غربی در ليبی براى متوقف کردن کشتار توسط قذافى              

اين امکان و بهانه را به ناتو و دولتهاى غربى داد که در               
ظاهر شوند و به دور جديدى از              "  فرشته نجات  "نقش   

 . سياست قلدرى ميليتاريستى در جهان مشروعيت دهند

 

 ،از نقطه نظر منافع مردم آزاديخواه در اين تحوالت                     
اهداف آمريکا و اروپا و ارتجاع منطقه به همان درجه                 
برضد مردم ليبى است که اهداف قذافى و دولت                                 

در اين جنگ منافع مردمى که عليه                               .  مرتجعش
 نه   ،ديکتاتورى و ارتجاع اسالمى قذافى بپا خواسته اند             

توسط دولتهاى ميليتاريست و نه توسط امثال قذافى و                    
اين تهاجم    .  اپوزيسيون دربارى اش نمايندگى نميشود            

دفاع " که اين بار خود را در کرست کريه               ،ميليتاريستى
 هدفش شکل دادن به         ،چپانده است  "  از جان مردم ليبى      

ليبى بعد از قذافى و بدست دادن چهارچوبى سياسى براى           
. ديگر دولتهای بحران زده سرمايه در اين جوامع است              

هدف مردم آزاديخواه و کارگران در اين کشورها رفتن               
ديکتاتورها و حکومتهاى مبتنى بر ديکتاتورى و تحقق               

 . آزادى و برابرى و رفاه است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                    

 

 : سال جديد
  مصافهای جديد،مصافهای قديم
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  سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى، جليل بهروزى، آذر ماجدى،على جوادى

 

 اعتراض و اعتصاب براى افزايش دستمزد
  اجتماع کارگران مقابل اداره کار عسلويه

٢صفحه   

 

  آوريل٢
 :گوتنبرگ

مراسم يادبود 
رفقاى گردان 

 شوان

 نسرين رمضانعلى

 گراميداشت رفقای جانباخته 
 گردان شوان در هلند

  !اين رفقا برای آزادی، برابری و کمونيسم مبارزه می کردند

 

 جنبش مجمع عمومى کارگرى
 

 ١٠صفحه گفتگو با سياوش دانشور                                                         

کارگران صنايع نفت و گاز 
 دريا ساحل

 آذر ماجدی در کنفرانس
انقالبات خاورميانه و "

 "تاثير آن بر حقوق زنان



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هيچگونه همسويی با حکومت                
مرتجع قذافى و ائتالف تروريستى      
و ميليتاريستى آمريکا و ناتو                     

اگر دولت و حکومت                .  ندارد
سوسياليستى و کارگرى ما در                
مصر يا کشورهاى ديگر سرکار          

 راسا براى متوقف کردن                 ،بود
کشتار مردم توسط قذافى اقدام                 

سياست ما در جلوگيری     .  ميکرديم
از قتل عام مردم ليبی بر بسيج و             
به ميدان کشيدن کارگران و مردم         

لذا سياست  .  زحمتکش متکی است   
ممنوعيت پرواز هوائى با هدف            
جلوگيرى از کشتار مردم توسط            

 با مخالفت ما بعنوانى                    ،قذافى
جريانى که ضد تروريسم دولتى و       
اهداف سياسى آمريکا و ناتو و                

 ،ضد حکومت مرتجع قذافى است       
در عين حال     .  روبرو نخواهد شد    

سياست ممنوعيت منطقه پرواز            
. نيز مورد تائيد ما قرار نميگيرد           
 ،مسئله ممنوعيت منطقه پرواز             

ميتوانست خطر کشتار مردم ليبى        
را کمتر کند و تعيين تکليف قذافى         

اما .  را به مردم ليبى واگذارد               
قطعنامه سازمان ملل آگاهانه                   
مسئله ممنوعيت پرواز را با تهاجم      
هوائى گره زد تا دست جريانات            
ميليتاريست را در هر نوع دخالت        

 . نظامی باز بگذارد

 

موضع حزب اتحاد کمونيسم                    
کارگرى شرکت دوشادوش                      
اپوزيسيون پيشرو و مردم                         
زحمتکش ليبى براى سرنگونى            
قذافى در متن شرايط کنونى و                 
برقرارى يک دولت منتخب مردم        

بايد اين را به     .  در اين کشور است    
غرب و آمريکا و سازمان ملل                

ما هرنوع حمله           .  تحميل کرد     
نيروهاى آمريکا و موئتلفينش به           
مردم غير نظامى ليبى و تخريب           
شهرها و روستاها و زيرساختها و       
وسائل مادى زندگى شان را                      

ما هرنوع بند و        .  محکوم ميکنيم  
بست و تالش آمريکا و دولتهاى             
غربى و حکومتهاى مرتجع عربى      
را براى حقنه کردن يک دارو                 
دسته ديگر بر مردم ليبى محکوم           

 

 اقدام نظامی 
 ...آمريکا و ناتو در ليبی 

مساله بر سر دولتى           .  ميکنيم
است که بعد از قذافى سر کار           

از نظر ما اين دولت          .  مى آيد  

بايد آزادى و امکان عملى                   
دخالت مردم ليبى در تعيين                
نظام سياسى اين کشور را                   

 . تضمين کند

 

حزب سياست ائتالف آمريکا و      
ناتو براى بميدان آوردن دور           
جديدى از قلدرى ميليتاريستى         

حزب .  را محکوم ميکند              
سياست تحريم اقتصادی                      
شهرهای تحت کنترل ارتجاع         
حکومت قذافی را که دودش              
فقط چشم مردم زحمتکش                   

مردم .  ميرود محکوم ميکند         
ليبى حق دارند از شکاف و                
تضاد منافع فراکسيونهاى                  
بورژوائى در خدمت تلفات               
کمتر و سرنگونى قذافى بهره          
ببرند اما استراتژى اقدام                     
ميليتاريستى آمريکا و ناتو                 
فراتر از ليبى ميرود و يک                
هدف بالفصل آن بميدان آوردن     
و تقويت نيروهاى تروريستى         
عليه تالش انقالبى صدها                    
ميليون مردم در کشورهاى               

. خاورميانه و شمال آفريقا است     
 حکومت و       ،در طرف ديگر      

 مانند صدام              ،دولت قذافى      
 نميتواند از اين واقعه            ،حسين

. بنفع بقاى خود بهره جويد                 
برخالف تبليغات پوک و                     

١٩۵شماره   
عصبى دولت ليبى اين اقدام نظامى          
منشا هيچ بسيج ناسيوناليستى و                   

بنفع قذافى و        "  ضد امپرياليستى   "
قذافى زير      .  دولتش نخواهد شد          

ضرب اعتراضات مردم بپاخواسته       
آنچه .  بسرعت سرنگون خواهد شد       

در جريان است سرنگونى انواع               
دولتهاى متحد آمريکا و سرمايه                 

مردم اين      .  دارى جهانى است           
کشورها خواهان حمله نظامى                     

آمريکا و متحدينش نيستند بلکه                   
ميخواهند آمريکا و فرانسه و دول             
غربى از حمايت از حکومتهاى                 
فاسد و ديکتاتورى خليفه ها و                       
ژنرالها و آدمکشهاى متفرقه دست           

همانها که تا ديروز متحد بن       .  بکشند
على و مبارک و قذافى و ديگران               

 .بودند

آمريکا و فرانسه و ناتو تاريخ را                
اين نيروها مبشرين              .  نميسازند

آزادى و برابرى و خوشبختى و                 

تاريخ دارد با اقدام         .  رفاه نيستند  
انقالبى ميليونها انسان زحمتکش         
ساخته ميشود و بميدان آوردن                
سياست ميليتاريستى گوشه اى از        
مقاومت ارتجاع بين المللى عليه           

 ،قذافى بايد برود    .  اين روند است    
ديکتاتورها و حکومتهاى                          

اين .  ديکتاتورى بايد بروند               
خواست عميق صدها ميليون مردم     

 . اين کشورهاست

 

يک رکن پيروزى در اين تالش            
دورانساز مقابله با و شکست                   
استراتژى ميليتاريستى آمريکا و         
ناتو و بزير کشيدن تماميت                       

. حکومتهاى مرتجع محلى است          
کارگران و توده مردم انقالبى در         
اين کشورها ناچارند مبارزه عليه       
بقاياى حکومتهاى فاسد سرمايه را     

راسا کنترل انقالبى و     .  تشديد کنند 
نظم انقالبى را برقرار سازند و             
مقابل بند و بست هاى کل اردوى          

 . ارتجاع بايستند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 مارس ٢٣ - ١٣٩٠ فروردين ٣

موضع حزب اتحاد کمونيسم کارگرى شرکت دوشادوش                                 
اپوزيسيون پيشرو و مردم زحمتکش ليبى براى سرنگونى قذافى           
در متن شرايط کنونى و برقرارى يک دولت منتخب مردم در اين                

بايد اين را به غرب و آمريکا و سازمان ملل تحميل              .  کشور است 
ما هرنوع حمله نيروهاى آمريکا و موئتلفينش به مردم غير           .  کرد

نظامى ليبى و تخريب شهرها و روستاها و زيرساختها و وسائل               
ما هرنوع بند و بست و           .  مادى زندگى شان را محکوم ميکنيم          

تالش آمريکا و دولتهاى غربى و حکومتهاى مرتجع عربى را                   
براى حقنه کردن يک دارو دسته ديگر بر مردم ليبى محکوم                         

مساله بر سر دولتى است که بعد از قذافى سر کار مى                    .  ميکنيم
از نظر ما اين دولت بايد آزادى و امکان عملى دخالت مردم                 .  آيد

 . ليبى در تعيين نظام سياسى اين کشور را تضمين کند

 

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

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
!ميشود  

 منصور حکمت

 

! رفاه، برابرى،آزادى  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سال جديد دو          :يک دنيای بهتر      
. پيش در آمد کامال متفاوت داشت         

در يک سو ما با خيزش توده های          
" عرب"مردم در جهان موسوم به       

و همچنين ايران روبرو بوديم و             
از طرف ديگر با زلزله و سونامی       

اين دو رويداد     .  هولناک در ژاپن    
چه تاثير و جايگاهی در تاريخ                 
تحوالت بشری خواهند داشت؟              
مصافهای قديم کدامند؟ مصافهای        

 جديد کدامند؟

 

 از قرار غول خفته         :علی جوادی  
. در خاورميانه بيدار شده است               

رويدادهای سياسی در کشورهای        
شمال آفريقا و خاورميانه يک                  
تحول عظيم در تاريخ اين جوامع          

اين اولين باری است که توده         .  اند
های مردم زحمتکش در اين                     
جوامع برای دستيابی به                              
خواستهای ديرينه خود مبنی بر             
آزادی و برابری و رفاه به ميدان           
می آيند و آينده ساز تاريخ خود                

اين کشورها اساسا در           .  ميشوند
پس سقوط امپراطوری عثمانی و         
سياستهای امپرياليسم انگلستان              

شکل "  تقسيم و غلبه      "مبنی بر       
تاکنون هر تغيير و تحولی      .  گرفتند

در قدرت سياسی در اين جوامع يا        
بر مبنای کودتا بوده است و يا بر            

اين .  مبنای جنگ و حمله نظامی         
اولين بار است که توده های مردم         
اين جوامع براى بدست گرفتن                
سرنوشت سياسی خود تالش                   

اين ويژگی سياسی به             .  ميکنند
شهروندان اين جوامع يک قدرت          

کسانی که   .  عظيم تاريخی ميدهد     
 ،بحساب می آمدند    "  هيچ"تاکنون   

 گويی نقش     ،بودند"  هيچ بودگان  "
و وظيفه ای جز کار و استثمار و            

 اکنون        ،تحقير شدن نداشتند               
همه " و ميتوانند           ،بپاخواسته اند   

صاحب تاريخ       .  گردند"  چيز
معاصر خود ميشوند و تاريخ آينده       

مستقل از اينکه اين    .  را رقم ميزنند  
خيزشها به چه تحولی منجر شود          

 

  مصافهای جديد،مصافهای قديم: سال جديد
 

 با هيات دائر دفتر سياسى حزب
 

  سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى، جليل بهروزى، آذر ماجدى،على جوادى

و چقدر از خواستهای مردم               
 اين تحوالت تا               ،تحقق يابد    

همينجا مهر خود را بر تاريخ           
مناسبات .  اين جوامع زده است     

پايينی ها و بااليی ها را به                   
طرز چشمگيری تغيير داده              

توقعات جامعه از خود و      .  است
گذشته .  زندگی باال رفته است       

. را بايد ديگر به گذشته سپرد           
ديگر گذشته چراغ راه هيچ               

اين مجموعه    .  آينده ای نيست      
کال معادالت سياسی در اين               

اگر .  جوامع را تغيير داده است     
تاکنون بند و بست کشورهای           
غربی و دول مرتجع اين                      
کشورها تاريخ اين جوامع را           
رقم ميزد اکنون نيروی سومی        

اين نيروی     .  در ميدان است        
سوم اهداف و سياستهای خود          

 .را دارد

 

يک ويژگی مهم اين                                
اعتراضات همزمانی وقوع آن       
در بخش مهمی از جغرافيای            

. سياسی جهان کنونی است                
تاکنون سابقه نداشته است که            
جوامعی يکی پس از ديگری            

اين تحوالت اکنون     .  بپا خيزند  
از شمال آفريقا تا جنوب شبه             
جزيره عربستان و يمن و                    

و .  بحرين را در بر گرفته است     
اين واقعيت بيش از آنکه به                
هيچ شانس و احتمالی مربوط           
شود به واقعيتهای سياسی                   

 : تاريخی مهمی اشاره ميکند

  

اين مردم خود را مردمی             -١
تقسيم شده ميدانند که با زور              
اسلحه و با خط کش و گونيا                
مرزهای کشوری را به دور             
چند چاه نفت شکل داده اند و              
سعی کرده اند هويتهای کاذب          
ملی و قومی را به آنها حقنه                

نتيجتا پيوند و همبستگی        .  کنند
عميقی ميان مردم اين جوامع           

١٩۵شماره   

از طرف ديگر اين         .  موجود است  
مردم دردهای مشترک و يکسانی             

. بی حقوق و تحقير شده اند           .  دارند
فاقد هر گونه آزاديهای سياسی و                

. آزاديها و حقوق شهروندی هستند          
 بسياری   ،عليرغم ثروت افسانه ای       

. از اين جوامع فقير و محنت زده اند        
جنبشهای ناسيوناليستی تاکنون                  
توانسته بودند که خواست و منافع              
طبقات حاکم و ارتجاعی اين جوامع        

اما .  را به توده های مردم حقنه کنند        
. امروز ديگر ورق برگشته است              

 تقابل اجتماعی و          ،تخاصم طبقاتی   
مبارزه برای آينده در محور سياست       

  .در اين جوامع قرار گرفته است

 

 اين مردم امروز عليه کارکرد              -٢
حکومتهای رنگارنگ سرمايه در           

مستقل از  .  اين جوامع بپاخواسته اند    
 ،اينکه اين حکومتها چه شکلی دارند     

پادشاهی و خليفه ای اند يا جمهوری        
 و يا ناسيوناليستی و             ،مادام العمر   

 تماما حکومتهای        ،مذهب زده اند       
و آنچه امروز     .  مختلف سرمايه اند    

زير ضرب توده های کارگر و                    
زحمتکش است همين حکومتها و             

. عملکرد و کارکرد سرمايه است             
سرمايه در اين جوامع يعنی فقر                  

 يعنی سرکوب                   ،نهادينه شده         
 يعنی     ،سيستماتيک و سازمانيافته        

 ،کار ارزان و کارگر خاموش شده           
اعتراض .  يعنی شهروند بی حقوق       

به اين حکومتها به جنبش کمونيسم           
کارگری موقعيت ويژه ای می                    

چنانچه جنبش کمونيسم              .  بخشد
کارگری بتواند در دعوای قدرت              

 بتواند به         ،سياسی نمايندگی شود        
 گوشه ای از    ،قدرت فائقه تبديل شود   

اين جهان پر از نکبت و کثافت                    
مساله اساسی   .  دگرگون خواهد شد     

اما تماما بر سر افق و سياستی است         
که بر اعتراضات اين مردم                           

آيا .  بپاخواسته حاکم خواهد شد               
کمونيسم و کارگر ميتوانند در اين             
جوامع نيرو و پرچم مستقل خود را          
در به اهتزاز در آورند؟ شرايط بيش       

 .  از هر زمان مهيا است

 

زلزله و سونامی در ژاپن جهان            
. را در غم و ماتم عظيمی فروبرد        

اما مساله اين است که اين تنها                 
زلزله .  نبود"  طبيعی"يک فاجعه     

و سونامی و انفجار در مرکز                  
هسته ای فوکوشيما نشان داد که            
حتی باالترين درجه مهندسی و             
قدرت تکنولوژی کماکان نميتواند      
بشر را از شر مصائب                                 

. رآکتورهای اتمی حفاظت کند             
آمريکا اعالم   :  تصورش را بکنيد    

 مايلی  ۵٠کرده است که تا شعاع         
اگر .  اين رآکتورها بايد تخليه شود     

چنين سياستی در نيويورک و يا            
ساير مراکز رآکتور اتمی در                  
اروپا اعمال شود بايد چند ده                    

سياستی که   .  ميليون جابجا شوند     
. عمال در توان اين جوامع نيست          

و اين فقط يک جنبه اين فاجعه                 
بنظرم زمان آن رسيده است     .  است

که بساط اين نوع تامين سوخت             
برای نيازمنديهای بشری برچيده        

قدرت علم و تکنولوژی را         .  شود
بايد در شکل ديگری برای تامين          
نيازمنديهای سوختی بشريت به            

 . کار انداخت

 

مصافهای قديم کدامند؟ مصافهای       
جديد کدامند؟ تحوالت و                              
اعتراضات سياسی سال گذشته به       
تاريخ قرن بيست و يکم ويژگی             

پيش از اين    .  خاصی بخشيده است   
پايان  "،در پس سقوط بلوک شرق     

گفته .  را اعالم کرده بودند    "  تاريخ
تمام "  مبارزه طبقاتی  "بودند که      
بايد خفه شد و با                 .  شده است    

با بوق   .  وضعيت موجود ساخت     
کرنا در گوش جامعه کردند که              
انقالب مترادف با خشونت است و      

به پايان رسيده    "  عصر انقالبات "
اما امروز به تبليغاتشان            .  است

۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مجبور شده اند قدرت        .  نگاه کنيد  
مردم بپاخواسته را برسميت                    

انقالب ورد زبانشان شده     .  بشناسند
 البته برای تحريف و کنترل        ،است

ناچار شده اند   .  دامنه و محدوده آن    
حکومتهای چند ده ساله خودشان          

. را با نوش جام زهر قربانی کنند          
 –اين تحوالت سيمای سياسی                  

ايدئولوژيک جهان معاصر را                
مساله اين    .  دگرکون کرده است       

است که چه چهارچوب و افقی بر         
. اين تحوالت غالب خواهد شد                

 اين   ،غول خفته بيدار شده است           
مردم بيدار شده ميتوانند سهم                    
مهمی در دگرگونی جهان کنونی          

بايد خطوط و سياست و       .  ايفا کنند 
پراتيک اين بشريت متمدن و                   

اين .  بپاخواسته را شکل داد                 
 . مهمترين مصاف ماست

 

رژيم جمهوری   :  يک دنيای بهتر    
اسالمی در روزهای آخر سال نو         
به جنايتی ديگر عليه کارگران                
دست زد و دستمزد کارگران را             

عواقب و پی        .  عمال کاهش داد      
آمدهای اين تعرض به معيشت و           

 اما  ،زندگی کارگران روشن است     
چه بايد کرد؟ واکنشهای کنونی در       
جنبش کارگری را چگونه ارزيابی     
ميکنيد؟ نقاط ضعف و قدرت                   
جنبش کارگری در مواجهه با اين         
تعرض رژيم کدام است؟ چگونه           

 بايد در اين عرصه پيش رفت؟

 

 ما در سالی که   :نسرين رمضانعلی 
گذشت شاهد تعرض بی شرمانه            
ای به سفر خالی طبقه کارگر در            

 ،حذف سوبسيدها     .  ايران بوديم     
هدفمند "آنچه که تحت عنوان                   

صورت گرفت و   "  کردن يارانه ها  
تحريمهای اقتصادی دو وجه                   
مهمی بود که تاثيرات مخربی بر          

. زندگی مردم بطور عموم داشت         
نرخ تورم چنان باال گرفت که                  
خريدن نان خالی هم برای مردم             

نه تنها قدرت       .  مسئله شده است      
خريد مردم بطور عموم و بطور            
خاص طبقه کارگر کم شد بلکه                

 

 ،مصافهای قديم: سال جديد
 ...مصافهای جديد 

مسئله تحريمهای اقتصادی به         
ارتش بيکارى در ايران بطور        

تقريبا .  بی سابقه ای افزود             
خيلی از مراکز کارگری                     

و پروژه    .  کوچک تعطيل شد      
پروژه های  "های تحت عنوان      

با کمبود مواد اوليه    "  زود بازده 
روبرو شدند و اين بخش از                
کارگران نيز بيکار و پروژه ها      

ابعاد اين فاجعه         .  تعطيل شد    
ديگر نه نساجی و کارخانه قند         
که توليداتش سودآور نبود بلکه       
به مراکز مهم نفتی گازی و                

نيروگاههای برق با   .  برق رسيد 
. کم بود مواد اوليه روبرو شدند      

پروژه های در دست اجرا در           
 23 تا         11عسلويه فازهای         

تقريبا يکی بعد از ديگری                   
تعطيل ميشود و کارگران                   
پروژه ای همه به خيل بيکاران       

مراکز در دست       .  می پيوندند   
اجراى نفتی در بندر عباس به          
تعطيلی کشيده شده است و تنها        
با تعداد خيلی محدودی کارگر         

. مشغول به ادامه کار است                
بخشهای از ذوب آهن اصفهان        
با تعديل نيرو کار که همراه با           
بيکاری کارگران بوده و با                 
ايجاد فشار کار بيشتر بر                      
کارگران هنوز شاغل تالش              
دارند خال نيروی کار را                      

در همين رابطه      .  جبران کنند  
شاهد اخراجها در پتروشيمها           

 ، کرمانشاه        ،اروميه.  بوديم
 اراک و بخشا                              ،تبريز

پتروشيمى های که در حومه            
مراکز مهم نفتی و گازی                      

و بايد به ماشين سازی        .  هستند
نگاه کنيم که چپ و راست                   
تالش دارند اخراج کنند و                   
بگويند که مواد اوليه نيست و           
اين دليل بيکاری کارگران                 

اين يک تصوير کوچک      .  است
از واقعيتی بزرگ است که                
امروز کارگران در ايران با آن      

همينجا بايد      .  روبرو هستند     
اشاره کنم کارگران فصلی که          
ساليانه بيش دهها هزار نفر                
همراه با خانواده برای کار در         
کوره پزخانه راهی شهرهاى           

١٩۵شماره   
ديگر ميشوند و کارگران ساختمانی        
با وضعيتی چندين برابر دردناکتر           

 . روبرو هستند

 

ما در سال گذشته شاهد اعتراضات         
کارگران در ابعاد بزرگ و کوچک         

از تجمعات کارگران در              .  بوديم
. مقابل ادارات دولتی تا مجلس غيره       

سياست دولت و کارفرما هر دو                  
دست در دست هم همديگر را                       

بطور عموم کارگران   .  حمايت کردند 
از هر گونه بيمه بيکاری درمانی              
بازنشستگی به دليل قرادادهای                   
موقت محروم هستند و جاهائی که            

بيمه "در قراردادها قيد شده است              
 بازنشستگی و درمانی و            ،بيکاری

 زمان   ،"حوادث پرداخت می شود        
تصفيه حساب معلوم شده است                    
عليرغم اينکه اين پولها از حقوق               
کارگران کسر شده است اما به بيمه          
ها واريز نشده است و کارگران                  

. دست خالی تر از هميشه بودند                  
شکايت به مراجع دولتی و شکايت           
از کارفرما و در نهايت تصميم                   
گيری شکايت باز به نفع کارفرما              

اجازه بدهيد اين نکته را        .  شده است 
هم بگويم چند وقت پيش داشتم با                 
کارگری صحبت می کردم و از                 
کارفرمای خود ميگفت که چگونه            
حق کارگران را باال کشيده است و           
زمانی که در اين دادگاههای نمايشی      
کار مرتب داشت از سرمايه ای که           
دارد و اگر قرار باشد مقامات دولتی       
وی را محکوم کنند اين سرمايه را            
می گذارد زير خاک  ولی حاضر              

. نيست به کارگران پولی بدهد                     
کماکان کارگران بعد از ماهها در              
حال دوندگی هستند تا حداقل بيمه              

در .  بيکاری بهشان تعلق بگيرد             
نهايت رشوه به اداره کار و                            

 و بخشا با دهن کجی به               ،مسئولين
کارگران گفتند وضعيت همين است        

بی شرمی اين جنايتکاران    .  که هست 
تا مرزى رفت که به کارگران                      
بگويند نه تنها حقوقهای شما با                     
تاخير پرداخت می شود بلکه حتی            
بايد بخاطر شرايط موجود به حقوق        

ما بطور جدی با       .  کمتر قانع باشيد    
اين معضل روبرو هستيم  يعنی                  
تعرض هر روزه به سطح معيشتی          

همين .  کارگران در تمامی سطوح        
حاال مبارزه در بخش ماشين سازی         
و نفت و گاز با ايجاد فضای جديد               
که شرکتها دست همان سرمايه دارن      
سابق اما با نامی جديد ميخواهند با            
کارگران قرارداد کار ببندند و طبق         

اين قراردادها چندين برابر حقوق       
در .  کارگران را کم کرده اند               

صورتی که همين قبض برق آب          
آنچنان گران شده است که نه تنها          
مردم قادر به پرداخت آن نيستند            
بلکه پرداخت نکردن قبضها می          
رود به حق جنبشی بشود عليه فقر       

 . روز افزون

  

اما با توجه به اشاره مختصری از       
وضعيت و چگونی کار و                          
وضعيت معيشتی کارگران که در       

 چه بايد کرد     ،باال به آن اشاره شد     
حزب تالش کرده در هر           .  است

فرصتی مشخص در اين زمينه             
اما .  بحثهای مفصلی داشته باشد        

پرداخت حقوقهای کمتر به                       
کارگران که باعث وضعيت                    
ناهنجاتری برای طبقه کارگر شده      

 پاسخ حزب ما به اين                       ،است
معضل واقعی جامعه چيست و چه      
رهنمودها و چه اشکالی برای                
مبارزه با وضعيت موجود را پيش      

 ،پای طبقه کارگر قرار می دهد            
 . بحث اصلی است

  

البته اشاره به اين مباحث شايد                
بخشا بحث تازه ای نباشد اما در             
اين اوضاع طبقه کارگر راهی              

طبقه .  بجز مبارزه متشکل ندارد       
کارگر در ايران را بعنوان يک             
تن واحد بايد عليه وضعيت                       

تشکلهای .  موجود سازمان داد         
توده ای يکی از ابزارهای مهم               

ايجاد مجامع   .  طبقه کارگر است     
عمومی در محل کار يکی از                   
مهمترين اقدامات در اين دوره               
است که طبقه کارگر با اتکا به                
اين ابزار می تواند در                                  
اعتراضاتش عليه اين بيحقوقى             

. سازماندهی شده عمل کند                       
کارگران در اين دوره همانطور           

که در باال           
۵صفحه   
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اشاره کردم از وضعيت و موقعيت     
بسيار ضعيف شغلی معيشتی                   

شرط دست يابی  . برخوردار هستند 
به خواستها در گرو ايجاد مجامع           

ايجاد .  و شوراهای واقعيشان است    
شرايطی که در اين مجامع                         
عمومی با طرح خواستها                            

 و در عين حال با                      ،برحقشان
پوشش گسترده سازماندهی ارتش       
بيکار يعنی خواست بيمه های                 
مکفی برای کارگران بيکار و                 
ايجاد رابطه ای محکم و گسترده           
ميان کارگران شاغل و بيکار                  

 نه تنها از اين حالت                       ،ميشود
تدافعی بيرون بيايد بلکه کامال                 

اخيرا .  جنبه تعرضی داشته باشد        
در مراکزی حتی ما شاهد بوديم             
اين موقعيت شکننده کاری                         
کارگران مورد سوه استفاده                      
کارفرما قرار گرفته و کارگران            
رسمی را ابزاری کرده است عليه       
کارگران پيمانی و پروژه ای که            
در مقابل اعتراضات کارگران در       
ساير بخشها با سياست تفرقه                    
افکنانه صفوف کارگران متحد را        

من فکر می کنم تا          .  درهم بريزد  
همينجا مقداری از موقعيت و                   
اينکه امروز کارگران تشکهای             
واقعيشان از نان شب برايشان                 

 . واجبتر است گفتم

 

ايجاد يک رابطه محکم و                            
سراسری با بخشها و مراکز                     

 پخش آخرين اخبار و             ،کارگری
مبارزات مراکز کارگری و                     
حمايت از خواستهای برحق هر            
مرکزی که دست به اعتراض زده        

 ايجاد شوراها و ايجاد                      ،است
رابطه محکم بين شوراها در                    

 امروز بايد در         ،مراکز کارگری  
اولويت کار ما بعنوان طبقه کارگر      

امروز و در اين اوضاع              .  باشد
احوال که هر حرکتی بسود                        

 ،سرمايه است و عليه طبقه کارگر       
ما نه توپ داريم نه تانک و نه                   

ما نه سرمايه         .  ماشين سرکوب    
تنها .  داريم نه مالک ابزار توليديم      

چيزی که ما بعنوان طبقه داريم              
قدرت اتحادمان است که ميتواند            

 

 ،مصافهای قديم: سال جديد
 ...مصافهای جديد 

زنجيرهای اسارت جمعى مان        
 . را دور بياندازد

 

ما شاهد بوديم چگونه در سال          
گذشته کارفرما و دولت در                
موارد زيادی مجبور به عقب           

 ،کارگران ذوب آهن  .  نشينی شد 
 ،کارگران نفت اصفهان                      

کارگران بخشهای مختلف گاز       
 ،و نيروگاه برق تهران                         
. کارگران پتروشيمی تبريز             

سرمايه که از اين نيروی متحد        
و متشکل هراس دارد از تمامی      
قدرت و ابزارش استفاده می             
کند که اين صف را پراکنده                

در نهايت طبقه کارگر بايد     .  کند
هر کجا هست چه در محل کار        
و چه در محل زيستش آماده               
باشد که متشکل شود و تنها                 
ضمانت موفقيت گسترش دادن       
هر چه بيشتر جنبش مجامع               

متکی شدن به       .  عمومی است  
اراده جمعی در اشکال مختلف        
با ايجاد کميته های مختلف                  

 ايجاد        ، اعتراض       ،اعتصاب
کميته های همبستگی با                        

 ايجاد کميته    ،مبارزات همديگر 
های اطالع رسانی و                              

 ايجاد کميته های          ،خبررسانی
. ،ورزشی تفريحی و غيره               

ايجاد شوراها و مجامع عمومی      
در محالت بخش مهمی از                  
مبارزات طبقه کارگر را در             
برميگيرد از جمله با                               
سازماندهی خانواده های                    

نه تنها عدم پرداخت      .  کارگری
قبضهای آب و برق را در                   
دستور خود بگذاريم بلکه هر           
آنچه که ارتباط مستقيمی به                
معيشت دارد بايد کارگران از          

. پرداخت آن خوداری بکنند             
حتی پرداخت قبضهای تلفن که       
بقول مردم اگر بهت هم زنگ           
زده بشه باز يک صورت                    
حساب درخانه می آيد که از              

در .  پرداختش عاجز هستيد          
حالی که در خيلی از کشورها          
مکالمات داخل کشوری مجانی      

طبقه کارگر ايران نبايد       .  است
اجازه دهد که سطح زندگی و            

١٩۵شماره   
معيشتی اش را با افغانستان و عراق        
مقايسه کنند بلکه بايد سطح معيشت          
اش با نرخ تورمی که جاری است و        
قدرت خريدش و يک زندگی انسانی       

 .   مقايسه شود21قرن 
 

دوست دارم در پايان چند نکته را              
. کوتاه و خالصه وار بگوئيم                        

کارفرما و دولت دست در دست هم          
عليه طبقه کارگر و برای بقای                     
حکومت هار اسالمی زندگی مردم          
را به خاک سياه نشاندند تا بتوانند               
چند صباحی ديگر به عمر ننگين               

تالش می کنند از       .  خود ادامه دهند    
مسئله قومی ملی مذهبی برای                     
پراکنده کردن صفوف طبقه کارگر         

تالش .  به سود خود استفاده کنند              
دارند با فضای کارگر بومی و غير          

 ، کارگر خارجی و داخلى               ،بومی
کارگر قراردادى و موقت و پروژه          

 فضا را       ،ای و پيمانی و رسمی             
. برای مبارزه طبقه کارگر تنگ کنند     

با اعالم حداقل دستمزد تعرض                   
بيشرمانه ديگری را به سفره                        

 . خاليمان آغاز کردند
 

پاسخ ما در مقابل تمامی اين دسيسه         
 در مقابل اين همه وعده و         ،و توطئه 

وعيدهای تو خالی و پوچ حکومت           
سرمايه دارن که به کارگران                        

.  اينست که بايد متشکل شويم،ميدهند
بايد .  بايد متکی به اراده جمعی باشيم     

هر کجا هستيم سريع مجامع عمومی       
بايد .  و شوراهای خود را ايجاد کنيم       

در مقابل نيروهای سرکوبگرشان            
عين قارچ شوراها از زمين بيرون           
بيايد و محالت را در دست بگيريم و 
کارخانه ها را به کنترل خود                         

بايد قراردادهائی که           . دربياوريم
بربريت محض را به ما تحميل                    
ميکنند پاره کنيم و در صورتشان              

تنها زمانی می توانيم با               .  بکوبيم
. قدرت ظاهر شويم که متشکل باشيم      

اين قدرت است که پيروزی را                    
 . ممکن و قطعی ميکند

 

 مساله کاربرد         :يک دنيای بهتر         
انرژی هسته ای در تامين سوخت             
مورد نياز جامعه بشری به يک                  

در .  سئوال مهم تبديل شده است               
دنيای پر از حادثه و تنش کنونی هر         
واقعه ای ميتواند به يک فاجعه تبديل     

به خطرات طبيعی بايد                   .  شود
خطرات ناشی از عملکرد تروريسم       

چه .  دولتی و اسالمی را اضافه کرد      

بايد کرد؟ آيا دوران تعيين تکليف         
قطعی با اين منبع تامين انرژی              
فرا رسيده است؟ چگونه بايد بشر        
 را از شر اين خطر خالص کرد؟ 

 

 انرژی هسته ای       :جليل بهروزی  
بعنوان يك منبع انرژی، بعنوان            
يك سالح آشتار جمعی و همچنين       
بعنوان يك وسيله درعلم پزشكی و       

 خود    ،تحقيقات علمی و تاريخی         
يكی از آن دستاوردهای علمی               
بشريت قرن بيستم است آه از                
همان بدو امر در دست طبقه                    
مسلط و حاآم جامعه، يعنی طبقه          
سرمايه دار و حكومت آن به يك             
ابزار سلطه و حاآميت در مقياس        

آشنائی بشريت  .  بين المللی بدل شد   
با اين پديده در ابعاد جهانی  برای         
اولين همزمان با تجربه آردن                

. نقش مخرب و نسل آش آن بود            
آشتار چند صد هزار انسان در              
ژاپن در يك حمله هوايی در زمان       
جنگ دوم جهانی توسط ارتش               
آمريكا چون لكه ننگی بر پيشانی          
حاآميت سرمايه داراى اين آشور      
و همچنين بعنوان آارنامه ای                 
مخوف از آاربرد اين دستاورد             

 .ثبت شده است

 

طبقه آارگر و بشريت مترقی و            
انساندوست بطور قطع هيچ                     
منفعتی از بكار گيری انرژی                  
هسته اى بعنوان بمب اتمی ندارد         
و از فردای آگاهی به نقش قتاله و          
آن هم در مقياس ميليونی آن با                 
توليد و تكثير آن ضديت داشته                

هول و هراسی آه دنيا                .  است
حدود نيم قرن، در دوران جنگ            
سرد و رقابتهای دو بلوك سرمايه        
داری جهانی از وجود چنين                     

 همچون     ،نيروی مخربی آشيده        
حفره سياهی در تاريخ بشريت               

افزون بر اين به       .  ثبت شده است    
ميدان آمدن        

۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تروريسم اسالمی هم در شكل                  
دولتی و هم غير دولتی بعنوان يك         
تروريسم هار و آور در اين چند            
دهه اخير ملزوميت برچيده شدن          
همه سالحهای هسته ای چندين               
برابر و به امر فوتی بدل ساخته              

اما استفاده بری از انرژی       .   است
هسته ای در عرصه توليد انرژی         
و بكارگيری آن بعنوان يك منبع              
سوخت هميشه يك موضوع مورد        

. جدل و قطب بندی بوده است                  
انفجار نيروی گاه اتمی در                         
چرنوبيل خود يك زنگ خطر                  
مهمی بود و اذهان جهانی را به              
نيروی تخريب گر آن حتی در                 

. عرصه غير نظامی متوجه ساخت  
با اين تفاوت آه دولتها و ماشين              
تبليغات سرمايه داری آزاد اين               
سانحه نسل برافكن، آه هنوزهم از     
مردم اوآرائين ساآن ناحيه                       

قربانی ميگيرد را به        "  پريپايات"
حساب فلجی و ناآارآيی نظام                  

حاآم در شوروی      "  سوسياليستی"
سابق و اقمارش در بهره بردای و         
نگهداری از نيروگاههای اتمی              
دانستند و با خاك پاشيدن در                       
چشمان مردم دنيا تالش آردند                
خطر مهيب و بالقوه چنين نيرويی        

اما اين بار زلزله در       .  را بپوشانند 
ژاپن و انفجار نيروگاه اتمی                      
فكوشيما خيلی از محاسبات                       
دولتهای سرمايه داری را در                   
مقابل چشمان مضطرب مردم دنيا       

ژاپن آه معروف به           .  پنبه آرد   
آشور زلزله و معروف به                         
آشوری آه باالترين و مدرن ترين      
امكانات مقابله با زمين لرزه های         
شديد را دارد و تاسيسات،                           
نيروگاهها و ساختمانهايش از                 
باالترين امكانات ضد زلزله                     
برخوردار است با انفجار اين                  
نيروگاه اتمی در يك موقعيت                    

. بسيار شكننده ای قرار گرفت                
ابعاد فاجعه انسانی آنچنان هولناك       
و تكان دهنده است آه بعد از                      
جنگ جهانی دوم و بمباران                      
هيروشيما و ناآازاآی اين                          
وضعيت ناگوارترين شرايطی               
ارزيابی ميشود آه مردم در اين             

 . آشور بدان دچار شده اند

 

 ،مصافهای قديم: سال جديد
 ...مصافهای جديد 

در پرتو فاجعه عظيم انسانی آه  
در ژاپن رخ داده است بطور            
قطع نگاه و ارزيابی طبقه                   
آارگر و ما آمونيستها به پديده        
ای بنام انرژی هسته ای و                   
آاربرد آن درتمام زمينه ها                

بايد .  بسيار آنكرت خواهد بود      
يكبار ديگر تاآيد آنيم در                     
مناسباتی آه بنياد آن بر                         
استثمار و بهره آشی از انسان         
نهاده شده است، در شرايطی            
آه جامعه طبقاتی است و مهر          
سرمايه  بر انرژی هسته ای              
همچون هر آاالی ديگر خورده     

 جان و امنيت انسانها تنها      ،است
به شرايط سودآوری سرمايه            
گره خورده است و بالطع بهره        
برداری از اين نيرو نيز                       
همچون هر آاالی ديگر بسته          
به سود آوری و نياز سرمايه             

 و نه نياز          ،گره خورده است      
جامعه و امنيت و سالمتی                   

 با توجه به ابعاد                       ،انسانها
خطری آه توليد اين انرژی               
برای بشر ايجاد ميكند بايد به            
بهره برداری از اين منبع                    

وقتی .  بطور قطع پايان داد            
رفاه، آسايش و امنيت انسان در       
اين مناسبات تابعی از درجه             
سود آوری سرمايه است                      
هيوالئی چون نيروی هسته ای       
را نميتوان بصرف تامين                    
سوخت و انرژی ارزان آزاد            

يكبار ديگر بايد تاآيد       .  گذاشت
آرد مصائبی آه امروز بر سر        
مردم در پيشرفته ترين                          
آشورهای دنيا ميايد از جمله            
آشتار و مصدوميت هزاران            
نفر بخاطر انفجار نيروگاه اتمی    
در ژاپن و خطر بالقوه بسيار            
عظيمتری آه وجود اين                       

غير "نيروگاهها در آشورهای      
چون پاآستان،     "  پيشرفته ای    

هند و چين جان ميليونها نفر را        
تهديد ميكند و اضطراب و                  

وحشتی آه در مقياس جهانی             
 ،بخاطر آن بوجود آمده است            

تنها پايان دادن به استفاده بری         
از اين انرژی را در مقابل                   

مضاف بر  .  بشريت قرار ميدهد  

١٩۵شماره   
اين آه امكان دست يابی به بمبهای            
هسته ای توسط جنبش سياه اسالمی         
و يا هر سكت ارتجاعی و آوری آه         
در يك شرايط سناريو سياهی امكان         
چنگ اندازی به قدرت سياسی را              
دارد در شرايط آنونی و با مستمسك       
دست يابی به انرژی هسته ای                      
آسانتر ميباشد و خطری آه بشريت          
را تهديد ميكند چندين برابر خواهد           
بود، پايان دادن به بهره برداری از          
اين نيرو در زمينه سوخت و انرژی        

 .رسانی را هم تاآيد ميكند

  
توجيه بهره بردای از انرژی هسته          
ای عموما ارزان بودن و از نظر                
محيط زيست تميز تر بودن آن                     

. نسبت به نفت و زغال سنگ است           
تا آنجايی آه به فاآتور ارزان بودن          
برميگردد اين توجيه در اساس پوچ         

چرا آه در اين معادله امنيت         .  است
و سالمتی انسان ناديده گرفته شده             

" تميز"است و آنجايی آه به مسئله           
بودن برميگردد سئوال اين است آه         
چرا انرژی هسته ای را با نفت و                

مقايسه ميكنند و نه    ...  زغال سنگ و  
با دهها منبع سوخت طبيعی ديگر آه  
در دنيا وجود دارد؟ وقتی سئوال اين       
ميشود، ميبينيم بازهم مسئله ارزان          

چرا .  بودن و سودآوری بيشتر است      
از انرژی خورشيدی، باد، امواج              
اقيانوسها، حرارت زير زمينی،                
آتشفشانها و فاضل آب و زباله ها با           
توجه به اين آه تحقيقات وسيعی در          
زمينه بهره برای از آنان صورت             
گرفته هنوز استفاده های وسيعی               

  صورت نميگيرد؟
 

واقعيت اين است آه در دنيا سرمايه        
داری هر تحقيق و هر توليدی با                  

مشتی .  مظنه سود سنجيده ميشود          
سرمايه دار زندگی و آسايش چندين         
ميليارد انسان را  تحت عنوان آن آه        

بسيار "  تميز"هزينه توليد انرژی          
سنگين است، گروگان گرفته و هر           
بار باز هم بخاطر سودآوری،                      
ميليونها نفر را دچار مصيبتهای                

اينجا است  .  غير قابل جبران ميكنند     
آه با هر فاجعه ای از نوع آن آه در    
ژاپن رخ داد مبرميت و فوری بودن        
امر انقالبی آه بساط اين طبقه انگل         
اجتماعی را برچيند صد چندان                   

 .         ميشود
 

 چه ارزيابی ای از      :يک دنيای بهتر  
جنبش توده های مردم برای                          

سرنگونی رژيم اسالمی داريد؟            
نقاط ضعف و قوت اين جنبش را          
چه می بينيد؟ چگونه بايد بر                     
ضعفها غلبه کرد؟ نقش حزب را          
در اين تحوالت چگونه می بينيد؟        
مصافهای اين جنبش برای                       

 پيروزی کدام است؟

 

 مردم عميقا خواهان       :آذر ماجدی  
. سرنگونی رژيم اسالمی هستند          

اين خواست را به اشکال مختلف          
جنبش مردم برای     .  بيان کرده اند    

سرنگونی رژيم اسالمی تا رهايی       
. از اين رژيم ادامه خواهد داشت          

جنبش سرنگونی افت و خيزهای         
بسياری را پشت سر گذاشته است        
ولی هر بار از بار پيش صريح              
تر و قطبی تر عرض اندام کرده           

بطور نمونه پس از خيزش       .  است
 و   2009عظيم توده ای در سال           

سرکوب خشن رژيم جنايتکار               
اسالمی، جنبش توده های مردم با        
همان شدت پيش در خيابان ها                 
عرض اندام نکرد، اما در هر                 
فرصتی که پيش آمد، مردم با                  
شعارهای صريح تری عليه رژيم       

 .اسالمی بميدان آمدند

 

در بيست و پنج بهمن ماه مردم با           
شعارهای مرگ بر خامنه ای،               

مبارک، بن علی، نوبت سيدعلی       "
به خيابان ها آمدند و                   "  است

انزجار خود را از اين نظام به                 
عکس های خامنه   .  نمايش گذاشتند 

اتفاقی که   .  ای را به آتش کشيدند        
افتاده است، اصالح طلبان                        
حکومتی طی اين دوره حاشيه ای       

مردم بيش از پيش به       .  تر شده اند   
. ماهيت اين جريان پی برده اند              
 –اگر پيش از اين جريان ملی                 

اسالمی و اصالح طلبان حکومتی      
در داخل و خارج کشور، می                  
کوشيدند که قرار گرفتن پشت                

بيرق 
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کروبی را بعنوان يک           -موسوی
تاکتيک به مردم قالب کنند، اين              
سياست ديگر رنگ باخته است و          
خود آنها هم متوجه شده اند که اين         

برخی .  سياست ديگر بردی ندارد      
از اين جريان خود به جنبش                      

 .سرنگونی پيوسته اند

 

در اين تحوالت سياسی و تعميق            
قطب بندی های سياسی درون                 
جنبش سرنگونی هم شرايط                      
سياسی داخلی و هم شرايط سياسی       

از يک سو   . منطقه موثر بوده است 
مردم به اين مساله پی برده اند که          

و ابزاری   "  تاکتيکی"توسل حتی     
به اصالح طلبان حکومتی اقدامی        
پوچ و بی حاصل است؛ از سوی           
ديگر تحوالت سياسی منطقه و               
دستاوردهای تاکنونی اين جنبش           

. ها به مردم قوت قلب داده است             
اسالمی ها    –از سوی ديگر ملی        

که راست و چپ به انقالب بد و               
بيراه می گفتند و هر بار که اين                
کلمه را به زبان می آوردند،                     
دهانشان را آب می کشيدند؛                      
جريانی که از مردم می خواست            

از آنها   !  دست به خشونت نزنند        
" ساختار شکنی  "می خواست که       

نکنند؛ اکنون که کشورهای منطقه       
يکی پس از ديگری برای به زير           
کشيدن نظام های حاکم به خيابان           

بار ديگر  "  انقالب"آمده اند، و لفظ     
بعنوان يک لفظی با بار مثبت و              
محبوب در رسانه ها مورد استفاده      
قرار می گيرد، بر قطار سوار                
شده اند، و رويشان نمی شود که             
انقالب را مترادف خشونت قرار          
دهند؛ جرئت نمی کنند انقالب را           

. مترادف خانمان براندازی بنامند       
لذا تاکتيک شان تاثير و برايی                  

. خود را از دست داده است                       
راستش بنظر من هاج و واج مانده        

 .اند که چکار کنند

 

اينها عوامل پيشروی جنبش توده          
های مردم برای سرنگونی رژيم          

اما اين جنبش بعلت     .  اسالمی است 
خفقان و اختناق شديدی که بمدت           

 

 ،مصافهای قديم: سال جديد
 ...مصافهای جديد 

سه دهه بر جامعه حاکم بوده              
. است، از تشکل محروم است         

احزاب سياسی در جامعه                    
جنبش برای      .  ممنوع هستند     

سرنگونی در مراحل اوليه می       
تواند بدون تشکل به ميدان بيايد      
و تدوام يابد، اما برای ايجاد               
تغيير و تحول بايد متشکل و              

بويژه بايد در نظر      .  متحد شود 
بگيريم که شرايط سياسی در            
ايران با کشورهای منطقه،                
بطور مثال، مصر و تونس                

لذا ايجاد تشکل     .  متفاوت است  
های توده ای بطور وسيع و               
گسترده يک رکن اساسی                    
پيروزی جنبش مردم برای                

مردم بايد      .  سرنگونی است     
وسيعا در شوراهای خود                    

 .متشکل شوند
 

بايد در هر کارخانه، محل کار،      
مدرسه و دانشگاه و در تمام               

. محالت شوراها را تشکيل داد      
اين شوراها بايد بر مبنای                    
مجمع عمومی منظم فعاليت              

مردم بايد در اين مجامع         .  کنند
عمومی درباره خواست هايشان    
و راه دستيابی به آن بحث و                
تبادل و نظر کنند و متحدانه               
روش های مبارزه را تعيين               

رژيم .  کنند و به پيش برند               
اسالمی بشدت از مردم متحد            

اگر به تاکتيک     .  هراسان است  
سرکوب آن دقت کرده باشيد،           
عموما می کوشد که تجمعات           
را پراکنده کند و پس ار تفرق            
به سراغ فعالين می رود،                    
دستگير و زندانی شان می کند         

. و مورد شکنجه قرار می دهد        
اگر مردم در شوراهايشان                 
متشکل شوند، سرکوب اين               
مردم متحد برای رژيم کار                

از .  بسيار پيچيده ای خواهد بود    
يک طرف مردم قدرت                         
بيشتری برای مبارزه کسب می     
کنند و از سوی ديگر سرکوب         
برای رژيم بسيار دشوار می            

  .شود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری        

١٩۵شماره   
طی اين مدت با هوشياری سياسی و        

. انقالبی کمونيستی عمل کرده است       
توانسته است موانع سياسی ای که             
جنبش های ارتجاعی در مقابل مردم      
می گذارند را شناسايی کند و به                   

خواست های  .  مقابله با آنها بلند شود     
مردم را بخوبی تشخيص داده و طی        
بيانيه هايی آنها را به روشنی                        

بيش از پيش با      .  فرموله کرده است   
. جنبش کارگری نزديک شده است          

کليه جريانات ارتجاعی، سازشکار        
و ضد مردمی را از راست تا چپ             

همين .  مورد نقد قرار داده است              
تعيين و اتخاذ سياست ها و سبک                
کار درست موجب رشد محبوبيت و       

 .نفوذ حزب شده است
 

حزب بايد بسيار   .  اما اين کافی نيست   
بيشتر از اين رشد کند و قدرت                     

بايد بتواند به حزب سياسی         .  بگيرد
بايد بتواند      .  کارگران بدل شود          

رهبران عملی کارگری، کارگران          
راديکال سوسياليست و رهبران                
پيشرو و چپ جنبش های اجتماعی          
ديگر، جنبش آزادی زن، جنبش                 
خالصی فرهنگی، جنبش عليه فقر و   

اين .  فالکت را به خود جذب کند              
يکی از ارکان اجرای پالتفرم حزب       
رهبر، حزب سازمانده است که                  
حزب از ابتدا در مقابل خود قرار              

 .داده است
 

همينجا از اين فرصت استفاده می             
کنم تا ضمن دعوت از کليه رهبران         
عملی کارگری و فعالين چپ و                    
کمونيست، آزاديخواه و برابری                 
طلب به پيوستن به حزب، به کليه              
اعضا و کادرهای حزب فراخوان            
دهم که برای رشد و قدرت گيری               
هر چه بيشتر حزب، پيام کنگره اول       

کمونيسم .  حزب، کوشا باشند               
کارگری تنها اميد مردم برای                       
دستيابی به يک جامعه آزاد، برابر و      

تنها اميد مردم برای          .  مرفه است   
 .صلح و آرامش و سعادت است

 

 اگر قدرت در            :يک دنيای بهتر       
دست حزب بود چه تغييراتی را                 

آيا اين    .  جامعه از سر ميگذراند           
تحوالت به سادگی ممکن اند؟                      

 ملزومات تحقق آن کدام است؟ 

 

 بايد براى تحقق         :سياوش دانشور  
اين اگر تالش کرد و به يک واقعيت         

. وسيع سياسى و جهانى تبديل شد        
راههاى قدرتگيرى بورژوازى           

يعنى نميتوانيم  .  براى ما باز نيست   
با کودتا و کمک ناتو و سازمان              

. سيا و بند و بست بقدرت برسيم            
وقتى که قدرت را گرفتيم در                    
حقيقت روى دوش نيرو و اردوى        
انقالبى و کارگرى بقدرت رسيديم      
و حکومت کارگرى اعالم کرده           

يک دولت انقالبى کارگرى         .  ايم
که از سرمايه در سطح سياسى              
خلع يد کرده است بايد کل ماشين           

. دولتى طبقه حاکم را درهم بکوبد       
ارتش و نيروهاى سرکوب و                  
جاسوسى و اطالعاتى و مافوق             
مردم را ملغى و براى برچيدن               
بقاياى آن و استقرار نظم انقالبى           

بايد نظم   .  بدون درنگ تالش کند      
آپارتايد جنسى را ملغى کرد و با           
بزير کشيدن چهارچوبهاى سياسى     
و حقوقى و قانونى نظام ضد زن           
و اعالم فرمان برابرى بيقيد و                

 براى فائق آمدن    ،شرط زن و مرد   
بر تبعيض براساس جنسيت گامى       

 ،اگر بدست ما باشد    .  بلند برداشت 
نظم اختناق و استبداد را برميچنيم       
و با استقرار آزادى بيقيد و شرط           

 ، احزاب و اجتماعات              ،سياسى
 لغو ديپلماسى        ،تشکل و تحزب       

 تضمين دخالت نيروى                ،سرى
انقالبى و جامعه در سهم گذارى           
در تعيين سرنوشت خويش از                 

 آزادى   ،طريق شوراهاى انقالبى     
و برابرى همگان را تضمين                   

 . ميکنيم

 

با پيروزى کارگرى کمونيستى در     
 -ايران تومار اختناق اسالمى                

ناسيوناليستى صد ساله        –شاهى   
برچيده ميشود و ايران بعنوان مهد      
پيشرفت و آزادى در قلب مردم              

ايران .  جهان جاى ميگيرد                
کشورى ميشود که ارتجاع و                   
تروريسم اسالمى را در مهد                    

قدرتش بزير    
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشيده و به جلوى صف مبارزه              
عليه مذهب و براى ايجاد جوامع           
آزاد و پيشرو و سکوالر پرتاب              

 ،اگر بدست ما باشد          .  شده است   
مردم و جامعه ايران در يک                     
رابطه انسانى و آزاد و برابر با               
جهان کنونى قرار ميگيرد و                     
الگوى آزادى در ايران به اميد                
جناح چپ جوامع غربى و کارگر         
صنعتى در هر گوشه جهان تبديل         

حکومت کارگرى در            .  ميشود
ايران با اتکا به ثروت و امکانات          
موجود ميتواند بالفاصله معيشت         
طبقه کارگر و همه مردم را در               

. استاندارد مناسبى تضمين کند              
ميتواند براى بى مسکنان مسکن           

 سالمتى را از قيد مالکيت         ،بسازد
و بازار رها کند و به حق همه                   

ميتواند بالفاصله        .  تبديل کند       
آموزش را حق همه بداند و کليه              
قيود تاکنونى براى ايجاد جامعه             

 منتقد و    ، با سواد   ، مطلع ،اى آزاد 
 . پر توقع را از سر راه بردارد

 

حکومت انقالبى کارگرى بايد بدوا      
قدرتش را تثبيت کند و در همين             
دوران بايد سنگ بناهاى جمهورى     
سوسياليستى و جامعه آزاد                         

دوره .  کمونيستى گذاشته شود           
تثبيت قدرت و خلع يد از طبقه                  
حاکم و پيشروى در آن برابر است       
با دوره اعمال آزادى و حقوق و             
ابراز وجود توده ميليونى کارگران     
و مردم در ابعاد وسيع و در تمام             

دولت انقالبى کارگرى         .  سطوح
واقعى ترين دولت و حکومت عليه      
تروريسم اسالمى و ميليتاريسم              

حکومت و جامعه اى که             .  است
منبع اساسى تروريسم را زمين              
کوبيده است نميتواند به قلدرى و            
تروريسم هوائى همسايه و ديگران     

اين دولت سخنگوى   .  گردن بگذارد 
بشريت متمدن براى رهائى از                
تروريسم و قلدرى ميليتاريستى در      

يک رکن   .  هر گوشه جهان است       
اساسى سياست خارجى دولت                
کارگرى متکى بر پرچمدارى                
اصل آزادى و برابرى انسانها و            
تبئين حقوق انسان قرن بيست و              

 

 ،مصافهای قديم: سال جديد
 ...مصافهای جديد 

يکمى به روايت سوسياليسم                        
 . کارگران است

 

دولت کارگرى براى دست بردن به       
مناسبات اقتصادى و طبقاتى موجود   
بايد پايه هايش را محکم و بالفاصله  
مبانى مادى استثمار و تبعيض و              
اختناق و جامعه طبقاتى را مورد             

اگر بدست ما باشد    .  هجوم قرار دهد  
نيازهاى مردم را يک به يک از                
زير سلطه و روابط بازار و خريد           
و فروش خارج ميکنيم و بعنوان              
بخشى از توليد مادى و غير مادى            
جامعه در اختيار خود جامعه                      

دنياى تاکنونى را با تمام       .  ميگذاريم
جالل و شوکت و پيشرفت و                        

. دستاوردهايش کارگران ساخته اند     
حکومت کارگرى مهمترين کارى         
که ميکند اينست که موانع سياسى و       
اقتصادى استفاده اشتراکى از کل            
اين نعمات را براى همگان رفع کند       
و جامعه را براساس رفع نيازهاى          

 . شهروندان آزاد سازمان ميدهند

 

همه اينها ممکن و عملى و                             
ساده است  .  ضرورى و مبرم است     

اگر قدرت ما بتواند بر قدرت                      
سخت است   .  بورژوازى غلبه کند     

اگر نتوانيم ملزومات و نيازهاى              
اين جنبش را در دوره کنونى پاسخ         

مهمترين کار ما تبديل اين            .  دهيم
افق به يک راه حل جذاب و عملى            
و آلترناتيو ميان کارگران و جامعه         

ز اين از حضور مستمر و            .  است
قدرتمند در صحنه هاى نبرد                       

. سياسى و طبقاتى تامين ميشود                
حضورى که باور به امکانپذيرى و       
مطلوبيت کمونيسم را براى جامعه        

ما بايد حزب و . تقويت و تسهيل کند
سازمان و ماتريال اساسى انقالب           
کارگرى را آماده و به مرکز اين               
جدال ببريم و براى يک پيروزى             

 . کمونيستى کارگرى تالش کنيم
 

اين ملزومات در سطوح مختلف اند      
اما نهايتا پراتيک انقالبى حزب و           
جنبش ما است که آينده را رقم                     

 *. ميزند

١٩۵شماره   

 

 کارگران صنايع نفت و گاز دريا ساحل
 

 ! دستمزدهای اسفند هم معوق شد

 

 نفر از کارگران شرکت صنايع           1000 بيش از       ،بنا به خبر دريافتى      
نفت و گاز دريا ساحل به همراه خانواده های محرومشان با جيب خالی              

تا چندی  .  و ناتوانی حتی برای تهيه نان شب به استقبال سال نو ميروند             
پيش کارفرما از پرداخت دستمزد ماههاى آذر و دی و بهمن کارگران               

مدير "  اخوان" نهايتا      ،به دنبال پيگيريهای کارگران        .  طفره ميرفت  
پايان سال و بخشی از دستمزدهای            شرکت مبلغ ناچيزی بابت عيدی       

 .  بطور مخدوش پرداخت کرد، آنهم  فقط به تعدادی از کارگران،معوق

 

در پی پرداخت بخش ناچيزی از دستمزدهای معوق آن هم به تعدادی                 
 ، اخوان و همدستانش پرداخت دستمزدهای اسفند ماه را             ،از کارگران 

که اين روزها بيش از هر زمان ديگری برای کارگران و خانواده                         
کارگران از اين     ! به سال آينده موکول نموده اند         ،هايشان ضروريست 

حجم سنگين و    .  وضعيت بويژه در آستانه سال نو بشدت عصبانى اند             
فشردگی کار، دورى از خانواده و زندگی شبانه روزی در کمپهای                      
بدون امکانات و غير بهداشتی، نپرداختن دستمزدها و نگرانی از جهت           
فقر و گرسنگی و محروميت خانواده ها، همه مزيد بر مشکالت                             

 . کارگران است

 

اخوان مدير شرکت که از پاسدار کميته چيهای آدمکش ديروز است                    
زبان هميشگيش با کارگران تهديد به اخراج و دروغ و عوامفريبی                      

کارفرماى پروژه های شرکت دريا ساحل قرارگاه خاتم االنبيا                .  است
هم اکنون تعدادی از فرماندهان          .  سپاه پاسداران حکومت اسالميست       

جانی و دزد سپاه پاسداران در همدستی با اخوان و شرکايش از قبل                      
استثمار وحشيانه کارگران ثروتهای نجومی و سرگيجه آوری به جيب             

 .ميزنند
 

 نفر کارگر قراردادی با               1000شرکت دريا ساحل با بيش از                       
 هزار تومانی    300قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای             

در مناطق عسلويه، خارک و گچساران مجری پروژه های لوله کشی                
 عصر و دفتر    6 صبح تا    6ساعت کار کارگران از     .  نفت و گاز ميباشد   

 . مرکزی شرکت در خيابان تخت طاوس تهران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ٢٠ – ١٣٨٩ اسفند ٢٩

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
 حال آنکه مسئله ،تفسير کرده اند

!بر سر تغيير آنست  
کارل مارکس                      



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگران پااليشگاههاى عسلويه          
درگير مبارزه برسر افزايش                   

بدنبال اعتصاب   .  دستمزدها هستند 
رانندگان ده فاز و همينطور                      

 ،اعتصاب در بخش مکانيکى                 
کارگران در قسمتها و                                   
پااليشگاههاى ديگر به اشکال                
مختلف اعتراض و اعتصاب براى     
انعقاد قراردادهاى مورد نظرشان       

 . را ادامه ميدهند

 

کارگران با برگزارى مجمع                    
عمومى و انتخاب نمايندگان موقت      
شرايط خود را با کارفرما و                      

. پيمانکاران در ميان ميگذارند              
سياست تهديد و اخراج و احضار          
نمايندگان کارگران به حراست              
توسط کارفرما و پيمانکاران براى      
عقب راندن کارگران شروع شده         

در صورتى که نمايندگان          .  است
منتخب اگر حرف و تصميم                      
کارگران در مجامع عمومى را              
پيش نبرند توسط کارگران                         

کارگران .  بالفاصله عوض ميشوند  
تاکنون بارها با نامه نگارى                      
خواستار مطالبات برحق شان شده      
بودند اما بدنبال نتيجه نگرفتن و             
پاسخ ندادن کارفرما به خواستهاى       
کارگران تصميم گرفتند وارد                  

 .اعتراض و اعتصاب شوند

 

 اسفند      ١٧اول صبح روز                       
بخشهائى از کارگران از خوابگاه        
بيرون آمده و در محوطه                             

بسرعت .  پااليشگاه تجمع کردند       
کارگران بخشهاى ديگر نيز به               

کارگران در تجمع    .  تجمع پيوستند 
شان دسته جمعى اعالم اعتصاب          
کردند و تصميم گرفتند براى                    
پيگيرى مطالباتشان به مقابل اداره      

کارگران با    .  کار عسلويه بروند      
ماشينها به سمت اداره کار حرکت       

نمايندگان کارگران در           .  کردند
مذاکره با اداره کار برسر                           
خواستهاى کارگران حضور                   

 

 اعتراض و اعتصاب براى افزايش دستمزد: عسلويه
 اجتماع کارگران مقابل اداره کار عسلويه

در همان موقع رئيس         .  داشتند
تعميرات ده فاز پااليشگاهها             

بدنبال اين  .  بميان کارگران آمد   
جلسه قرار شد شرکت جديد با          
نمايندگان کارگران صحبت کند     
و قرارداد جديد را به آنها                     

اعتصاب بدنبال    .  پيشنهاد کند   
 . اين مذاکره خاتمه يافت

 

 اسفند کارگران    ١٨روز جمعه    
از تحويل صبحانه امتناع کردند 
و نسبت به کيفيت صبحانه                  

بدنبال اين     .  اعتراض کردند    
اعتراض پيمانکار کيفيت                   

يکبار .  صبحانه را بهتر کرد         
ديگر کارگران به کيفيت بد غذا      
اعتراض کردند و از گرفتن              

نهايتا .  غذا امتناع کردند               
کارفرما ناچار شد غذا را بهبود      

 .دهد

 

کارگران در ادامه اعتراضات        
شان در غذا خورى اجتماع               

رانندگان سرويسها نيز     .  کردند
به تجمع و اعتراض کارگران          

. پيوستند و اعالم حمايت کردند     
اين اعتراضات براى بستن               
قرارداد جديد با شرکت                         

. پيمانکارى جديد پترو پى است     
 ١۵شرکت پيمانکار قبلى از             

. اسفند قراردادش تمام شده بود       
اما کارگران در اعتراض به             

 ،وضعيت معلق قراردادها                
خوابگاههاى شرکت مذکور را      
تخليه نکردند و تقريبا تاکنون           
هنوز خوابگاهها در اختيار               

همراه اين      .  کارگران است     
اعتراضات مرتبا نمايندگان              
کارگران توسط کارفرما و                

 . حراست تهديد ميشوند

 

 اسفند در پااليشگاه              ١٩در     
چهارم کارگران سرويس نسبت    
به حقوق و مطالبات معوق                 

١٩۵شماره   

اين .  اعتراض و اعتصاب کردند          
اعتصاب که در محيط کار صورت         
گرفت دو ساعت ادامه داشت و                   
کارفرما با وعده تحقق مطالبات                 

 . کارگران به اعتصاب خاتمه داد

 

 اسفند عيدى کارگران توسط       ٢٠در  
شرکت به حساب کارگران واريز             

کارگران قبلتر شکايتى در               .  شد
مورد قانونى نبودن قرارداد                          
پيمانکار و بى توجهى به مطالبات            

. کارگران به دادگسترى داده بودند          
تاکنون اما از مطالبات فقط عيدى را       

 . بحساب کارگران ريخته اند

 

 اسفند يکى از کارگران      ٢٢در روز   
. معترض توسط کارفرما اخراج شد      

قبال نيز يک کارگر ديگر را اخراج         
کارفرما با حربه اخراج    .  کرده بودند 

تالش کرد اعتراضات کارگران را         
 .سرکوب کند

 اسفند پااليشگاه پنجم در       ٢٣روز  
اعتراض به سياست اخراج وارد         

کارگران کارت     .  اعتراض شد    
ترددشان را به کارفرما تحويل              
دادند و دسته جمعى کار را ترک          

با اين اقدام کارگران                .  کردند
بالفاصله رئيس کل تعميرات ده           
فاز در محل اعتراض حضور               

کارگران اخراجى سرکار       .  يافت
 . برگشتند

 

 اسفند کارگران با                  ٢۵روز      
. پيمانکار سر ميز مذاکره نشستند       

نمايندگان کارگران سطوح مختلف    
حقوقها و تصميم مجمع عمومى            

جلسه .  را به کارفرما اعالم کردند     
اعتراضات .  بدون نتيجه تمام شد       

 . کارگران اما ادامه دارد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مارس ٢٢ - ١٣٩٠ فروردين ٢

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  
 

 ،زنده باد جنبش مجامع عمومى کارگران
!زنده باد شوراهاى کارگرى  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 عسلويه يکی از      :يک دنيای بهتر   
مراکز کليدی صنعتی در ايران              

. يک جزيره کارگری است      .  است
قبل از آنکه به نقش اعتراضات              
کارگری در اين مجتمع بپردازيم          
لطفا کمی در باره وضعيت کار و         
زندگی کارگران در عسلويه                    

مسائل ويژه کارگران           .  بگوئيد
 عسلويه کدام است؟ 

 

 عسلويه در            :سياوش دانشور     
 سال از يک روستاى      ١٢کمتر از   

متروک و بى اهميت به يک مرکز       
بزرگ صنعتى و بعبارتى                          

. تبديل شد "  پايتخت صنعتى ايران  "
 مثل   ،اما در اين پايتخت صنعتى         

 مردم بومى      ،هر جاى ديگر دنيا       
غريبه اند و از آلودگى هوا رنج              

 ، کارگران محروم اند                  ،ميرند
 و سرمايه و        ،طبيعت خشن است    

کارفرما حريص تر از هر جاى             
عسلويه جهنم واقعى روى        .  ديگر

 ۵٠ الى    ۴٠زمين است با گرماى       
 فاقد آب             ،درجه در تابستان            

آشاميدنى و آنجا که هست بشدت            
عسلويه براى کارگران           .  آلوده

 اردوئى که      ،اردوى بردگى است     
بايد سودهاى سرشار براى                       

کارگران در    .  سرمايه تامين کند      
کمپهائى زندگى ميکنند که توسط          
کارفرمايان و انواع شرکتهاى                

. متفرقه پيمانى بپا ميشوند                         
استاندارد اين کمپها هم تابعى از            

براى .  سود کارفرما است                 
دستشوئى رفتن و دوش گرفتن بعد       
از کار در اين شرايط بايد ساعتها          

اين يک اردوى   .  وقت صرف کنيد  
بردگى است که حتى يک                            

 فاقد   ،بيمارستان محدود هم ندارد       
دستگاههاى تنفسى و اوژانسى               
اوليه است که بويژه در موقع                    

. ضرورى اند      "  حوادث کار      "
تصوير کارفرمايان و دولت از              
اين منطقه همان تصوير برده                  

کارگر در چشم     .  داران قديم است    
 ، حق ندارد          ،اينها بشر نيست          

 

 

 جنبش مجمع عمومى کارگرى
 

 گفتگو با سياوش دانشور پيرامون اعتراضات کارگران

 ،زندگى و آسايش الزم ندارد           
 و فقط بايد جان          ،حقوق ندارد  

مدتى کار   .  بکند و مطيع باشد      
کردن در اين منطقه مترادف            
است با مبتال شدن به بيماريهاى  

 روده اى و            ، پوستى   ،تنفسى
 ،شرايط سخت کار            .  غيره

 زندگى      ،دورى از خانواده           
 گرمى هوا و فقدان       ،اردوگاهى

 باعث شده که   ،کمترين امکانات 
اعتياد بيشتر از هر جا شيوع            

در اين منطقه همدم         .  پيدا کند  
انسان کارکن لوله آهنى و                    
فوالدى و آتش و دود و خاک             

و گاهى انفجار و حوادث     .  است
دهشتناک که جان چندين کارگر    

 . را ميگيرد

 

سالطين هم روساى شرکتهاى        
 روساى سپاه پاسداران       ،پيمانى

و انواع اوباش حکومتى از                
جناح هاى مختلف اند و تا دوره  
اى البته شرکتهاى نفتى و                    
تاسيساتى غير ايرانى و                        

شرکتهائى .  اروپائى و آسيائى      
که تابع هيچ قانونى و حتى                  
قانون ارتجاعى کار خود رژيم       

اينجا قرار بوده   .  اسالمى نيستند 
بهشت سرمايه دارى ايران                

آخر اينجا منطقه آزاد            .  شود
قرار بود         .  تجارى است        

حکومت ايران از اين دريچه            
خود را به دست و پاى اقتصاد          
جهان امروز متصل کند و                  
نمونه اى از بهترين تسهيالت          
سرمايه اى و قانونى براى                  

عنوان .  سرمايه ها ايجاد کند         
اسم رمز  "  منطقه آزاد تجارى   "

اردوى بردگى مدرن سرمايه           
شايد باورش سخت   .  دارى است 

باشد اما در اين منطقه مهم                  
صنعتى بزرگ که توليد گاز و         

 معضل   ،انرژى را بعهده دارد      
 آب لوله   ،جدى برق وجود دارد   

 و براى گاز       ،کشى کيميا است    
. مصرفى لوله کشى نشده است      

١٩۵شماره   

يعنى کارگرى که در کمپ زندگى            
نميکند و به شهر ميرود از بدوى                
ترين امکانات محروم است در                   
حاليکه خودش توليد کننده انرژى             
براى ايران و صادر کننده گاز براى       

. منطقه و کشورهاى جهان است                
عسلويه سمبل تناقض توليد سرمايه         

. دارى با رفاه انسان توليد کننده است 
عسلويه پيشرفته ترين مدل سرمايه         

. دارى اسالمى در ايران است                     
کارگران عليه اين بردگى مطلق                

 .تالش و مبارزه ميکنند

 

 بنظرتان نقش و         :يک دنيای بهتر     
جايگاه اعتراضات کارگری در                 
عسلويه در کل جنبش کارگری                   
چيست؟ آيا کارگران عسلويه همان          
نقشی را دارند که کارگران نفت در         

 داشتند؟ اين کارگران                ۵٧سال      
 تاکنون چه پيروزيهايی داشته اند؟ 

 

 عسلويه دستکم         :سياوش دانشور    
يکى از چند مرکز مهم و متمرکز              
کارگرى ايران است با اين اختالف          
که قرار بوده اينجا الگوى اقتصاد             

. آزاد و آزادى عمل سرمايه ها باشد        
قرار بوده مدلى باشد براى بقيه                    

امرى که با توجه به                     .  صنايع
موقعيت کل حکومت اسالمى و                  
معضالت اش شکست خورد و                   
بويژه بدنبال تشديد تحريمهاى                     
اقتصادى بسيارى از فازها نيمه                 
کاره رها شدند و شرکتهاى مربوطه       
يکى پس از ديگرى محل را ترک             

اهميت عسلويه در دوره هاى     .  کردند
در دوره اى که      .  مختلف فرق دارد   

 ،فازها و پااليشگاهها ساخته ميشدند      
هنوز نيروى کار اين مرکز صنعتى        

عمدا کارگران ساختمانى   .  موقت بود 
بعدتر .  و تاسيساتى و البته فنى بودند      

که پااليشگاهها راه افتاد و مسئله                
توليد و برنامه چرخه توليد مقرر شد       

 نيروى  ،و مشکالت فنى پايه رفع شد  
کار در محل را کارگران عمدتا                  

. متخصص و فنى تشکيل ميدهند               

عسلويه هنوز جاى شرکت نفت و        
گاز سابق را نگرفته اما يکى از            
مراکز مهم توليد انرژى است و             
توليد و صدور مواد و مشتقات               

نکته .  نفتى را بدوش ميکشد               
اينست که اين مراکز کليدى                      
جايگاه مهمى در اقتصاد ايران ايفا    
ميکنند و تحرک مهم کارگرى در        
آنها روى سياست سراسرى تاثير        

 . تعيين کننده دارد

 

کارگران عسلويه عليه اين شرايط      
غير انسانى بکرات اعتصاب                 

مشکالت عديده اى را از         .  کردند
مسائلى که ويژه        .  سر گذراندند   

دوران شکلگيرى اين مرکز                    
 مديون سياستهاى راست      ،صنعتى

شرکتهاى پيمانى و سياست تفرقه        
 و بعضا مديون ناآگاهى                  ،ملى

کارگران پيمانى و عمدتا روستائى     
بعد از    .  و غير متخصص بود          

 ،گذشت دوران کودکى عسلويه            
مسائل جاى واقعى خود را پيدا               

هم ترکيب کارگران              .  کردند
عوض شد و هم نيازهاى سرمايه         
و توليد به کارگران متخصص               

مبارزه برسر   .  وابستگى پيدا کرد    
وضعيت زندگى اعم از داشتن آب       

 ، توالت             ، دوش             ،آشاميدنى
 وضع کمپها و    ، مسکن ،غذاخورى
 زمان کار و زمان               ،خوابگاهها

 پرداخت           ،مرخصى ماهيانه          
حقوقها و سطح دستمزدها از                   

. مسائل هميشگى اين مرکز بودند       
در مواردى کارگران توانستند              

 درصد    ۴٠ و        ٣٠دستمزدهاى    
اضافه دريافت کنند و اعتصابات         
کارگران در موارد متعددى براى       
خواستهاى بزرگ و کوچک به             

اعتراضات .  نتيجه رسيده است        
يکماه اخير در اين مرکز عمدتا             
برسر افزايش دستمزد و انعقاد              
قراردادهاى دستمزد با شرکت              
پيمانى جديد در اين مجتمع                        

صنعتى 
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .   است
 

اعتراضات کارگرى در عسلويه          
مانند هر جاى ديگر تالشى براى          
اعاده حرمت و حقوق کارگران             

آنچه اهميت و تاثير اين               .  است
 ،اعتراضات را دو چندان ميکند           

سنتهاى مبارزاتى اى است که                 
کارگران بدست ميگيرند و                        
تاثيرات ديرپاترى در وحدت و              

امروز چتر  .  روحيه کارگران دارد  
اختناق نميگذارد آنطور که بايد و          
شايد تجارب مبارزات کارگرى            
بطور دقيق و متمرکز در ميان                
کارگران و فعالين کارگرى                      

اما اين مانع نيست       .  بررسى شود  
 هر خانواده   ،که هر فعال کارگرى    

 بنوعى در جريان قرار         ،کارگرى
نگيرد که کارگران در هر مرکز           

 از   ،صنعتى چه ابتکاراتى داشتند      
 و به   ،چه سياستهائى اجتناب کردند   

تاثيرات اين    .  چه نتايجى رسيدند     
مبارزات روى پيشروى جنبش              

. کارگرى ايران قطعى است                    
همانطور که تاثيرات يک سنت              
ضد کارگرى و يا يک سنت                      
محافظه کار و قانونگرا به سهم              
خود مخرب است و وحدت                        
کارگران را مورد تهاجم قرار                 

اهميت اعتراضات عسلويه    .  ميدهد
حتى در نتيجه بالفصل مطالبات           

 هر چند که همين       ،کارگران نيست 
نتايج تاکنون به تحکيم اتحاد و                 

 ،تشکل کارگران کمک کرده است      
اهميت اين اعتراضات ماندگارتر        

بار ديگر در ابعاد وسيع             .  است
کارگران به سنتهاى ديرينه عمل           

اين .  مستقيم کارگرى دست ميبرند     
يعنى نقد اجتماعى ديگر سنتهاى           
مبارزاتى که تاکنون در اتحاد و             
تشکل طبقه کارگر و حتى در                   
پاسخ به مطالبات رفاهى و                         
روزمره کارگران تاثير جدى اى          

طبقه کارگر ايران از       .  نداشته اند  
اين دريچه از مبارزات متحدانه و        
پر شور کارگران عسلويه درس            

 . ميگيرد

 

 اعتراضات      :يک دنيای بهتر            

 

جنبش مجمع عمومى 
 ...کارگرى 

کارگری در عسلويه از                        
ويژگيهای خاصی برخوردار         

نقش و جايگاه جنبش            .  است
مجمع عمومی و شوراهای                
کارگری در عسلويه چيست؟           
اين تالشها چه درسهايی برای         
ساير بخشهای طبقه کارگر                
دارد؟ چگونه اين تجربيات را         
ميتوان به ساير مراکز کليدی           

 گسترش داد؟

 

در عسلويه    :  سياوش دانشور   
مانند بيشتر مراکز کارگرى             

 کارگران انواع روشها         ،ايران
را براى احقاق حقوشان بکار          

در کنار هر              .  گرفته اند      
اعتصاب و اعتراض در                     

 همواره عده اى    ،سالهاى گذشته 
مشغول نامه نگارى براى                  
جناب کارفرما و کارچاق                   
کنهاى سرمايه در اداره کار و         

بعضا امضا جمع     .  غيره بودند  
شده و کارهاى از اين دست کم         

اما .  صورت نگرفته است            
پروسه نامه نگارى از يکسو و        
سر دوانيدن از سوى ديگر                 
نتيجه اى نداده و لذا کارگران           
بطور عينى راهى ندارند جز           
اينکه به نيروى واقعى و                      

يعنى به  .  متحدشان متکى شوند   
قدرت مجمع عمومى شان                  
متکى شوند که هر کارگر در           
پااليشگاه خود را در موقعيت          
دفاع از منافع خود و هم طبقه            

اين سنتى ريشه    .  ايهايش ميبيند 
دار در جنبش بين المللى طبقه          
کارگر است و در ايران نيز               

در .  قديمى و شناخته شده است      
شورائى   –سنت مجمع عمومى     

اصل بر اين است که کارگران        
به منافع واحدشان تاکيد کنند و         
بر همين اساس وحدت شان را         
تامين و تضمين کنند و اين                  
اراده و اتحاد را بميدان                          

در سنت عمل مستقيم       .  بياورند
کارگرى هر کارگر همواره             
تصميم گيرنده است و در دفاع         
از منافعش حضور مستمر                 

اگر هم کارگرانى به             .  دارد

١٩۵شماره   
 ،نمايندگى کل کارگران سخن بگويند    

صرفا تصميمات مجمع عمومى را          
بازتاب ميدهد و برخالف                                
بورکراتهاى اتحاديه اى حق و                     

کارگر اگر   .  قدرت ويژه اى ندارند      
 اگر اعتصاب را           ،رضايت ميدهد   

 اگر پاى قراردادى را       ،خاتمه ميدهد 
 خودش تصميم                 ،امضا ميکند        

يعنى نمايندگان کارگران        .  ميگيرد
اگر موافق تصميم و پيشنهادى از              

 ناچارند آن   ،جانب کارفرما هم باشند   
را به راى کارگران در مجمع                      

 . عمومى بگذارند

 

شايد خوانندگان اين نشريه يادشان            
باشد که در دو سه سال گذشته                       
چندين شوراى کارگرى در کوره             
پزخانه ها در زمان انعقاد قراردادها       

کارگران در اين مراکز به     .  ايجاد شد 
" شورا"نادرست به جمع نمايندگان        

ميگفتند و البته بدرست در مجمع               
عمومى شان تصميم ميگرفتند که              

اما .  شورا چه بکند و چه نکند                   
بمجرد اينکه يکى از اين نمايندگان           
در مذاکراتى با کارفرماها و مقامات      
استان برخالف سخن کارگران پس         

 کارگران در جاهاى ديگر           ،نشست
از نمايندگان منتخب شان و به                      

اين .  خلع يد کردند " شورا"اصطالح  
مسئله هر چند خام و اوليه است اما            

اينجا .  در نوع خود جالب است                
برخالف نگرش سنديکاليستى و                
اتحاديه اى که تعدادى نماينده به                  
شاخص تشکل کارگرى و سياستها          
و ادبيات و همه چيزش تبديل                        

 – در سنت مجمع عمومى           ،ميشوند
شورائى اين نيروى جمعى و تعقل            
جمعى و راديکاليسم جمعى است که        
تعيين ميکند نماينده کارگرى چه                
مشخصاتى داشته باشد و دامنه                    

 . اختياراتش تا کجا باشد

 

و باالخره بايد تاکيد کرد که تجربه            
شورائى ويژه    –سنت مجمع عمومى    

عسلويه نيست بلکه در بسيارى از            
مراکز کارگرى ايران و بويژه در            

 ظرف    ،اعتصابات مهم و بزرگ          
. اعتراض توده کارگران بوده است        

در عسلويه اما کارگران بر اين                   
اساس براى تحقق منافع واحد شان           

 متحدانه     ،يعنى افزايش دستمزدها        
در اينجا مجامع            .  بميدان آمدند     

 ،عمومى کارگران تصميم ميگيرد          
راى به اعتصاب يا خاتمه اعتصاب        

.  اعتصاب و مذاکره ميکند           ،ميدهد

نمايندگان کارگران در اين سنت           
موقتى و در هر مجمع قابل عزل          
اند و همواره بايد تصميم جمع                 
کارگران را منتقل کنند و هر                   
تصميم و پذيرش پيشنهادى را از          
طرف کارفرماها به راى                           

در عسلويه ما     .  کارگران بگذارند  
با حضور متحد کارگران يک                
مجموعه بزرگ صنعتى در قالب        
سنت مجمع عمومى کارگرى                 

کارگران در       .  روبرو هستيم      
شرايط وخيمى که دارند براى                
دفاع از حرمت و حقوق شان                   

اين اتحاد و اراده     .  متحد القول اند   
عمومى تنها وقتى مادى ميشود که      
همه کارگران بتوانند براى آن                

عسلويه بار ديگر         .  تالش کنند    
نشان داد که مجمع عمومى                       

 ، در دسترس ترين                ،کاراترين
عملى ترين و موثرترين ظرفى             
است که اتحاد و يگانگى کارگران       
را مستمرا تضمين ميکند و بميدان      

فعالين کارگرى همه جا     .  مى آورد 
بايد به تجربيات و سنتهاى                         
مبارزاتى و روشها و تاکتيک ها          
بدقت توجه و نتايج را بررسى                

به نظر من الگوى مبارزه           .  کنند
کارگران عسلويه الگوئى است که      
ضرورى است در همه مراکز               
کارگرى بوسعت در پيش گرفته           

 .  شود

 

 يک رکن            :يک دنيای بهتر           
تبليغات جريانات سنديکاليست در      
جنبش کارگری ممکن و مقدور             
بودن سنديکا در مقايسه با جنبش          
مجمع عمومی و شوراهای                       

تجربيات جنبش    .  کارگری است   
مجمع عمومی در همين شرايط             
سياه چه کارنامه ای را در اين                
رابطه نشان ميدهد؟ جوانب متعدد       
تاکيد حزب بر جنبش مجامع                    

 عمومی از چه روست؟ 

 

 خوب معلوم         :سياوش دانشور    
. نيست"  مقدور"شده است که             

چون همان سنديکا را هم که از               
قانون اساسى و جناحى از                         
حکومت حمايت سياسى ميکند را        

وانگهى بحث   .  هم تحمل نميکنند     
آستانه تحمل           "در مورد                     

بحث برسر    .  نيست"  بورژوازى
سنتهاى مبارزاتى مختلف است که     
راههاى متمايزى را در مقابل                

کارگران 
١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

برخالف اين نوع دو          .  ميگذارند
قطبى هاى کاذب که در بحث                    

 من  ،شورا و سنديکا مطرح ميشود    
نظرم اينست که سنتهاى مبارزاتى      

. ريشه دار همواره وجود دارند             
وجود نگرش سنديکاليستى يا                  
شورائى الزاما تابعى از وجود                

. يک سنديکا يا يک شورا نيست            
اين سنتها چه در دوره اختناق و              
چه در دوره انقالبى هستند و به              
عناوين مختلف در اعتراض                    

. کارگران خود را بيان ميکنند                
چون اين سنتهاى مبارزاتى گوشه        
اى از نفوذ گرايشات اجتماعى و           
جنبشهاى سياسى و طبقاتى در                

. ميان جامعه و کارگران هستند             
استدالل "  مقدور بودن   "استدالل    

سست و غير عينى اى است و                  
هدف سياسى اش بسيج کارگران           
زير يک سنت محافظه کار و قالب       
زدن مبارزه کارگر در مرزهاى           
اين نظام بطور کلى و بازى در               
چهارچوب قوانين بورژوازى               
براى دست يافتن به تشکل                          
کارگرى و برخى از حقوق برحق        

با اينحال          .  کارگران است         
 بويژه در       ،سنديکاليستهاى عزيز   

 نميتوانند کارنامه قابل  ،اين اوضاع 
حتى .  قبولى به کارگران ارائه کنند    

بعضا با مجمع عمومى مخالفت              
در واقع يک تمايل                   .  ميکنند

سنديکاليستى راست خود را در             
تقابل با خط مشى و سنت مجمع              

رگه .  شورائى ميبيند     -عمومى    
ديگرى که به اين زمختى با مجمع        

 استداللش  ،عمومى مخالفت نميکند  
اينست که مجمع عمومى در وقت         
اعتصاب حتما پيش مى آيد و                    

مجمع عمومى    " اما      ،خوب است  
و نبايد بجاى تشکل     "  تشکل نيست 

و .  کارگرى در نظر گرفته شود          
وقتى از تشکل کارگرى ميپرسيد          

 !فورا ميگويد سنديکا

  

وقتى داريم راجع به تشکل                         
 در واقع      ،کارگرى حرف ميزنيم     

درجه سازمانيابى  داريم در مورد      
 حرف ميزنيم   و قدرت طبقه کارگر    

و نه ظواهر ادارى و بورکراتيک        

 

جنبش مجمع عمومى 
 ...کارگرى 
داريم در مورد اين              .  تشکل

حرف ميزنيم که کارگران به            
اتکا تشکل شان توانسته اند اين       
درجه اتحاد را ميان خود ايجاد        
کنند و با اتکا به دخالتگرى                 
مستمرشان توانسته اند اين                 
درجه عقب نشينى را به                        
کارفرما و سرمايه داران                    

يک وجه و بنياد        .  تحميل کنند  
اساسى تشکل کارگرى                         
خصوصيتى است که افراد                

 يعنى  ،ذينفع در تشکل مربوطه    
آحاد کارگران يک مرکز                    

 دارند و آن چيزى جز       ،صنعتى
قدرتى نيست که کارگران                   
ميتوانند در هر لحظه بميدان             

اين قدرت اگر حين            .  بکشند
اعتصاب و يا تجمع خيابانى              

 ،بيشتر خود را نشان ميدهد               
دقيقا به اين دليل است که در              
اين نقطه توده کارگران نيروى       
واحد و قدرت واحد و منافع                
واحدشان را حس ميکنند و با            
اتکا به آن جلو سرمايه داران            

اتفاقا وقتى کارگر      .  مى ايستند  
تشکل اسمى هم دارد و                          
نمايندگانش مشغول رتق و فتق       

 چنين قدرتى بيان      ،امور هستند 
اگر اين سيستم        .  مادى ندارد   

مرتبا به مجمع عمومى و توده         
 کارگر   ،کارگران متکى نباشد     

قدرتى ندارد و الى بورکراسى       
کارگر وقتى     .  منزوى ميشود    

قدرت خويش را حس ميکند که       
آن قدرت بطوى مادى در                    
ميدان باشد و برآيند تصميم                

 ، هر چه باشد     ،جمعى کارگران 
در غير  .  قطبنماى حرکت باشد   

اينصورت کارگر چه عالقه اى     
دارد که صرفا در قلمرو حقوق       
و قانون صاحب تشکل باشد اما      
در قلمرو واقعى نيرويش                    
ماديت پيدا نکند؟ بسيار واضح        
است که حتى شکل فرمال و              
حقوقى و قانونى برسميت                   
شناسى حقوق و تشکل                           

اما .  کارگرى بسيار مهم است       
اينجا بحث برسر اين اهميت و         

 ،تفاوت بود و نبود آن نيست              
بحث برسر محتواى واقعى               

١٩۵شماره   
تشکل و قدرتى است که به توده                   

 . طبقه کارگر ميدهد

 

مجمع عمومى تشکل است چون بيان   
قدرتى از طبقه در مقطعى از                        
مبارزه و جدال کارگر با سرمايه               

مجمع عمومى تشکل         .  دار است    
است چون اتحاد کارگر را معنى                
ميکند و توده طبقه را نمايندگى                    

مجمع عمومى تشکل است          .  ميکند
 تصميم    ،چون قدرت اراده جمعى          

 انتخاب      ، تاکتيک جمعى          ،جمعى
. جمعى کارگران را نمايندگى ميکند      

مجمع عمومى تشکل است چون                 
اتفاقا اشکال بورکراتيک و فرمال            
تشکل کمتر در آن معنى پيدا ميکند           
و عمل مستقيم کارگرى و شکل                  
واقعى و مادى تشکل بيشتر و به                 
بهترين وجهى ميتواند در آن                         

  .نمايندگى شود

 

مجمع " مدافعان نظريه               ،وانگهى
 على القاعده    ،"عمومى تشکل نيست   

بايد شوراى کارگرى را بعنوان                 
شورا .  تشکل قبول داشته باشند              

چيزى جز مجمع عمومى دائر                     
شورا چيزى جز بميدان              .  نيست

آوردن اراده جمعى کارگران از                 
رکن .  طريق مجمع عمومى نيست        

اساسى و پايه اى و معرفه هر سنت          
بدون .  شورائى مجمع عمومى است      

مجمع عمومى شورا ميتواند به                   
 ضد کارگرى     ،اشکالى بورکراتيک  

. و ضد طبقه کارگر تغيير شکل دهد       
آن مکانيسمى که کارگر در شورا             

 يعنى     ،ميتواند اعمال قدرت کند             
 تصميم   ،انتخاب کند و انتخاب شود        

 ،بگيرد و يا تصميمى را لغو کند                
گزارش بدهد و گزارش بگيرد و               

اين .   مجمع عمومى است             ،غيره
مجمع عمومى است که اصل                        
برابرى را ميان آحاد عضو تشکل            

 ،کارگرى تامين ميکند و استمرار آن     
يعنى حضور مستمر کارگران از             

 مکانيسمى     ،طريق مجمع عمومى        
براى حاکم کردن اصل برابرى و             
تقابل با بورکراسى و قدرت مافوق          

مجمع عمومى تشکل است           .  است
چون پايه هر تشکل واقعى کارگرى        
و منشا قدرت و اتحاد طبقه و                         
مرکزى براى بررسى تصميمات و         
بميدان آوردن اراده توده طبقه                     
کارگر براى اجراى سياستها و يا               

 .لغو آنست

ما همواره براين نکته تاکيد کرديم           

که نبايد اين توهم را داشت که در          
البالى قوانين و تعهدات دولتها به       
سازمان جهانى کار و يا امکانات         
قانون ارتجاعى کار دنبال تشکل          

اين گرايش که       .  کارگرى گشت   
البته در ايران ضعيف است وجود       

سنديکاليسم راست عمال          .  دارد
وجود تشکل را به عروج جناحى         
از حکومت و حمايت آنها گره                

قرار است چراغ اين نوع        .  ميزند
تشکل را حکومتيها روشن کنند و        
البته وظيفه سران اين سنديکاهها         
هم اينست که مانع اعتراض و                
تحرک کارگرى و بويژه تحرک          

. راديکالهاى جنبش کارگرى شوند    
اين افق تماما شکست خورده است      
و بويژه در ايران پايه مادى                      

 .ندارد
  

اما جناح چپ تر اين سنديکاليسم          
که برتشکل مستقل کارگرى                    

 و بخش عمده آن            ،اصرار دارد  
شورا و ايجاد شوراها را ويژه                

 معتقد است      ،دوره انقالبى ميداند     
که مجمع عمومى تشکل نيست و          

. لذا کارگران نبايد دنبال آن بروند       
بنظر من اين گرايش راست است         
که امکان و دامنه تشکل کارگرى        
را در تناسب قواى کنونى درک            

درکى سياه و سفيد از              .  نميکند
از آنجا که نه سنديکا      .  تشکل دارد 

و نه شورا را حکومت تحمل                   
 و دستکم تجريه عينى دو         ،نميکند

سنديکاى واحد و هفت تپه جلوى          
 لذا به روشهاى        ،چشم همه است    

ولونتاريستى و فرقه اى و غير               
عده اى از   .  کارگرى رو مى آورد   

 ،هسته هاى مخفى حرف ميزنند           
عده اى از شوراى مخفى و برخى       
از کميته هاى و نهادهاى مخفى و         

جهت .  اخيرا سنديکاهاى مخفى        
 عليرغم         ،عمومى اين خط                 

 اينست که تشکل به             ،تفاوتهايش
شکل علنى ممکن نيست و يا                    

. اختناق نميگذارد ايجاد شود                  
همينطور تالش براى ايجاد تشکل      
را نميخواهد به بهانه اختناق                    

با مجمع عمومى هم      .  بايگانى کند 
موافق نيست و روى خوش به آن          

تنها راهى که ميماند    .  نشان نميدهد 
اينست که بايد هسته مخفى درست       

تشکل "کرد و براى ايجاد                          
 !تالش کرد" کارگرى

  

در دنياى واقعى اما اين تالشها با          
١٣صفحه سنت مبارزه      
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. کارگرى در تناقضى عميق قرار دارد              
اگر بحث برسر تشکل توده اى طبقه                      

 هسته مخفى و شوراى مخفى      ،کارگر است 
و غيره صرفا بهانه اى براى تسليم شدن             

کارگر .  است"  نميشود"به اختناق و اعالم      
 تشکل توده اى امر         ،علنى مبارزه ميکند    

طبقه کارگر است و توسط طبقه کارگر               
 نه توسط عده اى به                        ،ايجاد ميشود    

اين .  نمايندگى کارگران و براى کارگران       
داستان همان موتور کوچک و موتور                  
بزرگ است که اينبار به شکلى جديد و با            

اين .  پسوند کارگر خود را احيا کرده است       
ربطى به مبارزه واقعى و روزمره                         
کارگران ندارد و با سنت هاى واقعى                    

 . مبارزه کارگرى بيگانه است

 

مجمع عمومى شکل مقدور و ممکن تشکل       
برپائى .  کارگرى در اختناق سياسى است       
 نه ثبت    ،مجمع عمومى نه اجازه ميخواهد      

 نه انتخابات ميخواهد و نه                      ،ميخواهد
کارگران هر وقت تشخيص دهند         .  هيچى

 ، صحن کارخانه     ،در سالن نهار خورى        
 در     ،موقع ورود و خروج شيفت ها                     

 داخل سالن   ، مقال درب ورودى   ،پارکينگ
اين مجمع    .  توليد و غيره جمع ميشوند            

عمومى و تجمع طبيعى و اعتراض دسته           
واضح است که اين    .  جمعى کارگران است  

شکل مجمع عمومى با مجامع عمومى اى          
که توسط کارگران يک مرکز صنعتى در         
شرايط و تناسب قواى بازترى برپا ميشود        

در اين شکل دوم خود تشکل           .  فرق دارد  
کارگرى تحميل شده و مجمع عمومى يک         
بروز اين تحميل و تناسب قواى جديد                    

 .است

 

از نظر ما تناسب قوا خود يک موضوع              
کارگران کمونيست نه منتظر     .  تغيير است 

 نه چشم به      ،بهتر شدن تناسب قوا ميمانند       
کسى و جريانى در باال و سازمان جهانى           

 و نه تسليم اختناق سياسى        ،کار دوخته اند   
بلکه راسا براى تغيير اين                     .  ميشوند

وجود يک جنبش     .  وضعيت تالش ميکنند    
مجمع عمومى در مراکز مهم کارگرى                
يعنى وجود بالقوه دهها شوراى کارگرى و       
عروج يک جنبش راديکال و توده اى                   

مجمع عمومى تشکل مقدور            .  کارگرى
امروز و رکن اساسى تشکلهاى واقعى                

 *. فرداست

 

جنبش مجمع 
 ...عمومى کارگرى 
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 رژيم جمهوری اسالمی 
 !زندانيان قزل حصار را به گلوله بست

 

 ١٠ زندان قزل حصار به اعدام       ٣ و ٢ رژيم اسالمی اعتراض زندانيان بند       ،بنا به گزارشات منتشر شده    
در اين اقدام جنايتکارانه دهها تن از زندانيان کشته و              .  تن از هم بندان خود را وحشيانه سرکوب کرد           

 . زخمی شدند

 

نزديک به سه هزار تن از زندانيان با               .   محل نگهداری زندانيان محکوم به اعدام است              ٣ و     ٢بند   
اعتراض خود توانستند درب برخی از بندها را شکسته و خود را به محوطه اصلی زندان رسانده و                            

 ".اعدام بايد متوقف شود: "زندانيان فرياد ميزدند. دست به يک اعتراض و اعتصاب گسترده بزنند

 

رژيم اسالمی با استقرار نيروهای گارد ضد شورش خود به سرکوب اعتراض اين زندانيان پرداخت و                  
برخی گزارشات حاکی از اين است که عالوه بر کشته شدن چندين تن از                       .  به سوی آنها آتش گشود       

 تن مورد اصابت گلوله های نيروی امنيتی رژيم اسالمی قرار گرفته و                           ١۵٠زندانيان نزديک به       
 .جراحات سنگينی به آنها وارد شده است

 

اعتراض .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين اقدام وحشيانه رژيم اسالمی را قويا محکوم ميکند                                
اعدام قتل عمد دولتی و يک جنايت           .  زندانيان به احکام شنيع و ضد انسانی اعدام حق مسلم آنهاست                  

بساط .  رژيم اسالمی رژيم بيش از صد و بيست هزار اعدام است            .  آشکار و هدفمند رژيم اسالمی است      
 !اعدام را تنها با سرنگونی رژيم اسالمی ميتوان برچيد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اعالم ميکند که در فردای سرنگونی رژيم اسالمی مجازات شنيع اعدام                    
و حبس ابد را غير قانونی اعالم کرده و تمامی سران رژيم اسالمی را به جرم جنايت عليه مردم ايران                      

 .در فردای سرنگونی محاکمه خواهد کرد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٩ اسفند ٢۵ – ٢٠١١ مارس ١۶

 

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند، 

.منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  
 

 

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



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مارس مراسمی در    18روز جمعه   
گراميداشت رفقای جانباخته گردان    
شوان در جنگ نابرابر با رژيم              
اسالمی و جانباختگان فاجعه                   

 بدعوت حزب       1366حلبچه در       
اتحاد کمونيسم کارگری و نسرين         
رمضانعلی، عضو دفتر سياسی            
حزب و بازمانده گردان شوان و            
شاهد عينی فاجعه حلبچه، در شهر       

 .آمستردام برگزار شد

  

مراسم با خوش آمدگويی جمال               
ارژنگ دبير تشکيالت هلند و                 
مجيد پستانچی، عضو کميته                    

. مرکزی حزب به حضار آغاز شد     
جمال ارژنگ صحبت کوتاهی در       
مورد خانه های حزبی در شهر              
آمستردام که هم اکنون ماهی يکبار      
برگزار می شود و دعوت عموم            
به شرکت در اين جلسات ارائه               

سپس مجيد پستانچی از آذر        .  کرد
ماجدی دعوت کرد که مختصری         
در مورد نقش کمونيسم کارگری           
در مبارزه نظامی در کردستان              

 .صحبت کند

 

آذر ماجدی نيز به حضار خوش             
آمد گفت و از آنها برای شرکت               
در گراميداشت اين رفقای                          

او به اين      .  کمونيست تشکر کرد     
مساله اشاره کرد که رفقای                        
جانباخته گردان شوان کمونيست          
بودند و برای آزادی، برابری و             
حکومت کارگری و سوسياليسم            

او گفت که اين     .  مبارزه می کردند  
رفقا به جنبش ما تعلق دارند و ما            
نبايد اجازه دهيم که جريانات                    
ناسيوناليست کرد و جريانات                  
مختلف باند سياهی قومپرست از          
مبارزه اين رفقای مبارز به نفع              
اهداف سياه و ضد انسانی خود                

ما به اين رفقا       .  سوء استفاده کنند    
اين دين را داريم که از سابقه آنها           

آذر .  و آرمانهای آنها دفاع کنيم            
ماجدی در ادامه همچنين به نقش           
منصور حکمت در نقد جنبش                  
نظامی ناسيوناليستی و تعيين                   

 

 گراميداشت رفقای جانباخته گردان شوان در هلند
 !اين رفقا برای آزادی، برابری و کمونيسم مبارزه می کردند

استراتژی کمونيستی مبارزه           
 .نظامی سخن گفت

 

سپس آذر ماجدی در معرفی             
: نسرين رمضانعلی چنين گفت      

نسرين رمضانعلی يک                        
کمونيست برجسته و يک                    

سرنوشت .  مبارز انقالبی است    
نسرين انسان را بياد اسطوره           
های تاريخی مبارزاتی می                

وی در ادامه گفت که          .  اندازد
يکبار برای توصيف و معرفی        
نسرين به يکی از فعالين حقوق       
زن فرانسوی در يک کنفرانس       

نسرين "بين المللی گفته که                
برای جنبش کمونيستی همان           
جايگاهی را دارد که ژاندارک        

 ".در تاريخ فرانسه دارا است

 

آنگاه نسرين رمضانعلی در              
. پشت پوديوم قرار گرفت                  

حضور نسرين رمضانعلی با          
استقبال بسيار حضار روبرو           

نسرين در سخنانی پر              .  شد
احساس از رفقای گردان شوان       

ياد تک تک آنها را     .  سخن گفت 
با گرمی و عاطفه ای عميق               

از شب حادثه       .  گرامی داشت   
از همبستگی      .  صحبت کرد     

عميقی که تا آخرين لحظه ميان       
از .  تک تک آنها وجود داشت        

کسانی که در آخرين لحظه                 
زنده باد          "حيات شعار                   

از .  سر دادند      "  سوسياليسم
انسان های جوان و بعضا                    
نوجوانی که با شور و احساس         
بسيار خود را برای مقابله با              
رژيم اسالمی آماده می کردند          
و در عين حال اميد به نجات را 
تا آخرين لحظات از دست نداده      

از خشونت وحشيانه          .  بودند
سپاه رژيم و از شيادی و کثافت       
جريانات ناسيوناليست کرد               

. کردستان عراق صحبت کرد        
از فاجعه حلبچه و صحنه های         
دردناک سکوت و مرگ در              

نسرين .  اين شهر صحبت کرد      
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رمضانعلی دو رژيم اسالمی و                   
عراق را در اين فاجعه دلخراش                 

نسرين با      .  شديدا محکوم کرد           
روشنی خاصی از نقشی که احزاب        
ناسيوناليست کردستان عراق در اين      
فجايع ايفاء کردند صحبت کرد؛ از           
اينکه اينها چگونه پس از بمباران             
شيمايی حلبچه به خانه های مردم              
می رفتند و وسايل آنها را به غارت          
برده و در بازارهای مرزی بفروش        

 .می رساندند

  

سخنان نسرين کليه حضار را بشدت       
سالن در  .  تحت تاثير قرار داده بود       

يک سکوت کامل فرو رفته بود و              
سخنان نسرين رمضانعلی را با درد        

شجاعت اين   .  و احساس می بلعيد        
زن کمونيست همه را به تحسين                  

نسرين بارها ضمن     .  برانگيخته بود  
صحبت بسختی می کوشيد تا                        

اين سخنان   .  بعضش را فرو خورد      
پر احساس توانست گوشه ای از اين        
فاجعه دهشتناک تاريخ ايران و                   
عراق و جنبش کمونيستی و                           
ناسيوناليستی کرد را بشکلی زنده             

 .بازگو کند

  

نسرين گفت که به اين رفقا و به                    
خانواده های آنها دين سنگينی                      
احساس می کند تا از نام آنها و از               

او بارها تاکيد   .  آرمانهايشان دفاع کند  
کرد و با حکايت مثال های زنده                  
توضيح داد که اين رفقا برای                        
کمونيسم و سوسياليسم مبارزه می            
کردند و نه برای فدراليسم و                          

سخنان .  خودمختاری يا کردايتی         
نسرين رمضانعلی با استقبال گرم            

 .حضار روبرو شد

 

در بخش پايانی يکی از شرکت                   
کنندگان در جلسه بنام ليال به                          
عضويت حزب درآمد و آذر ماجدی       
به او يک نسخه از برنامه يک                     

پرسش .  دنيای بهتر را تقديم کرد            
هايی طرح شد که توسط نسرين                 

. رمضانعلی به آنها پاسخ گفته شد             

در پايان سيروان قادری، عضو           
دفتر سياسی حزب نيز سخنانی را       
در گراميداشت رفقای جانباخته            
مطرح کرد و گفت که ما در                      
 .مقابل ناسيوناليسم خواهيم ايستاد

  

پس از ختم جلسه، مجيد پستانچی         
حضار را به شرکت در فعاليت             
های حزب و دفتر دفاع از حقوق          

در .  پناهندگی حزب دعوت کرد        
اين جلسه پس از فراخوان آذر                
ماجدی برای کمک مالی به حزب       

 يورو کمک مالی جمع        115مبلغ  
ميز کتاب حزب که          .  آوری شد   

نشريات برای يک دنيای بهتر،             
جزوات حزبی و مجموعه آثار              
منصور حکمت را عرضه می              
کرد مورد استقبال حضار قرار             

عکس هايی از اين مراسم      .  گرفت
بر روی سايت حزب قابل مشاهده       
است و بزودی سخنرانی های اين       
کنفرانس نيز بر روی سايت قابل         

مراسم .  دسترسی خواهد بود            
گراميداشتی برای رفقای گردان          

 آوريل در شهر            2شوان روز        
گوتنبرگ سوئد با شرکت نسرين         

. رمضانعلی برگزار خواهد شد           
تمام دوستداران اين رفقا را به                
شرکت در اين مراسم گراميداشت      

 .دعوت می کنيم

 

 -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 تشکيالت هلند

 2011مارس   22



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مارس کنفرانسی             20يکشنبه       
انقالبات خاورميانه  "اينترنتی با تم    

توسط "  و تاثير آن بر حقوق زنان       
اتحاد آزادی آمريکا سازمان داده          

اين کنفرانس همزمان در    .  شده بود 
پخش می    "  راديو دنيای غرب      "
پانزده فعال حقوق زن از               .  شد

کشورهای مختلف در اين                           
کنفرانس .  کنفرانس شرکت داشتند    

در سه پانل، بخش پرسش و پاسخ         
و نظردهی پانليست ها بمدت سه           

 .ساعت ادامه داشت

 

آذر ماجدی در سخنان خود به چند        
او در   .  مساله اساسی اشاره کرد       

ابتدای صحبت در رابطه با                       
توصيفی که ساير شرکت کنندگان        
و سازماندهندگان کنفرانس از                
خاورميانه و آفريقای شمالی                     

کشورها يا جوامع                "بعنوان        
ارائه می دادند، گفت که       "  مسلمان

من اين جوامع را مسلمان نمی                 
من با معرفی يا توصيف يک      .  نامم

جامعه با مذهبی که اکثريت آن                
خود را به آن متعلق می دانند،                  

اين عمل تالش برای    .  کامال مخالفم 
ايجاد جوامع سکوالر، جوامعی که     
در آن مذهب از دولت، سيستم                 
قانونگذاری، آموزش و پرورش و      
هويت فردی، جدا است، بسيار               

. مشکل تر و پيچيده تر می سازد           
مذهب بايد به امر شخصی و                     
خصوصی افراد وشهروندان بدل        

 .شود

 

در ادامه او گفت که تمام مذاهب،           
لذا .  منجمله اسالم، زن ستيز اند          

سکوالريسم يک پيش شرط                      
سياسی دستيابی به آزادی زن و              

سپس .  برابری زن و مرد است           
آذر ماجدی در مورد حجاب،                   
اسالم سياسی و اسالم صحبت                 

او گفت که حجاب هم سمبل         .  کرد
. و هم ابزار انقياد زنان است                    

بعالوه در دهه های اخير به يمن             
قدرت يابی اسالم سياسی در                     
منطقه و در سطح جهانی حجاب            
يک هويت و بعد سياسی نيز پيدا            

 

 آذر ماجدی در کنفرانس
 "انقالبات خاورميانه و تاثير آن بر حقوق زنان"

برخی زنان جوان     .  کرده است  
حجاب بسر می کنند، بدون                
اينکه ظاهرا از جانب دولت يا         
خانواده هايشان تحت فشار                

نکته ای که    (قرار داشته باشند      
توسط برخی پانليست ها به آن         

اين حجاب نه بدليل     ).  اشاره شد 
اعتقادات مذهبی، بلکه بداليل          

. سياسی انتخاب شده است                  
عکس العمل سياسی به اقدامات     
و سياست های دول غربی به            
سرکردگی آمريکا و همچنين           
دولت اسرائيل اين زنان جوان         
را به سر کردن حجاب کشانده         

از آنجا که بعلت اختناق        .  است
و ديکتاتوری های حاکم در               
منطقه هر گونه ابراز و بيان             
سياسی پيشرو از مردم گرفته          
شده است، آنها با توسل به اين           

دشمن دشمن     "حکم عاميانه          
در "  من، دوست من است              

مقابله با آمريکا و اسرائيل به            
اين .  اسالم سياسی گرويده اند       

 .يک تراژدی است

  

 سپتامبر ما شاهد      11بويژه از    
حمله نظامی   .  اين روند هستيم    

به عراق، حمله اسرائيل به                
لبنان و باالخره حمله اسرائيل          
به نوار غزه در سال گذشته                
خشم بسياری را در ميان مردم        

و اين  .  منطقه ايجاد کرده است     
مساله منجر به قدرت گيری              

راه .  اسالم سياسی شده است         
مبارزه با اين شرايط در منطقه       

. دارای دو رکن اساسی است           
سرنگونی رژيم اسالمی در              
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ايران و حل مساله فلسطين، ايجاد             
دو دولت متساوی الحقوق، اسالم              
سياسی را در منطقه حاشيه ای                    

 .خواهد کرد

 

در برخورد به صحبت های برخی          
از پانليست ها که در نگرانی از                  
قدرت گيری اسالميست ها در                     
منطقه و بطور مشخص اخوان                   
المسلمين، تلويحا از وضع موجود و       
ممانعت از تحوالت سياسی در                   
منطقه دفاع می کردند، آذر ماجدی          
گفت که اين يک موضع بسيار                     

زنان نمی توانند         .  نادرست است    
تحت ديکتاتوری های موجود به                

مبارک يا بن   .  حقوق خود دست يابند   
علی نمی توانند برای زنان آزادی             

کما اينکه دولت های                 .  بياورند
موجود در تونس و مصر هم قادر              

چرا که  .  به انجام چنين تحولی نيستند 
راس نظام را برده اند ولی نظام                  

. کامال دست نخورده باقی مانده است     
در مصر ارتش که همواره دست در       
دست ديکتاتورها بر کشور حکومت      

کرده است اکنون دولت را بدست              
اين رژيم نميتواند          .  گرفته است    

در ادامه  .  حقوق زنان را متحقق کند     
آذر ماجدی گفت که شرايط کنونی            

مردم .  بسيار هيجان انگيز است            
منطقه خواهان آزادی، برابری و              

زنان کامال در اين            .  رفاه هستند   
شرايط ذينفعند و در چنين جامعه ای        
قادر خواهند بود به آزادی و برابری       

 .دست يابند

 

در برخورد به نظرات برخی                 
پانليست ها که ادعا می کردند،              
مذاهب با يکديگر متفاوتند و                    
فرضا مسيحيت ضد زن نيست، يا       
مذهب يهود اصالح شده است و            
تلويحا فقط اسالم را يک مذهب             
زن ستيز می ناميدند تا جاييکه               
حتی يکی از پانليست ها اعالم               

فقط مذهب اسالم است که           :  کرد
تجاوز را تشويق و توصيه ميکند،      
آذر ماجدی بر اين نکته تاکيد کرد        
که تمام مذاهب زن ستيزاند و                  
تجاوز را بعنوان ابزاری برای              
تنبيه و تشويق مورد استفاده قرار         

سپس او گفت که اين           .  می دهند  
کامال نادرست است که تجاوز را         
به يک مذهب، ايدئولوژی يا                    

تا زمانی  .  جامعه معين نسبت دهيم   
که جامعه تحت حاکميت                             
ايدئولوژی زن ستيز و مردساالر        

. است، تجاوز وجود خواهد داشت     
به آمريکا نگاه کنيد که هر سه                 
دقيقه يک زن مورد تجاوز قرار           

يا به استفاده از تجاوز        .  می گيرد 
در جنگ های نظامی، بطور                  

 .نمونه آفريقا نگاه کنيد

 

ويديوی سخنرانی آذر ماجدی در       
 :لينک زير قابل دسترسی است

http://www.youtube.com/
watch?v=4FFdSQ0MdO4 

 

کل کنفرانس در اين لينک قابل              
 :شنيدن است

http://
www.blogtalkradio.com/
WesternWordRadio 

 

 سازمان آزادی زن

 2001مارس   23

حمله .   سپتامبر ما شاهد اين روند هستيم            11بويژه از     
نظامی به عراق، حمله اسرائيل به لبنان و باالخره حمله            
اسرائيل به نوار غزه در سال گذشته خشم بسياری را در            

و اين مساله منجر به     . ميان مردم منطقه ايجاد کرده است 
راه مبارزه با اين     .  قدرت گيری اسالم سياسی شده است       

سرنگونی .  شرايط در منطقه دارای دو رکن اساسی است        
رژيم اسالمی در ايران و حل مساله فلسطين، ايجاد دو                 
دولت متساوی الحقوق، اسالم سياسی را در منطقه                       

 .حاشيه ای خواهد کرد



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١٩۵شماره    

١٠صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 کمونيسم کارگرى
نقدى از  .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است                    

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و                .  زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                     
برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان                         

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده                       .  در رابطه با توليد و مالکيت است        
اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان          .  پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست باشد              

فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق                                       
پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر                      .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد            

  .اجتماعى است -برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى . وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل                                 
اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد                .  انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                               

 . مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
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