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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 
 "جهاد اقتصادى"

 و جنبش نپرداختن قبضها 
 

اوضاع بحرانى حکومت اسالمى هر روز به سمت                       
از نظر سياسى    .  وخامت بيشتر و فلج کشنده سير ميکند          

حکومت انسجامش را از دست داده و بدنبال حذف اطالح        
 اردوى راست تر حکومت بشدت        ،طلبان طرفدار خمينى  

دیگر فقط در بيرون     "  فتنه"کابوس  .  به جان هم افتاده اند     
سرنگونى نيست که نظام       "  خطر"فقط   .  حکومت نيست  

"،اسالمى را تهدید ميکند      دارد به شناسنامه طيف      "  فتنه 
از اصالح طلبى دربارى              .  تبدیل ميشود    "  خودیها"

طرفدار خمينى قاتل تا امراى سپاه که وعده خونریزى                 
 هر  ،ميدهند و دولتى که روى دریاى خون خوابيده است            

! اند"  فتنه"کدام بنوعى و از جانب باندهاى دیگر عامل              
ما فعال به ظرائف جنگ قدرت و جنگ بقاى نظام                            
نميپردازیم و هر ادعا و پروپاگاند این و آن را محور                      

اما .  تعریف روندهاى پایه اى سياست ایران نميکنيم                   
" فتنه"حکومتى که هر روز به هر پاره تن خودش                          

 ،همدیگر ميکنند "  از ریشه درآوردن  "ميگوید و تهدید به      
این .  دور نيست که اسحله هایشان را به هم نشانه روند                

حکومت عمال نابود شده و الشه اى است که باید جارو                  
 . شود

 

اعالم کرده " سال جهاد اقتصادى"خامنه اى سال جدید را  
اعالم کرده  "  سال صرفه جوئى  "او سال گذشته را      .  است
این کلمات را الزم نيست زیاد زیر نور قرار داد تا               .  بود

این .  مضمون دست راستى آنرا عليه کارگران شناخت             
عبارات فشرده سياستى است که قرار است طى آن                         
ميليونها کارگر و خانواده هایشان به مسلخ سرمایه در                  
اردوهاى بردگى بروند تا براى نظام بحران زده سود                    

تلمبار کنند و حکومت آنها به                        

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول ماه مه
 ! نه به سرمايه دارى

  !يک دنياى بهتر ممکن است

 

 آيا حجاب بايد ممنوع شود؟
 تحليلی از حجاب و جايگاه آن

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                 

٢صفحه   

 گفتگو با مريم کوشا 
 دبير کميته خارج کشور حزب

 ١١صفحه 

ا   ،احمد بابائى   -زنگها براى که بصدار درمياد      ،در صفحات ديگر   خرى     - اول مه روز م ف
ه حسن خان                         ،جواهرى ع ل ران ق ارگ کى از ک ه       ، گفتگوى کامران پایدار با ی ان ت  - در آس

د         ،کوروش سميعى  ن ل زارشى از       ، گزارشى از اعتراض عليه ریاضت اقتصادى در ه  گ
 ... و ، اطالعيه حزب در مورد جنایت در کمپ اشرف،تظاهرات عليه راسيسم در سوئد

 ول ماه مها
  سياست ما،ويژگيهای جهان معاصر

 گفتگو با هيات دائر حزب

 يادداشت سردبير،

  ،"منشور سرنگونی"
 !تالشی برای اتحاد چپ و راست

 ١٣على جوادى                                                صفحه 

 

 اعتراضات و اعتصابات کارگران عسلويه



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زعامت خامنه اى به رویشان                  
قبلتر آخوند جنتى و         .  گلوله بزند  

امثالهم در بحث سياست حذف                 
سوبسيدها مردم را به سفت کردن         
کمربندها و تحمل دوره اى                        

. ریاضت کشى دعوت کرده بودند      
زبان هر چقدر آخوندى و اسالمى        

 اما ماهيت طبقاتى این                    ،بشود
سياستها بحدى روشن است که                

سرمایه .  نيازى به توضيح ندارد        
داران و حکومتهایشان همه جاى          
جهان به یک زبان با کارگران                

 .سخن ميگویند

 

اما چه کسانى باید صرفه جوئى             
کنند و چه کسانى باید شمشير                   

بر فرق   "  جهاد اقتصادى  "خونين   
شان فرود آید؟ اوباش پاسدار و               

 اطالعاتى ها؟ آخوندها و        ،بسيجى
دستگاه مذهب؟ حضرات اتاق                
بازرگانى تهران؟ روساى باندهاى     
قاچاق و سران واردات انحصارى      
کاالها؟ خانواده هاى حکومتى که         
دست شان به منابع ميلياردى                    
وصل است؟ سرمایه داران و                  
صاحبان و سهامداران شرکتها و          

 قرار      ،کمپانيهاى بزرگ؟ خير          
است کارگران صرفه جوئى کنند         

" امت جهاد اسالمى سرمایه    "و به   
در !  شرم آور است     .  تبدیل شوند  

مملکتى که کارگر یک سوم تا یک       
پنجم خط فقر رسمى و اعالم شده           
دستمزد ميگيرد و همواره همان            
دستمزد هم در گرو و معوق                      

 بيمارى و بيکارى و                         ،است
محروميت از آموزش و سالمتى و      
فراغت سهم شان است و از بوق            
سگ تا آخر شب جان ميکنند و                

 باید براى بقاى       ،هنوز گرسنه اند    
" جهاد"حکومت اسالمى سرمایه        

یعنى به زبان آدميزاد چند           !  کنند
برابر بيشتر به فقر و فالکت رانده        
 . شوند و خانواده هایشان نابود شود

 

اما این توقع بویژه در دوران                    
خيزشهاى توده اى براى بزیر                 
کشيدن دیکتاتورها و حکومتهاى          

 و      ،مبتنى بر فقر و اختناق                      

 

 "جهاد اقتصادى"
 ...و جنبش نپرداختن قبضها 

همينطور در دوره اى که                    
بحران حکومت اسالمى به اوج     

این .   بيجا است      ،رسيده است   
سخنان خامنه اى پشيزى براى        

همان .  مردم ارزش ندارد            
پاسخى که دیگر فرمایشات               
ملوکانه اش گرفتند مشمول این       

خامنه اى   .  یکى هم خواهد شد      
بهتر است بجاى کپى سياستهاى     
خونين سرمایه داران و بانک          

 ،جهانى با روایت اسالمى                 
مرگ بر خامنه   "فکرى به حال    

مرگ بر جمهورى        "و    "  اى
کسى که امروز   .  بکند"  اسالمى

و فردایش نامعلوم است                        
. نميتواند از این ژست ها بگيرد     

کارگران در اول مه باید توى           
دهن خامنه اى بزنند و سياست        

یعنى بردگى   "  جهاد اقتصادى  "
مطلق سرمایه را با سياست               
انقالب براى آزادى و برابرى         

 سياست انقالب                 ،و رفاه        
اقتصادى در نظام استثمارگر          

 . سرمایه دارى جواب بدهند

 

وانگهى براى حکومتى که خود     
معترف به خطر فروپاشى                 
اقتصادى شده و نتایج بحران            
عميق اقتصادى و بروز آن                
دارد در سقوط و ورشکستگى         
بانکهایش بدليل ناتوانى مردم          
در پرداخت بدهى ها خود را             

 حکومتى که به          ،نشان ميدهد   
گزارش بهداشتى بانک جهانى       

 در انتظار یک     ٢٠١١در سال    
بيسابقه و      "  رکود تورمى     "

جهاد " سياست      ،استثنائى است  
نوشدارو بعد از           "  اقتصادى

مرگ سهراب هم نيست بلکه            
کبریت زدن به انبار باروت              

مثال کارگران و مردم          .  است
محروم اگر زیر بار جهاد                   
اسالمى خامنه اى نروند                      
حکومت چه کارى از دستش            
ساخته است؟ آیا همين امروز           
ميتواند با جنبش نپرداختن                  
قبض هاى گاز مقابله کند؟ آیا            
مردم را از گاز و برق و آب و          
مایحتاج شان محروم خواهد             

١٩٨شماره   
کرد؟ آیا اگر اینکار را کرد مردم               
خانه شان مى نشينند و ميگویند                   

 ؟ !متشکریم

 

همانطور که پيش بينى ميکردیم در         
مقابل موج گرانى مردم ناچارند                 

 مردم نميتوانند هزینه    ،اعتراض کنند 
ها را براساس قيمتهاى جدید                         

 مقاومتى بتدریج عمومى         ،بپردازند
شکل ميگيرد و حتى طرح رژیم را          

امروز این     .  به شکست ميشکاند        
جنبش به اندازه کافى وسعت یافته و         
سران حکومت هم رسما اعالم                    
ميکنند در مقابل نپرداختن قبض ها          
توسط مردم کارى از دست شان                 

این جنبش در صورت    .  ساخته نيست 
عدم پس گرفتن طرح حذف                           
سوبسيدها با توجه به گرانى سرسام        
آور بسرعت توده اى و همه گير                 
خواهد شد و منشا انواع شورش و             
اعتراض عليه فقر و گرانى در                    
ایران و بمصاف کشيدن حکومت             
ارتجاعى و ضد کارگرى سرمایه             

 . اسالمى خواهد شد

 

حکومت اسالمى در بن بست                       
العالج و بحران عميق همه جانبه            
اش گرفتار است و مسائلى مانند                 

 بحران اقتصادى       ،تحریم اقتصادى   
 و رویدادهاى     ،جهان سرمایه دارى    

انقالبى در منطقه خاورميانه و                    
 ، تضعيف اسالم سياسى   ،شمال آفریقا 

و معضالت بين المللى حکومت           
این بحران قدیمى و مزمن را به             
آستانه انفجار اجتماعى کشانده              

هشدارهاى فوق خطرناک      .  است
در باره اقتصاد ایران و صد                     
پارگى حکومت و مردمى عميقا           

 ماتریال این انفجار را           ،ناراضى
نيروها و       .  فراهم کرده اند             

 چه    ،جریانات بورژوازى ایران      
 در   ،حکومتى و چه اپوزیسيونى       

جوهر با حرفها و سياستهاى                    
اینها .  خامنه اى اختالفى ندارد           

باالخره نميتوانند از اسالف                     
اما دسته   .  جهانى شان جلو بزنند      

جمعى ميتوانند مطمئن باشند که            
کارگران زیر بار سياست                         

و "  جهاد اقتصادى     "ارتجاعى      
 .بردگى مطلق نميروند

 

پاسخ کل این اوضاع دست جنبش        
. کمونيستى طبقه کارگر است                

وقت آنست طبقه کارگر آگاهانه به      
ميدان جنگ برسر قدرت سياسى         

در مقابل سياست فقر و               .  شود
فالکت و ریاضت کشى اقتصادى        

 ،و سرکوب سياسى سرمایه داران     
کارگران باید آلترناتيو                                 

. سوسياليستى شان را قرار دهند          
کارگران !  سرمایه دارى باید برود   

ميتوانند جامعه اى آزاد و برابر و        
این !  مرفه براى همگان برپا کنند      
 ! *امرى ضرورى و ممکن است

 

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

!تبديل ميشود  
 منصور حکمت



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نظام سرمایه دارى در بحران                 
نه فقط نشانه     .  عميقى بسر ميبرد    

اى از بهبود و تخفيف جدى بحران       
بچشم نميخورد بلکه بر دامنه                   
کشورهاى سرمایه دارى که با                
فروپاشى اقتصادى مواجهه اند              

این واقعيت بيش از    .  افزوده ميشود 
هر چيز نشاندهنده ورشکستگی            
سيستم سرمایه داری در تامين                
نيازهای اوليه زندگی توده های             

امواج .  عظيم مردم محروم است        
انقالبى در کشورهاى خاورميانه و     
شمال آفریقا و اعتراض توده اى            
عليه فقر و بيکارى و فساد و                     

 یک نتيجه بحران                ،دیکتاتورى
اقتصادى جهان سرمایه دارى و            
واکنش طبقه کارگر و توده های             

. مردم محروم به این بحران است        
سرمایه دارى در تماميت خود با            
بحران اقتصادى و بى اعتبارى              

کارنامه این   .  توده اى روبروست    
نظام با سازماندهى برده وار                    

 سرکوب      ،استثمار کار مزدى           
 ، فقر و بيکارى      ، تبعيض  ،سياسى

 ،جنگ و قتل عامهاى فجيع                       
 و ضدیت     ،تروریسم و ميليتاریسم    

با آرمان و تالش بشریت کارگر             
 . براى رهائى عجين است

 

در مقابل بحران عميق سرمایه               
 راه حل بورژوازى      ،دارى جهانى 

در تمام کشورها سياست ریاضت        
 تعدیل نيروى کار و               ،اقتصادى

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول ماه مه
  

 !           نه به سرمايه دارى
 !           يک دنياى بهتر ممکن است

 تشدید استثمار        ،بيکار سازى   
 ،بخش شاغل طبقه کارگر                  

 و   ،کاهش و انجماد دستمزدها       
سياست .  تحميل فقر بيشتر است   

حکومتهاى سرمایه دارى                  
اینست که هزینه بحران را                 
روى دوش طبقه کارگر                       

متقابال کارگران اعالم   .  بگذارند
کرده اند که هزینه بحران                    

. سرمایه را نميپردازند                        
کارگران در ابعاد ميليونى در          
فرانسه و یونان و آمریکا و                 
پرتقال و انگلستان و دیگر                  
کشورهاى اروپائى عليه این            
وضعيت اعتراض و مقاومت          

کارگران در کشورهاى   .  ميکنند
خاروميانه و شمال آفریقا هم             

. ماهيتا خواست مشترکى دارند     
کارگران در این کشورها از             
فقر و بيحقوقى و سرکوب                   
دیکتاتوریهاى سرمایه به تنگ       

در ایران جمهورى       .  آمده اند   
اسالمى در عميق ترین بحران        

. حکومتى دست و پا ميزند                 
یورش بورژوازى اسالمى به         
معيشت طبقه کارگر و تشدید            

 رویاروئى توده     ،گرانى و فقر    
اى کارگران و محرومان با               
حکومت اسالمى را بيش از              
پيش در چشم انداز قرار داده             

 . است

 

 یکبار دیگر    ٢٠١١اول ماه مه     

١٩٨شماره   

روز اعالم بى اعتبارى نظام                        
سرمایه دارى و روز اعتراض طبقه      
کارگر به نظام بردگى مزدى در                

کارگران در    .  سراسر جهان است      
این اوضاع باید در مقابل راه حلهاى       
طبقات حاکم و اپوزیسيون                              

 راه حل کارگرى و                   ،بورژوائى
در .  رهائيبخش خود را قرار دهند          

نظام سرمایه    :  اول مه اعالم کنيم         
داری و حکومت هایش باید                           

قاطعانه اعالم  !  گورشان را گم کنند     
کنيم ما کارگران که هر روز                         
چرخهاى این دنيا را بحرکت در مى       

!  خود ميتوانيم آنرا اداره کنيم      ،آوریم
ما کارگران ميتوانيم جامعه اى                   
بسازیم که هر کس به اعتبار انسان           
بودن از کليه مواهب زندگی                         
اجتماعى که حاصل کار و تالش                
جمعى ماست بهره مند شود و به                 
اندازه توانش در رفع نيازمندیهای            

جامعه ای فارغ از       .  همگان بکوشد  
 ، طبقات و تفاوتهاى طبقاتی    ،استثمار

جامعه ای عاری از هر گونه                        
یک جامعه آزاد   .  تبعيض و نابرابری  

 !  کمونيستی
 

در اول مه امسال همراه با                               
اعتراضات و خيزشهاى توده اى در       

 باید بيش از هر     ،گوشه و کنار جهان   
زمان بر اتحاد انترناسيوناليستى و           
بر اهداف و منافع واحد و جهانى                

باید با     .  طبقه کارگر تاکيد کرد             
قاطعيت از تالش طبقه کارگر در              

همه جاى جهان عليه فقر و اختناق   
و براى آزادى و برابرى و رفاه             

باید صداى کارگران      .  دفاع کرد  
مصر و ایران و فرانسه و یونان            
و کره و ترکيه و همه جا با سرود          
انترناسيونال درهم آميزد و نداى          

اول مه   .  رهائى بشریت سر دهد       
سنت جنبش بين المللى کمونيستى        

اول مه روز     .  طبقه کارگر است    
اول .  صاحبان واقعى این دنيا است 

را گرامى ميداریم چون کارگر و         
جنبش سوسياليستى اش تکيه گاه          

بدون .  انسانى جامعه امروز است     
اعتراض کارگرى و بدون انتقاد          

 سرمایه         ،کمونيستى کارگرى        
دارى یک بربریت تمام عيار را           

 .در مقابل بشریت ميگذارد

 

پرچم !  کارگران جهان متحد شوید    
انقالب کارگرى را برافرازید و            
در نبرد جهانى عليه سرمایه                    
سنگرها را یکى بعد از دیگرى              

ما کارگران در این           !  فتح کنيد   
جدال چيزى جز زنجيرهایمان              

 اما   ،براى از دست دادن نداریم           
 ! جهانى را بدست خواهيم آورد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 ٢٠١١ آوریل ١٢ – ١٣٩٠ فروردین ٢٣

 

! زنده باد شوراهاى کارگرى،زنده باد جنبش مجامع عمومى  
! در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکي شويد! کارگران

 مجمع عمومى تجمع طبيعى کارگران و ظرف اعمال اراده 
!مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

با تصویب ممنوعيت برقع و نقاب        
در امکان عمومی در فرانسه،                
یکبار دیگر مساله حجاب، آزادی         
مذهب و پوشش، حقوق مدنی و              

و تبعيض   )  الئيسيته(سکوالریسم   
عليه یک محيط اجتماعی معين،            
محيط مسلمان، در صدر اخبار و          
مسائل بحث برانگيز اجتماعی               

مساله حجاب    .  قرار گرفته است      
بویژه در دهه اخير بعنوان یک               
مساله حاد در جوامع غربی                      

چند سال پيش     .  مطرح بوده است    
در انگلستان دختری که حجاب              
کامل از سر تا پا می پوشيد                         
مدرسه ای را که حجاب کامل را           
ممنوع کرده بود به دادگاه کشاند؛          
در هلند چند سال پيش دولت مساله       
ممنوعيت برقع را طرح کرد؛ در         
بلژیک پارلمان ممنوعيت برقع را      
به تصویب رساند، اما بحران                  
دولتی عمال اجرای آنرا بتعویق             

 .انداخت
  

هر بار که دولتی تمایل خود به                
ممنوعيت حجاب را در شکل یا              
فرمی طرح می کند، اسالميست            
ها و برخی سازمان های مدافع               
آزادی مذهب و حقوق مدنی بحث         
حول این مباحث را در رسانه ها            
 .و جراید کشوری مطرح می کنند

  

اسالميست ها و برخی سازمان              
های حقوق بشر اعالم می کنند که        
جامعه باصطالح مسلمان از واقعه      
تروریستی یازده سپتامبر مورد             
تبعيض و حمالت راسيستی قرار         

بر همين مبنا استدالل     .  گرفته است 
می کنند که تالش برای ممنوعيت        
برقع و نقاب تعرض به آزادی                 
های فردی و حمله راسيستی                    

. دیگری به جامعه مسلمان است            
برای روشن شدن صحت و سقم             
این ادعاها باید این مسائل را مورد      
تحليل و بررسی عميق تر قرار              

 .داد
 

بنظر من دفاع مطلق از پوشش               

 

 آيا حجاب بايد ممنوع شود؟
 تحليلی از حجاب و جايگاه آن

 

 آذر ماجدی

حجاب، یعنی در هر شکل و              
فرم آن و در هر شرایطی،                  
بعنوان دفاع از آزادیهای فردی      
یا آزادی پوشش کامال اشتباه و        

چنين .  گمراه کننده است               
استداللی حقوق دیگر برسميت       
شناخته شده در جامعه، حقوقی       
اگر نه مهم تر به همان اندازه            
مهم را تحت الشعاع قرار می           

دفاع بی قيد و شرط و               .  دهد
مطلق از پوشش حجاب با                   
حقوق دیگر در تناقض قرار             
می گيرد؛ بطور نمونه، حقوق        
کودک، حقوق زنان، حق                    

در .  جامعه و اصل سکوالریسم    
دفاغ از آزادی پوشش حجاب           
باید شرایط مختلفی را در نظر         

سن فردی که حجاب      -1.  گرفت
ميزان حجاب،     -2می پوشد؛      

یعنی تا چه ميران از بدن را               
در کجا حجاب      -3می پوشاند؛    

 .مورد استفاده قرار گرفته است

 

چرا اين فاکتورها بايد در نظر         
 گرفته شود؟  

قبل از هر چيز باید حجاب را           
تعریف کرد و جایگاه آنرا                   

آیا حجاب فقط یک مد       .  شناخت
لباس یا یک نوع لباس است؟            
بحثی که می کوشد حجاب را            
فقط یک نوع لباس قلمداد کند،         

. کامال گمراه کننده است                      
پوشيدن حجاب یک اصل و               
دستور مذهبی و پوشش مذهبی       
است؛ بعالوه، در شرایط                    
کنونی حجاب به بيرق یک                 
جنبش شدیدا ارتجاعی و ضد           
زن، یعنی اسالم سياسی، بدل           

حجاب به سمبل         .  شده است    
. قدرت اسالمی بدل شده است         

هر جا اسالميست ها قدرت                
سياسی را بدست گرفته اند یا            
در قدرت سياسی سهيم شده اند،    
حجاب را با زور شالق و                    
شکنجه بر زنان تحميل کرده            

تحميل حجاب بر زنان             .  اند
سمبل قدرت گيری و پيروزی         

١٩٨شماره   

اسالم سياسی و جنبش اسالمی                    
 .است

 

چرا این استدالل به بحث ما مربوط          
ميشود؟ ممکن است در مقابل این              
بحث چنين استدالل شود که                           
صرفنظر از خصلت مذهبی یا                    
سياسی حجاب، فرد باید در پوشيدن        
هر سمبل مذهبی یا سياسی آزاد                  

پاسخ به ادعای اخير از زاویه       .  باشد
اصول و قوانين حاکم در جوامع                 

در بسياری      .  مدرن منفی است          
جوامع از جمله جوامع غربی، در             
بسياری مشاغل یک کد یا نرم                      

بطور نمونه در    .  پوشش وجود دارد   
بخش پزشکی، پليس، آتش نشانی، و      

. ادارات هر نوع پوششی آزاد نيست      
این نرم از طرف جامعه پذیرفته                

لذا حجاب   .  شده و رعایت می شود        
نيز باید از همين زاویه مورد                        

 .بررسی قرار گيرد

  

یا بطور نمونه، موتور سواران و              
در برخی جوامع دوچرخه سواران         
باید کاله ایمنی بسر داشته باشند؛ لذا        
ادعای برخی مذاهب یا تعلقات ملی         
به پوششی بر سر که مانع پوشيدن            

. کاله ایمنی است، پذیرفته نمی شود       
حجاب نيز باید در حيطه همين                    

. مقوالت مورد بررسی قرار گيرد          
اما بنظر می رسد که نه تنها                           
اسالميست ها، بلکه برخی سازمان         
های حقوق بشر و چپ نيز حجاب             
را بعنوان مقوله ای کامال مجزا و              

 .منحصر بفرد در نظر می گيرند

  

این استاندارد دو گانه را باید مورد           
باید هر نوع       .  نقد جدی قرار داد         

رومانتيکی که بر حجاب       "  حجاب"
کشيده شده است را درید و جعليات           
و مغلطه های فلسفی و حقوقی حول         

حجاب سمبل  .  این مقوله را شکافت     
مذهب، ایدئولوژی و جنبش سياسی        
ای است که زن را بی ارزش و بی            

حجاب ابزار   .  حقوق قلمداد می کند      
و سمبل بی حقوقی و بردگی زن                 

 .است
 

اسالم، همچون تمام مذاهب دیگر،     
اسالم .  زن ستيز و مردساالر است    

محصول یک نظم مرد ساالر                 
است و بعالوه مردساالری موجود     
را ارتقاء داده و در اشکالی                       
کنکرت تر و محدود کننده تر                  

اسالم، بویژه    .  تثبيت کرده است      
در تمام جوانب زندگی شخصی،         
خصوصی و اجتماعی انسان نفوذ      

اسالم قوانين و            .  کرده است     
مقررات بسيار مردساالرانه ای           
بر مناسبات ميان زن و مرد در              
خانواده و جامعه مقرر کرده                    

آپارتاید جنسی مشخصه          .  است
اجتماعی اسالم         -نظام سياسی        

 .است
  

زن، طبق اسالم، موجودی مستقل      
زن .  و صاحب رای و اراده نيست     
زن .  تداوم مرد محسوب می شود      

متعلق به مرد، پدر، پدر بزرگ،          
خود هيچ   .  برادر یا شوهر است       

. موجودیت و هویت مستقلی ندارد     
اصال بدون مردی که صاحبش              
باشد، در جامعه بحساب هم نمی           

حجاب تجویز شده است، تا           .  آید
مایملک مرد را از تعرض مردان       
دیگر محفوظ بدارد؛ مانند سيم               
خارداری که دور خانه ای کشيده         
می شود تا از ورود دزد به خانه            

، "آزاد"یک زن      .  جلوگيری کند  
، در اسالم مال          "صاحب"بدون    

است برای تعرض هر        "  حاللی"
 .مردی

 

این یک بحث و ادعای پوچ است          
که حجاب را صرفا یک نوع                   

باید تاکيد  .  پوشش در نظر بگيریم    
کرد که حجاب در زندگی ميليون         
ها زن که تحت قانون اسالم                      

زندگی می کنند، ابزاری برای               
۵صفحه بندگی و بی         



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .حقوقی است

 

با این وجود ممکن است استدالل          
شود، که اگر کسی تصميم بگيرد           
یک زندگی برده وار را انتخاب             

جامعه .  کند، باید بتواند چنين کند        
مدنی مدرن پاسخ متفاوتی به این           

در جامعه  .  استدالل ارائه می دهد     
مدرن که برخی حقوق انسانی و            
فردی برسميت شناخته شده است،       
منشورهایی در دفاع از حقوق                
کودک، حقوق زن و غيره                          

در این     .  بتصویب رسيده است        
جوامع حتی کوشيده می شود که            
انسان را از آزار رساندن بخود              

با همين متد، می توان       .  مانع شوند 
و باید محدودیت هایی بر پوشيدن         

در اینجاست   .  حجاب برقرار کرد    
که اختالفات و بحث های متقابل            

این یک عرصه        .  در می گيرد       
. خاکستری و بحث برانگيز است         

در اینجاست که باید به عرصه                
هایی که در باال به آنها اشاره شد            

 .بپردازیم

 

ممنوعيت حجاب برای دختران             
 زير سن قانونی

یکی از دستاوردهای جامعه مدرن      
برسميت شناختن کودک بعنوان            

. انسانی مستقل و ضربه پذیر است      
این آگاهی، تصویب منشوری                 
بعنوان منشور حقوق کودک را              

تمام جوامع  .  ضروری کرده است   
متعلق به سازمان ملل، در شکل             
فرمال یا واقعی و با درجات                      
مختلف در اجرای منشور، منشور      
حقوق کودک را برسميت شناخته         

هدف این منشور دفاع از                .  اند
حقوق کودک و ممانعت از                        
سوءاستفاده و آسيب رساندن به              

جامعه باید در مقابل     .  کودک است 
حق کودک به یک زندگی نرمال،         

رشد .  ایمن و شاد مسئول باشد             
نرمال و سالم یک کودک از                      
مسئوليت های اجتماع و نه فقط              

این منشور    .  اوليای کودک است      
کودک را در مقابل آسيب و                       
سوءاستفاده اولياء و خانواده نيز            

 

آيا حجاب بايد ممنوع 
 ...شود 

محفوظ می دارد و یا باید                      
مبارزات .  محفوظ بدارد          

بسياری انجام گرفته است تا              
ایده سنتی، پدرساالرانه و                   
فئودالی که کودک را مایملک          
پدر محسوب می کند به مصاف      

 .بطلبد
 

این یک دستاورد مهم است که         
در اساس مذهب را به مصاف         

زیرا طبق اصول        .  می طلبد   
مذهبی کودک مایملک پدر                

در اسالم پدر یا پدر               .  است
بزرگ حق دارند کودک را               
بکشند و هيچ مقامی حق دخالت     

باین .  در این امر را ندارد               
ترتيب منشور دفاع از حقوق            
کودک بعنوان یک انسان                    
مستقل و دارای حقوق ویژه،            
این اصل پایه ای مذهب را                 

لغو حقوق  .  باطل اعالم می کند    
بی قيد و شرط اولياء، در واقع         
پدر بر کودک، باید به دختران         

 .تحت اسالم نيز بسط یابد
 

حجاب یک تعرض مستقيم و            
خشن به حقوق دختر بچه ها              

حجاب دختران را از            .  است
یک زندگی نرمال، شاد و رشد       

. آزادانه و سالم محروم می کند       
حجاب از همان طفوليت جدایی      
دو جنس را بر جامعه تحميل             

دختر از همان             .  می کند      
طفوليت تحت تبعيض مسلم               

می آموزد که     .  قرار می گيرد    
باید نوع دیگری عمل و فکر             
کند؛ باید توقعاتش را از زندگی      
کاهش دهد؛ درونی ميکند که           
هویت و موجودیت مستقل                 
ندارد؛ باید خاموش و مطيع               

حجاب ابزاری برای           .  باشد
تثبيت بی حقوقی زن، بندگی             
زن و آپارتاید جنسی در جامعه       

لذا برای دفاع از حقوق         .  است
کودک، ممانعت از تعرض به         
حقوق کودک، آسيب رساندن به     
شخصيت و رشد کودک،                    
حجاب باید برای کودکان                    

 .ممنوع شود

١٩٨شماره   
استداللی که در مقابله با این                          

خواست انسانی، بر دفاع از آزادی          
مذهب تاکيد می کند، کامال پوچ و              

"مسخره است        کودک مذهب        . 
این مذهب اولياء و خانواده        ."  ندارد

. است که بر کودک تحميل می شود         
لذا تا زمانی که کودک، کودک                    
است، باید از تعرض مذهب محفوظ        

زمانی که به سن قانونی                  .  باشد
رسيد، آنگاه می تواند ميان بندگی و         

جامعه در مقابل    .  آزادی انتخاب کند   
حقوق کودک و رشد سالم و نرمال            
وی مسئول است و باید این                             
مسئوليت خود را جدی بگيرد؛                    
همانگونه که کار کودک را ممنوع           
اعالم کرده است؛ تنبيه بدنی کودک         
جرم محسوب می شود؛ سوء استفاده      
جنسی از کودک جرم است و                        
آموزش و پرورش کودک اجباری           
است؛ حجاب نيز باید در رده این               
مقوالت قرار گيرد و پوشش آن                   

. برای دختر بچه ها ممنوع شود                 
حجاب یک تعرض مسلم جسمی و           

 . روحی به کودک است

 

 جامعه سکوالر در برابر حجاب

در یک جامعه سکوالر، مذهب امر        
خصوصی و شخصی شهروندان              
است و باید از دولت، قوانين،                       
آموزش و پرورش و هویت                           

بيک معنا     .  شهروندی جدا باشد         
دولت در برابر مذاهب خنثی است و       
هيچ مذهبی را تشویق و تبليغ نمی             

یک جامعه سکوالر قابليت             .  کند
دفاع بيشتری از حقوق فردی و                   

بر خالف    .  مدنی افراد دارا است         
نظر حاکم که یک جامعه سکوالر             
را مخالف آزادی مذهب قلمداد می           
کند، یک جامعه سکوالر از آزادی          
افراد در اعتقاد به هر مذهبی دفاع            
می کند و محکم تر در مقابل                          
تحریکات نفرت مذهبی مقاومت می      

 .کند

 

از اینرو در یک جامعه سکوالر                
پوشيدن یا حمل هر نوع سمبل                      
مذهبی در ادارات و بنيادهای دولتی       

چنين قانونی بر مبنای     .  ممنوع است 
جدایی دولت از مذهب و عدم دفاع            
حکومت از یک مذهب معين تدوین         

لذا بر دیوار ادارات            .  شده است   
دولتی هيچ عکس و سمبل مذهبی از        
صليب تا اهللا یا ستاره مخصوص               

. مذهب یهود خبری نخواهد بود                 
انداختن صليب به گردن، پوشيدن             

کالهک یهودی توسط مردان و             
حجاب توسط زنان ممنوع خواهد        

باین ترتيب از هر نوع تداخل  .  بود
مذاهب در ادارات و مجامع دولتی      

تبعيضات مذهبی  .  پرهيز می شود   
کاهش می یابد و تفرقه و جدایی             

 .های مذهبی تعدیل می شود

 

بنابراین، بنظر من قانون اخير در       
فرانسه که پوشيدن و حمل هر                 
نوع سمبل مذهبی را در ادارات و       
اماکن دولتی ممنوع می کند، قدم          

اما این قانون   .  مثبتی به پيش است    
. باندازه کافی به پيش نمی رود              

چرا که مدارس مذهبی خصوصی      
این .  هنوز در فرانسه آزاد هستند       

مدارس به محيطی برای تبعيض          
مضاعف، تفرقه و جدایی بيشتر،        

باید .  و گتو سازی بدل می شود            
مدارس مذهبی خصوص نيز                 
ممنوع شود تا هر کودکی از یک          
محيط برابر تر برای رشد و                    

 .آموزش برخوردار شود

 

برقع و نقاب، يک حق فردی يا              
 تعرض به يک حق اجتماعی

حجاب در اشکال مختلفی اعمال          
از روسری تا چادر و         .  می شود  

برقع و نقاب اشکال مختلف                      
در .  حجاب محسوب می شوند           

سال های اخير، برقع بعنوان                   
. سمبل طالبان شناخته شده است           

نظامی بشدت ارتجاعی که ضد             
انسانی ترین شرایط را بر یک               
جامعه تحميل کرده است و                        
موقعيت زنان را از احشام نيز                

 .پایين تر برده است

 

سوال اساسی اینجاست که آیا یک        
باشد که برقع یا       "  آزاد"زن باید     

نقاب بر چهره خود بکشد؟ بنظر           
ممنوعيت برقع و نقاب       .  من خير  

را از دو نقطه نظر می توان                     
دفاع از    -1.  مورد دفاع قرار داد     

 .دفاع از حق جامعه -2حق زنان؛ 

 

در باال اعالم کردیم که حجاب                
و .  ابزار و سمبل بردگی زن است      

بر همين مبنا استدالل کردیم که             
حجاب باید برای دختران زیر سن       

اما پذیرفتيم   .  قانونی ممنوع شود     
که در یک جامعه آزاد افراد                     

بزرگسال باید  
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مجاز باشند که در صورت                        
. کنند"  انتخاب"حجاب را   "  تمایل"

همچنين از محدودیت هایی که                
مقرر می  "  خود آزاری "جامعه بر   

بطور .  کند، نيز صحبت کردیم           
نمونه، ختنه دختران که پس از               
یک مبارزه طوالنی نام درست              
تری بر آن گذاشته شد، یعنی مثله          
جنسی دختران، در بسياری از               

. جوامع متمدن ممنوع شده است           
مدافعين حقوق زن و کودک بدنبال      
یک مبارزه طوالنی و متمرکز              
توانستند توجه جامعه را به این               
عمل وحشيانه جلب کنند و آنرا               
بعنوان یک جنایت برسميت                     

 .بشناسانند

 

در اینجا باید تاکيد کرد که آزادی           
مذهب بمعنای آزادی عمل کردن          
به تمام دستورات و اصول مذهبی        

برخی مذاهب به قربانی          .  نيست
کردن انسان ها در مقابل خدایان            
معتقدند؛ برخی به مثله جنسی                  
دختران؛ برخی به بی حقوقی و              
آزار جسمی و روحی انسان ها؛             
برخی به سوزاندن زن بيوه بهمراه      
جسد شوهرش؛ تمام این رسوم و           
دستورات در کشورهای متمدن             
غيرقانونی است و باید در تمام                

مطابق اسالم    .  دنيا ممنوع شود       
" سرکش اش  "مرد حق دارد زن         

را تنبيه بدنی کند؛ آیا باید این                     
دستور آزاد باشد؟ روشن است که        
نباید چنين باشد و مردی که به این         
دستور عمل می کند با قانون                     

 .روبرو خواهد شد

  

برقع و نقاب نيز در رده همين                  
دستورات مذهبی است و باید                   

برقع و نقاب زن را        .  ممنوع شود 
. از هر نوع هویتی محروم می کند      

زن را به یک روح بی هویت و               
شکل بدل می کند، هویت انسانی           

اجازه .  را از او سلب می کند                 
پوشش آن بمعنای قبول موجوداتی      
بی هویت است که مانند ارواح در        
گوشه و کنار جامعه در تحرک اند        
و این یک توهين مسلم به زن و               

 

آيا حجاب بايد ممنوع 
 ...شود 

جامعه .  حقوق و انسانيت اوست   
نباید به چنين بی احترامی و               
تعرضی به زن اجازه بروز              

نقاب و برقع باید تحت             .  دهد
غيرقابل "  خود آزاری  "قانون   

حال از این     .  مجاز قرار گيرد    
استدالل می گذریم که هيچ                  
انسان صاحب اختياری حاضر      
نمی شود که چنين توهين و                
محدودیتی را آزادانه انتخاب           

 !کند

 

در برخورد به مقوله نقاب و              
برقع ما از حيطه حقوق فردی          
عبور می کنيم و به حيطه                    

. حقوق اجتماعی می رسيم                
برقع عالوه بر تعرض آشکار         
به حقوق زن، حقوق اجتماعی         
را نيز مورد تهدید قرار می               

فردی که برقع بر چهره          .  دهد
دارد، برای افراد دور و بر و            
جامعه، بی هویت است؛ قابل           
شناخت نيست؛ جامعه نمی                
تواند بطور روزمره با انسان           
بی صورت و هویت فونکسيون    

. های خود را به پيش برد                    
بطور مثال در یک محيط کار،       
چه همکاران و چه مراجعين            
قادر نيستند با فردی که                          
صورت خود را پوشانده است         
وارد صحبت، مذاکره یا کار و        

مساله جلب       .  فعاليت شوند      
اعتماد افراد یک فاکتور مهم            
در پيشبرد فونکسيونهای                    

انسان بی چهره   .  اجتماعی است 
این اعتماد را زیر پا می گذارد        
و یک خالء مهم اعتماد در                 
محيط کار و در اطراف خود            

 .ایجاد می کند

 

مساله اعتماد از محيط کار                 
در اماکن      .  فراتر می رود          

عمومی، در خيابان، در                       
اتوبوس، زمين بازی کودکان،       
در هواپيما، در هر محيط                    
عمومی، فرد برقع پوش یک            
شرایط ناامن برای محيطش             

در اینجاست که    .  ایجاد می کند   

١٩٨شماره   
حق فردی با حق اجتماعی در                      

ممنوعيت .  تعارض قرار می گيرد       
پوشش برقع و نقاب مانند ممنوعيت        
سيگار کشيدن در اماکن عمومی                

فردی که سيگار می کشد               .  است
حقش محدود ميشود باین خاطر که           
دود سيگار برای افراد دیگر مضر          

حق فردی با حق اجتماعی در       .  است
تعارض قرار می گيرد و لذا محدود         

 .می شود

 

در پایان باید یکبار دیگر تاکيد کنيم          
که حجاب را باید دوباره و بدون                 
هيچگونه رومانتيسم حق فردی یا             

حجاب .  آزادی مذهب تعریف کنيم        
را بعنوان ابزار و سمبل به بردگی            
کشيدن زنان و تنزل شان انسانی زن       

مضرات آنرا      .  برسميت بشناسيم     
برای رشد نرمال، آزاد و سالم                     
کودک برسميت بشناسيم و همچنين         
مضرات آنرا برای کل جامعه مورد       

باین ترتيب به     .  بررسی قرار دهيم    
واقعيت وجودی حجاب پی خواهيم          

اسالميست های زیرک،           .  برد
همان کسانی که با شالق حجاب            
را در محيط های تحت تسلط خود        
پياده می کنند، در جوامعی که                 
حقوق مدنی را برسميت می                    
شناسد، به این حقوق متوسل می           
شوند تا حجاب را در جامعه به               
یک پدیده عادی و قابل احترام بدل 

باید این راه را در مقابل               .  کنند
 .اسالميست ها مسدود کرد

 
این مقاله در اصل به انگليسی نوشته (

شده و در نشریات متعدد از جمله                  
در انگلستان و             "  متفکر آزاد      "
در دانمارک و وب           "  انفرماسيون"

سایت های مختلف بچاپ رسيده                   
همچنين به زبان های مختلفی         .  است

از جمله فرانسه، اسپانيایی، لهستانی،      
ایتاليایی و دانمارکی ترجمه شده است    
و بعنوان منبع مرجع توسط بنياد ها و       
انجمن های مختلف مورد استفاده                 

 ).قرار می گيرد

 

 :عسلويه
 !کشمکش کارگران برسر قراردادها ادامه دارد

 

 فروردین کارفرما براى تحت فشار قرار           ۵ از روز      ،بنا به خبر دریافتى     
دادن کارگران از ورود آنها به داخل فازها و پاالیشگاههاى عسلویه                              

کارفرما و مسئولين شرکتهاى پيمانى در مقابل خواست             .  جلوگيرى ميکند 
 سياست تهدید و اخراج را پيش              ،افزایش دستمزدها و قراردادهاى جدید        

گرفتند و ورود کارگران را به داخل سایتها منوط به امضاى قرارداد                            
کارفرما تاکنون تعدادى از کارگران را اخراج کرده                .  کارفرما کرده اند    

 .  است که با اعتراض همکاران و کارگران دیگر برسر کار برگشته اند
 

کارگران در متن کشمکش و بحث و جدال نهایتا حاضر شدند قراردادها را              
 :این تغييرات شامل موارد زیر است. با تغييراتى امضا کنند

 

 درصد افزایش دستمزد را قبول و         ۶کارفرما موظف شد که بالفاصله          -١
سنوات ساالنه را بالفاصله به حساب کارگران واریز                  -٢  ،پرداخت کند  

مزایا از جمله عيدى و غيره در قرارداد قيد شود و بالفاصله                           -٣  ،کند
 درصد اضافه   ١٠بعد از دو ماه به ميزان دستمزد فعلى             -۴  ،پرداخت شود 

 . شود
 

کارگران عسلویه بدنبال یک رشته اعتراضات و اجتماعات برسر                                
قراردادها نهایتا توانستند بخشهائى هر چند ناچيز از خواستهایشان را                         

کارگران اما ناراضى اند و          .  متحقق و قراردادهاى جدید را امضا کنند             
 . کشمکش برسر تعيين دستمزد مورد نظر کارگران ادامه دارد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ٧ – ١٣٩٠ فروردین ١٨



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 جهان کنونی را      :يک دنيای بهتر   
در آستانه اول ماه مه چگونه می            
بينيد؟ تفاوتها و تشابهات کدام                   
است؟ تغييرات یکسال گذشته چه         
تاثيری بر موقعيت و تالش کارگر       
و کمونيسم برای آزادی و رهایی          

 انسان داشته است؟ 
 

 آنچه که یکسال              :علی جوادی    
گذشته را از سالهای ماقبل خود              

 تحوالت و                   ،متمایز ميکند         
رویدادهایی است که در این                      

توده .  یکسال بوقوع پيوسته است       
های مردم در گوشه ای از جهان           
سرمایه داری عليه نظام سياسی و        
اقتصادی موجود در مقابل چشمان      
ناباور و حيرت زده حاکمان دنيای       

مردم فقير و       .  کنونی بپاخواستند   
هيچ "زحمتکشی که تاکنون                      

بودند بپاخواستند و تاریخ     "  بودگان
خاورميانه و شمال آفریقا را رقم            

برای اولين بار در تاریخ            .  زدند
این جوامع سرنوشت قدرت                      
سياسی را نه کودتا و دعواهای               
خانوادگی حکام این کشورها بلکه       
قدرت و اراده توده های مردم رقم        

 . زد
 

این واقعيات شاید یکی از                            
بزرگترین رویدادهای تاریخ دو            

ما در متن این        .  قرن اخير است     
 اما تاریخ در     ،تحوالت قرار داریم  

نگاه به این رویدادها تصویر همه         
جانبه تر و عميق تری را ارائه                

 ،در بخشی از جهان      .  خواهد کرد  
جوامعی یکی پس از دیگری                    

مساله سرنگونی         .  بپاخواستند
قدرت سياسی حاکم به امر روز             

 ،توده های مردم تبدیل کردند                   
انتظار و توقعات خود و جامعه و          
توده های مردم را از خود به                     

گویی .  سرعت دگرگون کردند         
شاهد صاعقه ای در آسمانی بی              

 آنچه بوقوع        ،اما نه   !  ابر بودیم   
پيوست و در حال شکل گيری                  

 حاصل عزم و اراده مردمی       ،است
 فقر    ،که از زندگی حقارت بار             

 استبداد زده و نابرابر جانشان  ،زده

 ول ماه مها
  سياست ما،ويژگيهای جهان معاصر

 

 گفتگو با هيات دائر حزب

این .  به لبشان رسيده است              
خيزشهای عظيم توده ای در             
تاریخ جهان معاصر ثبت                    

 . خواهد شد
  

آنچه را که ما شاهد آن هستيم             
بدون تردید به شرایط بسيار              
متفاوتی تا آنجا که امر آزادی و       
رهایی انسان از اسارت نظام           

 ،سرمایه داری مطرح است             
برخی تصویر  .  شکل داده است   

وارونه ای از تحوالت اخير              
این اعتراضات توده ای      .  دارند

را با جنبشهای ارتجاعی دوران   
پایانی سقوط بلوک شرق                     

. مقایسه و همطراز ميکنند                
. قياس کامال وارونه است                  

واقعيت حاضر کامال متفاوت          
برخالف جنبشهایی که       .  است

هدفشان رسيدن به بازار آزاد و       
رقابت و نوع دیگری از نظام           

 تحوالت     ،سرمایه داری بود        
معاصر در جوهر خود                         
اعتراضی عليه کارکرد نظام          

. سرمایه در این جوامع است            
سرمایه در این جوامع                           
عملکردی به غير از ایجاد فقر        
و فالکت و شکاف عظيم                      
طبقاتی و ایجاد سيستمی                      
استبدادی بمنظور حفظ چنين           

سرمایه داری  .  کارکردی ندارد 
و ذره ای آزادی در این جوامع        

سرمایه داری  .  قابل جمع نيستند  
و ذره ای رفاه در این جوامع             

این .  قابل جمع نيستند                   
اعتراضات در جوهر خود                
تالشی برای حاکم کردن                      
گرایشات ناسيوناليستی و                   

 .اسالميستی نيست

١٩٨شماره   

و کارگران و مردم زحمتکش دقيقا        
عليه این وضعيت اسارت بار به                

مسلما با تغيير فضای    .  ميدان آمده اند  
سياسی هر جک و جانوری هم فعال        

اما شيبب زمين بر عليه       .  خواهد شد 
این شرایط برای کارگر      .  شان است 

در .  و کمونيسم کامال مثبت است            
جامعه ای که تغيير بيان وضع                     

 ،موجود و سياست روز است                      
گوشهای بسياری برای شنيدن                     
آلترناتيو کارگری و کمونيستی باز          

آینده از پيش رقم نخورده               .  است
اما شرایط برای شکل دادن           .  است

آینده ای انسانی و شایسته توده های          
مردم بيش از هر زمان فراهم شده             

کارگر و کمونيسم باید بمثابه        .  است
یک نيروی مستقل و با پرچم                         
سوسياليستی در این تحوالت قد علم        

 .   کنند
 

 جهان سرمایه         :يک دنيای بهتر         
داری در یکی از بحرانی ترین                   

. دوران حيات خود بسر ميبرد                    
بحرانی مزمن پيکره این نظام را در       

 نظامی که تا     ،چه شد .  برگرفته است 
چند سال پيش ادعای فنا ناپذیر بودن        
داشت و تبليغاتش گوش هر انسان             

 اکنون به    ،آزادیخواهی را می آزرد     
زمينه .  چنين حال زاری افتاده است      

ها و دالیل این بحران را کدامها                  
ميدانيد؟ چگونه است که بحران                  
کنونی این چنين ابعاد جهانی و                    

 طوالنی مدتی بخود گرفته است؟ 
 

 این یک امر شناخته            :آذر ماجدی  
شده است که نظام سرمایه داری                 
همواره دچار بحران های ادواری            

مارکس وجود این بحران های     .  است
ادواری را در کتاب سرمایه توضيح      
داده و علت آنرا گرایش نزولی نرخ        

لذا بحران   .  سود اعالم کرده است        
های ادواری نظام سرمایه داری                
مساله پذیرفته شده و قابل انتظاری           

البته ایدئولوگ های سرمایه         .  است
می کوشند هر بحران را به یک                  
عامل نسبت دهند، یکبار به افزایش         
قيمت نفت، بار دیگر به بورس                    
بازی های ماجراجویانه؛ اما اینها             

فقط تالشی برای حفظ نظام                      
 .سرمایه داری است

 

پس از سقوط شوروی و نظام                 
سرمایه داری دولتی که به                        

معروف شده  "  سوسياليسم موجود "
بود، ایدئولوگ ها و حکومت های       

شکست "سرمایه داری                               
"سوسياليسم و "  مرگ کمونيسم  " 

پيروزی سرمایه داری را اعالم           
 –این یک نبرد سياسی            .  کردند

ایدئولوژیک با طبقه کارگر و                 
جنبش کمونيستی و برای منکوب        

بمدت نزدیک   .  کردن کارگر بود    
به یک دهه دمار از روزگار                    
کارگر و مردم محروم درآوردند؛       
انسان منفرد و ایزوله را در مقابل        
کليت نظام سرکوب و استثمار               

 سال پس از       7-6اما   .  قرار دادند  
این تاریخ منحوس جنبش کارگری     
دگر بار بميدان آمد و خواستهای           

بر همه عيان    .  خود را طلب کرد     
بدون فراخوان     "شد که دنيای              

و بدون تهدید                 "  سوسياليسم
سوسياليسم چه دنيای وحشتناک،         
تنها، سرکوب گر و پر تبعيضی            

 .است
 

اما .  بحران اخير قابل انتظار بود       
چرا این بار دیرتر و این چنين                
عميق بروز کرد؟ سقوط شوروی       
و باز شدن دنيای تحت سلطه نظام       
شوروی یک بازار وسيع کار و            
کاال در مقابل نظام سرمایه داری         

نيروی کار         .  جهانی گشود        
متخصص و ارزان یکی از                      

بعالوه .  خصائص این بازار است     
در همين دوره رشد قابل توجه               
تکنولوژیک به تعویق بحران                 

اما این شرایط و             .  کمک کرد    
تعویق بحران موجد یک بحران            

 . بسيار عميق تر گردید
  

قطعا بورس بازی های                                
٨صفحه ماجراجویانه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بازار بورس و بانک ها در تعميق        
اما باید   .  بحران نقش داشته است       

توجه داشت که این خصلت نظام           
سرمایه داری است، استثنایی به            

سود پرستی کور تنها    .  قاعده نيست 
شناعت و  .  محرکه این نظام است     

کثافت این نظام هم از همينجا                   
یک سود طلبی       .  ناشی می شود      

کور ضد انسانی این نظام و                       
صاحبانش را به تحرک در می               
آورد و در مقابل ميليون ها انسان          
گرسنه، استثمار و منکوب شده را        

این تضاد پایه ای  . بوجود می آورد 
 .این نظام است

 

در شرایط بحران، سرمایه داران         
و حکومت شان می کوشند که تمام       
بار و هزینه بحران را بر سر                    
طبقه کارگر و مردم محروم و                 

سطح .  زحمتکش خراب کنند            
واقعی دستمزدها بشدت کاهش می      
یابد؛ بيکاری وسيع می شود؛                   
حقوق رفاه که به قيمت مبارزات           
طوالنی و دردناک طبقه کارگر و        
جنبش کمونيستی بدست آمده است،     
یکی یکی مورد حمله قرار می               

از نظر سرمایه این تنها راه       .  گيرد
 . حل برون رفت از بحران است

  

شاهدیم که چگونه تمام ضررهای        
بانک ها و شرکت های بزرگ                
بيمه و غيره را دولت های سرمایه       
داری تقبل کردند؛ برخی بانک ها        
عمال دولتی یا نيمه دولتی شدند؛            
سپس این حکومت ها که خود را            
بعنوان مدافع جامعه جا می زنند،          

همه باید     "به مردم گفتند که                    
باید کسری بودجه   !"  فداکاری کنند 

هم اکنون بغير    .  را مردم بپردازند   
از سه کشور یونان، ایرلند و                     
پرتقال که عمال ورشکسته اعالم          
شده اند و یک سياست ریاضت               
کشی خشن بر آنها تحميل شده یا             
دارد تحميل می شود، کشورهای          
دیگر اروپایی، آمریکا و غيره                
بخش بزرگی از بودجه رفاه و                 
خدمات اجتماعی را حذف کرده            

بيکاری گسترده در تمام این          .  اند
. کشورها به چشم می خورد                     

 

 ول ماه مها
 ... سياست ما ،ويژگيهای جهان معاصر

ميليون ها نفر در این                               
کشورهای به دامن فقر مطلق           

و هنوز    .  سوق داده شده اند          
چشم انداز خروج از بحران              

 .بسيار دور دست است
 

در کشورهای تحت استبداد و           
استثمار وحشيانه، بطور نمونه      
در خاورميانه و آفریقای شمالی     
شاهد شکل گيری جنبش های           
توده ای اعتراضی عليه نظام           

فقر و فالکت   .  های حاکم هستيم  
آنچنان عميق و وسيع است که          
در این منطقه عمال دارند از              

. بحران نان صحبت می کنند            
کارگران و مردم محروم به               
خيابان ها آمده اند و عليه فقر و        
استبداد و فساد حکومتی فریاد         

بسياری .  خود را بلند کرده اند       
از دولت ها که با بروز بحران         
اقتصادی سوبسيدها را حذف           
کرده بودند، سياست حذف                 

را بالفاصله  "  حذف سوبسيدها "
 .در دستور گذاشتند

 

اما اگر راه حل سرمایه برای            
برون رفت از بحران تشدید              
استثمار و افزایش نرخ استثمار      
و تحميل فقر و فالکت فزاینده           
بر ميليون ها انسان است؛ راه          
حل انسانی تری نيز موجود              

راه حل کارگری برون        :  است
رفت از بحران، سرنگونی                
سرمایه و نظام سرمایه داری،        
لغو مالکيت خصوصی بر                 
وسایل توليد و مبادله و لغو کار       

. مزدی یعنی سوسياليسم است        
لذا در شرایط بحران بهترین             
شرایط برای سازماندهی                    
انقالبات کارگری فراهم می             

مساله اینجاست که آیا            .  شود
طبقه کارگر برای این امر                  
آماده است یا خير؟ وجود و                 
شکل گيری احزاب کمونيستی        
کارگری که طبقه کارگر را              
برای انقالب کارگری، به زیر        
کشيدن سرمایه داری و بدست         
گرفتن قدرت سازمان می دهد،       

باید برای  .  یک شرط الزم است   

١٩٨شماره   
 .این شرایط کوشيد

 

 تاکيدات عمومی و     :يک دنيای بهتر  
استراتژیک حزب در اول ماه مه              
کدامند؟ محورهای تبليغی حزب در        

 کدام است؟ این             ٢٠١١اول مه         
تاکيدات و سياستها چگونه جایگاه            

 ویژه حزب را تعریف ميکنند؟
 

 تاکيد اساسى ما          :سياوش دانشور   
اوضاع بحرانى و بهم ریخته اى                 
است که در متن آن اول ماه مه                      

مجموعا برگزار ميشود و پاسخى که    
طبقه کارگر  جنبش ضد کاپيتاليستى      

و کمونيسم کارگرى باید به این                    
بحران اقتصادى       .  اوضاع بدهد      

دنياى سرمایه دارى تنها در یکسال         
گذشته براى ميلياردها نفر مشقت و         
فقر و محنت یک ارتش وسيع                       

امواج این  .  بيکارى ببار آورده است    
بحران کشورهاى خاورميانه و                  
شمال آفریقا را در نوردیده و مجددا         

. به آمریکا و اروپا بازگشته است              
کشورهاى دیگرى هم در صف                  
هستند که اوضاع وخيم کنونى شان          
آنها را بسرعت در کام بحران شدید         

پرتقال یک مورد است که            .  ميبرد
در .  همه منتظر سقوط اقتصادى آنند     

ایران وضع بحدى فاجعه بار است           
که حتى رسانه هاى حکومتى از                
فروپاشى اقتصادى و ورشکستگى          
وسيع بانکى حرف ميزنند و اخيرا           
بدنبال انتشار گزارش بانک جهانى         

" رکود تورمى "با درجه اى تخفيف       
را براى اقتصاد ایران در سال                     

البته بانک  .  جارى پيش بينى ميکنند    
جهانى و سران این نهادها از این                
پيش بينى ها حتى خفيف تر براى               
کشورهاى مختلف داشتند اما با                   

. بحران اقتصادى عميق روبرو شدند    
همين نهادها یکماه قبل از                                
رویدادهاى منطقه به این اوضاع               

پيش بينى    .  فکر هم نکرده بودند           
هایشان در مورد ایران هم همين                

به هر حال         .  سرنوشت را دارد        
بحران تشدید ميشود و بموازات آن          
رویاروئى بورژوازى و دولتهایشان     

در .  با طبقه کارگر تشدید ميشود             
کنار اینها دهها مسئله جدید و قدیم              

 . عوامل تشدید بحران هستند
 

پاسخ بورژوازى همه جا روشن                
گذاشتن بار بحران روى دوش   :  است

کارگران و اعمال سياست ریاضت         
توليد "اقتصادى با وعده راه افتادن          

حتى خامنه اى     "!  و اقتصاد ملى    
سال جهاد        "هم امسال را                      

. ناميده است               "  اقتصادى
بورژوازى مستقل از سر و وضع       
ظاهرى و عمامه و کروات و                  
مذهبش با یک زبان مشترک                   

. طبقاتى با کارگران سخن ميگوید      
تردیدى نيست طبقه کارگر در               
مقابل یورش بورژوازى مقاومت       
ميکند اما موفقيت همين مقاومت          
نيز در گرو سنگربندى بزرگترى       

کارگران در این وضعيت        .  است
سياسى باید بعنوان آلترناتيو                    

باید از راه     .  سياسى بميدان بيایند    
. حل کارگرى بحران سخن بگویند     

باید مقاومت شان را عليه تهاجم            
بورژوازى به معيشت و دستمزد         
و زندگى شان را با اعالم بى                    
اعتبارى دولت و نظام کنونى                  

جوامع بحران زده       .  جواب دهند   
سرمایه دارى امروز باید حول              
راه حل کارگرى بحران قطبى               

یعنى طبقه کارگر وارد              .  شود
ما اینرا  .  جنگ قدرت سياسى شود   

با علم به محدودیت هاى کنونى              
جنبش رادیکال کارگرى از قبيل          
احزاب سياسى کمونيستى                         
کارگرى که اینگونه فکر و عمل          

 محدودیتها و سازش اتحادیه       ،کنند
ها در تحميل مشقت بورژوازى به      
کارگران و بسيارى فاکتورهاى           

نکته اساسى       .  دیگر ميگوئيم      
اینست که امروز سرمایه دارى            
در بدترین و بى اعتبار ترین                    
دوره خود بسر ميبرد و امکان                
عينى تحرک رادیکال و جذب                

مردم و توده       .  نيرو وسيع است      
کارگران معموال پاسخ واقعى و            
عملى ميخواهند و گوش شنوا                 
براى شنيدن حرف معقول و جدید        

محافل و جریانات         .  زیاد است    
رادیکال و کمونيست طبقه                        

 با فرض و علم به شرایط         ،کارگر
 باید تالش کنند       ،متفاوت کشورها  

. این جرقه را در اول مه بزنند                
طبقه کارگر     

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

باید ورودش را به صحنه سياسى          
در قلمرو جامعه اعالم کند و اول           
مه بهترین مناسبت براى اینکار            

اقدامى که توجه بسيار وسيع     .  است
کارگران و جامعه را بخود جلب            

بسيار منطقى و قابل      .  خواهد کرد 
فهم و حق بجانب است که                            
کارگران بگویند اگر بورژوازى          
نميتواند آزادى و رفاه بدهد                        
کارگران حاضرند آن را براى               

سرمایه .  همگان تضمين کنند            
 . دارى و حکومتهایش کنار بروند

 

در اول مه امسال حرف عمومى            
تر کارگران مقابله با سياستهاى             
دولتها براى صرفه جوئى در                  

" اضافى"هزینه ها و زدن مخارج      
و کاهش دستمزدها و بيکارى                  

یک ویژگى جدید اول     .  خواهد بود 
مه امسال رویدادهاى خاورميانه و      

خيزشهاى توده  .  شمال آفریقا است   
اى و انقالبى محرومان براى نان          

 ،و آزادى و عليه دیکتاتورى و فقر      
تاثيرات خود را در اول مه امسال         

تاکيد ما اینست که      .  بازتاب ميدهد 
بيش از هر زمان ضرورى است          
در اول ماه مه امسال بر                                
همسرنوشتى و مبارزه جهانى                
کارگران تاکيد کرد و قاطعانه و             
بگرمى از مبارزات ضد                             
کاپيتاليستى و برحق کارگران و            
محرومان عليه حکومتهاى پوسيده     
سرمایه دارى حمایت و پشتيبانى          

کارگران همه جا عليه                 .  کرد
سياست ریاضت اقتصادى مبارزه      

این سه کلمه هر وقت               .  ميکنند
اجرا ميشود در دنياى واقعى                    
صدها ميليون انسان را به خاک             
سياه مينشاند و با عواقب مختلف            
اجتماعى و انسانى که بجا ميگذارد     

 . کل جامعه بشرى را عقب ميبرد
 

مسئله حمله نظامى ناتو به ليبى               
نيز خود را به مباحث اول مه                    

طبق معمول دو گرایش       .  ميرساند
شناخته شده یعنى طرفداران                     
ميليتاریسم و طرفداران ارتجاع            
کوچکتر یعنى طيف ناسيوناليسم          
ضد امپریاليستى تالش دارند                   

 

 ول ماه مها
 ... سياست ما ،ويژگيهای جهان معاصر

کارگران را پشت این دیدگاهها       
ببرند که هر کدام منافعشان را         
در یک اردوى ارتجاع و                     

در .  تروریسم دنبال ميکنند          
 دیدگاه کمونيستى و ضد       ،مقابل

 که    ،کاپيتاليستى طبقه کارگر       
پيشروى و پيروزى طبقه                    
کارگر در این جدالها را                        
شکست استراتژى ميليتاریستى     
و سرنگونى حکومتهاى مرتجع    

 باید بوسعت            ،محلى ميداند     
همينطور اوضاع    .  طرح شود   

جهانى و بحران کنونى فرجه           
هائى را براى اردوى                             
آزادیخواهى کارگرى باز                   

یکمورد مشخص جنبش    .  ميکند
اسالم سياسى است که در متن          
این تحوالت مورد هجوم قرار         

این جنبه مکان        .  گرفته است   
مهمى به جنبش آزادیخواهى و        
مدرنيستى کارگرى و                            
کمونيستى در ایران و منطقه            

 . ميدهد
 

محورهای تبليغی حزب مانند          
هميشه نقد و تعرض به سرمایه       
دارى بعنوان مسبب مصائب            

 تاکيد بر اتحاد            ،بشر امروز   
انترناسيوناليستى طبقه کارگر        
و حمایت پر شور از مبارزه             
ضد کاپيتاليستى کارگران و              
محرومان عليه دیکتاتوریهاى        

 تاکيد بر ضرورت              ،سرمایه
سازمانيابى کارگران در                     
شوراها و متکى شدن به سنت          
مبارزاتى عمل مستقيم                          

 تاکيد بر عملى و                 ،کارگرى
ممکن بودن یک دنياى بهتر و         
یک جامعه آزاد و مرفه                        

 و ضرورت مبرم    ،سوسياليستى
برپائى احزاب کمونيستى                   
کارگرى و دخالت در سياست          
بعنوان یک جنبش سياسى و              
یک راه حل اجتماعى متمایز            

این تاکيدات و     .  کارگرى است  
سياستها حزب و نگرش                       
کمونيستى کارگرى را از                   
سوسيال دمکراسى و یونيونيسم    
و ناسيوناليسم چپ و طيف                 
ناسيوناليسم ضد امپریاليستى           

١٩٨شماره   
 . متمایز ميکند

 

 شرایط و               :يک دنيای بهتر              
ویژگيهای جنبش طبقه کارگر در              
ایران کدام است؟ چه تالشهایی برای   
اول ماه مه در حال حاضر در                      
جامعه در جریان است؟ کدام                        
خواستها و مطالبات اعتراضی                   

 مشغله عمده کارگران است؟ 

 

 این جنبشى            :نسرين رمضانعلی     
 متکى بر تاریخ     ، با تجربه   ،رادیکال

 داراى    ،جنبش شوراهاى کارگرى       
یک الیه وسيع از کارگران پيشرو و       
رادیکال است که در قلب یک نظام          
مختنق براى بهبود و تغيير تالش               
ميکند و تاکنون فعالين بسيارى در            
همين اعتراضات اخراج و دستگير        

شاید از شرایط و     .  و یا زندانى شدند    
موقعيت طبقه کارگر وقتی صحبت         
کنيم باید به موقعيت بشدت وخيم                
معيشتی طبقه کارگر اشاره کرد و            
در عين حال مبارزات طبقه کارگر         

 .بطور عمومی که در جریان است          
ما شاهد اعتراضات هر روزه طبقه        
کارگر در بخشهای مختلف هستيم و        
در عين حال شاهد تعرض بيشرمانه       
حکومت ضد کارگری به سطح                  

فشار .  معيشتی طبقه کارگر                 
اقتصادی و پایين بودن قدرت خرید         
طبقه کارگر و اعتراضات کارگران       
با وعده های پوچ  و تهدید به اخراج         
و ایجاد فضای امنيتی توسط رژیم            
سرمایه داران جواب ميگيرد و                   
تالش می کنند این مبارزات را به              

 . عقب برانند
  

 ،یک رکن از مبارزات طبقه کارگر       
در کنار مبارزه هر روزه خود برای       

 ،بهبود شرایط معيشتی و رفاهی               
تالش برای ایجاد تشکلهای واقعی            

اما اینجا بحث بر        .  خود بوده است    
ما .  سر جنبش طبقه کارگر است             

بطور روتين شاهد مصافهائی بودیم       
. که جنبش کارگری طی کرده است        

گاها با موفقتيهای چشمگير روبروه        
بوده است و گاها مبارزه ای تدافعی         

اما در یک نگاه به این           .  بوده است 
مبارزات ميشود گفت رهبران این            
اعتراضات و اعتصابات با تشخيص     
شرایط و موقعيت توانستند کارگران      
را بميدان بکشند و تمامی تحریکها           
و فضای ارعاب و تهدید به                             
دستگيری و زندان حکومت                          
نتوانسته مانع این اعتراضات شود و      

بدون تردید هيچ گاه قادر نخواهد          
. بود این اعتراضات را خفه کند           

اگر چه در این مبارزات شاهد                
افت و خيزهائی بودیم اما تحرک         
گسترده طبقه کارگر بخاطر بهبود      
شرایط و به عقب راندن                              
سياستهای ضد کارگری دولت و          
کارفرما هميشه در جریان بوده             

 . است
 

هر سال و ماهها قبل از روز                    
از .   شاهد تقابلها هستيم          ،کارگر

یک طرف رژیم با اعالم یک                 
هفته بعنوان روز معلم و کارگر و        
پرستار آگاهانه فضا را برای                  
پراکندگی صفوف طبقه کارگر             

تالش ميکند اوباش         .  ایجاد کند    
شوراهای اسالمی و خانه کارگر         
و نهادهاى پليسى را که هيچ وقت         
اعتباری ميان کارگران نداشتند را     
در مقابل تحرک کارگران                         

کارگرانى که خود را            .  بگذارد
برای روز جهانى کارگر آماده              
ميکنند تا کيفر خواست خود را               
عليه حکومت سرمایه داری                    

هر .  ارتجاعی اسالمی اعالم کنند     
سال کارگران در مراکز مختلف          
تجمعاتی داشتند و مراسم مستقل           

همينطور .  خود را برگزار کردند     
در  تجمعاتی که خانه کارگر                    

 کارگران تالش           ،سازمان داده     
کردند با شعارها و قطعنامه ها و           
بيانيه هاى مستقل خود نگذارند             
دشمنان کارگران تریبونها را                 
داشته باشند و بعضا به بهم                        
خوردن و تعطيلى مراسمهاى                

 . دولتى منجر شده است
 

امسال نيز با حدت و شدت                         
بيشتری شاهد جنب جوش                         
کارگران در مراکز مختلف                     
کارگری هستيم که به استقبال                 

اتفاقا .  روز جهانى کارگر ميروند     
امسال با              

١٠صفحه   
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توجه به اخراجهای زیاد و بسته             
شدن خيلی از مراکز کارگری و            
نيمه تعطيل شدن کارخانه و                      

 نبودن هر نوع بيمه                ،کارگاهها
بيکاری و بيمه درمانی برای این           

 و فشار     ،خيل از کارگران بيکار       
اقتصادى بيش از پيش به                             

 کارگران     ،خانوادههای کارگری    
تالش ميکنند در ابعاد گسترده در          

باید .  روز کارگر اعتراض کنند         
این را اضافه کرد که اصالحگران    
حکومتی  تالش دارند با نفوذ                    
کردن ميان کارگران و با اعالم              

ما عليه خشنونت هستيم و        "اینکه  
این خشم  "  کارگران باید آرام باشند   

فروخورده را در این روز مهار            
بيانيه هاى ناسيوناليستى و         .  کنند

ضد کارگرى در باب روز کارگر        
 کسانى که      ،مسخره است  .  ميدهند

عمرى کارگران را به فقر و                     
نابودى تشکلهایشان محکوم کردند     

" طرفدار کارگر  "در این وانفسا         
کارگران باید محکم دست    .  شده اند 

این بخش   .  رد به سينه شان بزنند        
از سران حکومت اسالمی بعنوان        
سوپاپهای اطمينان حکومت عمل         
ميکنند و تالش کردند در مراکز            
مهم کارگری از جمله بخشهای              
نفت و گاز و نيروگاههای برق                
حضور پيدا کنند که با                                    
برخوردهای کامال بی تفاوت از            
جانب کارگران به اینها روبرو               

 . شدند
  

خواستهاى اساسى اى مانند آزادی       
زندانيان سياسی و فعالين                            

 برسميت شناسى                       ،کارگری
 بيمه     ،تشکلهاى مستقل کارگرى       

 ،بيکاری مکفى و بيمه درمانى              
 لغو کار               ،افزایش دستمزدها       

 استخدام توسط                         ،قراردادى
شرکتهاى اصلى و لغو شرکتهاى         

 مقابله با تبعيض      ،انگل پيمانکارى 
 ،نژادى و جنسی ميان کارگران            
 ،مقابله با اخراج و بيکار سازى            

مخالفت جدى با گرانى و فقر و                
 از    ،لغو طرح حذف سوبسيدها           

خواستهاى اساسى و عمومى                   
در یک کالم           .  کارگران است     

کارگران در مقابل سياست فقر و           

 

 ول ماه مها
 ... سياست ما ،ويژگيهای جهان معاصر

اختناق اسالمى بر آزادى و                
برابری و رفاه براى همگان             

  .تاکيد دارند
 

 در آستانه اول    :يک دنيای بهتر  
ماه مه رژیم اسالمی قيمت                 
مواد سوختی را چند برابر                 

بخشهایی از مردم     .  کرده است  
سياست عدم پرداخت قبوض            
گاز و آب و برق را در دستور          
قرار داده اند؟ چگونه ميتوان            
این سياست را به سکویی برای      
تعرض طبقه کارگر و جامعه           
عليه رژیم اسالمی تبدیل کرد؟        
چگونه کارگر و کمونيسم                   
ميتوانند در جلوی صف                       
اعتراضی جامعه قرار گيرند؟        

 چه باید کرد؟ 

 

  جمهوری           :جليل بهروزی     
اسالمی در طول حيات ننگين          
اش تمام تالش خود را آرد تا            
بار بحران مزمن سرمایه داری     
در ایران را بر دوش آارگران        

یك علت پایه   .  و مردم خالی آند   
ای درنده خوی این رژیم ایجاد        
ثبات برای سرمایه جهت تامين      
سودهای آالن بر متن فقر و              

قطب .  فالآت ميليونی است         
 ميليونی  ربندی جامعه و انزجا     

از این رژیم نيز دقيقا از این جا        
 .سرچشمه ميگيرد

 

باال بردن قيمت مواد سوختی           
جدیدترین اقدام این رژیم جهت       
خالی آردن هر چه بيشتر سفره      
مردمی است آه تا همين حاال           
به سختی گذران زندگی                        

این اقدام تهاجمی           .  ميكردند
جدید به سطح معيشت و زندگی      
مردم و باالخص آارگران و             

این را    .  مردم زحمكتش است     
جمهوری اسالمی   .  همه ميدانند 

فكر آرده آه با قطع سوبسيدها        
در سال گذشته  یك گام به جلو           
است و حال با باال بردن قيمت          
مواد سوختی ميتواند چپاول              

اینها .  جدیدی را سازمان دهد        

١٩٨شماره   
فكر آردند با فروآشی جنبش                       
تعرضی و خيابانی توده های مردم          

 آه  ٢٠٠٩سرنگونی طلب در سال        
ميرفتند تا رژیم را به زیر بكشند،              
موقيعت مناسبی پيدا آردند آه دست       

زنند و  "  اقتصادی"به یك ضد حمله      
. مردم را هر چه بيشتر فلج آنند                  

اینها فكر آردند بر متن بحران                     
جهانی و محاصره اقتصادی به                  
اندازه آافی توجيه دارند آه چنين              

فكر .  تعرضاتی را به پيش برند              
آردند تعرض به سطح زندگی                    
آارگران و مردم در ایران چندان              
مورد نفرت و انزجار مردم دنيا                 
واقع نميشود چرا آه خود این مردم          
با تعرض دولتهای حاآم در                           
آشورهای خود به سيستم های تامين       
اجتماعی و استانداردهای زندگی             

 .مواجهه هستند
  

اما آارگران و مردم این تعرض را          
بيجواب نخواهند گذاشت و همانطور     
آه ميبينيم از هم اآنون تحرآاتی از          
پایين آغاز شده آه این اقدام رژیم را         

عدم .  خنثی و برعليه اش بدل آنند           
پرداخت قبوض آب و برق و گاز               
یك حرآت نو و اقدام عملی است آه         

این اعتراضی  .  مردم بدان رسيده اند   
است آه ميتواند به راحتی رژیم را           
به عقب بكشاند و عرصه جدیدی را         
در مبارزه عليه فقر و فالآت                        

همانطور آه هر تعرض           .  بگشاید
جمهوری اسالمی اهداف آامال                  
سياسی دارد مبارزه آارگران                     
ومردم هم خيلی سریع شكل و                       

از .  اهداف سياسی به خود ميگيرد         
این رو مبارزه بر عليه افزایش                   
قيمت مواد سوختی از این پتانسيل            
برخودارد است آه به یك جدال و               
رویاروئی گسترده عليه آل حاآميت      

 . رژیم اسالمی بدل گردد
 

حزب ما از خيلی پيش بر مبارزه               
عليه فقر و فالآت به عنوان یك                    
عرصه اصلی نبرد جامعه برای                
رهایی از رژیم اسالمی و یك                       
عرصه مهم برای پيشروی جهت              
انقالب اجتماعی در ایران تاآيد                  

از این رو خيلی جدی به      .  آرده است 
استقبال مبارزه مردم جهت عقب               
راندن رژیم از طریق عدم پرداخت         

و .  قبوض آب و برق و گاز ميرود           
از همه آارگران پيشرو و آمونيست       
ميخواهد در این جبهه به ميدان آیند           
و در پيشاپيش ابتكارات و تحرآات          

. مردم در این عرصه قرار گيرند             

البته این احتمال را باید داد آه                 
جمهوری اسالمی نه تنها به                     
سرآوب مردمی آه قبوض مواد          
سوختی را نميپردازند دست                    
خواهد زد، بلكه حتی آب و برق و        

از .  گاز را هم بر آنان قطع آند             
این رو در مردم باید این آمادگی            
را ایجاد آرد آه چگونه با این                 

 .تعرض نيز مقابله آنند
  

عدم پرداخت قبوض آب و برق و         
گاز را باید به یك جنبش وسيع                 

جهت .  اعتراضی بدل آرد               
گسترش و تداوم این مبارزه یكبار       
دیگر جایگاه مجامع عمومی در            
آارخانه ها و ایجاد شوراهای                 

آارگران .  محالت برجسته ميشود   
بخاطر محيط آار خود از این                 
امتياز بزرگ برخودارند آه                   
ميتوانند به یك اقدام همزمان و                
گسترده در این زمينه دست زنند           
و به یك نمونه برای آل جامعه و           

. پشت گرمی آن بدل گردند                       
آارگرانی آه در مراآز توليد و             
توزیع آب و برق و گاز آار                      
ميكنند ميتوانند مانع قطع سوخت         

شوراهای .  رسانی به مردم گردند     
محلی ميتوانند در مقابل تعرضات      
رژیم برای دستگيری آسانی آه           
قبوض را نپرداخته اند مقاومت             
توده ای سازمان دهند و یا مانع               
قطع آب و برق و گاز توسط                     

 .عوامل رژیم در محالت گردند

 

این تعرض جدید جمهوری                      
اسالمی را تنها با یك جنبش                      
همگانی عدم پرداخت قبوض آب         
و برق و گاز ميتوان به عقب                    

پيشروی و پيروزی این             .  راند
جنبش ميتواند و باید با دخالت                 
وسيع آارگران تامين گردد از این       
رو ما همه آارگران را                                
فراميخوانيم آه در پيشاپيش این            

 . *    مبارزه قرار گيرند
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کنگره حزب    :  ک دنيای بهتر      ي 
تاکيدات روشنی بر تحکيم و                     
گسترش واحدهای حزبی و کال              
سر و سامان دادن به تشکليات                 

. حزب در خارج کشور داشت                
رئوس پالتفرم کميته خارج کشور       
برای پيشبرد این سياستها کدام                

 است؟  

 

 سر و سامان دادن به        :مريم کوشا 
تشکيالت حزب در خارج برای            
پيشبرد فعاليتهای حزب در این               
عرصه، قبل از هر چه مستلزم               
ایجاد یک تشکيالت واحد،                        

. متشکل، با انضباط و مدرن است       
همانطور که در متن پالتفرم                     
ميبينيد در بخش اهداف، خالصه          
اصول ناظر بر چگونگی پيشبرد         
تحکيم و گسترش واحدهای حزبی       

بدون .  توضيح داده شده است              
داشتن یک بدنه متشکل و متحد               
هيچ کاری بخوبی صورت                        

الزم به توضيح است که      .  نميگيرد
هم اکنون واحدهای حزب در                   
خارج بخوبی فعاليتهایشان را به           
پيش ميبرند ولی ما ميخواهيم                   
بارآوری کار و تاثيرمان در                     

آموزش .  جامعه را بهبود دهيم            
اعضا، پروش کادر و ایجاد                      
شرایطی که امکان بحث و تبادل            
نظر را آسانتر کند خيلی مهم                     

 . است
 

از اینرو ایجاد خانه های حزبی              
یکی از اولویتهای فعاليت کميته            

تنها با اتحاد و آشنایی     .  خارج است 
با یکدیگر ميتوانيم یک فعاليت               

. منسجم و هدفمند را به پيش ببریم        
قرار است برنامه های آموزشی            
از طریق ضبط پادکست                              

با آذر ماجدی تهيه کنيم     )  کامپيوتر(
که در دسترس همه اعضای حزب      

یک «با توضيح برنامه    .  قرار گيرد 
.  شروع خواهيم کرد       »دنيای بهتر  

سپس سایر ادبيات حزب و                         
بخصوص منصور حکمت و                   
همچنين آثار کالسيک مارکس را        

همينجا از   .  در دست قرار ميدهيم     
فرصت استفاده ميکنم و از همه              

 

 گفتگو با مريم کوشا 
 دبير کميته خارج کشور حزب

اعضا ميخواهم که اگر متن               
معينی را در نظر دارند که                 
مایلند در یکی از این برنامه ها        
مورد بررسی قرار گيرد حتما        

عرصه مهم  .  به من اطالع دهند   
دیگر سازماندهی یک شيوه              
مدرن و موثر جمع آوری حق          

. عضویتها و کمک مالی است        
برای اینکار، فرمهای ساده ای       
تهيه کرده ایم که با کمک                      
دبيران تشکيالتهای محلی جمع      
آوری حق عضویتها و کمک           

مایلم .  مالی را تسهيل ميکند           
یک نکته مهم در این رابطه               

کليه فعاليتهای حزب         .  بگویم
. داوطلبانه صورت ميگيرد             

ولی همه ميدانيم که مخارج باال      
برای تامين کليه                  .  است

فعاليتهای حزب، از چاپ متون      
گرفته تا اجاره محل جلسه یا              

. تهيه باندرول به پول نياز دارد      
رادیوی حزب یک عرصه                
حياتی برای پيشبرد                                 

باید بتوانيم   .  فعاليتهایمان است  
. این هزینه ها را تامين کنيم               

پرداخت منظم حق عضویت            
تعهد سياسی هر عضو برای            

وظيفه ثانوی و      .  مبارزه است  
جمع .   نيست »!اگر وقت کردم   «

آوری کمک مالی منظم از                  
عالقه مندان به امر حزب نيز           
نشاندهنده تعهد به هدفی است           

ما ميخواهيم   .  که پيشارو داریم    
تشکيالت حزب در خارج این         
امر را بطور روتين انجام دهد،      
طوری که به عادت هميشگی          

سنتی شود که     .  اش تبدیل شود    
هر عضو جدید نيز آنرا دنبال           

این مسئله مهم است و باید       .  کند
 . جدی گرفته شود

 

عرصه های دیگر همانطور که     
در پالتفرم آمده آکسيونها و                

نکته مهم در         .  جلسات است    
اینمورد اینست که حزب باید            
در مبارزات مختلف اجتماعی        

. و سياسی حضور داشته باشد         
کمونيسم کارگری بدون تبليغ و      

. حضور به انزوا کشيده ميشود      
منظورمان آکسيون برای نيت         
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منظور حضور فعال   .  آکسيون نيست 

باید بتوانيم  .  و موثر در جامعه است      
با حضور فعالمان تغييری ایجاد                 

در این زمينه تمرکز روی              .  کنيم
برگزاری روزهای مهم در تاریخ            

 ٨مبارزه طبقاتی مانند اول ماه مه،          
 آذر و غيره در اولویت         ١۶مارس،  
یجاد همبستگی بين             ا.  قراردارد

المللی با جنبشهای کارگری و                      
کمونيستی در خارج کشور نيز قدم          

اول .  بعدی تقشه کميته خارج است        
ماه مه، روز جهانی کارگر نزدیک         
است و تشکيالت خارج کشور در             
کشورهای کانادا، هلند، انگلستان و         
سوئد در این مراسم شرکت فعال                

برنامه دیگری که        .  خواهد داشت   
داریم ایجاد واحدهای کشوری و                
برگزاری کنفرانس تشکيالت خارج      
کشور است که کميته و دبير خود را         

 . انتخاب کند
 

 چه چشم اندازی از     :يک دنيای بهتر 
کار در خارج کشور دارید؟ کارکرد       
روتين یک تشکيالت کمونيستی در        
خارج کشور چيست و چه برنامه ها        

 و نقشه هایی در این زمينه دارید؟  
 

 بنظرم چشم انداز کار         :مريم کوشا  
در خارج کشور باید ایجاد یک                    
تشيالت متحد، ميليتانت، مدرن، با           

طبقاتی و       -آگاهی باالی سياسی         
دخيل در جامعه ای که زندگی                      

جوهر چشم انداز کار       .  ميکنيم باشد 
در خارج کشور اینست که بتوانيم به       
تشکيالتی تبدیل شویم که در درجه           
اول همه ایرانيان در خارج ما را                
بعنوان آن حزبی که آزادی، برابری       
و رفاه ميخواهد و برای آن مبارزه            

. ميکند، نگاه کنند و از آن خود بدانند 
باید بتوانيم به تشکيالتی تبدیل شویم        
که به اعتبار فعاليتهایمان در خارج          
هر کس که از ایران به خارج مياید           
بگوید یکی از اولين کارهایی که                
ميکنم اینست که به خانه حزبی شان        
ميروم و درد دلم را برایشان                          
ميگویم، روزنامه شان و ادبياتشان          
را ميخرم و ميبينم کی جلسه سياسی         

. دارند که در آن شرکت کنم                           
تشکيالتی که وقتی دانشجویی از              
ایران ميخواهد به خارج بياید،                     
جمهوری اسالمی بهش ميگوید فالن      
کشور نرو چون دست حزب اتحاد           

ما این     .  کمونيسم کارگری است         
امکان را داریم که خارج کشور را           
به ميدان رادیکال کمونيستی                         

جایی که  .  منصور حکمت تبدیل کنيم   

همه با آزادی کامل و در یک                   
محيط ریلکس با ما و اهداف                    
مبارزاتی مان برای ایجاد یک               

این نکته  .  دنيای بهتر آشنا ميشوند    
را منصور حکمت بارها گفته                
است و در برنامه مان هم هست             
که اگر در خارج کشور وزنه ای          
باشيم دیگر نميتوانند ما را تکان            

 .   دهند
 

منصور حکمت در سخنرانی اش        
در کنفرانس تشکيالت حزب                  
کمونيست کارگری در آلمان در           

 نکات بسيار مهمی     ١٩٩٩نوامبر  
در آنموقع ما عضو     .  را بيان کرد   

. حزب کمونيست کارگری بودیم        
این سخنان اکنون درباره حزب             
اتحاد کمونيسم کارگری نيز                     
صادق است و فکر ميکنم باید                 

در این نقل قول      .  چنين عمل کنيم   
هر جا که از حزب نام ميبرد                    
ميتوانيد بخوانيد حزب اتحاد                    

 . کمونيسم کارگری
 

 : منصور حکمت چنين ميگوید
 

بايد وضع اينطور باشد بگويند          «
خارج يعنى حزب کمونيست                    

اين عملى است و                 .  کارگرى
راستش فقط بدست ما عملى                   

گروههاى ديگر نه قصدش     .  است
را دارند نه توانش را دارند، نه             
سياستش را دارند، نه                                 
ايدئولوژيش را دارند، نه                          
شعورش را دارند نه خطش را              
دارند و نه مردم حاضرند که                   

ولى اين  .  حوزه نفوذ آنها بشوند     
سازمان برابرى طلب، آزاديخواه،    
انساندوست امکانش را دارد                 
کارى کند که هر کسى در خارج             
است، يا بخش عظيمى از آنها،             
بنا به تعريف بگويد من با حزب           

منتهى .  کمونيست کارگرى هستم    
١٢صفحه فقط آدمها در     



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نهادها، کتابها،     .  خارج نيستند    
مجالت، راديوها، انتشاراتيها،             
کانونهاى خارج کشور بايد در               

. دست ما و جوالنگاه ما باشد                 
چه .  کارى که داريم شروع ميکنيم    

آنهايى که موجودند و چه آنهايى         
و وقتى  .  که خودمان ايجاد ميکنيم    

دو سال ديگر به اروپا و امريکا            
نگاه ميکنند بگويند از هر طرف          
ميچرخى ميخورى به تخت سينه         

بگويند .  حزب کمونيست کارگرى    
اين روزنامه را ميبينى که يک               
ميليون تيراژ دارد مال اينهاست،        

يا .  سردبيرآن عضو اينهاست          
اينکه مثال اين شبکه راديوها را           

هر کس از   .  ميبينى؟ مال اينهاست  
همان آنى که  در فرودگاه پياده               
ميشود تا وقتى به تهران                            
برميگردد زير پوشش چتر                      

اين .  اين عملى است       .  اينهاست
  ».وظيفه خارج کشور است

 

توصيه ميکنم همه این سخنرانی           
. را گوش کنند یا متن آنرا بخوانند         

به سایت منصور حکمت رجوع            
 .  کنيد

 

فعاليت در عرصه فشار به دولتها         
در حمایت از پناهندگان سياسی             

در این   .  ایرانی بسيار مهم است        
زمينه دفتر حمایت از پناهندگان            
حزب بسيار فعال و موفق بوده               

این یک عرصه خيریه              .  است
نيست بلکه کامال سياسی و انسانی       

اکثر دول کشورهای                .  است
اروپایی که پناهندگان ایرانی به             
آنجا ميروند حزب را ميشناسند و          
نامه های حمایتی ما از اعتبار                 

این حزب  .  باالیی برخوردار است   
جای همه کسانی است که تحت               
ستم و آزار سياسی بوده اند و از             
جهنم جمهوری اسالمی فرار کرده     

پناهندگان سياسی از ستم،             .  اند
تبعيض، نابرابری و دیکتاتوری           
بيزارند و بخاطر فعاليتهای سياسی     
عليه رژیم جمهوری اسالمی به             

همه ميدانند که       .  خارج آمده اند      
دیکتاتوری و خفقان حاکم در                   
ایران جلوی هر گونه فعاليت                   

 

 گفتگو با مريم کوشا 
 ...دبير کميته خارج کشور حزب 

سياسی رادیکال را گرفته است      
و گرنه اگر ما در آنجا دفتر                 
داشتيم ميليونها نفر به ما رجوع   

در خارج باید بتوانيم     .  ميکردند
به تشکيالتی تبدیل شویم که هر      
پناهنده سياسی به خود بگوید،         
من به اینجا تعلق دارم چون                
اینها همان اهدافی دارند که من        
دارم و همان مبارزاتی را                   
ميکنند که من بخاطرش مجبور      

 . شدم از ایران فرار کنم
 

کارکرد روتين حزب همانی             
است که در جواب به سوال                

کارهای روتين مثل     .  اول دادم  
تبليغ، ترویج، آموزش، حق              
عضویت، جمع آوری کمک            
مالی، پخش ادبيات حزب و               

برنامه و نقشه ای که             .  غيره
داریم، فکر ميکنم برای شروع       
باید حول آموزش و ترویج                 

ما باید بتوانيم همه                 .  باشد
اعضای حزب را در سطح                
پراتيک هم هدف کنيم تا بتوانيم       
بعنوان یک نيروی منسجم و             
هماهنگ به اهدافی که در باال          

منصور حکمت در   .  گفتم برسيم 
همان جلسه ای که در باال گفتم         
ميگوید ما دور هم جمع شدیم             
که یک هدف مشترک را                     

ما باید یک حزب      .  متحقق کنيم 
سياسی باشيم و نه یک گره                 

ميگوید ميتوانيم در خانه     .  فشار
مان یا خانه حزبی مان بنشينيم         
و شمشيرهایمان را تيز کنيم              
ولی اگر کارمان فقط این باشد          
آنوقت یک آهنگری راه انداخته     

باید بتوانيم با ایجاد                   !  ایم
حزبمان و شمشيرهای                          
مبارزاتی مان به جنگ سرمایه      
داری و تمام بی حقوقی ناشی           

بهترین، .  از آن برویم                  
منسجمترین، روتين کار کننده        
ترین تشکيالت اگر خود را               
بعنوان یک حزب سياسی تشنه       
گرفتن قدرت سياسی نگاه نکند،   

ما نميخواهيم      .  درجا ميزند     
آری ما تشکيالت     .  درجا بزنيم  

منظم، متحد با آگاهی باالی                
. تئوریک ميخواهيم       -سياسی

١٩٨شماره   
همه کميته های     .  ولی ميخواهيم با آن چکار کنيم؟ این سوال مهمی است                  

تشکيالت .  حزبی خواهان تبدیل حزب به یک حزب سياسی دخالتگر هستند           
اميدوارم .  خارج جزوی از این حزب سياسی است و باید چنين هم عمل کند              

بتوانيم با پياده کردن اهداف بالفاصله مندرج در پالتفرم در دراز مدت آن                  
جایگاهی که منصور حکمت هميشه از تشکيالت خارج انتظار داشت را                   

 *. متحقق کنيم

 

 !اعدام قتل عمد دولتى است
 !اعدام تحت هيچ شرايطی مجاز و قابل توجيه نيست

 

جنایتى آگاهانه و عامدانه که توسط       !   جنایت است  ،نيست"  مجازات"اعدام  
. اعدام قتل عمد است   .  نهادى بنام دولت طراحى و با نقشه قبلى اجرا ميشود         

اعدام تعرض به حق حيات انسان و قانونى وحشيانه براى امحاى فيزیکى                
. مخالفين و هر کسى است که قدرت دولت و آتوریته هاى متفرقه را نپذیرد              

اساسا براى سر بزیر نگهداشتن             "  مجازات"در طول تاریخ نيز این                
براى نفى پایه اى سياست      .  مخالفين سياسى مورد استفاده قرار گرفته است       

 هيچ   ،اعدام باید این فرض را به کرسی نشاند که هيچکس، هيچ دولتى                      
 حق کشتن و گرفتن جان کسی را در              ، به هر دليلی    ، هيچ نيروئى   ،قدرتى

با .   ندارد ،گذاشته اند "  اجراى عدالت " که نامش را     ،مراسم شرم آور اعدام   
که آگاهانه و   "  عدالتى"نام  .  اعدام عدالت اجرا نميشود بلکه قربانى ميشود        

 . خونسردانه جان انسانها را ميگيرد ارتجاع است و باید سرنگون شود

 

 رژیمى که برسکوى اول آدمکشان دولتى جهان ایستاده          ،جمهورى اسالمى 
 قصد دارد زندانيان سياسى از جمله شيرکو معارفى و حبيب لطفى                  ،است

هدف جمهورى اسالمى از اعالم این خبر        .  را در آستانه اول مه اعدام کند       
 اینست که صداى آزادیخواهى کارگرى        ،و تالش براى اجراى این جنایت       

تالش ميکند به اميد و آرزوى صدها ميليون           .  را در روز کارگر خفه کند       
جمهورى اسالمى از روز اول با جنایت عليه       . انسان در اینروز خون بپاشد 

کارگران و مخالفين سياسى سر کار آمد و تا امروز با همين سياست سر پا                 
 .  باید تالشهاى جنایتکارانه حکومت اسالمى را متوقف کرد. ایستاده است

 

 آوریل نيروهاى سياسى چپ و سوسياليست در اعتراض به                        ٢٢روز   
سياست جنایتکارانه و ضد کارگرى جمهورى اسالمى اجتماعات و متينگ           

 . هائى در کشورهاى مختلف برگزار ميکنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى همراه با نيروهاى سياسى آزادیخواه مخالف            
 مردم آزادیخواه را دعوت ميکند که در تظاهراتها و اجتماعات در                 ،اعدام

کشورهاى مختلف وسيعا شرکت و عليه اعدام و حکومت اسالمى اعدام                    
در اینروز باید عليه نفس مجازات اعدام و براى الغاى بيقيد            .  اعتراض کنند 

 براى لغو کليه احکام اعدام صادر شده توسط              ،و شرط این جنایت دولتى      
 و   ، براى آزادى کارگران زندانى و کليه زندانيان سياسى               ،رژیم اسالمی 

 .  براى برچيدن ماشين دولتى اعدام و جنایت اسالمى متحدانه اعتراض کنيم

 

 

 تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ آوریل ١٢ – ١٣٩٠ فروردین ٢٣



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بيش از دو سال از انتشار مطلب            
زیر در بررسی و نقد جایگاه                    
سياسی اجتماعی حزب سابقا                   
کمونيست کارگری و خط مشی              
حميد تقوایی در این حزب                          

آن زمان شاید این نقد که        .  ميگذرد
" کمونيست کارگری         "حزب          

دوران حميد تقوایی ربطی به سنت      
 یک      ،کمونيسم کارگری ندارد           

ارزیابی جدید از این جریان و                 
. جایگاه سياسی و اجتماعی آن بود      

 تحليل     ،شاید باید نقد ميکردیم              
 اثبات ميکردیم که چرا          ،ميکردیم

این حزب دیگر تعلقی به جنبش              
چرا این   .  کمونيسم کارگری ندارد   

حزب بر اثر تغيير خط مشی                    
سياسی خود مسيری را طی کرد           
که در اثر آن مکان اجتماعی و                
جایگاه سياسی اجتماعی و جنبشی       

واقعيت این است      .  آن تغيير کرد     
که آن زمان باید با بررسی                          
موشکافانه این نقطه نظر را اثبات       

شاید آن زمان باید                 .  ميکردیم
کماکان با این سئوال شروع                      

جنبش :  ميکردیم که کدام جنبش          
سرنگونی یا جنبش کمونيسم                    
کارگری و اثبات ميکردیم که از            
آن حزب اکنون فقط اسمی باقی              

همانطور که حزب        .  مانده است   
بلشویک دوران لنين زمين تا                   
آسمان با حزب بلشویک دوران             
استالين در زمينه جنبشی و سياسی      

دو تشکل در دو            .  متفاوت بود   
. جنبش متفاوت اجتماعی بودند             

یکی پرچم دار کمونيسم کارگری         
 سازمانده و رهبر انقالب                 ،بود

 دیگری اما نماینده        ،کارگری بود  
ناسيوناليسم و مدرنيسم سرمایه              
داری در روسيه پس از انقالب با          

 اما با   ،هدف صنعتی کردن روسيه   
حفظ مناسبات استثمارگرایانه کار       

حزب .  مزدی و شکافهای طبقاتی      
دوران "  کمونيست کارگری        "

کنونی نيز چنين تفاوت اجتماعی با   
حزب کمونيست کارگری دوران         

این تفاوت   .  منصور حکمت دارد    
 . اجتماعی و جنبشی است

 

  ،"منشور سرنگونی"
 !تالشی برای اتحاد چپ و راست

 على جوادى

در این دو سال جامعه و                        
سياست مسير طوالنی را                    

اگر در دو سال        .  پيموده است  
اندی پيش ما کماکان باید                      
واقعياتی را در عرصه                         
تئوریک سياسی اثبات                          

 نشان ميدادیم راهی          ،ميکردیم
که این حزب در مسير آن قرار        

 نتایج آن در در            ،گرفته است  
عرصه سياسی و اجتماعی                
کامال به این حزب جایگاه                   

 ،جنبشی متفاوتی می بخشد               
اکنون واقعيات سياسی جامعه         
صحت این ارزیابی را نشان             

حزبی که پرچمدار نقد      .  ميدهند
رادیکال و کمونيستی جنبش             

 در   ،ارتجاعی دوم خرداد بود       
زمان حميد تقوایی تبدیل به                
حزبی شد که اعالم کرد                        

همراه "موسوی و کروبی                  
. اند"  کنار مردم "و در    "  مردم

حزبی که در پرچمدار لغو کار        
 در زمان حميد             ،مزدی بود    

اکس "تقوایی تبدیل به حزب             
حزبی که در زمان      .  شد"  مسلم

منصور حکمت اعالم کرده بود     
که ما با نيروهای متعقل به                  
جنبشهای متفاوت پروژه                     

 ما با استثمار      ،نداریم"  وحدت"
 در  ،گران امر مشترکی نداریم     

زمان حميد تقوایی اعالم کردند      
که با سلطنت طلبان تظاهرات         

در .  مشترک ميگذارند            
تظاهراتشان شرکت ميکنند و          
سرود فاشيستی ای ایران را از       
بلندگوهای تظاهراتشان پخش         

حزبی که در افشای           .  ميکنند
کنفرانس برلين اجازه نداد تا             
خط سازش و دفاع از جناحی           
از رژیم اسالمی در خارج                 

 تبدیل   ،قدرت تحرک پيدا نکند      
به حزبی شد که در سوئد از               
یک طرف در تظاهرات                      
جریانات ارتجاعی سبز شرکت     
ميکند و از طرف دیگر پایی             
هم در صفوف چپ برای خود         

همين پراتيک         .  نگهميدارد
سرنگونى "تکليف ادعاى                  

١٩٨شماره   

خالصه .  را روشن ميکند     "  انقالبى
کنم آنچه که دو سال اندی پيش به                
لحاظ نظری و تئوریک باید اثبات            
ميشد اکنون واقعيات شکل دهنده               
خط مشی سياسی حزب سابقا                       
کمونيست کارگری دوران حميد                

  .تقوایی است

 

توسط "  منشور سرنگونی   "انتشار    
این حزب بيان فشرده راهی است که     

این جریان به        .  پيموده شده است       
دنبال چرخش سياسی و اجتماعی              

. شده است "  بالغ"این دوران اکنون      
به دنبال اتحاد و وحدت با جریانات          

متعلق به         "  سرنگونی طلب        "
به .  جنبشهای سياسی دیگر است           

. دنبال اتحاد چپ و راست است                  
نيروهای "ميخواهد صفوف                         

را که متعلق به         "  سرنگونی طلب  
قطبهای متفاوت اجتماعی و سياسی        
هستند به گرد منشور سرنگونی خود   

این راه را قبال حزب             .  متحد کند   
شکست .  پيموده است  "  حکمتيست"

 ناچار شدند با اعالم تغيير         ،خوردند
اکنون .  شرایط آن را بایگانی کنند          

همان پرچم شکست خورده را حزب      
پيش از  .  اکس مسلم بدست گرفته اند     

آنها هم جریانات سلطنت طلب و                
 ، گاه و بيگاه     ،راست هم هر از گاه       

ما بار    .  این پرچم را بلند ميکنند             
دیگر اعالم ميکنيم که این تالشها              

. ارتجاعی و محکوم به شکست است    
. نه ممکن است و نه مطلوب است            

پاسخ ما به این جریانات و این                      
 :تالشهای عبث از این قرار است

  
برخالف طيف ملى اسالمى، که از       "

خاتمى و حجاریان و منتظرى تا                 
نهضت آزادى و اکثریت و راه                    
کارگر، یک خاندان سياسى و یک            
جنبش اجتماعى واحد را نمایندگى            
ميکنند، احزاب سرنگونى طلب در         
اپوزیسيون ایران در قطب هاى                 
کامال متفاوت و حتى متقابل یکدیگر       

دو جریان اصلى در    .  قرار گرفته اند  
اپوزیسيون سرنگونى طلب هست،         

کمونيسم رادیکال، که سازمان              
اصلى و شاخص آن حزب                         
کمونيست کارگرى است، و طيف       
ناسيوناليستهاى طرفدار غرب که       
عمدتا حول رضا پهلوى گرد آمده        

مجاهدین خلق را هم بعنوان          .  اند
یک سازمان سياسى بزرگ و                
فعال ميشود به این دو اضافه                    
کرد، هرچند این سازمان،                        
برخالف دو جریان دیگر نوک              
یک جنبش اجتماعى وسيع تر و            
فرا سازمانى نيست و اساسا یک           
موجودیت سازمانى قائم به ذات            

فکر نميکنم کسى با اندک          .  است
شناختى از سياست در ایران و               
جایگاه اجتماعى و مواضع این              
سه جریان بتواند از اتحاد اینها               
بعنوان یک امر واقعى قابل                      

. حصول و یا مطلوب حرف بزند        
من این را درک ميکنم که جان               
مردم به لبشان رسيده و فکر                     

دست به دست      "ميکنند همه باید        
تا رژیم اسالمى را           "  هم بدهند   

اما ميان تبيين         .  سرنگون کنند    
احساسى و محاسبات سرانگشتى         
مردم با درک دیناميسم هاى تحول       

در .  سياسى در جامعه فرق هست      
اسالمى حول     -درون طيف ملى       

مناجات و دعا براى سالمتى                   
مزاج آقاى منتظرى ميشود متحد         
شد، در طيف سرنگونى طلبان،            

.... اما، تفاوتها عميق است                       
هيچکدام اینها از اتحاد با                            
سازمانهاى بيرون طيف خودشان       

شاه و رئيس         .  صحبت نميکنند    
جمهور خودشان را هم از قبل                 
تعریف کرده اند و بقيه را به                     
امضاء گذاشتن زیر طرح خود              

حزب کمونيست    .  دعوت ميکنند   
کارگرى یک اصل اساسى دارد و       

ما .  آن بيان حقيقت به مردم است         
نميخواهيم از وحدت طلبى                       
خودانگيخته مردم سوء استفاده             

ما براى ساختن یک    .  تبليغاتى کنيم 
جمهورى سوسياليستى تالش                 

ميکنيم و این     
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کار از طریق وحدت با طرفداران       
بازار آزاد و آمریکا و سلطنت و            

در .  اسالم پاستوریزه بدست نمياید    
نتيجه ما مردم را به اردوى                        

به .  سياسى خودمان دعوت ميکنيم    
اردوى کارگران، اردوى                           
کمونيسم، اردوى آزادى کامل و            

این به   .  همه جانبه فرد و جامعه         
معنى انزواطلبى سياسى و بدعنقى      

. با سایر جنبشهاى سياسى نيست           
برعکس هرقدر ما حرف مستقل           
خودمان را روشن تر بيان کنيم و           
آرمانهاى سياسى و اجتماعى خود       
را بدون شبهه تر تبليغ کنيم،                      
امکان پيدا ميکنيم بدون دامن زدن        
به توهمات سياسى در ميان مردم،       
با هرکس تا هرجا همراه ميشود             

ما طرفدار رشد فرهنگ   . راه بيائيم 
سياسى و فرهنگ تحزب در                     

ائتالف، سازش، جبهه،         .  ایرانيم
وحدت عمل و غيره وقتى جاى               
خود را در سياست ایران پيدا                   
ميکند که تعين حزبى و جنبشى در       
جامعه و بویژه تقکيک آرمانى و           
برنامه اى احزاب در سطح                       

اول .  پيشرفته اى قرار گرفته باشد      
باید اردوهاى سياسى ایران                       
معاصر بدرستى تعریف شود تا             
بعد بشود از جبهه بندى هاى                     
تاکتيکى ميان آنها صحبت                         

مردم باید  :  منصور حکمت ." (کرد
 )١٣٨٠ مرداد ،انتخاب کنند

 

جنبش سرنگونی يا     :  کدام جنبش  
 جنبش کمونيسم کارگری؟

: سئوال اصلی و پایه ای این است         
حزب کمونيست کارگری در حال       
حاضر نماینده کدام جنبش است؟           
جنبش کمونيسم کارگری یا جنبش        
سرنگونی طلبی توده های مردم؟         
کداميک؟ این بار بر خالف دوره          
های گذشته رهبری کنونی حزب          
کمونيست کارگری خود به                        
روشنی به این سئوال پاسخ داده              

بحث تعلق به کدام جنبش           !  است
اجتماعی پایه ای ترین و اساسی            
ترین مبحث کمونيسم کارگری               

 .است

  ،"منشور سرنگونی"
 ...تالشی برای اتحاد چپ و راست

کمونيسم کارگری یک جنبش         
طبقاتی قائم به ذات       –اجتماعی  

دوره ای و مقطعی                .  است
از نظر اجتماعی به            .  نيست

معنای اعتراض ضد سرمایه           
به لحاظ    .  داری کارگر است       

فکری و سياسی یعنی                            
و بر نقد همه جانبه      .  مارکسيسم

از ارکان اقتصادی و اجتماعی       
و فکری نظام سرمایه داری              

این جنبش  .  موجود استوار است  
طبقه ای که از     .  پرولتاریا است 

فروش نيروی کار خویش                  
این جنبش با        .  زندگی ميکند   

ظهور سرمایه داری و طبقه             
کارگر مزدی شکل گرفت و             
عميق ترین نقد به نظام سرمایه       
داری و مصائب آن را                           

کمونيسم .  نمایندگی ميکند         
کارگری و به تبع آن، حزب               
چنين گرایشی، اساسا منافع این      

این .  جنبش را نمایندگی ميکند      
مکان اجتماعی و تعلق طبقاتی        
و جنبش حزبيت کمونيسم                   

تاکيدات در این    .  کارگری است 
. زمينه همه جانبه و روشن اند         

حتی در مقایسه با سایر جنبشها       
و احزاب کارگری، یک دنيای        
بهتر، برنامه حزب اتحاد                    
کمونيسم کارگری بطور                     
روشنی این ویژگی عام و                   
تغيير ناپذیر کمونيسم کارگری       

"را بيان ميکند              کمونيسم : 
کارگری جنبشی جدا از کل               
طبقه کارگر نيست و منافعی             
جدا از منافع کل طبقه کارگر            

تفاوت جنبش      .  دنبال نميکند     
کمونيسم کارگری با سایر                  
جنبشها و احزاب کارگری در         
این است که اوال، در مبارزه             
طبقاتی هر کشور، پرچم                     
وحدت و منافع مشترک                        
کارگران سراسر جهان را بر          
می افرازد و ثانيا، در مراحل           
و جبهه های مختلف مبارزه              
طبقه کارگر، مصالح کل جنبش     
طبقه کارگر را نمایندگی                     

 )منصور حکمت." (ميکند

 

١٩٨شماره   
کمونيسم کارگری ویژگی خود را           

در تمایز با سایر جنبشهای اجتماعی       
. دقيق و روشن بيان کرده است                   

سئوال اصلی ای بود      "  کدام جنبش "
که منصور حکمت در رساله                       

تمایز جنبش  "  تفاوتهای ما "تاریخی  
کمونيسم کارگری را با سایر                        
جنبشهای اجتماعی تبيين و تعریف          

یک دهه تالش کمونيسم                 .  کرد
منصور حکمت  بر این امر استوار          
بود تا جایگاه و مکان اجتماعی                   
کمونيسم را از حوزه اجتماعی چپ         
رادیکال و سرنگونی طلب و غير             
کارگری ایران به مکان اعتراض            

. سوسياليستی طبقه کارگر انتقال دهد    
نقد مارکسيسم انقالبی عليرغم                    
جایگاه و اهميت تاریخی اش اساسا          

مارکسيسم انقالبی  .  از این مکان بود   
جریان حزبی و سازمانی کمونيسم           

هر چند که       .  کارگری ایران نبود      
ارتدکسی مارکسيسم و تعبير                        
پراتيکی از مارکس را در خود                   
داشت، هر چند که استنتاجات بسيار       
عميق و رادیکالی از نقد سرمایه                
ارائه ميداد اما به لحاظ اجتماعی این       
جنبش کماکان جنبش طبقه اجتماعی       

از اعتراض کارگر        .  دیگری بود   
نشات نگرفته بود و بعضا مشغله               
اش سوخت و ساز این جنبش در                 

از این رو         .  تمامی ابعادش نبود        
روشن است تعرض و دوری از                 
کمونيسم کارگری هم نميتوانست و          
نميتواند بدون تغيير در این مکان              
اجتماعی و تعلق جنبشی صورت              

 .گيرد

  

خط جدید حاکم بر حزب کمونيست          
کارگری یک چرخش و دوری همه        
جانبه از سنت کمونيسم کارگری و           
جا افتادگی هر چه بيشتر در                           
چهارچوبهای سياسی و فکری چپ         

حتى .  سنتی و پوپوليستی است               
رجعتى به چهارچوبهاى ضد                       
پوپوليستى جریان مارکسيسم انقالبى    

این یک خط انحالل طلبانه          .  نيست
انحالل طلبانه به   .  است"  کمونيستی"

این اعتبار که پرچمدار مستحيل                 
کردن جنبش کمونيسم کارگری در          
جنبش سرنگونی طلبی توده های              

حل کردن هویت            .  مردم است     
کمونيستی و جنبشی این حزب در             
جنبش سرنگونی مجرای اصلی                
چنين چرخش و تحولی در این                     

سياسی   –راستا به رهبری فکری          
بطوریکه امروز   .  حميد تقوایی بود    

تشخيص و تمایز هویت سياسی                  

واقعی این جریان از جنبش                      
سرنگونی طلبی به سختی امکان         

رهبری این خط اکنون    .  پذیر است 
در حزب کمونيست کارگری به            

نقش "صراحت اذعان ميکند که           
حزب ما اساسا این است که این              
جنبش اعتراضی را نمایندگی                

(ميکند نشریه انترناسيونال،       "! 
این بيان تمام عيار       )  ٢۴۴شماره   

جا افتادگی خط حاکم بر این حزب       
! در یک سنت پوپوليستی است             

این چرخش تبعات خاص سياسی        
و اجتماعی خود را نيز بدنبال                 

یک نتيجه فرجام چنين              .  دارد
پروسه ای تغيير و تحوالتی در              
مکان اجتماعی و تعلق جنبشی این      

 .حزب است

 

یک ویژگی تعيين کننده پوپوليسم        
در دوران حاضر تحليل بردن                
جنبش سوسياليستی طبقه کارگر          
در جنبش سرنگونی طلبی توده             

حل کردن      .  های مردم است           
کمونيسم کارگری در این جنبش و      
تبدیل شدن به جناح و گرایشی در         
این جنبش اساس این تحرک                    

زمانيکه رهبری  .  پوپوليستی است 
این خط اعالم ميکند که اساس                
نقش حزب کمونيست کارگری این     
است که جنبش اعتراضی                         
سرنگونی طلبی را نمایندگی                  
ميکند در حقيقت فرجام چنين                  
پروسه ای را از قرار اعالم و                 

این روند      .  تثبيت کرده است           
درست در نقطه مقابل و ضد                    
روندی است که در طول دو دهه           
منصور حکمت در تغيير و تحول        
مکان و جایگاه اجتماعی چپ                 

این .  ایران رهبری و هدایت کرد       
. تغيير، فراری به گذشته است               

فرار به سنگر جنبشهای دیگر،             
فرار به مجموعه فکری دیگر،             

حقوق "فرار به سنگر پوپوليسم و       
بعنوان فصل مشترک              "  بشر

 !"همه با هم"جنبش 

  

شاید در واکنش گفته شود که مگر        
نه اینکه جنبش کمونيسم کارگری        
باید جنبش سرنگونی طلبی توده           
های مردم را رهبری و                               
سازماندهی کند؟ پس چرا این همه      
حساسيت؟ در پاسخ باید به                        

. ظرایف این بحث اشاره کرد                 
این حساسيت   :  پاسخ روش است     

ناشی از               
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تالش برای مقابله با روندی است         
که ميکوشد بخشی از نيروی مادی      
و تحزب یافته کمونيسم کارگری           
را به ذخيره جنبش سرنگونی                  

این حزب را در      .  طلبی تبدیل کند   
دو .  کند"  مستحيل"جنبش دیگری    

مساله کامال متفاوت در این جا                
بحث رابطه جنبش    :  مطرح هستند 

کمونيسم کارگری با جنبش                       
سرنگونی مقوله ای اساسا متفاوت      
از یکی بودن و یکی شدن با                       

همانطور .  جنبش سرنگونی است     
که رابطه جنبش کمونيسم کارگری     
و جنبش دفاع از حقوق زن مساله         

مثل اینست کسی که     .  دیگری است 
بگوید اساس حزب ما نمایندگی              
جنبش دفاع از حقوق زن است،              

یا .  اساسا حزب آن جنبش است            
کسی که بگوید اساس حزب ما                
نمایندگی جنبش خالصی فرهنگی       

. است، اساسا حزب آن جنبش است   
برای کمونيسم کارگری مساله این       
است که چه موضع و چه نقشی               
باید در قبال جنبش سرنگونی و یا         
در قبال جنبشهای متفاوت                          

چگونه آنها    .  اجتماعی اتخاذ کند      
مقوله .  رهبری و سازماندهی کند      

رهبری و سازماندهی با یکی شدن      
برای .  دو امر کامال متفاوت است       

خط پوپوليستی رهبری کنونی                
حزب کمونيست کارگری مساله           
این است که جنبش سرنگونی                  
جنبشی است که اساس فعاليت                 

. حزبی اش را تشکيل ميدهد                     
. این جنبش است   "  نماینده"حزبش  

برای کمونيسم کارگری مساله               
تعيين روش و شيوه برخورد به              
یک جنبش اعتراضی سرنگونی          
طلب در محدوده زمانی مشخصی       

برای خط پوپوليستی حککا      .  است
مساله اما حل شدن در این جنبش            

مساله کمونيسم کارگری          .  است
رهبری جنبش سرنگونی و تامين         
هژمونی سياسی بر این جنبش از          
جایگاه مصالح جنبش کمونيسم              
کارگری است، مساله بر سر                    

در .  سازماندهی و رهبری است         
. این راستا مردم باید انتخاب کنند         

انتخابی بين چپ و راست؟                        
انتخابی ميان دو افق متفاوت                    
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انتخابی ميان دو           .  اجتماعی
این دو برخورد کامال         !  پرچم

دو سيستم        .  متفاوت است       
واقعيت این است   .  متفاوت است 

که جنبش سرنگونی طلبی توده      
های مردم جنبشی در ادامه و           
امتداد جنبش کمونيسم کارگری      

جنبش کمونيسم کارگری  .  نيست
جنبشی .  بزرگتر شده نيست         

جنبش توده های    .  متفاوت است 
مردمی است که رژیم اسالمی        

جنبش نسلی از     .  را نميخواهند  
مردم است که برای بزیر                    
کشيدن رژیم اسالمی و                         
خالصی از اسالم و فرهنگ             
اسالمی به تحرک در آمده                  

این جنبش یکدست              .  است
این .  یک جنس نيست      .  نيست

جنبش دارای نيروهای متفاوتی     
نيروهای اجتماعی که         .  است

هر کدام سرنگونی رژیم                     
اسالمی را گام و حلقه ای برای       
ایجاد نظام سياسی مطلوب خود     

اتفاقا یک مساله اساسی    .  ميدانند
و مهم جدال ميان افق ها و                   
آلترناتيوها و چشم اندازها در           

مساله ما این     .  این جنبش است    
است که ما ميکوشيم در صف          
مقدم این جنبش حضور داشته          
باشيم، پرچم سلبی و سرنگونی      
طلبی خودمان را در این ميدان        

اما ما    .  به اهتزاز در آوریم          
. نماینده تمام این جنبش نيستيم         

نماینده خودمان در این جنبش          
در هر حال و زمانی           .  هستيم

. نماینده جنبش خودمان هستيم        
همانطور که ما صدای زنی              
هستيم که ميخواهد آزاد شود،           
اما نماینده تمام جنبش دفاع از          

در این     .  حقوق زنان نيستيم        
پرچمدار .  جنبش حضور داریم   

رادیکال و پيگير و تمامی                   
اما .  آزادی و برابری هستيم          

. نماینده تمام این جنبش نيستيم         
این جنبش دارای گرایشات و           

بعضا .  جناحهای مختلف است     
بعضا .  راست و ناپيگير               

 –نيروهایی که به جنبش ملی           
اسالمی یا راست ناسيوناليستی      

ما پرچمدار مبارزه   .  تعلق دارند 

١٩٨شماره   
مذهب .  قاطع عليه مذهب هستيم            

ستيزیم، سکوالریم، اما نماینده تمام         
اساس .  جنبش سکوالریستی نيستيم     

حزبمان نمایندگی کردن سکوالریسم     
این جنبش در عين حال در           .  نيست

برگيرنده نيروهای راست و ضد               
 .کمونيستی هم هست

 

ليدر حککا دچار اشتباه مفهومی و           
بی دقتی کالمی نشده است زمانيکه         
اذعان ميکند حزبش اساسا نماینده            

ایشان به    .  جنبش سرنگونی است       
طور دقيقی به این سئوال پاسخ داده          

بی جهت نيست زمانی که به         .  است
تاریخ افول و صعود این خط در                 
سنت تحزب کمونيسم کارگری دقيق      
ميشویم متوجه یک رابطه نعل به              
نعل و پيوسته ای ميان تحوالت این          
خط و موقعيت افت و خيز جنبش               
سرنگونی طلبانه توده های مردم در       

 چگونه؟. جامعه می شویم

 

با پيدایی جنبش دوم خرداد، در                   
واکنش به اعتراضات سرنگونی              
طلبانه توده های مردم، ما شاهد                  
تحرک و عروج مجدد خط چپ                  

این خط با این      .  پنجاه و هفتى شدیم     
تقالها دو باره تکانی خورد و به                 
ميدان آمد و در حزب کمونيست                 

شاه بيت   .  کارگری مجددا فعال شد       
مباحث و تالش حميد تقوایی در این         

قرار دادن جنبش سرنگونی       "دوره   
بر روی ميز کمونيسم کارگری                  

تالقی و همسویی تالش                "!  بود
کمونيسم کارگری در این دوران و           
وظایفی که در قبال جنبش سرنگونی     
طلبی توده های مردم برای کمونيسم       
ایجاد شده بود  در دوره ای اجازه               
نداد که نگرش متمایز و ویژه این               
گرایش به روشنی و همه جانبه نقد            

بعالوه تا زمانيکه منصور            .  شود
حکمت در قيد حيات بود این خط                

نقدهای .  کامال حاشيه ای بود                  
منصور حکمت به خط فکری حميد         
تقوایی گوشه ای از واقعيت این                  

مرگ نابهنگام  .  جدال را نشان ميدهد   
منصور حکمت، شکل گيری و                  

توسط "  راست"ارائه سياستهای          
کورش مدرسی، و گرد و خاک                   
ایجاد شده در این دوران در تعيين             

 تمایزات خط                 ،حزبی"  ليدر"
حميد تقوایی را با خط           "  رادیکال"

کمونيسم کارگری را برای دوره ای       
در شرایطی  .  در پرده ابهام قرار داد     

که خطی در حزب سياست                             

مجلس "و       "  نافرمانی مدنی      "
را "  دولت ائتالفی  "و   "  موسسان

مطرح ميکرد، خطی که از                      
سرنگونی کامل قاطعانه دفاع                
ميکرد، ميتوانست در تقابل با این        

" مشروعيتی"خط برای خود                 
 .دست و پا کند

 

اما این خطوط شناخته شده قدیمى        
و متمایز با کمونيسم کارگرى                 
براى اینکه بتوانند در یک حزب          
کمونيستى کارگرى و                                  
چهارچوبهاى انتقادى محکم آن            

 باید با          ،خود را مطرح کنند              
دیگری به ميدان         "  رادیکاليسم"

جنبش سرنگونی طلبی      .  می آمد  
تمام این ویژگی ها را در خود                 

"داشت و سرنگونی    "  رادیکال. 
از این رو این خط در تداوم       .  طلب

خود به ارائه تبيين همه جانبه از            
جنبش خودش، جنبش سرنگونی،       

تعریف جنبش سرنگونی   .  پرداخت
همه "به مثابه یک جنبش واحد و          

و بعضا  "  انقالبی"و تماما    "  با هم 
یک ویژگی دیگر     "  سوسياليستی"

این انحالل طلبی پوپوليستی حاکم       
باید از این جنبش     .  بر حککا است  

عليرغم قطب بندیهای متفاوتش و       
عليرغم حضور نيروهای متعلق         
به جنبشهای متخاصم اجتماعی             
یک تصویر واحد و یکسانی                    

تصویری .  بدست داده ميشد             
و "  سوسياليستی"و     "  انقالبی"
مهم نيست که سياست            "!  چپ"

رسمی حزب کمونيست کارگری        
در زمان منصور حکمت این بود         

اردوی سرنگونی طلبی در         "که   
ایران، که ابدا یک اردوی یک               

نيست و    "  همه با هم      "دست و       
(نخواهد ماند    منصور حکمت،    " 

جنبش توده ای برای سرنگونی             
در زمان     .)  رژیم آغاز ميشود        

حميد تقوایی بر عکس این حزب          
باید اعالم ميکرد که این جنبش              
تماما انقالبی است، یکدست است،     

است، و آلترناتيو       "  همه با هم      "
! حکومتی واحدی را می پذیرد             

یک رکن جا انداختن چنين                        
سياستی در حزب کمونيست                    
کارگری بر این ارزیابی استوار          
است که این جنبش را امتداد                     
جنبش کمونيسم کارگری قلمداد            

اعالم کند که حزب متبوع            .  کند
ایشان تنها نيروی سرنگونی طلب      

سکتاریسم !  در جامعه است؟            
مفرط یکی        

١۶صفحه   
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از عوارض فرعی و خفيف چنين         
خلع سالح کمونيسم   .  سياستی است 

کارگری در قبال راست                              
بوروژایی خطر اصلی چنين                   

حذف جریانات      .  سياستی است     
دست راستی و سرنگونی طلب که       
اتفاقا با روشن شدن ناتوانی رژیم         
اسالمی در سرکوب کمونيسم و             
کارگر به تالشهای خود برای                  
جایگزینی رژیم اسالمی می                    

قدرت "افزایند تا از موضع                       
و حاکميت در مقابل طبقه     "  سياسی

کارگر و کمونيسم صف بندی                  
کنند، از صفوف اردوهای                         
متخاصم سرنگونی طلب، مساله          
تعيين کننده چنين گرایش انحالل           

این خام انگاریها    .  طلبانه ای است   
همه ناشی از تالش برای جا                      
انداختن سياست نيرویی است که           
هم و غمش اساسا جنبش                              

از این رو ناچار     !  سرنگونی است 
است کمونيسم را در جنبش                       

 !سرنگونی مستحيل کند

  

نتایج این حرکت تاریخی را حميد         
تقوایی به طرز خيره کننده ای                 

فکر ميکنم که    : "جمع بندی ميکند   
هر آدم سياسی که اوضاع سياسی         
و اجتماعی ایران را بشناسد                      
متوجه ميشود که نميتوان تفکيک         
چندانی بين حرکت و جنبش                      
سرنگونی مردم و کل حرکت چپ       
و حزب کمونيست کارگری قائل           
شد، و بعبارت دیگر براحتی                    
ميتوان دید که نبض این هر دو                 
تاحد زیادی باهم ميزند و هردو               
اینها تاحد زیادی یک جهت را                 

(دارند طی ميکنند            ) همانجا." 
براستی از نظر تبئين هم تفاوت و         
تفکيک چندانی ميان این جنبش و          
حزب کمونيست کارگری در دوره     

و تاسف این است       .  حاضر نيست  
که چرا نيست؟ آیا تفکيک چندانی         
هم ميان این حزب و جنبش                        
اعتراض سوسياليستی طبقه کارگر    
نيست؟ آیا این حزب ميتواند مدعی      
باشد که هر آدم سياسی متوجه                 
ميشود که نميتوان تفکيک چندانی        
بين حرکت و جنبش اعتراض ضد       
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سرمایه داری طبقه کارگر و            
این حزب در این دوران                       

این سئوالی است که         !  نيست؟
این حزب به آن عمال پاسخ                 

بی جهت     .  منفی داده است         
نيست که رهبری این حزب               
اعتراضات ناسيوناليست قوم          

نطفه "پرست در آذربایجان را        
به این انحالل      .  ناميد"  انقالب

 و    !طلبی نميتوان جایزه داد           
باالخره اگر حکک از نظر                
تبئين تفاوت و تفکيک چندانی         
ميان خود و جنبش سرنگونى           

 از نظر عملى اما                    ،نميبيند
این جنبش   "  رهبر"حکک نه      

بلکه دنباله رو و عمدتا در                   
 . حاشيه نيروهاى راست است

 

زمانی منصور حکمت این               
سئوال را در مقابل حزب                    

: کمونيست کارگری قرار داد         
سئوال دوم این است که اگر            "

این نيروها و مطالبات و                       
تمایالت را دور خود جمع                  
کردیم، چه تضمينی هست                  

فقط حزب آن   .  حزب آنها نشویم  
این سئوال       ."  کارها نشویم      

یکی از مسائل و        .  واقعی بود  
اکنون .  مخاطرات پيشروی بود   

 سال ميتوان به این           ۶بعد از      
واقعيت تلخ و   !  سئوال پاسخ داد  

دردناکی است که شاهد این                
باشيم که حزبی که منصور                
حکمت پایه گذاری کرد، اکنون      
بنا به ادعای رهبری کنونی اش     

. حزب جنبش دیگری شده است     
حزبی که قرار بود روی                      

 ،رادیکاليسم اش توده ای شود         
حزب جنبش سرنگونی شده              

حزبی که قرار بود               .  است
پرچمدار نقد عميق و همه                   
جانبه مذهب باشد، حزب                    

. مسلمانان سابق شده است                 
حزبی که قرار بود روی                      
رادیکاليسم و ماکزیماليسم اش        
توده گير شود، حزبی که قرار         
بود کمونيسم کارگری و                       
آرمانها و ایده آلهای انقالب                
کارگری را توده ای و                            

١٩٨شماره   
 .اجتماعی کند، پرچمدار انحالل طلبی کمونيستی شده است

  

ما حق  .  ما حق داشتيم این خط رهبری حزب کمونيست کارگری را نقد کنيم            
داشتيم عليرغم سختی راهی که در مقابلمان بود، اعالم کنيم که حزبی که                    
حزب سازمانده و رهبر نباشد، حزب جنبش کمونيسم کارگری نباشد، به                     

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در پاسخگویی به این نياز                  !  جایی نميرسد  
 . *حياتی کمونيسم کارگری و جامعه شکل گرفته است

 

 جنايت وحشيانه دولت عراق 
 !عليه ساکنين اردوگاه اشرف را محکوم ميکنيم

 

یورش وحشيانه ارتش دولت عراق به نيروهای غير مسلح سازمان                              
 نفر کشته و حدود        ٣٠مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف تاکنون بيش از               

شرایط زخمی ها و سایر ساکنين این            .   تن زخمی بجا گذاشته است         ٣٠٠
 . کمپ بشدت وخيم است

 

دولت عراق  .  باید با تمام قوا جلوی این فاجعه انسانی و قتل عام را گرفت                
را باید تحت بيشترین فشارهای بين المللی برای توقف فوری کشتار و                         

 . اذیت و آزار ساکنين این اردوگاه قرار داد

 

باید سازمان ملل و سایر مجامع بين المللی را تحت فشار قرار داد تا                               
ترتيبی داده شود که تمامی افراد ساکن این اردوگاه بتوانند بمثابه پناهنده                    

 . سياسی به کشور سومی بر اساس انتخاب خودشان منتقل شوند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری این جنایت وحشيانه دولت عراق را که در                 
 عميقا  ،همدستی با رژیم آدمکشان اسالمی در ایران صورت گرفته است               

آمرین و عاملين این کشتار نيروهای اپوزیسيون رژیم                   .  محکوم ميکند  
 . اسالمی باید به جرم جنایت عليه مردم محاکمه شوند

 

دور نيست آن روز که توده های بپاخواسته مردم در عراق و ایران بساط                  
 !این جنایتکاران را برچينند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ آوریل ٨ – ١٣٩٠ فروردین ١٩

 

 

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

!تغيير آنست  
کارل مارکس                       
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سالم و خسته          :  کامران پايدار    
در .  نباشيد و تشکر از همراهيتان       

این گفتگو، قبل از هر چيز مایلم             
بحثمان را در باره خود کارخانه            

. مهيار سنگ شکن شروع کنيم              
کارخانه در کجا واقع است، چند            
نفر کارگر در این مرکز صنعتی           
مشغول به کارند، توليدات                         

 کارخانه چيست؟

 

: کارگر مهيار سنگ شکن                       
کارخانه مهيار سنگ شکن در                

قلعه حسن خان واقع        (شهر قدس     
دفتر مرکزی شرکت در           )  است

ابتدای خيابان آزادی است و بيش          
 نفر کارگر در اینجا مشغول      60از  

خط توليد کارخانه هم در    . به کارند 
زمينه توليد و صدور انواع ماشين       
آالت و ابزار و وسایل حفاری                 
معدن از قبيل سرند، واگن و خط            

 . ميباشد... نقاله و

 

 مگر توليدات این        :کامران پايدار  
مرکز غير مصرف داخلی ایران          
 به جای دیگری هم صادر ميشود؟

 

بله، :  کارگر مهيار سنگ شکن          
بخش بيشتری از توليدات غير از         
فروش در بازار داخلی در بازار           
برخی از کشورهای منطقه از                 
قبيل عراق، پاکستان، اوکرائين،          

بازار پر فروش و        ...  بالروس و  
عباسی مالک و     .  پر رونقی دارد    

مدیر کارخانه با بهره برداری از          
ميلياردی   این بازار گرم سودهای      

 . به جيب ميزند

 

 کارگران چی؟          :کامران پايدار     
وضع و شرایط کاری کارگران             

آیا رسمی هستند؟ آیا    .  چگونه است 
 قراردادی یا پيمانکاری هستند؟

 

با پوز  :  کارگر مهيار سنگ شکن     
اگر کارگر رسمی    د  ببخشي!  خندی

 60یا قراردادی رو دیدی سالم ما        
نفر کارگر را که در اینجا عين                

 

با يکی از کارگران کارخانه مهيار 
 سنگ شکن قلعه حسن خان تهران

بردگان عهد عتيق کار ميکنيم          
در واقع ما بردگان            !  برسان

مدرن هستيم، عجب خيال                   
باطلی، کار رسمی و قرار                  
دادی کجا بود در اینجا؟ همه ما       
کار ميکنيم در تحت امر جناب        
عباسی، قانون کار را خودش          
تعيين ميکند، خودش ناظر و            
مجری قوانين من درآوردی از       
جنگل بدتر عليه کارگران است      
و بموقع خودش هر وقت                     
احساس خطر کند، باز این خود      
همين عباسی مارمولک است          

. که زیر همين قانون هم ميزند        
ببينيد در اینجا ما کارگرانی               
داریم بطور متوسط با سوابق           

 اما نه   ،کاری از یک تا ده سال      
کسی رسمی است و نه کسی              
قرار دادی دارد، همين طور             

هيچ .  فی سبيل اله کار ميکنيم         
هر وقت    .  تضمينی هم نيست      

دلشان بخواهد عذرمان را                  
روز اول استخدام        .  ميخواهند

عوامل کارفرما لفظا به هر                
دستمزد، :  کارگری ميگویند      

... ساعت کار و شرایط کار و          
بر اساس قانون کار، بر اساس         
قانون کارى که ما که هنوز                
نفهميدیم چی هست قرار دارد و    
شرایط معينی ابدا در کار                    

 هزار    300نيست فقط ماهی          
تومان عين صدقه به هر                       

البته اگر آن      .  کارگری ميدهند  
در ازای  .  را هم بموقع بپردازند   

 تومان سگی     300دریافت این     
کارگر بنده و برده زر خریدی         

 . است که فقط باید بگوید چشم

 

 متو جه نشدم          :کامران پايدار   
آخرش بين شما و عباسی چی           
هست که شرایط و توافق                     
 کاریتان را معين و روشن کند؟

 

: کارگر مهيار سنگ شکن                
بينيد، بين ما کارگران و                       
عباسی هيچی نيست، خدا هم            
که دروغه تا شاید این وسط بين   
ما شاهد و ناظر بر جنایت                   

١٩٨شماره   
عباسی بر عليه ما و خانواده هایمان        
باشد، ميدانيد تازگيها نه در اینجا                
بلکه در بسياری از کارخانه ها و              
مراکز صنعتی مد شده که قرارداد            
فرمایشی هم بين کارگر و کارفرما           

؟ کدام قرارداد؟ حتى همين             !نباشه
قرار دادهای ناعادالنه و تبعيض               

آره، مسئله اینجاست تازگيها        .  آميز
بسياری از کارفرماها و سرمایه                
دارها فهميده اند که اگر همينطور             
کارگر را در شرایط مبهم و                           
مخدوشی استخدام کنند برایشان سود      
آورتر و بهتر است چون در این                  
شرایط آب به اندازه کافی گل آلود              

در این موقعيت کاری که همه         .  شده
چيز موقتی و پا در هوا و مبهم است         
و کارگر گرسنه و محرومی که                  
برای نان شب و اجاره خانه اش                  
درمانده شده و در کنجی در بن بست    
قرارش داده اند و  راه پس و پيش                

 فقط باید به کارفرما و         ،نگذاشته اند 
در !  امثال این عباسی بگوید چشم          

یک کالم کارگر را در شرایطی                 
مابين کار روز مزدی و قراردادی           

کارگر در این          .  اسير کرده اند         
شرایط وحشيانه و غير انسانی نه              
روزمزد است نه قرار دادی، نه در          
پایان روز ميتواند دستمزدش را                 
بخواهد و نه در پایان ماه کسی به او         
جوابگو ميشود و حقش را ميدهد،             
این سرمایه دارها و حکومت، این            
بيشرفها با زیرکی خاصی کارگر را       
در برزخی از ابهام و سرگردانی،            
ترس از بيکاری و فردا، ترس از              
گرسنگی و فقر بيشتر محاصره                 

در این اوضاع فالکتبار              .  کردند
کارگر باید بگوید چشم، برایشان               
سودهای ميلياردی بيافریند و آنقدر          
 . کار کند تا در بيماری و فقر بميرد

 

 از امکانات رفاهی و     :کامران پايدار 
بهداشتی و شرایط ایمن کار چی، آیا        

 خبری هست؟

 

عجب :کارگر مهيار سنگ شکن              
حرفهای قشنگی، آدم اولش فکر                 
ميکنه این حرفها رو از پشت                        
ویترین مغازه های باالی شهر                    

رفاه، بهداشت، شرایط ایمن     !  آوردن
همه اینها فدای یک تار            ...  کار و  

در .  موی عباسی و عياشی هایش           
اینجا آنقدر اوضاع بی ریخته که اگه       
کارفرما حتی شک کند که همچين             
افکارى در ذهن کارگر ميچرخد               
فورا اخراجش ميکنند، عذرش را             

ميخواهد تا از شرش در امان                  
در اینجا ساعت کار از              .  باشند
 30/4 صبح شروع ميشه تا       30/7

 هم اضافه کار      30/4عصر و از      
شروع ميشه   !!  اجباری داوطلبانه  

بعبارتی ساعت کار از     .   شب 8تا  
اول صبح تا شب ادامه دارد، از             
ناهار خبری نيست اگر غذای                 
بنجل و بی کيفيتی هم که بسيار               
مواقع منجر به مسموميت ميشود         
به کارگر بدهند در پایان ماه چند           
برابرش را از دستمزدش کسر              
ميکنند، امکانات و سرویس                    
بهداشتی و سرویس ایاب و ذهاب        

فقط باید چها     .  همه در حد صفر       
در اینجا  .  نعل کار کنی و کار کنی     

 تا انبار داریم، و بخشهای دیگر        2
عبارتند از کارگاه تراشکاری،             

. جوشکاری و اتاقک رنگ                     
کارگران عين بردگان                                  
اردوگاههای کار اجباری در این         

هيچکس .  قسمتها اجير شده اند           
. گذر زمان و آسمان را نميبيند               

برای در امان ماندن از نگاههای          
زهر آلود کارفرما و کنترولرها            
باید با جدیت کار کنی و شش                    

. دانگ حواست به کارت باشد               
اتالف و اسراف وقت حتی برای          

رفع حاجت و دستشویی بر عليه             
کارگر بعنوان یک امتياز و پوئن         

از اینجا     .  منفی محاسبه ميشود        
بگيرید تا همه جا، کارگرانی که           
در هر بخش کار می کنند به                     
بيماریهای و عوارض خاص آن           

کارگران اتاقک  .  کار مبتال هستند   
رنگ به دليل استنشاق بوی رنگ        
و انواع مواد شيميایی مضر و                
خطرناک و غير استاندارد عمدتا         
به انواع بيماریهای تنفسی از آسم         
و آلرژی گرفته تا برونشيت و                

. مبتال هستند    ...  تنگی نفس و         
کارگران جوشکار بدتر از این،            
حتی به دليل نبود یک ماسک                  
ابتدایی و مناسب بسياری از این           
کارگران در تمام شبانه روز از             
چشم درد رنج ميبرند و ساعات             
پایانی شب را هم باید با سيب                   
زمينی رنده شده ای که روی                   
چشمشان ميگذارند به صبح                     

و بدتر از این، ببينيد، در      .  برسانند
عمل جوشکاری هم بخشی از                
الکترود و هم بخشی از فلز قطعه         

دودی که از      .  کار ذوب ميشوند     
جوشکاری متصاعد ميشود                     
انباشته از ذرات بسيار ریز و                 

این دود و این       .  معلق  فلز است      
ذرات معلق      

١٨صفحه   
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فلزی بسيار ریز به هنگام تنفس             
وارد دستگاه تنفسی کارگر شده که       
ميگویند در دراز مدت سرطان              
زاست و در کوتاه مدت کارگر به          
انواع بيماریهای تنفسی و ریوی            

 . مبتال ميشود

 

گفتيد اضافه کار      :  کامران پايدار  
اجباری و داوطلبانه، این یعنی               

 چه؟

 

اضافه :  کارگر مهيار سنگ شکن     
ببينيد آخر  .  کار هميشه اجباریست   

کدام دیوانه است که حاضر شود            
بعد ده دوازده ساعت کار سنگين           
و فرساینده که همه انرژیش را هم         
از دست داده باز هم دوباره در                
کارخانه بماند و کار کند؟                            
اجباریست چون کارفرما ميخواد         
اینطوری سقف توليد باال بره تا              
سود بيشتری ببره و کارگر عال قه        
و انگيزه ای نداره، حاال داوطلبانه       
یعنی چه، ببينيد با این دستمزدهای       

 هزار تومانی و با این گرانی        300
و تازه از همه بدتر با طرح                         
جنایتکارانه حذف یارانه ها و                  
سوبسيدها که حکومت اسالمی از        
این را ه ميلياردها ميليارد پول به           

 با این تورم و گرانی        ،جيب ميزند 
سر سام آور کارگر را در                            
شرایطی گذاشته اند که بگوید                  

شاید کمی     .  اضافه کار ميمانم         
 شاید        ،دستمزدم اضافه شود               

 .اینطوری زندگيم بهتر بچرخد

 

آیا دستمزدهایتان    :  کامران پايدار   
 را بموقع می پردازند؟

 

هم آره  :  کارگر مهيار سنگ شکن    
و هم نه، هر طور دلشان بخواهد            
با ما رفتار ميکنند، تازه با ماهی             

 هزار تومان هم مگر ميشه            300
زندگی کرد؟ در همين قلعه حسن           
خان، در شهریار و شهرک اندیشه       
در فالح و سه راه آذرى هم که                 
جز حاشيه های جنوب شهر تهران      
بحساب مياید با این پول حتی یک          

 

با يکی از کارگران کارخانه مهيار 
 ...سنگ شکن قلعه حسن خان تهران

 متری بدون                30سوئيت        
. امکانات را هم اجاره نميدهند        

تا برای مابقی خرج و مخارج          
زندگی چه باید کرد معلوم                   

 . نيست
 

ميگویند شهر    :  کامران پايدار   
یکی از  )  قلعه حسن خان  (قدس  

مراکز صنعتی کارگری تهران      
قلعه حسن خان چگونه         .  است

 جایی است؟
 

 بله،  :کارگر مهيار سنگ شکن    
قلعه حسن خان در جنوب                    
غربی تهران و در نزدیکای              

در .  شهریار و کرج واقع است      
اینجا صدها کارخانه و کارگاه         
توليدی کوچک و بزرگ توسط      
سرمایه داران نو کيسه و                     
جویای سود و در بسياری                   
موارد توسط کاربدستان و                 
سران آدمکش حکومت اسالمی    
عين قارچ در همه جا  سبز                  

این کارخانه ها و            .  شده اند   
مراکز توليدی شاید دهها هزار       
کارگر را بطور شبانه روزی          

هر روز در    .  به کار گرفته اند     
گرگ و ميش صبح، در                        
تاریکای هوا دسته دسته از                
کارگران با عجله و اضطراب        
ميکوشند تا برای چندر غاز              
دستمزدهای ناچيز و برای زنده     
ماندن خود را به کارخانه های         
بيرحم و دود آلود برسانند و باز  
هم در پایان روز و در                            
تاریکای هوا دسته دسته                       
کارگرانی را ميبينی که بر اثر         
خستگی و فشار کار عين آدمها       
ی مست و بی اراده در حاليکه         
تعادل ایستادن و راه رفتن هم            
ندارند به خانه هایشان به                     
کاشانه های فقر و بيماری باز          

در اینجا هيچ قانون و     .  ميگردند
. حساب و کتابی در کار نيست        

اینجا جهنم استثمار وحشيانه             
کارگران و بهشت سود آفرینی        
است برای سرمایه داران و               

 . عوامل حکومت اسالمی

*** 
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 زنگها برای که 
 !به صدا در ميايد

 

 احمد بابائى

 قشون کشان حکومت جهل اسالمی و        ،صدای شيپور تدارک چيان سرمایه     
 آماده باش حمله به  سفره تهی از نان کارگران را شنيدی؟ 

 

امسال را  !   زنگها به صدا در آمدند     ،ميگویند به اول ماه مه نزدیک ميشویم       
وقتی که در تونس خيزش انقالبی کارگران و مردم                      .  به خاطر بسپار     

 ، وقتی که در مصر تونس تکرار شد             ،حکومت استبدای را بزیر کشيدند       
 . امسال را به خاطر بسپار

 

وقتی کارگران انقالبی فرانسه عليه ریاضت کشی اقتصادی سرمایه داران             
 در سرتاسر دنيا به صدا      ، عليه نابرابری  ،مقاومت کردند و زنگها عليه فقر     

سرمایه داران گفتند ما بار بحرانمان را بر گرده شما خالی                        .  در آمدند  
 تو گفتی مقاومت می      ،رفيق من .   سالها قبل به من و تو گفته بودند           ،ميکنيم
 !کنی

 

و .  خيلى ها باور نکردند   .  کارگران دنيا گفتند مقاومت می کنيم و می جنگيم        
 عليه  ،اینگونه بو د که زنگها بصدا در آمدند و جنگ عليه فقر و نابرابری                

 و براى برقراری آزادی و              ،نظام استثمارگر و سرکوبگر سرمایداری          
 .  درابعاد جدید و وسيعى ادامه پيدا کرد،نه. برابری و رفاه آغاز شد

 

بسراغ کارگران در     .  بيائيم به تدارک اول اول ماه مه برویم              !  رفيق من  
امروز .  تنها سالح ما اتحاد و تشکل ماست       .   کارخانه و محل زندگی برویم    

باید به قدرت توده اى مان در قالب مجامع عمومی و شوراهای کارگری                    
ما تنها با اتکا به قدرت متشکل و واقعى و مستقل مان ميتوانيم . متکى شویم

 . توازن قوا را به نفع کارگران و جنبش مان براى آزادى جامعه تغيير دهيم

 

کارگران اگر به قدرتشان شکل بدهند بورژواها و کارفرماها جرات ندارند            
یادم هست بيست   .  هر روز به ما بيحرمتى کنند و نان مان را گرو بگيرند               

کارگران کارگران به    .   وقتی که در ایران خودرو کار ميکردم           ،سال پيش 
همت اتحاد خود تدارک یک اعتراض وسيع عليه قطع سهميه پيکان را                      

یا وقتی در ایران تایر چگونه مدیر عامل بنياد مستضعفان              .  سازمان دادند 
 .  ما هر زمانى متحد بودیم جلو رفتيم.را به زیر مشت و لگد گرفته بودند

 

برای آزادی بی قيد و شرط کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسى                             
 برای آزادی بی     ،برای بلند کردن فریاد نه به فقر و گرانى            .  تدارک ببينيم 

 برای   ، برای رفع نابرابرى و تبعيض عليه زنان                    ،قيد و شرط تشکل        
باور .  گسترش جنبش افزایش دستمزدها و لغو کار قراردادى تدارک ببينيم           

جامعه به تحرک قدرتمند ما کارگران چشم دوخته                 .  کن این کار ماست      
باید .  امسال را باید به سال کنترل کارگری بر کارخانه ها تبدیل کنيم            .  است

این عملى است و در       .  برای سوسياليسم و حکومت کارگرى تدارک ببينيم         
 .توان ماست

 

. در نبرد به وسعت یک جامعه نياز به تدارک به وسعت یک جامعه داریم                
 برابری و حکومت          ،برای استقرار آزادی      !   همرزمان   ،رفقاى کارگر   

 *. کارگری به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيوندید
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کارگران عسلویه بعد از یکدوره           
کشمکش و اعتصاب و اجتماع در        
ده فاز و همينطور تالشهاى                       
کارفرما و پيمانکاران در تهدید و         

 قراردادهاى کار   ،ارعاب کارگران 
 درصد افزایش دستمزد       ١۶را با     

طى دو ماه و پرداخت فورى                     
سنوات و عيدى و مزایا امضا                  

اما کشمکش کارگران در        .  کردند
پاالیشگاههاى عسلویه برسر                  
خواستهاى رفاهى و افزایش                    

 . دستمزدها ادامه دارد

 

 فروردین اعتراضات          ١٨روز     
کارگران بار دیگر شروع شد و             

فضاى نارضایتى در گوشه گوشه         
پاالیشگاهها تا خوابگاهها و                      

 . غذاخورى دیده ميشد

 

 فروردین کارگران             ١٩روز       
مکررا به وضعيت عمومى                      

در .  نامناسب کمپ اعتراض کردند   
اینروز کارگران در غذاخورى             
اعتراضشان را به وضعيت بد غذا      

. با هو کردن مسئولين نشان دادند         
با اینحال مانند روزهاى گذشته و          
نامه نگاریهاى کارگران براى               

 ،کارفرما در مورد خواستهایشان        
کارفرما به این اعتراض کارگران      

 . بى اعتنائى کرد

 

 فروردین     ٢١ و         ٢٠روزهاى     
رانندگان گروه فيکس وارد                       

کارگران با این       .  اعتصاب شدند   
اعتصاب اعتراضشان را به                     

 . وضعيت قراردادها نشان دادند

 

 فروردین هنگام صرف       ٢١روز   
 کارگران از     ،ناهار در رستوران    

وضعيت بد غذا و نحوه سرو آن              
عصبانى شدند و اعتراض                         
کارگران در غذاخورى به بحث و        
کشمکش با پيمانکار و عواملش             

در این فضا و در پى           .  منجر شد  
بى اعتنائى و بى احترامى                          

 پيمانکار از   ،پيمانکار به کارگران  
این .  دست کارگران کتک خورد        

 

 اعتراضات کارگران در عسلويه
 !پيمانکار از کارگران کتک خورد

 

پيمانکاران حریص مثل برده          
. به کارگران نگاه ميکنند                    

وضعيت بسيار نامناسب                     
 کيفيت بد      ،عمومى خوابگاهها  

 نبود کمترین امکانات                ،غذا
 در کنار دستمزدها و                ،اوليه

فشارهاى روزمره جان                       
کارگران را به لب شان رسانده       

 . است

 

در این منطقه صنعتى و                       
متمرکز پتروشيمى ها و                      
پاالیشگاههاى توليد گاز و                  

 که  ،مشتقات نفتى و صدور آن      
پروژه هایش اساسا در اختيار         
شرکتهاى پيمانى نفت و گاز              

 به نيروى    ،سپاه پاسداران است   
متخصص نياز مبرم وجود                

یکدوره تالش کردند با         .  دارد
اخراج کارگران متخصص الیه    
دیگرى را با تخصص کمتر              

بسرعت معلوم   .  جایگزین کنند  
" اقتصادى"شد که این سياست       

نيست و ضررش از نفعش                 
لذا نياز به     .  بسيار بيشتر است    

نيروهاى فنى و متخصص در         
از .  پى ضررها الزامى شد            

طرف دیگر و همزمان تالش           
ميکنند با تحميل شرایط کار               
سنگين و حقوق پائين و زندگى        

 کارگران متخصص     ،برده وار  
را در یکى از مهمترین                         
مجموعه هاى صنعتى به کار           

 .   وادارند

 

اخيرا براى تامين و جایگزینى        
نيروها به فکر استخدام                         
کارگران متخصص صنعت             
نفت و گاز از کشورهائى مانند        
فرانسه و اتریش و هلند افتاده           

کارى که با توجه به مسئله       .  اند
تحریم اقتصادى جمهورى                 
اسالمى نميتواند بصورت علنى    
و در چهارچوب گردش نيروى      
کار و کاال در چهارچوب بازار      
کار و با همين عنوان صورت          

لذا به تمهيدات مسخره         .  گيرد
اى رو آوردند و تحت عنوان            
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 فعال شش       ،از فرانسه   "  توریست"
 را آوردند تا بعنوان         ،الى هفت نفر    

متخصص در قسمتهائى بکار                      
؟ این اقدام که تنگناهاى                     !گيرند

حکومت و کارفرما را در نياز به              
 در  ،کارگران متخصص نشان ميدهد   

: عين حال دو هدف را تعقيب ميکند        
" توریست" از این کارگران             ،اول

شده بعنوان ابزارى عليه هم طبقه              
اى هایشان استفاده کنند و نقش                     
اعتصاب شکن را بعهده شان                       

 تدریجا با این             ،و دوم    .  بگذارند
سياست جایگزینى بتوانند امکان               
اخراج کارگران را فراهم و اتحاد             

 . کنونى شان را نابود کنند
 

در این زمينه کارگران عسلویه                  
قبلتر کارفرماها  .  تجارب غنى دارند   

و پيمانکاران براى ایجاد تفرقه در           
ميان کارگران موفق شده بودند                   

کارگران "روى دسته بندى کاذب             
و "  کارگران ایرانى   "و    "  خارجى

حتى تعصبات عقب مانده تر سرمایه      

گذارى کنند و بعضا درگيریهائى         
اما این مربوط   .  را هم ایجاد کردند   

به دوره اول این منطقه صنعتى             
ميتوان و باید بين کارگران          .  بود

منتسب به خارجى و ایرانى                     
اتحادى طبقاتى عليه کارفرماها و       
سرمایه داران ایجاد کرد و هر               
تحریک ملى و ناسيوناليستى و              
ضد کارگرى را در نطفه خفه                 

دشمن کارگران سرمایه و         .  کرد
حکومتش است و نه کارگر                      
مهاجرى که حتى به نام کارگر و          
برده مزد هویتش را انکار ميکنند        
تا تحت هر شرایطى و با گرو                  
کشى بتوانند عليه بغل دستى اش           

کارگران بسيار       .  بکار گيرند      
هوشيارتر از آنند که فریب این              
سياستهاى عقبمانده را بخورند و          

 . دشمن را عوضى نميگيرند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ آوریل ١١ – ١٣٩٠ فروردین ٢٢

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  



٢٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اپریل به فراخوان              12امروز     
حزب کارگر و حزب سوسياليست      
و سازمان جوانان سوسياليست در       
هلند هزاران دانشجو دست به                  
اعتراض گسترده بر عليه سياست        
های ریاضت اقتصادی و صرفه          
جویی در بودجه دانشجویی دولت        

ابتدا .  هلند در شهر الهه زدند               
معترضين یک پانل سخنرانی در         

. مقابل پارلمان هلند برگزار کردند     
دولت هلند نيز مانند دیگر دولتها           
درگير رتق و فتق بحران عميق             

امروز رسما   .  سرمایه داری است   
نماینده های دولت در مجلس و                
کابينه اعالم می کنند که کيسه                  
دولت خالی است و هزینه این                  
بحران را باید کما فی سابق                        

 . شهروندان جامعه بپردازند
 

حمله شدیدی به حقوق اجتماعی             
در تمام سطوح در هلند اوج گرفته       

ابتدا دولت هلند به سفره              .  است
حدود سيصد  .  کارگران حمله کرد   

هزار کارگر در عرض سه ماه               
. شغل های خود را از دست دادند          

در فاز دوم دولت هلند به سراغ               
بيمه های بيکاری رفت و این بيمه        

 65 در صد به             100ها را از          
سپس به سراغ    .  درصد کاهش داد   

بازنشسته ها رفتند و سن                             
 سال افزایش   67بازنشستگی را تا     

امروز به سراغ دانشجویان      .  دادند
قرار است قسمت عظيمی    .  آمده اند 

از سوبسيد های دولتی در قبال                
این در حالی   .  دانشجویان قطع شود  

است که دانشجویان در هلند از                
نظر درآمد مالی حقوق بسيار                  
ناچيزی دریافت می کنند و شرایط       
کاری بسيار نامناسبی در حال                

 . حاضر دارند
 

این امر باعث به خشم آمدن                       
دانشجویان از سياست های صرفه       
جویی اقتصادی در هلند شده است        
که از سه ماه پيش اعتراض های           
متعددی را شامل شده است که                 
شروع این اعتراضات را دولت            
هلند با سرکوب و با باتوم و اسب           

این .  در ماه ژانویه پاسخ داد                 

 

 نه به 
 !سياست رياضت اقتصادی

اعتراضات اجتماعی همه و             
همه مستقيما روی یک نقطه             

نا کارآمدی و بی       :  می چرخند  
ربطی دولت های نظام سرمایه      
داری به رفاه و آزادى مردم              

 !حتی در اروپا
 

امروز افسانه دولت های بی             
بحران سياسی در اروپا به سر        

اعتراضات .  آمده است            
کارگری در    -سياسی  -اجتماعی

دل اروپای به ظاهر آزاد هر             
. روز بيشتر و بيشتر می شود          

به نقل دست راستی ترین                     
نماینده های دولت سرمایه                  
داری که خود اعضای کابينه           
هلند باشند پاسخی برای وضع         

. موجود وجود خارجی ندارد          
مردم باید صرفه جویی کنند و         

 !با دولت مدارا کنند
 

امروز هزاران فعال دانشجویی     
در ادامه سخنرانی راهپيمائی          
اعتراضی در پایتخت هلند                 

. شهر الهه برگزار کردند                  
شعارهای نه به دولت نه به                 

طبقات پایين اجتماع         !  کابينه
با !  اشغال نيستند انسان هستند       

بنرهای رنگارنگ آذین بخش         
 .شهر الهه بودند

 

واحد هلند حزب اتحاد کمونيسم      
کارگری نيز در این اعتراض         
وسيع دانشجویان به دولت هلند       

حزب اتحاد       .  شرکت کرد      
کمونيسم کارگری در هلند به            
فعالين عرصه اعتراض به                
سياست های ضد رفاهی در              

این آغاز   .  هلند درود ميفرستد     
یک جنبش عظيم اجتماعی                
سياسی برای مقابله با سياست          
های ریاضت کشى دولتهاى             
 .سرمایه دارى در دل اروپاست

 

 -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 واحد هلند

  آوريل١٢
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! رفاه، برابرى،آزادى  
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 آپریل شهر گوتنبرگ            10روز    
سوئد شاهد یکی از بزرگترین                 
تظاهراتهای اخير عليه حضور             
جوانان حزب دمکرات سوئد در           

 !گوتنبرگ بود

 

از صبح روز یکشنبه فضای شهر        
. گوتنبرگ بسيار ملتهب بود                    

حضور بيش از حد پليس در                      
از .  مرکز شهر چشمگير بود              

برنامه رادیوی یک دنيای بهتر هم       
فراخوان به حضور در مرکز                 
شهر بر عليه مارش راسيستها داده      

وقتی در محل حاظر شدم                .  شد
 نفر از اعضای جوانان         80تعداد   

حزب دمکرات سوئد را با                          
باندولهای زرد مشاهده کردم که            
در ميدان یوتاپالتسن تجمع کرده           
بودند تا یکبار دیگر بر سياست               
ضد پناهنده پذیری و نژادپرستانه         

در نقطه مقابل    .  خود تأیيد بگذارند   
بيش از هزار و پانصد نفر از                   
شهروندان گوتنبرگ و بخصوص       

. نيروهای چپ تجمع کرده بودند          
 نفره       80 مارش             14ساعت       

راسيستها در فضایی بسيار ملتهب      
پليس سوئد در شکل و      .  شروع شد 

شمایل ارتش برای حمایت از                  
. مارش راسيستها ظاهر شده بود          

تالش می کرد اضافه بر دیوار                
کشى با پانسار واگن و خودروهای      
پليس از سگها و اسبها نيز برای             
متفرق کردن آنتی راسيستها                     

 . استفاده کند

 

تعدادی از جوانان و نيروی                       
معترض به روی زمين نشسته                
بودند تا از مارش راسيستها در               
خيابانهای گوتنبرگ جلوی گيری        

پليس پيادِۀ مجهز به باتون و        .  کنند
سگهای پليس و به صف کردن ده          
ها پليس سوار بر اسب تصميم                 
داشت از ميان معترضين عبور             
کرده و مسير راهپيمایی نيروهای       
راسيستی را به محل تجمع                         

صدای شعار  .  بعدیشان هدایت کند   
و اعتراض مردم تا حدی بلند بود          

 

 تظاهرات بزرگ 
 !آنتی راسيستها در گوتنبرگ

 

 شهال نورى

که سگها و اسبها را دچار                    
وحشت کرده و موجب بهم                 
خوردن تعادل یکی از اسبها در      
همان لحظات اوليه مانور پليس      

پليس "معترضين با شعار       .  شد
سوئد حامی راسيسم و                           

و "  سياستهای راسيستی است      
خيابانهای گوتنبرگ محل               "

" پرسه زدن راسيستها نيست           
توجه عابرین را به خود جلب           

تعداد بسياری از       .  می کردند   
عابرین در حمایت از آنتی                 
راسيستها به تظاهرات می                 

نقطه بعدی تجمع         .   پيوستند
راسيستها با ميله های آهنی                
استتار شده بود و صدها پليس          
در اطراف این محل رژه می            

 16حدود ساعت                .  رفتند
نيروهای راسيستی در معيت و      
حفاظت کامل پليس محل تجمع        

 . را ترک کردند

  

این تظاهرات بار دیگر نشان           
داد که یک نيروی مادی                       
اجتماعی عليه حضور راسيسم      
دولتی و غير دولتی در جامعه         
وجود دارد و با اتکا به قدرت            
و مبارزه آن ميشود سياستهای         
دست راستی دولت سوئد را به        

 .عقب راند

 11/04/12  
  ،لينک کليپ ها

 
://http

/com.youtube.www
?watch

amp&A0ViihWToEc=v
%

emb_player=Bfeature3
43=at#edded 
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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/ 

!نه به راسيسم  
!نه به سرمايه دارى  
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زبان و انشای استثمار و تجاوز به        
حقوق کارگر برای ترجمه و                    
برداشت متفاوتی از برده داری در      

 سرمایه داری،     دنياىروز نوشت    
در تمام جهان به یک شيوه و یک           

 تعویق در     ،اخراج.  رویکرد است  
دستمزد، تحقير کارگر در جامعه،       
کنترل زندگی و رفتارهای                        
اجتماعی، سرکوب خواسته ها و          

 ... اعتراضات و 

 

همه این موارد که به نوعی از                 
خاستگاه اردوی در وضعيت                   
نشيب قرار گرفته سرمایه داری            
در برابر اعتراض کارگران به              
رنج و ستم دیدگی بر ميخيزد، به            
تمامی خود ميتواند دليل محکم و            
قانع کننده ای باشد برای اینکه                 
طبقه کارگر از حاشيه کار شبانه           
روزی و جنگ اعصاب، در رفاه         
نبودن و فقر، متالشی شدن کانون         
خانواده و در خطر انجام جرم                 
قرار گرفتن، تبدیل به نيرویی                  
برای سرنگونی طلبی و به دست           
گرفتن جریانی چون یک انقالب           
تمام عيار و انسانی و به دست                  
گرفتن قدرت سياسی در برابر                

کارگری که  .  اردوی سرمایه باشد   
هر روز در اجبار کار سنگين و             
مشقت بار، حتا به امنيت و رفاه              
نسبی خود و خانواده اش نمی                   
تواند اطمينانی داشته باشد، از پس       
خرج و مخارج اوليه زندگی خود         

 نيرویی نيست    ،نمی تواند بر بياید     
 .  که بتوان خاموش فرضش کرد

 

وقتی جامعه ای بر مبنای نظام                
 بر مبنای کنترل                             ،طبقاتى

اجتماعی، بر مبنای تفتيش عقاید و       
غلبه دستور و آپارتاید بر آزادی            
فردی و اجتماعی طراحی شده               
باشد، وقتی فضای فرهنگی یک           
جامعه نه بر خواست انسان ها و            
شهروندان که بر خواست و اراده         
حکومت بورژوازى و اعمال                 
قدرت بيمار گونه و خشن و رعب        
آور باشد، قبول شرایط و تحمل              
وضعيت روز به روز برای مردم        

 

 در آستانه
 

 کوروش سميعی

. کمتر و کمتر خواهد شد                     
رفاهی که وجود ندارد، امنيتی        
که در حصر و انحصار نيروی      
فشار بر جامعه قرار گرفته و           

... اوضاع وخيم معيشتی و                
خود باعث این است که همان           
کارگر، همان شهروند  تبدیل به   
مبارزی برای مقابله با تعرض       
هاى حکومت ها و عوامل                  

امر و افق این    .  بورژوازی شود 
مبارزه، نه برای رسيدن به                
تغيير و نه برای دست یابی به           
اندکی رفاه، که برای به دست           
آوردن آزادی کامل سياسی و           
اجتماعی و تحقق پذیری زندگی    

 . در جهان آزاد و برابر است

 

مردمی که سالها در جامعه ای         
طبقاتی زندگی کردند و آسيب          
اختالف قشرهای مختلف                    
جامعه را در تقابل با خواستها          
و نوع برخوردشان با مسائل و        
حتا مخالفتها و مبارزه های                

 آیا حاضر ميشوند        ،خود دیدند  
در افق رو به روی خود حتا               
یک قدم به سمت آلترناتيوی              
مایل شوند که هنوز به حاکميت      
نرسيده در پی انتخاب کاخ و             
قصر است و در تقویم در به               
در روزی مناسب برای تاج              

 گذاری؟

 

جامعه ای که سالهاست از                  
آسيب مذهب و سانسور                        
مذهبی، از خفقان مذهب و                  
تحجر مذهبی به تنگ آمده و              
لطمه خورده، از اختالف ها و         
نشيب های قومی و شکاف                 

 ،های مرز بندی شده آسيب دیده   
آیا حاضر است پذیرای                         
آلترناتيوی باشد که قرار است         
اسالم و مذهب را در بسته                  

 بندى دیگری تعریف کنند؟

 

این بحث را به هزار شکل و              
هزار فرم دیگر می توان پيش          
برد تا به این نتيجه رسيد که                
تحرکات انقالبى پيش روی               

١٩٨شماره   
 و حتا کشورهای                 ،مردم ایران     

خاورميانه و شمال آفریقا که امروز        
درگير یک مبارزه وسيع سياسى               

 براى پيروزى تمام      ،براى تغيير اند   
عيار افقی به غير از یک حکومت            

حتا .  کارگری نميتواند داشته باشد         
اگر در این روند با توجه به قدرت و     
دخالت دولتهاى غربى و رسانه ها و       
تبليغات گوناگون اردوی سرمایه بر       
عليه مبارزات انقالبى و شکست آن        
بخواهند آلترناتيو دیگری به این                 

اما از آنجایی که    .  جوامع تحميل کنند  
زبان استثمار و تجاوز به حقوق                 
کارگر در تمام جهان یک زبان                   
مشترک و یک آسيب همسو است،           
هيچ قدرت و نيروی سرکوبی نمی           
تواند خيزش و موج سرنگونی طلبی      
مردم را در برابر این رویداد                        
تاریخی و عظيم و این جوشش و                
تالش اردوی پرولتاریا برای غلبه           

 . بر جهان سرمایه را نادیده بگيرد

 

امروز با توجه به اوضاع بحرانى            
 کارگران و محرومان            ،در جهان   

شانس و فرصت دخالت دارند و                 
ميتوانند راه حل سوسياليستى و                  

امروز .  کمونيستى را طرح کنند           
جهان می تواند بستری برای                        
کاربردی کردن آزادی و برابری              

می تواند اگر محدودیتهاى            .  باشد
. پيشروى این جنبش را پاسخ دهد             

چون اگر برای مقابله و مبارزه در           
تظاهرات ها و اعتراضات خونی             
ریخته می شود، اگر در زندان ها و          
بند های سياسی در تجاوز کده های          
حکومت ها آزادیخواهی مورد                   
تعرض و شکنجه قرار می گيرد،              
اگر گلو و حنجره ای طناب پيچ شده         
به دار آویخته می شود، اصل                       
مبارزه امری به غير از آزادی و               
برابرى و رفاه نمی تواند باشد، چه           
در ایران که جمهوری اسالمی                   
وظيفه و ماموریت جنایت را                        
سازماندهی می کند، چه در ليبی که         
قذافی سيل خون براه می اندازد و              
چه در مصر و یمن و سوریه و همه          

هيچ آلترناتيو سياسی به غير از        .  جا
سوسياليسم و کمونيسم نمی تواند               
جامعيت خواسته های مردم را در            

نمی تواند بنا به اینکه در       .  بر بگيرد 
ماهيت و مانيفست هيچ تفکر سياسی       
به غير از سوسياليسم و کمونيسم               
برگرداندن اختيار انسان به انسان             
امر و افق پيش روی جریانش نمی           

هيچ آلترناتيوی چون        .  تواند باشد   
کمونيسم کارگری و سوسياليسم نمی      

تواند در مقابله با ناسيوناليسم و             
برای ریشه کنی مذهب و آپارتاید         

 راه حل رادیکالی بر                   ،جنسى
مبنای اصول آزادى و رهائى                 

 ! انسان ارائه دهد

 

پيروزى اما نه ساده است و نه                 
باید نيازها و پاسخهاى    .  بدون مانع 

جنبش ما جواب درخور                              
کمونيستى بگيرند و راه پيشروى         

تحقق کمونيسم در       .  را باز کنند     
جهان برده داری معاصر و                      
رسيدن به آزادى و برابری و                  

 ،جامعه ای خوشبخت و انسانى            
نيازمند حضور قدرتمند طبقه                 

. کارگر در صحنه سياسى است            
احتياج به رهبری کردن و شکل و       
جهت دادن و مسير بخشيدن به               
حرکت سرنگونی خواهی و                    
آزادی خواهانی را دارد که قرار          
است آخرین خبرشان، بهترین               

 . خبر برای جهان معاصر باشد

 

بيش از هميشه تاریخ، امروز                 
پيوستن به این حزب و مبارزه                

 نقش      ،رادیکال سياسی کردن           
تعيين کننده ای در آینده و ماهيت           
انقالبی دارد که در حال وقوع                

 . است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
حزب این جنبش و حزبى براى             

جهان در     .  انجام اینکار است         
تاریکى سرمایه تنها با انقالبى               
ضد سرمایه ميتواند از ایران تا             
کشورهاى خاورميانه، از جهالت       
مذهبى و خرافات ناسيوناليستى و       

 . آپارتاید عبور کند

 

  *!زنده باد سوسياليسم



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 روز   ، اریبهشت  ١١  ،اول ماه مه    
اتحاد و تالش کارگران برای ایجاد     
یک دنيای آزاد و برابر و مرفه در    

کارگران پيشرو در نقاط    .  راه است 
مختلف دنيا در این روز اتحاد و             
همبستگی خود را برای برچيده             
شدن نظام سرمایه داری اعالم                

طبقه کارگر در کشورهای    .  ميکنند
مختلف در شرایطی متفاوت زیر          
فشار و ستم و استثمار سرمایه                 
داران قرار دارد و همچنين                       
اعتراضات طبقه ما شيوه ها و                
شکل های متفاوتی به خود گرفته          

اما هم تجارب واقعى و هم          .  است
اوضاع بار دیگر خاطر نشان                 
ميکند که کارگر بدون کمونيسم و         
کمونيسم بدون کارگر بجائى                    

جنبش کمونيستى             .  نميرسد
کارگرى تنها افقى است که ميتواند      
اعتراضات برحق ما کارگران              
عليه سرمایه دارى را به پيروزى         

ما باید عليه تماميت این           .  برساند
نظام بميدان آئيم و براى ساختن              
 . جامعه سوسياليستى دورخيز کنيم

 

در ایران ما هر روز شاهد                          
اعتراضات کارگری بوده ایم و              

شاهد اعتراض کارگرانی      .  هستيم
که کمرشان زیر بار فقر و گرانی          

کارگرانی که از       .  خم شده است      
صبح تا غروب عرق ميریزند اما         
همان حقوق ناچيز و بخور و                    
نميرشان را هم دریافت نمی کنند           
و قادر به پرداخت هزینه مخارج          
مختلف و کرایه خانه و تحصيل              

اعتراضشان .  فرزندانشان نيستند    
برای نقد کردن حقوق های معوقه        
و یا خواست افزایش دستمزد با               

همين چند  .  سرکوب مواجه ميشود   
روز پيش شاهد اعتراضات و                 
اعتصابات گسترده کارگران                   
کارخانه هاى پتروشيمی ماهشهر        
و اعتراضات و اجتماعات                        
کارگری عسلویه در رابطه با                  
قراردادها و دستمزدهای معوقه و        

 .افزایش دستمزد بودیم

 

 

 ! روز ما، روز من،روز کارگر
 زنده باد اول مه

 

 فخرى جواهرى 

هر روزه ميبينيم و ميشنویم که        
دولتهاى سرمایه و سرمایه                
داران عيدی و حق سنوات و             
دیگر عایدیهای کارگران را             
ميدزدند و در جيبهای گشاد               

ميبينيم و         .  خود ميریزند        
ميشنویم  که کارگران به بهانه          

 به بهانه      ،سود ندادن کارخانه     
بحران اقتصادی دسته دسته              

همچنين .  اخراج می شوند            
کارگرانی که بخاطر استفاده از      
دستگاههای قدیمی و فرسوده و      
همچنين بدی شرایط ایمنی                 
محيط کار دچار نقص عضو            
ميشوند و بجای اینکه مورد               
پرستاری و مراقبت قرار گيرند     
در معرض خطر اخراج قرار         

دیده ایم که چگونه           .  ميگيرند
بعضی از کارگران در                         
کارخانه ایران خودرو و دیگر        
کارخانه ها به خاطر فشار                  
شدید کار جان خود را ازدست         

آری این دنيایست که       .  داده اند  
نظام سرمایه داری و سرمایه           
داران زالو صفت برای ما                  
کارگران و زحمتکشان و                    
اکثریت مردم جامعه رقم زده           

 .اند

 

! رفقای کارگر کمونيست                  
مردم !  کمونيست های کارگری   

بر !  إزادیخواه و برابری طلب      
هم زدن این معادالت ضد                   
کارگری و ضد انسانی نظام             
های سرمایه داری کار و                    

اگر در راس        .  وظيفه ماست   
مبارزات و اعتراظات جامعه         
ایران قرار بگيریم ميتوانيم به         
تمام این نابرابریها و بيعدالتيها        
پایان دهيم و با آزادی خود و با         
پایان دادن به استثمار و                         
نابرابری و فقر جامعه را آزاد         

آنوقت است که ميتوانيم         .  کنيم
بر ویرانه های نظام سرمایه             
داری دنيایی آزاد و برابر و               

 یک جامعه   ،مرفه براى همگان  
 .سوسياليستی را بنا نهيم

١٩٨شماره   
با نزدیک شدن به روز کارگر به یاد    
یکی از مراسم اول ماه مه در تهران        

 اردیبهشت      11در روز           .  افتادم
مراسمی در ميدان بهارستان تهران        

خانه کارگر و انجمن      .  برپا شده بود   
های اسالمی کارخانجات و عمال             
سرسپرده جمهوری اسالمی                        
کارگران را با سرویس های                         

. کارخانه به این ميدان آورده بودند          
من و رفيق احمد بابایی تصميم                    
گرفتيم به ميان تجمع کارگران                     

آقای .  برویم و افشاگری کنيم                  
محجوب هم که از سردمداران خانه        
کارگر و در آنموقع کاندیدای به                  

در "  نماینده کارگران    "اصطالح     
مجلس اسالمی بود از سخنرانان               

آنان .  ما به ميان کارگران رفتيم    .  بود
در مورد وضعيت کار و کارخانه             
خودشان تبادل نظر ميکردند و ما              
هم در بحث های آنان شرکت                        

از اینکه حق اعتصاب و         .  ميکردیم
تحصن را باید در دستور کار خود            
قرار دهيم و با تشکل خود کارخانه           
داران را به عقب نشينی وادار کنيم           

کارگری در   .  را همه اذعان داشتيم      
ما کارگران      :  این ميان ميگفت          

قراردادی هستيم با کوچکترین                   
اعتراضی ما را ار کارخانه اخراج         

من گفتم اما اگر تشکل                 .  ميکنند
واقعی کارگری داشته باشيم نه                    
ميتوانند به این آسانی شماها را                    
اخراج کنند و نه ميتوانند از                            
کارگران قراردادی برای ساکت و           
مطيع کردن کارگران استخدامی               

همه جا درد زخمهاى       .  استفاده کنند  
تکه پاره کردن طبقه کارگر خود را         

سياستهائى که هدفش      .  حس ميشود  
ضعيف کردن و نابود کردن                          

 . اعتراض قوى کارگرى است
 

. پس از ساعتی مراسم به پایان رسيد      
بخشى از کارگران که تعدادشان هم         
خيلی زیاد بود تصميم گرفتند از                 
بهارستان تا چهار راه مخبرالدواله          
که محل استقرار سرویسها بود                   

من تنها زنی بودم       .  راهپيمایی کنند  
البته یکی و    .  که در ميان آنان بودم       

دو خانم دیگر هم کنار تظاهرات                
بعضی از          .  کنندگان ميامدند         

سردمداران کارخانه شعارهای                  
مذهبی منتها به اصطالح اعتراض          

پس از مدت کوتاهی       .  گونه ميدادند  
مرگ بر سرمایه         "جوانی شعار         

پس از چند بار تکرار      .  سر داد "  دار
مرگ بر  :  من فریاد زدم   .  ساکت شد 

اول کارگران از شنيدن   ! سرمایه دار 

صدای یک زن تعجب کردند اما           
من پشت سر هم تکرار کردم و               

همچنين .  بقيه هم تکرار ميکردند      
شعار اعتصاب و تحصن حق                 

 ! مسلم ماست
 

کم کم به ميدان مخبرالدوله                        
حال جمعيت        .  نزدیک شدیم       

. کارگران بهم فشرده تر شده بودند     
من شعار نان مسکن و آزادی را           

اول تعدادی تکرار        .  فریاد زدم   
لحظاتی نگذشت که همه         .  کردند

جمعيت یکصدا و بی وقفه فریاد            
مردی !  ميزدند نان مسکن آزادی      

که بنظر ميرسيد مسئول نظم و              
ترتيب راهپيمایی بود فریاد زد              

 این   ، تکرار نکنيد     ،تکرار نکنيد  
و با      !  شعار کمونيستی ست           

عصبانيت به طرف من آمد و                  
من .  دوباره فریاد زد تکرار نکنيد     

رو به جمعيت گفتم دوستان کارگر      
مگر ما آزادی نميخواهيم؟ مگر ما      
گرسنه نيستيم و نان نمی خواهيم؟        
مگر ما مسکنی بعنوان سقف                  
باالی سرمان احتياج نداریم؟ پس         

پس از  .  این شعار مال همه ماست     
آن جمعيت به طرف سرویسهای          

با یاد آوری    .  کارخانه روان شدند   
این خاطره خواستم بگویم که                  
کارگران پيشرو و آگاه باید برای          
ایجاد تشکل های واقعی کارگران       
تالش کنند و خواستهای رادیکال         
و کمونيستی را با استفاده از این            
تشکل ها در ميان کارگران جا               

 .بيندازند
 

من روز کارگر را روز خودم و            
طبقه ام ميدانم و به آن افتخار                   

به عنوان کسی که در                .  ميکنم
کودکی و نوجوانيم کودک کار               

 در سالهای جوانيم کارگر            ،بودم
 و هم اکنون هم              ،کارخانه بودم   

جزیی از جنبش کمونيسم کارگری     
و عضو               

٢۴صفحه   



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 به    ،حزب اتحاد کمونيسم کارگری ميباشم               
همراه هم طبقه ای هایم در روز اول ماه مه به           

: فریاد خواهم زد       .  خيابان ها خواهم رفت          
فعالين کارگری زندانی باید بدون قيد و شرط             

 برپایی مجامع      : فریاد خواهم زد       !آزاد شوند  
عمومی و شوراهای سرخ کارگری حق مسلم          

کارگران عليه نظام    :  فریاد خواهم زد   !  ماست
فاسد و سرکوبگر سرمایه دارى و برای ایجاد          

 دنيایی فارغ از      ،دنيایی بدون فقر و گرسنگی      
 . مصائب سرمایه دارى بميدان بيائيد

 

رفقاى کارگر برای پيروزی و ایجاد یک                     
جمهوری سوسياليستی باید عليه این اوضاع             

 انقالب  ،انقالبى زیر و رو کننده      .  انقالب کنيم 
 حزب اتحاد     ،به حزب این انقالب       !  کارگرى

 یعنی حزب خودتان                  ،کمونيسم کارگری     
  *.بپيوندید

 

 روز ، روز من،روز کارگر
 ...ما

١٩٨شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 
جلسه حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 در هلند
 

 آوريل منتظر حضورتان 15روز جمعه  
  . هستيم
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 : استفاده کنيد
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