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 جدال در تاريکخانه 
  

جمهورى اسالمى راسا نمايشنامه ضعف و ناتوانى                       
در اين نمايش      .  حکومت را روى صحنه آورده است             

و فروپاشى را   "  قدرت"خامنه اى تالش ميکند ضعف را        
به سر و وضع دولت احمدى نژاد         .  جلوه دهد "  استحکام"

در تبليغات و توطئه هاى باندهاى متفرقه                  !  نگاه کنيد  
اسالمى عليه دولتى که خود با اتکا به قتل و تجاوز سر                  

به تهديدهائى که بوى خون ميدهد      !  کار آوردند دقيق شويد   
و هر روز توسط باندهاى اسالمى عليه هم پرت ميشود                

اين تصوير حکومتى است که دارد فرو                  !  توجه کنيد  
اين تصوير حکومتى است که آتوريته ها و                      .  ميپاشد

اين تصوير     .  ارکانهايش وسيعا بى اعتبار شده اند                    
حکومتى است که دسته جمعى دريافته اند با نسخه ديروز          

 !نميتوان فردا سر کار ماند
 

اما منشا ترديدها و تناقضات کنونى کجاست؟ چرا خامنه            
اى به سياست زدن دولت و حفظ مترسک احمدى نژاد                  

مشائى   –رو آورده است؟ آيا واقعا تيم احمدى نژاد                        
قدرتى غير قابل حذف اند و سازشها و تمهيدات کنونى از       
قدرت آنها ناشى ميشود؟ آيا اين جماعت تازه بدوران                     
رسيده بيشتر از رفسنجانى ها و موسوى ها و خط امامى             

 ها در جمهورى اسالمى ريشه دارند؟ 
 

 بستن دست   ،ما قبال اشاره کرديم که سياست زدن دولتيها         
 و تالش ناموفق براى حفظ احمدى نژاد تا                 ،و پاى آنها    

 نه از لطف به اين باند        ،پايان دوره رياست جمهورى اش     
حکومتى بلکه از سر موقعيت ضعيف خامنه اى و کل                   

. طيف متحدين ديروز احمدى نژاد صورت ميگيرد                      
باالخره حکومتيها فهميدند که هر مشتى که به صورت                

 ،احمدى نژاد و يارانش ميکوبند                 

 اعتصابات آارگری در آانادا
 يكبار ديگر تقابل دمكراسی با طبقه آارگر

 

 ٨صفحه جليل بهروزی                                                  

 

اخراج کارگران در         ،در صفحات ديگر      
 تهاجم به منازل مردم در            ،کارخانه مزدا  

 ،گيالن براى جمع آورى آنتنهاى ماهواره         
 ،دعواى باندهاى حکومتى در لنگرود                 
 ،کارگران آب و فاضالب اسالم شهر                    

 جلسه خانه حزب        ،اجتماع جوانان ترکيه    
   ...   و ، خرداد٣٠ تظاهراتها در ،در آلمان

  ،پاسخ منصور حکمت به چند سوال
 

در باره مجمع عمومی کارگران، هيأت 
 نمايندگی، سنديکا و اتحاديه

 يادداشت سردبير،

 يابد نبرد در اروپا تعميق می
 تحليلی از اوضاع پيش رو

 ١٠صفحه حامد محمدی                                                 

 

ميرحسين موسوی 
مسلم يک عامل 

 قتلهای دهه شصت
 

 ١۴صفحه على طاهرى                    

 

 !شاهکار جديد صندوق بين المللی پول
 نسيم به عربستان ميرسد؟ !   محاکمه بن علی و بانو

 ۶صفحه آذر ماجدى                                                      

 

 !ايران به التحرير نياز دارد
 

 ١٢صفحه پدرام نو انديش                                              

٢صفحه   



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

و خودشان  "  رهبر"ضربه اى به      
لذا خامنه اى دستور داد     .  نيز هست 

گفت .  که فتيله ها را پائين بکشند          
نگوئيد که دولت اينطور و آنطور         

!  باالخره دارد کار ميکند             ،است
اين اظهارات نتيجه هيچ تغييرى           
در سياست حکومت در قبال تيم             
احمدى نژاد نيست بلکه صرفا                
محاسباتى پراگماتيستى براى آرام       
نشان دادن اوضاع و انتقال تالشها       

و .  و تنش ها به پشت پرده است            
هر بار که سياست حل اختالفات            
در اندرونى هاى نظام پيش برده            

 در حلقه بعدى تناقضات            ،ميشود
شان با جنجال بيشترى بطور علنى    

. خود را به حکومت تحميل ميکند        
اما سياست جدال در تاريکخانه              

چون نميتواند ضعف   .  دوامى ندارد 
. خامنه اى و شرکا را بپوشاند                 

مدت کوتاهى طول ميکشد که                  
ضرر اين سياست بر نفعش بچربد       
و مجددا شمشيرها از رو عليه هم          

 .کشيده شود
 

 ريشه هاى جهانى تشديد بحران 

جمهورى اسالمى حکومت بحران      
بحران همواره يک جز             .  است

اليتجزاى رژيم اسالمى بوده                   
اين حکومت در داخل مبتنى     .  است

بر سرکوب شديد سياسى و در                 
خارج مبتنى بر تروريسم بوده                

سازماندهى تروريسم           .  است
اسالمى و گروگانگيرى و معامله         
با البى هاى متفرقه و باجگيرى             
يک رکن سياست منطقه اى و                  

. جهانى اسالم سياسى بوده است           
جمهورى اسالمى اساسا بدليل                

 بدليل تناقض اش       ،نخواستن مردم  
با روش زندگى مردم و تاريخ آن           

 بدليل ناتوانى اش در اداره       ،جامعه
يک جامعه سرمايه دارى و پاسخ          

 همواره با     ،دادن به ملزومات آن       
بحران مواجه بوده است و تنها                
ابزار سرپا ماندنش نيز سرکوب           
سياسى و حذف مخالفين حکومت         

رويدادهاى جهانى      .  بوده است     
بحران حکومت را العالج تر                 

چند مسئله در تعميق       .  کرده است  
بحران رژيم اسالمى تعيين کننده          

 :اند

 

 ...جدال در تاريکخانه 
بحران اقتصادى جهان سرمايه     

 دارى 

امواج بحران اقتصادى موقعيت    
حکومت اسالمى را به شدت            

در جائى که        .  وخيم تر کرد       
دولتهاى سرمايه دارى پيشرفته     
عليرغم تهاجمات سنگين به              
طبقه کارگر مثل خر در گل               
گير کرده اند و شب و روز در          
کابوس سقوط اقتصادى و                   
پيامدهاى سياسى تشديد بحران       

 جمهورى            ،اقتصادى اند           
اسالمى با اقتصادى ورشکسته      
و بيرون افتاده از جهان                        
سرمايه دارى قادر به حفظ                 

نه تالش  .  وضع سابق هم نيست   
حکومت براى انطباق خود با           
سياستهاى رياضت اقتصادى و      
حذف سوبسيدها و نه حتى                  
افزايش سرسام آور قيمت نفت        
بداد حکومت نرسيد و شاخص        
هاى اقتصادى مرتبا سقوط                

وضعيت بجائى رسيد       .  کردند
که آژير سقوط اقتصادى و                 
ورشکستگى گسترده بانکى             

يک پاشنه آشيل      .  بصدا درآمد  
حکومت فلج همه جانبه اوضاع     

 .  وخيم اقتصادى است

 

 رويدادهاى انقالبى 

خيزش انقالبى در تونس و                 
مصر و سپس در منطقه                       
خاورميانه و شمال آفريقا                    
روندهاى قديمى را در قلمرو           
سياست جهانى به بن بست                  

معلوم شد مردم منطقه        .  کشاند
اى که دهه هاى متمادى با مهر        

" کشورهاى اسالمى      "جعلى       
 مردمى که    ،منکوب شده بودند   

حق و آزاديشان توسط تاريک         
فکران نظم نوينى و پست                    
مدرنيست در چهارچوب                    

و "  فرهنگ اسالمى و قومى       "
معيارهاى عهد عتيق زندانى            

 ناگهان چهره دنيا را        ،شده بود 
آنچنان تغييرى که    !  تغيير دادند 

الگوى التحرير را به اسپانيا و         
فرانسه و چکسلواکى و يونان و      
ترکيه برد و دمکراسى را در           

٢٠٨شماره   
در اين    .  مهد آن بى اعتبار کرد              

که اکنون با      "  کشورهاى اسالمى  "
 کسى نه   ،موج انقالبى روبرو هستند   

مرگ بر   " نه     ،اسالم را اعاده کرد      
" تنکيو بوش    " نه         ،گفت"  آمريکا
 نه به پرچمهاى قديمى تر و              ،گفت

سنت دارتر ناسيوناليسم عربى                    
اين رويدادها پديده اى نوين        .  چسپيد

و متکى بر آخرين دستاوردهاى                 
بشرى بود که همه بازيگران                        
سياست طبقه حاکم را از کاخ سفيد            
تا جماران خامنه اى کيش و مات                

با عروج جنبشهاى ضد                  .  کرد
 اسالم سياسى در                     ،کاپيتاليستى

سرازيرى قرار گرفت و مهد آن                 
يعنى جمهورى اسالمى در بحران           

 . عميق ترى فرو رفت

 

 ايران در نوبت

عروج جنبش سرنگونى در پس                 
نمايش انتخابات در ايران در سال             

 که به اعتراف خود نظام تا                     ٨٨
 بحران     ،سقوط تهران پيش رفت            

 اين   ،اوال.  حکومت را تشديد کرد        
اتفاق پرونده اصالح طلبى اسالمى         
را براى هميشه بست و حکومت                
اسالمى ناچار به جراحى اصالح             

. شد"  يک بال نظام      "طلبان يعنى       
 در متن جنگ و گريز خيابانى         ،ثانيا

معلوم شد چه نفرتى از حکومت                 
اسالمى و شخص خامنه اى در آن            

 سرپا  ،ثالثا.  مملکت تلنبار شده است    
نگهداشتن روزمره نظام به حکومت      

. نظامى و قدرت اوباش متکى شد             
عملکرد اوباش و تعدى هاى فوق              
برنامه به مردم که هر روز يک                  

 اگر براى   ،آبروريزى ببار مى آورد    
بخشى از حکومتيها به سقوط                       

 ،اخالقى حکومت اسالمى ترجمه شد    
براى مردم اما ماهيت اسالم و                     
قوانين اسالمى و اتکاى واقعى                    
حکومت به اوباش بيش از پيش                   

و باالخره بعد از وقفه          .  مسجل شد  
اى در سرکوب خشن مردم                            
انفجارهاى سياسى زنجيره اى در            

امرى که حکومت   .  منطقه شروع شد  
اسالمى را زير نور قرار داد و                    

را به     "  نوبت سيد على         "شعار     
بويژه با  .  ذهنيتى همگانى تبديل کرد    

 ،موج برگشت عليه اسالم سياسى            
سقوط قريب الوقوع حکومت                       

 فلج شدن حماس و حزب اهللا       ،سوريه
 و برچيده شدن و يا محدود                ،لبنان

شدن امکانات تروريستى رژيم در           
 حلقه محاصره                 ،شمال آفريقا        

. جمهورى اسالمى تنگ تر شد                  

سقوط و فروپاشى تنها افق مقابل          
 .  نظام اسالمى است

 

 تالش جديد براى بقا

جمهورى اسالمى و جناحهاى               
متفرقه اش بيش از هر کسى به               

. وضعيت بحرانى حکومت آگاهند     
تالش براى    در چنين وضعيتى           

 به جلو   بقاى حکومت به هر قيمتى    
شعارهاى پوچ       .  رانده ميشود      

احمدى نژاد و تبليغات خامنه اى           
و شرکا اساس سياست آنها را                  

جمهورى اسالمى   .  تشکيل نميدهد  
از وحشت درگير شدن با مسئله             
اى جديد فورا از سياست دخالت           
در بحرين و کشورهاى ديگر                 
فاصله گرفت و اظهارات نجويده         

احمدى .  سران سپاه را کنترل کرد     
نژاد عليرغم همه مانورهاى ضد         
آمريکائى و ضد اسرائيلى اش               
متهم به برقرارى رابطه پنهانى با        
آمريکا و دادن قول هائى مبنى بر         
توافق برسر مسئله هسته اى و                

. عاديسازى روابط خارجى است        
اين نکته البته در ساختار سياسى          
تو در توى حکومت اسالمى جديد       
نيست و دولتهاى رفسنجانى و                

 هر کدام به    ،خاتمى و احمدى نژاد   
 تالش داشتند اين تصوير        ،روشى

را به غرب بدهند و فرصت                     
غرب نيز روى جناحها و       .  بخرند

ميتوانند از درون     "نيروهائى که     
" قلعه دروازها را باز کنند                       

معضل .  همواره حساب کرده است   
احمدى نژاد اما همان معضل                  

هر .  رفسنجانى و خاتمى است           
نوع تجديد نظرى در                                     
چهارچوبهاى سياسى و                              
ايدئولوژيکى حکومت اسالمى             
منوط به عبور از نهادهاى باالى          
نظام و يک جنگ خونين درون             

از طرف مقابل       .  حکومتى است   
جاسوسى و فساد       "نيز اتهامات       

و غيره روکش همين        "  اقتصادى
تقابل احمدى نژاد     .  مقاومت است  

و خامنه اى در متن اين بحران                
همه جانبه و محدوديتهاى رژيم             

با حذف   .  اسالمى معنا پيدا ميکند      
باند احمدى نژاد نيز همين داستان        
با اسامى رمز ديگرى جريان                 

جناح ها بازسازى     .  خواهد داشت  
ميشوند و کشمکش برسر بقاى               

. نظام اشکال جديدى بخود ميگيرد     
جمهورى اسالمى نميتواند به پديده     

جمهورى .  ثالثى تبديل شود              
٣صفحه  ،اسالمى اول    



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .جمهورى اسالمى آخر است

 

 چشم اندازها

نه خامنه اى قادر است به سياست يکى به         
نعل و يکى به ميخ ادامه دهد و نه شتاب              
اوضاع و فاکتورهاى داخلى و خارجى             
چنين فرجه اى را براى جمهورى                         

احتمال سقوط    .  اسالمى باز نگهميدارد       
اين براى   .  دولت احمدى نژاد زياد است        

حکومت اسالمى مطلوب نيست اما                     
نکته اينست که اين      .  ضرورى شده است   

پروسه بدون دردسر و بدون تقابل خونين        
پيش نخواهد رفت و تمام دست و پا                        
لرزيدن هاى طرفين برسر اينست که                 
نتيجه ورود به فاز جديد چه خواهد بود؟            
اما موقعيت کنونى نيز شکننده است و                
ناچارا از مجارى جديدى جنگ و تقابل             

مباحث مربوط به نمايش        .  تشديد ميشود  
انتخابات مجلس و وحشت تقلب از هر               

 جار زدن گنديدگى و فساد و بى                     ،سو
اعتبارى نظام اسالمى از سوى سران                

 . آنست

 

خامنه اى براى اجراى يک انتخابات                  
کنترل شده و فرستادن اکثريتى از حلقه             
بگوشان به مجلس و حتى قليلى بى تاثير            
از اصالح طلبان و طرفداران رفسنجانى        

مشکل .  بعنوان دکور مشکلى ندارد                
اساسى اينست که آيا احمدى نژاد به اين             
پروسه تمکين ميکند يا نه؟ چون اگر                    

 با همان روشى که رقبا               ،سرکار بماند  
راى جمع و جعل ميکنند او هم به همان              

. روش از موقعيت اش دفاع خواهد کرد           
لذا در اين مقطع نمايش انتخابات براى               

به همين  .  طرفين جايگاه مهمى پيدا ميکند     
دليل زمان براى جدى شدن تهديدات                    
خونين باندهاى حکومتى بسرعت نزديک     

در اين فاصله انواع پروژه ها              .  ميشود
 . ميتواند کليد بخورد

  

" خطر"جوهر اين تقابلها حفظ نظام از             
خطرى که با رويدادهاى    .  سرنگونى است 

منطقه اى و جهانى و گسيختگى حکومت        
سياست جدال در          .  بيشتر شده است         

تاريکخانه بسرعت جاى خود را به                      
مردمى .  سياست جنگ علنى و حاد ميدهد     

که در کمين جمهورى اسالمى اند بايد                
 . *بشدت هوشيار باشند

 جدال 
 ...در تاريکخانه 

٢٠٨شماره   
 

 :اطالعيه حزب در باره کشتار غير نظاميان در ليبى
 

حمله به مناطق مسکونی و کشتار غير 
 !نظاميان در ليبی را قويا محکوم ميکنيم

 
حمالت نظامی آمريکا و ناتو به ليبی که به بهانه جلوگيری از کشتار شهروندان اين کشور توسط دولت                     
قذافی آغاز شده بود تاکنون خود منجر به کشته و مجروح شدن دهها تن از افراد غير نظامی در اين                               

در آخرين حمله به مناطق مسکونی       .  آمار کشته شدگان همچنان در حال گسترش است        .  کشور شده است  
 .  جان باختند، که سه کودک در ميان آنها بود، تن١۵

 
تالشی .  ما بار ديگر تاکيد ميکنيم که اقدام نظامی ناتو دارای هيچگونه اهداف انسان دوستانه ای نيست                     

تالشی است  .  است برای وارد کردن ماشين جنگی دولتهای غربی در تغيير و تحوالت ليبی و خاورميانه              
. برای حقنه کردن دولتهای دست راستی و محافظه کار پرو غربی به مردم بپا خواسته در اين جوامع                         

گوشه ای از نمايش قلدری و ميليتاريسم اين دولتها در کنترل و خفه کردن اعتراضات مردم اين جوامع                      
 . است

 
تاکيد ميکنيم که   .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين اقدامات را بعنوان جنايت جنگی قويا محکوم ميکند                

هرنوع حمله نيروهاى آمريکا و موئتلفينش به مردم غير نظامى ليبى و تخريب شهرها و روستاها و                         "
ما هرنوع بند و بست و تالش آمريکا و                 .  زيرساختها و وسائل مادى زندگى شان را محکوم ميکنيم                

دولتهاى غربى و حکومتهاى مرتجع عربى را براى حقنه کردن يک دارو دسته ديگر بر مردم ليبى                             
 ."محکوم ميکنيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠١١ ژوئن ٢١ -  ١٣٩٠ تير١

 

!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/ 
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۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آنقدر طبيعى است که           -١سؤال   
براى هيچکس نميتوان بخاطر راه       

هيچ .  انداختن آن پاپوش دوخت          
رژيمى نميتواند با مجمع وسيع               
کارگران همان رفتار سرکوبگرانه    

اى را بکند که به يک                 و پليسى  
هيأت نمايندگى، هسته مخفى يا               

. هيأت مؤسس اتحاديه مخفى ميکند    
آل به        مجمع عمومى شکل ايده           

ميدان آمدن کارگر بصورت                     
متشکل و علنى است، يعنى به آن          
شکلى که قدرت کارگر به معنى            

. واقعى کلمه به نمايش در ميآيد              
کارگر منفرد در هسته مخفى زور       
بيشترى از دانشجوى منفرد در              

اما کارگر     .  هسته مخفى ندارد        
مجتمع در مجمع عمومى يک                  
قدرت واقعى است، چرا که کارگر      

اى بودن      در علنى بودن و توده           
حرکتش است که ميتواند بعنوان            

 .کارگر قد علم کند

 

هيأت نمايندگى            -٢سؤال          
نفسه هنوز تشکل            کارگرى، فى   

چون نه   .  اى کارگرى نيست       توده
يک ساختار ماندگار ايجاد ميکند و      

که (نه ظرفى براى توده کارگران        
) عضو هيأت نمايندگى نيستند                

شک نيست که         .  تعريف ميکند    
تحميل نمايندگان خود به کارفرما         
و دولت، گرفتن نوعى مصونيت          
دوفاکتو براى آنها در مقابل رژيم          

بعنوان کسانى که وکيل کارگرانند     (
، )و بايد از منفعت آنها دفاع کنند           

هاى کارگرى و           شناساندن چهره   
تبديل آنها به رهبران عملى در                

اى       مقياس سراسرى، حمايت توده     
از نمايندگان و غيره، همگى طبقه        
کارگرى را که از حداقل تشکل              

اى محروم است در صحنه                 توده
تر ميکند و بسيار مفيد       مبارزه قوى 

اما اين هنوز سؤالى را که          .  است
يک فعال کمونيست کارگرى در           
جنبش کارگرى جلوى خود گذاشته     

: سؤال اينست  .  است پاسخ نميدهد    
چگونه ميتوان ظرفى، تشکيالتى،      
براى شرکت و ابراز وجود                       

 

  ،پاسخ منصور حکمت به چند سوال
 

در باره مجمع عمومی کارگران، هيأت 
 نمايندگی، سنديکا و اتحاديه

متحدانه و ادامه کار توده                     
هيأت .  کارگران ساخت           

نمايندگى باألخره هيأت                        
هرقدر هم که      .  نمايندگى است  

مورد حمايت کارگران باشد،           
هنوز يک هيأت برگزيده از              
ميان کارگران است که پشتش         
به يک سازمان کارگرى                     

هيأت نمايندگى   .  استوار نيست  
کارگرى در ايران، با سران              

ارز     ها در اروپا هم               اتحاديه
نيستند، چون بطور واقعى به            

سازمان "نيابت از يک                         
جلوى کارفرما قرار    "  کارگرى
داشتن رأى اعتماد      .  اند   نگرفته

کارگران، و يا جوابگو بودن به      
کارگران، هنوز جاى داشتن             
حمايت و رأى يک سازمان               

اگر .  داير کارگرى را نميگيرد     
هيأت نمايندگى کارگرى را               
توقيف کنند، کارگر هنوز با              

: همان سؤال قديمى روبروست     
چکار کنم؟ ظرف اعتراض              
متشکل من چيست؟ کجا بروم؟       
جنبش مجمع عمومى موضوع       
را از زاويه ديگرى مطرح                

اجتماع کردن، پاى يک     .  ميکند
تصميم را جمعا امضا کردن،          
جمعا اعتراض کردن و جمعا           

ترين      پاسخ خواستن، مناسب         
شکل مبارزه در شرايط ايران         

واضح است که      .  امروز است  
در اين سنت هم کارگران                    

اما اين   .  نماينده انتخاب ميکنند    
نمايندگان پشتشان به مجمع                
عمومى کارگرى، به تصميمات    
آن و به قابليت تجمع مجدد آن            

جنبش مجمع        .  گرم است       
عمومى قدم اول، و سنگ                    

 .بناى، جنبش شورايى است

 

شوراهاى کارگرى      -٣سؤال    
هاى    اساسا کميته  ٥٧در انقالب   

کارخانه بودند و نه شورا به              
معنايى که جنبش شورايى مد           
نظر دارد، يعنى جنبشى که                

) مجمع عمومى          (اجتماع           

٢٠٨شماره   
کارگران در يک واحد، سلول پايه            

شوراهاى کارگرى دوران    .  آن است 
هايى متشکل از                 انقالب، کميته     

بنظر .  نمايندگانى از کارگران بود        
هاى   من آن نوع شوراها، يعنى کميته     

کارخانه، مطمئنا دوباره عروج                 
بنظر من اين نهاد با اين               .  ميکنند

واقعيت خوانايى داشت و هنوز دارد       
که جنبش کارگرى ايران يک اليت          
سياسى و يک بافت رهبرى عملى            
غير رسمى دارد که هيچوقت اين              

اند در يک ساختار        امکان را نداشته   
اى پايدار به رهبران رسمى           اتحاديه

. اى تبديل بشوند       و مسئوالن اتحاديه   
اندازى تشکلهاى        تالش براى راه       

کارگرى و بخصوص براى تأمين            
رهبرى کارگران در جدالهاى جارى     
با دولت و کارفرما در خون                           

بمجرد اينکه تناسب قوا          .  اينهاست
اجازه بدهد اين رفقا در سطح                        

اى       اى و حتى فراکارخانه            کارخانه
يک شکل علنى به وحدت عمل                   
مبارزاتى خود ميدهند و نوعى                    
رهبرى عملى و علنى براى                          

اين جنبش   .  کارگران تشکيل ميدهند   
تر از آن      راديکال.  اى نيست     اتحاديه

اما جنبش   .  است، سوسياليست است    
شورايى هم نيست، چون اساسا، با            

اى، به         الهام قوى از سنت اتحاديه         
نمايندگى کردن کارگران در مقابل          

-دشمن معطوف است و نه به خود           
سازمانيابى توده کارگرى براى                 
ابراز وجود طبقاتى و ِاعمال                         

که بنياد جنبش شورايى          (حاکميت    
اينکه وضعيت انقالبى و            ).  است

ها در    فرار سرمايه داران و مصادره    
) شوراها(ها       اين کميته     ٥٧انقالب   

را به قلمرو کنترل کارگرى کشيد             
هنوز تغييرى در اين واقعيت نميدهد       
که اساس کار اينها نمايندگى کردن           
کارگر در قبال دولت و کارفرما بود        
و نه بدست گرفتن قدرت يا اداره                

بنظر من اين جنبش         .  امور جامعه  
، که همانطور   ٥٧شورايى نوع سال    

هاى      که گفتم شايد جنبش کميته                 
کارخانه عنوان بهترى براى آن بود،   
منعکس کننده اين واقعيت است که            
جنبش کارگرى در ايران بسرعت           

هاى    راديکال ميشود و از کنار ايده         
سنديکايى عبور ميکند، بدون اينکه         
يک سنت حزبى کمونيستى کارگرى     
شورايى در سطح جامعه قدعلم کرده      
باشد و به اين راديکاليسم کارگرى           

گيرى سياسى در قبال           امکان جبهه  
اين .  مسأله دولت و حاکميت را بدهد      

جنبش ماتريال جنبش شورايى در             
ايران است، اما بخودى خود هنوز           

سنت شورايى بايد    .  خوِد آن نيست   
آگاهانه بدرون جنبش کارگرى              
ايران ُبرده شود و براى آن تبليغ            

بايد فعالين کمونيسم                  .  شود
کارگرى در ايران فعالين جنبش           

به معنى جنبش       .  شورايى باشند   
سازمانيابى وسيع طبقه                  -خود

کارگر براى دخالت در سرنوشت       
جامعه و در امر قدرت و اداره               

 .امور

 

اتفاقا تمام زيبايى جنبش       -٤سؤال  
مجمع عمومى در همين است که           

. چپ است بدون آنکه تخيلى باشد        
چپ است و از همه آلترنانيوها               

چپ است براى      .  تر است     شدنى
اينکه توده وسيع کارگران را به            

تر است براى     شدنى.  ميدان ميکشد 
اينکه بجاى اينکه تشکل کارگرى        
را به رضايت دولت و سازمان              
امنيت و تساهل رئيس جمهور و           
بلند شدن رهبر از دنده مدنى، گره       
بزند، بجاى اينکه براى راه                      

اش رهبران کارگرى را به        اندازى
جلسات پنهانى فرابخواند و به                
خطرشان بياندازد، بجاى اينکه             

هاى من درآوردى و                  اساسنامه
مقررات دلبخواهى وضع کند و            
برود و بيايد تا رضايت گرايشات        
را جلب کند، از کارگران                           
ميخواهد که جلوى چشم دولت و           
کارفرما دقايقى چند در کانتين                
جمع شوند و راجع به يک                          
موضوع نظرشان را بگويند و               
حکمى را تصويب کنند که بشود           
بنام کارگران و با مسئوليت همه           
کارگران و بعنوان مطالبه همه              

. کارگران جلوى مقامات گذاشت        
هيچ نيرويى در دنيا نميتواند مانع         
جمع شدن علنى کارگران                          
ناراضى يک واحد براى                            

در اين روش      .  جويى بشود     چاره
تر     دست دولت و کارفرما بسته            

نما   کسى را نميتوانند انگشت   .  است
و اخراج              

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به کسى نميتوانند اتهام                   .  کنند
گرى بزنند، کارگر را                        توطئه

نميتوانند تک گير بياورند و                         
بترسانند، نميتوانند رهبر و فعال              

. کارگرى را منزوى کنند و بکوبند        
چون حرف حرِف مجمع عمومى            

 .است
 

جنبش مجمع عمومى يعنى جنبشى         
که سعى ميکند در هر واحد و                      
کارگاه مجمع عمومى راه بياندازد و      
خواست کارگران را به مصوبه                
رسمى آن تبديل کند و اجتماع                      
کارگران را به ضامن اجرايى آن             

يک عمل طبيعى و نسبتا      .  تبديل کند 
) تجمع فيزيکى کارگران         (عملى     

فورا سنگ بناى يک تشکيالت                  
. اى و يک اراده واحد ميشود                توده

براى جنبش شورايى اين يک نقطه         
براى مبارزات  .  شروع واقعى است  

جارى، اين يک ظرف بسيار                      
مناسب تأمين رهبرى و بسيج و                 

. متحد کردن صفوف کارگران است     
نفس اين تجمع نوعى آکسيون و                 

نمايى علنى کارگران                           قدرت
محسوب ميشود و روحيه بخش                 

از همان ابتدا همه چيز علنى        .  است
و شرکت در آن براى هر کارگر               

. در هر استنطاقى قابل دفاع است            
دست دولت براى برهم زدن و انگ       

بله چپ    .  زدن به آن بسته است             
 .ترين روش است اما عملى. است

 

يک چيزى  "در مورد سنديکا و ايده      
چند کلمه   "  بگوييد که بشود گرفت      

اوال، سنديکا آلترناتيو شورا     .  بگويم
نيست، شورا هم مزاحم ايجاد                      

اينکه چرا در ايران      .  سنديکا نيست 
سنديکاى مستقل از دولت نداريم،            
سؤالى است که پاسخش را بايد                  
جنبش سنديکايى پيدا کند و براى              

اگر از من      .  همه ما توضيح بدهد       
بپرسند، ميگويم در ايران                              
سنديکاليسم پا نميگيرد براى اينکه         
سنديکا، بخصوص در دوره و                   
زمانه ما محصول جنبش عمل                   
مستقيم کارگرى نيست، بلکه جزئى       

سياسى در      -از يک مدل ادارى          
سنديکا بخشى از يک     .  جامعه است 

توازن و حتى توافق وسيعتر در                

 

در باره مجمع عمومی کارگران، هيأت 
 ...نمايندگی، سنديکا و اتحاديه 

جامعه ميان دو سوى خريد و فروش              
سنديکا .  نيروى کار در بازار است             

بعنوان بخشى از يک رژيم و نظام                  
سياسى خاص امکان شکفتن و تداوم             

بدون پارلمان، بدون          .  داشتن دارد    
سوسيال دموکراسى، بدون تقدس                   
بازار، بدون سنت قوى قانونگرايى               
بورژوايى در جامعه، بدون ثبات                    
سياسى و بطور خالصه بدون يک                 
مجموعه روابط سياسى، ادارى و                   
حقوقى در جامعه که اتحاديه کارگرى         

اى از آن           بخش موّجه و پذيرفته شده        
تعريف شده باشد، سنديکاسازى راه              

حتما بعضى در نقد اين       .  بجايى نميبرد 
نظر مثال سنديکاهاى انقالبى در                     
برخى کشورهاى ديکتاتورى و يا                   

هاى آفريقاى جنوبى را پيش               اتحاديه
اما اين مثالها مربوط          .  خواهند کشيد   

نيست، چون قرار بود دوستان                           
قابل "سنديکاساز ما شدنى بودن و                  

بودن سنديکاهاى متعارف را       "  گرفتن
شک دارم کسى بتواند          .  نشان بدهند   

اجازه سنديکاى انقالبى را از مسئولين        
و مامورين تقسيم معجون جامعه مدنى        

 .در ايران بگيرد

 

با اينحال هر فعال جنبش کمونيسم                   
کارگرى مدافعان سنديکا را تشويق               
ميکند که اگر چيزى را ميشود                           

ام،   قبال هم گفته   .  حتما بگيرند "  گرفت"
ما هيچ دو خشتى که کارگران روى هم     

ما .  گذاشته باشند را بر نميچنيم                    
آلترناتيو خود را تبليغ ميکنيم و                          
ميکوشيم کارساز بودن و عملى بودن          
آن را نشان بدهيم، کارى که انتظار                

 .ها هم بکنند داريم سنديکائى

 

بنظر من ابدا ما نبايد                     -٥سؤال     
گرايى در      برخوردمان را به اتحاديه        

يادمان .  کشورهاى جهان سوم تند کنيم      
باشد داريم در مورد طبقه کارگرى                
حرف ميزنيم که در قلمرو سياسى و              
اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حمله        
است و به زور از حداقلى از تشکل                
براى ابراز وجود صنفى و سياسى                 

نشان دادن ناتوانى       .  برخوردار است   
ها بنظر من بايد با                 تاريخى اتحاديه   

ارجاع به سنت اروپا و آمريکا انجام             
  *.بشود

٢٠٨شماره   
 

  ،گزارشى از گيالن
 

 لنگرود، الهيجان، رشت 
 !يورش به خانه های مردم به دنبال بشقابهای ماهواره

 

 ليال احمدی

در طی روزهای گذشته موج گسترده ای از تهاجم وحشيانه                           
حکومت اسالمی به زندگی خصوصی مردم در استان گيالن                       
بخصوص در شهرهای رشت و لنگرود و الهيجان شروع شده                   

 . است

 

در رشت و الهيجان سرکوبگران حکومتی با زور و بيحرمتى و               
توهين وارد منازل مردم ميشوند و به بازرسى براى کشف و جمع             

ايجاد ارعاب جمعى يک      .  آوری گيرنده های ماهواره ميپردازند       
در مواردی مردم و جوانان با                .  گوشه اين عمليات ها است            

اعتراض و مخالفت خود با ماموران حکومتی درگير شده و دست             
در لنگرود موج خانه گرديها گسترده بوده و           .  به مقاومت زده اند    

در روزهای گذشته محالت جاده چمخاله، آقا سيد عبداله،                                
از جانب نيروی انتظامی مورد تفتيش قرار گرفته         ...  فرهنگيان و   

 . اند

 

ديروز چهارشنبه بيست و پنجم خرداد ماه در حوالی ظهر خانه                   
های مردم در محله کمربندی لنگرود مورد يورش اوباش                               

بنا به اخباری جوانان و مردم محله                    .  حکومتی قرار ميگيرد      
خانه .  کمربندی در مواردی با ماموران حکومت درگير شده اند               

گردی و يورش به زندگی خصوصی مردم به بهانه کشف و جمع               
آوری آنتن های ماهواره در ديگر شهرهای استان گيالن ادامه                    

مردم با روحيه باال و قابل ستايش ضمن درگيری با                             .  دارد
ماموران از باز نمودن درب منازل به روی اوباش سرکوبگر                     
خودداری نموده و با جايگزين نمودن گيرنده های ماهواره ای                     

 .جديد به مخالفت و مقابله خود با حکومت اسالمی ادامه ميدهند

 

اين روزها عالوه بر خانه گرديها در استان گيالن از جانب                            
حکومت اسالمی تهاجم گسترده ای به زنان و جوانان به بهانه                      

خيابانها و   .  مبارزه با بد حجابی و بی حجابی شروع شده است                  
معابر عمومی در لنگرود و الهيجان و رشت و ديگر شهرهای                   

 هر روز و هر ساعت شاهد اعتراض و درگيری                  ،استان گيالن 
زنان و جوانان با ماموران و مزدوران جنايتکار حکومت اسالمی           

 . *است

 

را کنترل کارگرى کتاب   
از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آی ام    (صندوق بين المللی پول             
يکی از منفورترين نهادهای       )  اف

نام صندوق   .  سرمايه داری است     
بين المللی پول با رياضت کشی،           
فقر و فالکت، استثمار وحشيانه و         

البته .  بيگاری تداعی می شود             
اخيرا بدنبال دستگيری استراس            

م حمله  اخان، رئيس اين نهاد به اته     
به يک زن کارکن هتل به قصد                
تجاوز و افشای رواج ايذا جنسی           
در کل اين سازمان، مساله                         
سواستفاده جنسی نيز به اين ليست        

شاهکار جديد    .  اضافه شده است      
آی ام اف، گزارشی است که                     

 ٢٨بدنبال بازديد هياتی در فاصله        
 ژوئن از ايران،            ٩ماه مه تا            

درباره وضعيت اقتصادی ايران          
اين گزارش    .  منتشر کرده است       

سياست ها و عملکرد اقتصادی              
رژيم اسالمی، بويژه دولت احمدی     

کاهش تورم،     "نژاد را بخاطر             
و از همه    "  افزايش رشد اقتصادی   

 ۶٠حذف سريع      "مهمتر بخاطر      
کاالهای "  ميليادر دالر سوبسيد        

اساسی مورد تحسين و تشويق                
اين گزارش      .  قرار داده است          

انتقادهای متفاوتی را از زوايای            
ايدئولوژيک   -مختلف اقتصادی     
 .   موجب شده است

 

در شرايطی که مردم ايران                       
انزجار زائدالوصف خويش از              
رژيم اسالمی را به صراحت                   
ابراز می کنند و از هر فرصتی              
برای تضعيف و به زير کشيدن آن        
سود می جويند؛ در شرايطی که             
فقر و فالکت در کشور موج می             
زند و اکثريت مردم زير خط فقر           
زندگی می کنند؛ کودکان بسياری         

  ،در حاشيه هفته
 

 !شاهکار جديد صندوق بين المللی پول
 آذر ماجدی

بخاطر فقر از تحصيل محروم        
شده اند و برای بدست آوردن            
لقمه نانی روانه خيابان ها شده         
اند؛ در وضعيتی که فقر،                    
فالکت و بيکاری بخش وسيعی      
از مردم، بويژه جوانان را به            
فحشا و اعتياد کشانده است؛ در       
شرايطی که حاکمان جنايتکار        
اسالمی از ريز و درشت                     
ميليون ميليون دالر پول و                  
سرمايه از کشور خارج                       
ميکنند؛ صندوق بين المللی پول     
رژيم اسالمی را بخاطر حذف        
سوبسيدها و تحميل فقر و                    
فالکت افزون تر بر مردم                   
مورد تحسين و تشويق قرار              

اين ماهيت واقعی و     .  داده است 
کثيف سرمايه است که از اين           

. گزارش بيرون می زند                      
بعالوه، بايد توجه داشت که               
خيزش وسيع و توده ای در                 
منطقه رژيم های مطلقه                       
سرمايه را به سرپيچی از حکم        
آی ام اف، وادار به عقب                      
نشينی در زمينه حذف                           

آی ام اف از       .  سوبسيدها نمود  
اين فرصت دارد استفاده می             
کند تا حکم سرمايه را به دولت        
های سرمايه داری جهان                    

اگر اين سياست   : "يادآوری کند 
رياضت کشی برده وار پياده            
نشود، نظام سرمايه داری قادر       
به عبور از اين دور بحران                

 ." نخواهد بود
 

در اين ميان عکس العمل                     
برخی از کارشناسان سرمايه          

تعدادی از   .  جالب توجه است     
کارشناسان اقتصادی ايرانی            
االصل شاغل در نهادهای بين         
المللی اين گزارش را مورد نقد       
قرار داده اند؛ نه بخاطر اينکه          
فقر و فالکت روز افزون و                
گرسنگی مردم را مورد تحسين     

از اين    .  قرار می دهد، خير          
زاويه که در مورد کاهش نرخ        
تورم و رشد اقتصاد صرفا بر          
ارقام و آمار دولت تکيه کرده و  

٢٠٨شماره   

لذا تصوير دقيقی از وضعيت                       
اين .  اقتصادی ايران بدست نمی دهد     

کارشناسان سرمايه به دو جبهه                  
اصالح طلبان حکومتی و                               

. ناسيوناليسم پرو غرب متعلق اند            
اين دو جبهه صحنه سياست ايران،          
از تعريف از رژيم اسالمی و دولت         
احمدی نژاد لب ور می چينند، نه               
بخاطر مشقت و فالکتی که به مردم          
تحميل کرده است، بلکه بخاطر                  

. ايدئولوژيک خويش -ديدگاه سياسی 
يکی رژيم اسالمی بزک شده به                  
رهبری اصالح طلبان يا با شرکت           
آنها در حکومت ميخواهد؛ ديگری          
احيای رژيم سابق، يک نظام                        
سرمايه داری ادغام شده در بازار             
جهانی با همين نرخ استثمار برده              

 .وار، اما همراه قدرت های غربی

    

نمايش مسخره محاکمه بن علی و           
 !  بانو

 ژوئن، دولت تونس زين      ٢٠دوشنبه  
العابدين بن علی و همسرش ليال                 
ترابلسی را در غيبت به اتهام                        

اختالس، پول شويی و قاچاق مواد           
گفته می شود      .  مخدر محاکمه کرد     

که اين محاکمه بدنبال کشف حدود            
 ميليون دالر جواهر و پول نقد و        ٢٧

مواد مخدر و اسلحه در دو قصر بن         
علی در خارج تونس، شکل گرفته            

اين دادگاه بن علی و همسرش       .  است
 سال حبس و          ٣۵را هر يک به             

 ميليون دالر جريمه           ۶۶پرداخت    
برای دو جرم دزدی و تصاحب                  
غيرقانونی پول و جواهر محکوم              

 ١۴بن علی و همسرش در              .  کرد
ژانويه به عربستان سعودی فرار              
کردند و عربستان به تقاضای دولت        
تونس برای پس فرستادن آنها                      

سيستم قضايی  .  پاسخی نداده است   
تونس اعالم کرده است که                        
اتهامات ديگر اين دو تن در دادگاه   
ديگری مورد بررسی قرار خواهد     

اما مساله اينجاست که            .  گرفت
بسياری در تونس اين دادگاه را             
يک نمايش مسخره توصيف کرده       

اغلب مردم خواهان آن بوده         .  اند
اند که بن علی و همسرش که                   

بخاطر دزدی، جنايت و فساد                  
بشدت مورد تنفر اند، در دادگاه             

برخی تعجيل  .  حضور داشته باشند  
دولت برای محاکمه اين دو نفر را       

اعالم .  مورد سوال قرار داده اند        
می شود که اين فقط يک نمايش              
است، زيرا بن علی و همسرش             
هيچگاه نه زندانی خواهند شد و نه       
صناری از پول های اختالس شده       

 . را پس خواهند داد
 

روزنامه الصباح در اين مورد              
احکام دادگاه   :   چنين نوشته است    

قادر "هر چقدر هم سنگين باشد             
نيست آتش مردم تونس را که اميد        

لقب جديد بن      (داشتند ساقط شده        
در يک دادگاه       )  علی در تونس      

واقعی محاکمه شود را خاموش             
اين محاکمه نمی تواند اعتماد      .  کند

بنظر می    ."  مردم را جلب کند          
رسد که تحت فشار مردم برای               
عدالت، دولت تونس تصميم گرفته     
است که يک دادگاه نمايشی ترتيب      

اين نيز   .  دهد و قائله را ختم کند          
يک نمايش ديگر در استراتژی             
احيای وضع سابق و به خانه                    
بازگرداندن مردم توسط دولت              

دولت .  تونس و دول غربی است        
آمريکا بالفاصله اين محاکمه را           

٧صفحه " قدمی بجلو "  



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تالش های مشابه ای نيز در       .  ناميد
قرار است   .  مصر در انجام است      

مبارک و پسرش را در غيبت                  
وکيل مبارک اعالم     .  محاکمه کنند  

کرده است که او به علت سرطان          
نمی تواند در دادگاه حضور داشته       

يک جدال دائمی ميان هيات       .  باشد
. حاکمه و مردم در جريان است             

تاکتيک فراری دادن راس                         
حکومت آنطور که انتظار می                
رفت نتوانست مبارزات مردم                
برای آزادی، برابری و رفاه را              

دولت .  خاموش کند و پايان بخشد        
تونس هر از چند گاهی در مقابل            
يکی از خواست های مردم عقب           
می نشيند و به کار خود برای                    

. احيای نظم سابق ادامه می دهد             
تنها راه دستيابی مردم به آزادی،           
برابری و رفاه سرنگون کردن کل       
نظام حکومتی بهمراه نظام سرمايه   

وگرنه اين بازی          .  داری است    
فرسايشی مردم را خسته و نااميد          
خواهد کرد و حکومت های فعلی          
نظم سابق را کامال احيا خواهند              

 .کرد

 

نسيم منطقه به عربستان سعودی       
 می رسد؟ 

شش ماه اخير شاهد خيزش مردم          
منطقه از يک کشور به کشور                 

 

 ...در حاشيه هفته 
يک آتش     .  ديگر بوده است         

فشان انقالبی کل منطقه را در          
در عرض شش    .  برگرفته است 

ماه اتفاقاتی در اين گوشه از               
جهان رخ داده است که در                  
مخيله هيچيک از کارشناسان،       
ناظرين و محققين رسانه ای،           
آکادميک و انستيتوهای                        
استراتژيک جهانی هم نمی               

ديکتاتورهای بيست سی   .  گنجيد
ساله ساقط شده اند و مردم                   
هنوز دارند برای خواستهای            

خواست .  خود مبارزه می کنند     
آزادی برابری و رفاه به                       
روشنی بر پيشانی منطقه حک       

روسای سرمايه      .  شده است     
جهانی به تکاپو افتاده اند، از             
يک مجمع سران به يکی ديگر        
می روند، تاکتيک های مختلف      
را امتحان می کنند، قول پول            
می دهند، ارتش شان را درگير       

هيات حاکمه         .  کرده اند        
عربستان سعودی سمبل                      
ارتجاع قرون وسطی، دزدی و      
فساد نظام سرمايه داری،                    
پشتيبان محکم سرمايه جهانی،       
دوست تمام آدمکشان وقاچاقچی   
های بين المللی، ماوای جانيان        
از دست مردم گريخته، هنوز           
بی اعتنا به اين آتش فشان                    

 . مشغول چپاول و دزدی است

٢٠٨شماره   

" بهار عرب    "اما نسيم آنچه به                 
معروف شده است باالخره به                       

فعال اين نسيم،     .  عربستان هم رسيد    
زنان را در عربستان سعودی تکانی       

اعتراض به ممنوعيت       .  داده است   
رانندگی زنان برخی زنان را به                 

اين زنان     .  سرپيچی کشانده است        
عليرغم غيرقانونی بودن رانندگی           
زنان پشت فرمان نشسته و رانندگی        

خانم هيالری کلينتون که       .  می کنند  
گفته می شود تاکنون پشت درهای            
بسته با روسای حکومت سعودی              
برای الغای اين ممنوعيت مشغول            
مذاکره بوده، اکنون صريحا از اين          
خواست زنان دفاع کرده و به اين               

. معترضين تبريک گفته است                     
سخنگوی وزارت امور خارجه                 
آمريکا در پاسخ به سوال                                 

: خبرنگاران در اين مورد گفته است      
بعضی موقع الزم است ديپلماسی          "

ساکت داشت، بعضی موقع                           
بايد توجه  !"        ديپلماسی صريح 

داشت که اقتصاد عظيم نفتی                         
عربستان سعودی را تماما کارگران       

کارگرانی که   .  مهاجر می چرخانند    
حکم برده را دارند و عموما از                    

کشورهای منطقه برای تامين                 
معاش خانواده هايشان به                           
عربستان می رونند و به اين                    
شرايط برده وار باالجبار تن می          

لذا اعتراضاتی مشابه              .  دهند
کشورهای ديگر منطقه در                       
عربستان سعودی محتمل بنظر             

اما زنان در اين ميان         .  نمی رسد  
تحت تاثير موج تغييرات و                       
آزاديخواهی منطقه برای                           
خواستهايی اين چنين پايه ای                   

علت .  دست به اعتراض زده اند         
پشتيبانی خانم کلينتون را هم نبايد         
در تعلق ايشان به امر برابری                 
زنان، بلکه در پرتو استراتژی              
وسيع تر آمريکا در منطقه بايد               

آمريکا دارد بشدت     .  جستجو کرد  
می کوشد تا سيمای آزاديخواه تر          
و معتدل تری از خود به منطقه              

آمريکا بخاطر حمايت    .  ارائه دهد 
بی قيد و شرطش از عربستان                 
سعودی بشدت مورد انتقاد مردم          

اينهم مانوری   .  منطقه قرار دارد     
است برای بزک کردن چهره                  

 .*  آمريکا

 

يک دنياى   ! برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان برسانيديک دنياى بهتر     
يک دنياى بهتر     ! مانيفست امروز طبقه کارگر عليه سرمايه دارى استبهتر  

! برنامه حکومت کارگرى براى آزادى جامعه است  

!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/ 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

آنجا آه آارگران به جدال آشكار با       
سرمايه داران برميخيزند                           
بورژوازی از تمام سالحهای                  
خود، از مجلس گرفته تا ارتش و           
رسانه ها بهره ميگيرد تا مبارزه و       

. مقاومت آارگران را درهم شكند        
شناعت دمكراسی اين طبقه در               
چنين دوره ای بيش از هر زمانی          

 . خود را نشان ميدهد
 

در ماه ژوئن امسال ما شاهد دو               
اعتصاب بزرگ و قدرتمند                       

اعتصاب .  آارگری در آانادا بوديم   
آارگران پست سراسری به                      

 يكی از      CUPWرهبری اتحاديه      
اتحاديه های باسابقه راديكال                   
آارگری در آانادا با عضويت                

 آارگر و ديگری                         ۴٨٠٠٠
 آارگران بخش       ٣٨٠٠اعتصاب    

فروش بليط و پذيرش هواپيمايی            
به  Air Canadaاير آانادا           

 .  CAWرهبری اتحاديه 
 

ناگفته نماند آه بخشهای ديگر               (
هواپيمايی اير آانادا، خلبانان،                

آه ...  خدمه، مكانيكها، باربران و      
 نفر هستند            ٢٠٠٠٠بيش از            

همزمان در حال مذاآره بوده و              
احتمال اين آه به آارگران                         

 .) اعتصابی ميپيوستند زياد بود

 

اعتصاب آارگران پست آه                      
بصورت چرخشی و موضعی بود       

سه روز در هفته و هر روز در            (
پس از   )  يك شهر و يا يك ناحيه            

بسته (دوازده روز با الك آوت                
آمپانی پست توسط مديريت     )  شدن

دولت در هفته دوم            .  مقابله شد   
اعتصاب قبل از اين آه آارفرما            
اقدام به بستن آمپانی آند، اعالم             
آرد آه اليحه بازگشت به آار را           
به مجلس خواهد برد و متعاقبا در          

 ژوئن پس از هيجده روز                    ٢١
اعتصاب و الك آوت به اين آار             

 . دست زد

 

 اعتصابات آارگری در آانادا
 يكبار ديگر تقابل دمكراسی با طبقه آارگر

 

 جليل بهروزی 

اعتصاب آارگران اير آانادا           
در دومين روز خود با تهديد              
قانون بازگشت بكار وزارت            
آار مواجه شد و سه روز                     

در نتيجه    .  بيشتر طول نكشيد      
آارگران با دريافت اضافه                 
حقوق و اصالحاتی در طرح           
پيشنهادی آارفرما در رابطه با      
حقوق بازنشستگی روز جمعه        

.  ژوئن به سرآار بازگستند      ١٧
و قرار بر اين شده آه مامور             
حكميت وزارت آار مذاآره بر      
سر حقوق بازنشستگی را                   
نظارت آرده و تعيين تكليف             

 . آند
 

جدال آارگران در هر دو مورد      
اساسا مقابله با تهاجم آارفرما          

. به حقوق بازنشستگی است             
سازمان پست آانادا در تالش           
است آه با ايجاد سيستم                          
استخدامی دوگانه از يكطرف          
در بين آارگران قديم و جديد             
انشقاق ايجاد آند و از طرف             
ديگر هزينه های حقوق                        

. بازنشستگی را تنزل دهد                 
طرح بر اين است آه از اين               
پس آارگران استخدامی نه تنها      
از حقوقهای پايين تری                         
برخوردار بوده بلكه از                        
مستمری بازنشستگی نيز بی           

هواپيمای اير  .  بهره خواهند بود  
آانادا نيز درصدد است آه                 
مستمری بازنشستگی را قطع          
آرده و بجای آن بازخريد سابقه      

 . آار را متدوال آند
 

تهاجم به حقوق بازنشستگی،           
تهاجم آشكار به آل طبقه                      

سرمايه .  آارگر و آتيه آن است      
داران در تالشند آارگری آه           
پس از سالها رنج و تالش به              
اميد برخورداری از حداقل               
حقوق بازنشستگی است را               
بدون هيچ گونه تضمين رفاهی       
رها آنند تا به سودهای سرسام        

٢٠٨شماره   

از .  آور خود هرچه بيشتر بيافزايند       
نظر اين طبقه، آارگری آه ديگر              
قادر به آار نيست بدون ارزش                    

. به همين سادگی       .  مصرف هست   
حمله به حقوق و مزايای                                   
بازنشستگی، حمله به ضعيفترين              
بخش طبقه آارگر، بخشی آه ديگر         
از سالح اعتصاب برخوردار                     
نيست، ميباشد و از آنجايی آه برای         
آارگر در حال اشتغال موضوع فی         
الحال نبوده توسط طبقه سرمايه دار        
و دولتش بسادگی مورد تهاجم قرار         

ولی ما شاهد بوديم آه طبقه      .  ميگيرد
آارگر در سطح اروپا، يونان و                  
فرانسه بعنوان نمونه های بسيار                
برجسته آن، در شمال آمريكا همين          
دو نمونه اخير و مورد آارگران                

 با   ٢٠٠٩جنرال موتورز در سال           
حساسيت ويژه ای بدان مواجه شده          
 .و جدالهای بزرگی را سازمان دادند

 

اعتصاب آارگران هواپيمايی                     
ايرآانادا و آارگران پست در آانادا         
همچنين نمونه های قدرتمندی از               
مقابله طبقه آارگر با تهاجم سرمايه         
داران به سطح معيشت و زندگی                

طبقه سرمايه دار و دولت       .  خود بود 
آن بر بستر بحران عميق اقتصادی          
آه بدان دچارند در تالشند آه بار               
بحران نظام خود را بر دوش                         

اين يك حرآت    .  آارگران خالی آنند   
آالسيك اين طبقه برای پايان دادن            
به بحرانهای دوره ای خويش                       

دو نمونه اخير نشان داد آه         .  ميباشد
در آانادا با قدرت گيری حزب                    
محافظه آار بعنوان حزب اآثريت           
اين تهاجم خيلی آشكار و با تعجيل             

اين بار توجيه         .  صورت ميگيرد    
دولت اين است آه اعتصاب                          
آارگران اير آانادا در شرايطی آه          

رو به    "  رآود"اقتصاد در حال            
است ضربه       )  ريكاوری(بهبود       

و در مورد   .  مهلكی به آن خواهد زد     
پست نيز مسئله پايين بودن سود                  

. آوری اين آمپانی را دليل مياورند          
اما آارگران بدون توجه به اين                    
توجيهات فريبكارانه وارد يك جدال        

بزرگ برای حفظ دستاوردهای           
رفاهی خود شدند و از حمايت و            
تحسين وسيع جامعه نيز                              

 .برخوردار گشتند
 

اما نقش اتحاديه های آارگری در        
به زمين نشاندن اين اعتصابها را         

جدا از نقش        .  نبايد از ياد برد          
تاريخی اتحاديه ها بعنوان يك                 
اهرم سازش و ايجاد تعادل بين دو       
طبقه متخاصم، آارگر و سرمايه         
دار، بطور مشخص اتحاديه پست       
با پيش گيری تاآتيك اعتصاب               
موضعی و چرخشی از همان ابتدا      
تير خالص را به مبارزه و قدرت         

.  آارگر پست وارد آرد        ۴٨٠٠٠
و يا بطور نمونه اتحاديه اتومبيل          
سازان، سی ای دبليو، بعنوان                 
رهبر اعتصاب آارگران                          
هواپيمايی ايرآانادا آه سابقه                  
سازشكاری و راست بودن آن بر         
همه آشكار است، با عدم سازمان         
دادن و بسيج آل آارگران اين                 
شرآت عمال قدرت و صالبت               
اعتصاب را از همان بدو امر در          

 .نطفه خفه آرد
 

اما آن چه آه بيش از هر چيز در            
جريان اين اعتصابات برجسته             
بود، پوسيدگی و رياآاری                         
دمكراسی و پارلمانتريسم                          

دولت حافظ طبقه   .  بورژوازی بود 
سرمايه دار يكبار ديگر نشان داد          
آه چه قدر قوانين و مجلس اش               
در آنار پليس، ارتش و سازمان            
مخفی اش طبقه آارگر و منفعت و    

. مبارزه آن را نشانه گرفته است          
آنجايی آه مبارزه و اعتصاب                
آارگران بتواند ضربه مهلكی به          
نظام گنديده و غير انسانی سرمايه       
داری وارد آند، بكارگيری سالح        

ظاهران "  قانون بازگشت بكار       "
بهترين سالح دولت سرمايه داران     
بر عليه آارگران در عين حفظ              

٩صفحه ظاهرسازی   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از يك طرف       .  و رعايت دموآراسی است         
بخاطر سالها جدال و جانفشانی طبقه آارگر             
حق اعتصاب در بخشی از آشورهای سرمايه       

بوده و از    "  محرز"داری از جمله در آانادا         
طرف ديگر اين حق توسط يك سری قوانين              

آه "  قانون بازگشت بكار  "  ارتجاعی از جمله    
ميتواند بطور موردی توسط مجلس سرمايه            
داران تصويب شود، آامال زير پا گذاشته                  

 . ميشود

 

هر اعتصاب و جدال آارگر برای بهبود                     
شرايط زيست و آار خود مدرسه ای است                 
برای انقالب اجتماعی و برای آزادی و                       

اعتصاب آارگران در آانادا از اين         .  برابری
نظر استثنا نبوده و از اين جنبه طبقه آارگر              
جهانی و آارگران در ايران از آن درسهای              

زنده باد       .  ارزنده ای خواهند آموخت                  
 ! اعتصاب، زنده باد انقالب آارگری

         ٢٠١١ ژوئن ٢٢

 

اعتصابات آارگری 
 ...در آانادا 

٢٠٨شماره   

 

 جوانان ترکيه بار ديگر به ميدان نبرد آمدند
 

جوانان ترکيه بار ديگر با اتحاد با مردم ستمديده ديگر کشورها به ميدانهای نبرد آمدند و مطالباتشان                  
 در ادامه ی تحصن سه روزه شان در ميدان تاکسيم               19:00نوزدهم ژوئن ساعت     .  را طلب نمودند  

شهر استانبول در يک اعتراض انترناسيوناليستی و اتحاد با مردم معترض ديگر کشورها در يک                      
 . روز تظاهراتی از گاالتاسارای به طرف ميدان تاکسيم شهر استانبول انجام دادند

 

اين راهپيمايی با تشويق و همراهی رهگذران مواجه شد و مردم به تشويق جوانان و همصدايی در                     
 . شعار پرداختند

جوانان شرکت کننده و سازماندهان اين تظاهرات معتقدند که با گسترده تر شدن اينگونه حرکت های        
اين جوانان ميگويند سعی خواهيم       .  اعتراضی و مبارزه بی وقفه ميتوانند به مطالباتشان دست يابند              

کرد هر زمان با اتحاد با مردم معترض و جوانان و زنان مبارز ديگر کشورها اعتراضاتمان را                            
. بصورت متحدانه گسترده تر کنيم و تا دستيابی به مطالبات برحقمان هرگز خاموش نخواهيم نشست               

"يکی از سازمان دهنگان اين حرکت ميگويد                    مردم ستمديده جهان بايد برای متحقق شدن                    : 
مطالباتشان در اينگونه حرکتهای اعتراضی اتحاد عمل کنند تا خيزشی عظيم در دنيا بر عليه                                  

 ".سرمايه داری صورت گيرد 

 

اين جوانان مطالباتشان را با شعارهايی بر عليه سيستم سرمايه داری، سيستم آموزشی ترکيه،                               
 . خصوصی سازی مدارس و دانشگاهها و سرکوب دانشجويان طلب نمودند

 

 زنده باد 
! جنبش مجامع عمومى  

 زنده باد 
!شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات ! کارگران
جارى به مجمع عمومى 

مجمع ! متکى شويد
عمومى تجمع طبيعى و 

ظرف اعمال اراده 
مستقيم و مستمر توده 

!کارگران است  

 !نه به اعدام
امی اين                          "  م ه ت ظامی ک ر آن ن آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيي

ايش در              ،جنايات را توليد ميکند     عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ست
ه از                           ت دس ک دام ي ا اع ه ب الدی ک ان ج م م؛ ه ي رده الد س اره ج ب

د؟                          ن ک ي از م دی ب ع راد ب رای اف ا را ب اران؛ ج ک ت اي ن "         ج
 کارل مارکس



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پس از تحريم انتخابات در اسپانيا          
موج مجدد        و کشيده شدن                      

اعتراضات ضد کاپيتاليستی به              
يونان و فرانسه، طبقه کارگر                   

 تعيين کننده و سرنوشت ساز        گامی
در جدال با سرمايه داری                            

اعتصابات کارگری يک    .  برداشت
عرصه مهم و تعيين کننده در اين           
نبرد خواهد بود که کارگران                    

 هم اينک آن را به ابزاری         اروپايی
برای ايستادن در مقابل                                 

به اين  .  بورژوازی تبديل کرده اند    
پروسه .  گردم      مساله باز می           

تدريجى گسست کارگران و نسل          
جديد از هر آلترناتيو و مکانيسمی        
که به سرمايه داری تمکين خواهد        

 که براى         کرد، آنهم در اروپايی       
دموکراسی "دهه هاى طوالنى به        

بعنوان ابزار دخالت در     "  پارلمانی
 قابل     ،سياست تمکين کرده بود            

 :به يک دليل ساده     .   بود   پيش بينی 
پذيرفتن هر درجه از بار بحران            
از منظر بورژوازی به مثابه                   
تعميق بحران و به طبع آن                          
ورشکستگی بيشتر بانکها و                     
فروپاشی چارچوبهای متعارف            
 . برای انباشت سرمايه خواهد بود

 

سرمايه داری برای نجات از                   
 اش در         مهلکٔه تناقضات درونی     

اين دوره مجبور است تمام بار                
بحران اقتصادى سرمايه را به                

اين .  طبقه کارگر تحميل کند                
بحران از منظر منافع سرمايه                 

. داری راه حل ديگرى ندارد                   
همينطور بورژوازى نميتواند                
بحران را زيادى کش دهد چرا که         
کل پروسٔه انباشت سرمايه دچار           
اختالل جدى شده و طاقت مردم             

سرمايه داری که        .  طاق ميشود   
رکود "نتواند در دورٔه ادعائى                

تمام بار بحران را روى        "  تورمى
 نه فقط   ،دوش  طبقه کارگر بگذارد    

همواره بحران خواهد داشت بلکه        
اين از  .  بحرانش تشديد خواهد شد     

اما پذيرفتن   .  منظر سرمايه داری    
بار بحران از منظر طبقه کارگر           

 

 يابد نبرد در اروپا تعميق می
 تحليلی از اوضاع پيش رو

  

 حامد محمدی

 تشديد بيکاری و  فقر و به   يعنی
زبان رايج کارگران در اروپا          

 -نداشتن امنيت اجتماعی                    
 .اقتصادی

 

طبقه کارگر در جدال عليه                 
کاپيتاليسم دو گام مهم و حياتی          
برای گذار از چارچوب بسته و      
منحصر به پارلمان و                             

نفی .  دمکراسى برداشته است      
های         تمکين به چارچوب               

پارلمانی و قوانين بازار آزاد            
پيش شرطش تحريم احزاب،            

 وارد شدن به سنتهاى     ،انتخابات
عمل مستقيم شورائى و اتکا به        

اين .  اعتصابات کارگری بود      
دو عرصه، از بزرگترين                   

های طبقه کارگر در            دستاورد
اين جدال خواهد بود تا                           
بورژوازی الاقل هر طرح و           

ای را برای تحميل اين              اليحه
بحران به هزينه طبقه کارگر            
بدون شکاف و پرداختن هزينه        

. در پارلمان به پيش نبرد                     
برداشتن اين دو گام از سمت             
کارگران و توده هاى انقالبى           
باعث آن شد تا بورژوازی                 
شکننده تر از آغاز اين موج               
اعتراضی در برابر طبقه                   
کارگر صف ببندد و متقابال               
سنت نقد دمکراسى و معرفى           

 ،پارلمان نشين ها بعنوان دزدها    
افق تازه اى را در مبارزه عليه        

 . سرمايه دارى گشوده است

 

گام سوم بسيار تعيين کننده                  
اين گام طرح آلترناتيو         .  است
 که طبقه کارگر      دو گامی .  است

 کرد، مکانيسم محور      آن را طی  
ابزار الزم و مفيد برای           .  بود

اين مبارزه را برای طبقه                    
کارگر ترسيم کرد اما نقش                 
عمل و پيروزی عليه کاپيتاليسم      

البته .  را گام سوم تعيين ميکند        
اين بدان معنا نخواهد بود که             
پروسه فروپاشی سرمايه داری      

٢٠٨شماره   
با اين سرعت در حال پيش روی                

طبعا برای رسيدن به گام               .  است
سوم، طبقه کارگر بايد مبارزات                

اما سوال    .  خود را انکشاف دهد           
آيا طبقه کارگر در تقابل         :  اينجاست

با کليت کاپيتاليسم به درست                          
سوسياليسم را انتخاب خواهد کرد؟          
موانع پيش رو کدامند و کدام تبئين            
بورژوازی از سوسياليسم و چه                 
اقداماتى ميتواند مانع سقوط                          
  کاپيتاليسم شود؟ اين دو راهی                      

 چيست؟

 

بگذاريد نگاهی به مصاحبه مارتين         
شولتز، رئيس ائتالف پيشرو                        

دمکرات پارلمان اروپا           -سوسيال
وی در اين مصاحبه                .  بياندازيم

 : گويد می

 

. ای وضع کرد          بايد ضوابط تازه      "
ضوابطی که به طور مستقيم بر                  

های     ستد در بازار           روند داد و            
اروپا برای   ...   نظارت کند       اروپايی

برون رفت از بحران نياز به رشد             
همچنين بايد         .  اقتصادی دارد        

های زير بنائی اقتصاد را                    بخش
 از    فکر ميکنم يکی  .  استحکام بخشيد 

ها برای تقويت توان                       اين راه     
اقتصادی اروپا افزايش قدرت مالی         

در ...  شهروندان در اين قاره است         
اين بحران تک تک رهبران                         

لذا پيشنهاد من      .   مقصرند     اروپايی
اين است که مردم به رهبران                        
احزاب سوسياليست در انتخابات              

 ".رای دهند

 

 بحران اقتصادی را نه تنها علتاوال  
نبايد در قوانين حاکم بر بازار آزاد            
و عدم نظارت دولت و اشتباه                        

 بلکه بايد        ، نديد       رهبران اروپايی   
های     علت بحران را در کارکرد               

متناقض سرمايه و پروسه انباشت و       
. توقف انباشت سرمايه جستجو کرد       

ثانيا اين نسخه فائق آمدن بر بحران          
نه تنها امکان پذير نيست بلکه بايد             
پيش فرض هر درجه از رشد                       
اقتصادی در اين وانفسای توقف                
انباشت سرمايه و گرايش نزولی               

 ، اگر هم امکان پذير باشد      ،نرخ سود 
بر اين گذاشت که تاوانش را طبقه             

افزايش قدرت     "لذا     .  کارگر بدهد    
را تنها ميتوان يک    "  مالی شهروندان 

 معنا استنباط      عبارت تبليغاتی و بی     
کرد که بيشتر اسم رمز قدرتمندتر            

ثالثًا و   .  شدن سرمايه داران است      
  از همه مهمتر برداشت و تلقی               

 از    کارگران به ستوه آمده اروپايی     
اثرت بحران اقتصادی و مشاهده         
ساده سياستهاى يکسان احزاب              
بورژوائى اعم از سوسياليستها و         
محافظه کارها و ليبرالها براى              
تهاجم به معيشت طبقه کارگر و            

 در تعيين          ،بقاى وضع کنونى         
مسير سياسى و پاسخ به بحران              

انتخاب آتی در گام      .  اساسى است 
سوم انتخاب بين دو قطبی سرمايه       

 .دارى يا کمونيسم کارگريست              
تعابير سرمايه دارانه و                               
پارلمانتاريستى از سوسياليسم               
نقشى جز سوپاپ اطمينان                         

. بورژوازى راست نخواهند بود         
سوسيال دمکراسى حتى راه                    
ميانمدت سرمايه دارى براى                  

 .ايندوره نيست

 

 نهايت    گام سوم اما گامی است بی      
تاريخ مبارزات    .  سرنوشت ساز   

طبقاتی سرشار است از                              
های نافرجام و تعابير                    انقالب

وارونه و بورژوائى از آرمان               
آنچه که    .  سوسياليستى کارگران   

برای ما در حال حاضر ميتواند             
مسلم باشد، نفرت توده اى طبقه             
کارگر از عملکرد سرمايه دارى         

در اين  .  و تالش براى تغيير است     
مسير بايد موانع يک مبارزه                    
وسيع سوسياليستى و کمونيستى           

بايد احزاب        .  برطرف گردد       
آلترناتيو و جريانات توده اى                   
کارگرى آلترناتيو و انقالبى ايجاد       

بايد روشهائى را پيش               .  شوند
گرفت که کارگر و جنبش                          
کمونيستى کارگرى اش در صدر        
آزاديخواهى و برابرى طلبى                  

تنها در فقدان     .  جامعه قرار گيرد    
اين لوازم جنبش راديکال                          
کارگرى کمونيستى است که طبقه       
کارگر به جناح هاى کمتر وحشى        

بورژوازى 
١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

امروز با   .  ناچارا رضايت ميدهد     
توجه به وسيع شدن نقد دمکراسى        

 رو     ،بعنوان حکومت بورژواها        
آورى به قدرت خيابانى و                           

 و ايجاد سازمانهاى                ،اعتصاب
ابتکار عمل مستقيم توده اى حتى          

 سوسيال      ،در کشورهاى اروپا          
دمکراسى و جريانات جناح چپ          

. طبقه حاکم شانس زيادى ندارند           
اتفاقا اگر اين جريانات ميخواهند          
خود را در صحنه سياسى                           

 . نگهدارند بايد به چپ بچرخند

 

امروز بايد هر چه بيشتر مبارزه           
با بحران و پيامدهاى آن بموازات         
دوری از مبارزات پارلمانی و               
اتکا به اعتصابات کارگری و                 

اين .  تسخير ميدانها پيش برود            
سنت پايه اجتماعى کمونيسم                    
کارگرى را متشکل و يا تشکل                

فقدان احزاب  .  اش را تسهيل ميکند   
کمونيستى کارگری و ظاهر شدن        
کارگران بعنوان آلترناتيو دير يا           

. زود به سوال اساسى تبديل ميشود     
امروز اما در فقدان اين احزاب و          

 راديکاليسم   ،سنتهاى کارگرى اش    
اجتماعى بيش از اينکه به سنت              
کمونيسم کارگری متکى باشد، به        
سنتهاى جهان دو قطبی پيش از              

اما نقد     .  نئوليبرليسم اتکا دارد         
دمکراسى و ناسيوناليسم که در              
بسيارى از اعتراضات امروز               

 نقطه پرشهاى خوبى       ،موج ميزند  
براى توده گير شدن راديکاليسم            

 . کمونيستى کارگرى است

 

نبرد در اروپا تازه شروع شده                
بورژوازى در اولين قدمها       .  است

دچار رعشه شده و نيروى پليس و        
. سرکوب را ميداندار کرده است          

 نبردهاى  ،گامهاى بعدى محکم تر     
 و افق پيروزى بيش     ،آتى عميق تر  

. از هر زمان جهانى تر خواهد بود    
براستى که جهان نيازمند تغيير              

 . * راديکال و ريشه اى است

 

 

نبرد در اروپا 
 يابد تعميق می

 

 ...تحليلی از اوضاع پيش رو 

 

  ،گزارشى از گيالن

 !دزدی و جنگ باندهاى حکومتى: لنگرود
 

 ليال احمدى

 به دنبال اختالفات حاد بين اوباش حکومت اسالمی در لنگرود برسر سهم خواهی بيشتر                   ،طی چند روز گذشته    
"،از دزديها و ثروتهای باد آورده            شهردار لنگرود به طور ناگهانی از کار برکنار و تصدی                     "  پور قربان   

از قرار پور قربان ميلياردها تومان از منابع مربوط به              .  شهرداری لنگرود موقتا به معاونش سپرده شده است          
آخوند صديق نماينده خامنه ای      .  نوسازی شهر لنگرود را در غالب دريافت رشوه و اختالس به جيب زده است                 
هم به  "  نماينده لنگرود "الهوتی  .  قاتل و امام جمعه لنگرود از همدستان و شرکا و حاميان اصلی پور قربان است            

 . همراه حضرات پولهای هنگفتی به جيب زده است

 

شورای "موسوی و شرکايش در      .  بی کاله مانده است    "  شورای شهر "از قرار معلوم سر برادران کوچکتر در          
فغانشان درآمده و خواسته اند ديگی که برايشان نجوشد سر سگ در آن بجوشد و با افشاى دزديهای پور                      "  شهر

توسط برادران بزرگتر را به مرکز کشانده اند و فعال شهر بی            "  تعرض به بيت المال   "قربان و امام جمعه مسئله      
من برميگردم و هيچ      :  پور قربان با تهديد خطاب به شورای فرمايشی شهر گفته است                  !  مانده است "  کالنتر"

اگر پور قربان برنگردد عمامه     :  صديق امام جمعه مفتخور لنگرود گفته است      !  قدرتی نميتواند مانع برگشتم باشد    
 ! و عبايم را پرت ميکنم

 

 جنگ  ،آنچه در طی روزهای اخير در لنگرود اتفاق افتاده تنها گوشه بسيار کوچکی از عمق فساد و دزدی                              
اين جماعت که اکنون برای سهم خواهى بيشتر از                   .  باندهاى حکومتى و اضمحالل حکومت اسالمی است             

 دسته جمعى مسئول کشتار هزاران مخالف سياسى و انسانهاى                       ،ثروتهاى باد آورده همديگر را مى درند               
 و مسئول تحميل ارتجاع و فالکت و فقر کنونى بر اکثريت مردم ايران                  ،آزاديخواه و برابری طلب و کمونيست      

اما دير نيست آن روزی که همه خيل اين بيکارگان شکنجه گر و آدمکش به قدرت و به حکم انقالب سرخ                          .  اند
کارگران و زحمتکشان بساط فقر و اختناق شان برچيده و در دادگاههای علنی و عادالنه مردمی به محاکمه                              

 .*کشيده شوند

٢٠٨شماره   

 

! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى  

 

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

 منصور حکمت

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

کارل مارکس                       



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يکى از خواص جانبى جنگ                    
باندهای رژيم اينست که بخشى از        
دروغ های تاکنونی شان را برمال        

به همين ترتيب توهمات       .  ميسازد
و شکست تئوری افراد و جرياناتی   
که جنگ اين جانوران اسالمی را         
درد زايمان متعارف شدن سرمايه       
دارى قلمداد ميکردند آشکارتر              

جرياناتى که تحليل و              .  ميشود
سياست شان را نه بر اساس                       
واقعيات اجتماعى جامعه ايران             
بلکه براساس مشتى آمار دروغين       
ارائه شده از سوی دستگاههای              

 . حکومت اسالمی قرار داده اند

 

از شوهای تلويزيونی پيش از                  
 تحت    1388مضحکه انتخاباتی        

عنوان مناظره کانديداها چندان              
در آن  .  زمان زيادی نگذشته است     

مناظره ها، کانديدهاى باندهاى              
جنايتکار اسالمى پته همديگر را          

مردم با گوشه      .  روی آب ريختند    
بسيار کوچکى از ابعاد دزدی ها،         
فساد مالی و خانوادگی، جنايت               

از زبان    ،دسته های لمپن اسالمى     
اينها براى    .  مجريانش آشنا شدند      

مردم مسجل بود اما بيانش از                   
زبان حاکمان حاکى از وضع                   
ناجور و شکافهاى عميق درون             

جنايتکارانی که پايه    .  حکومت بود 
های حکومت ننگين شان بر                     

 و قتل    57سرکوب خونين انقالب      
عامهاى وسيع قرار دادند و طى             
سه دهه کارگران و ثروتهاى                   

 اکنون در برابر    ،جامعه را چاپيدند  
هم به افشاگری و رسوا کردن                  
همديگر و تهديد به افشای بيشتر            

اين نمايش رسوائى و          .  ميکردند
علنى شدن اختالفات شديد                          
حکومتى وسيعا توده های مردم به       
جان آمده از اسالم و حکومتش را         

بسرعت چنان   .  به خيابانها کشاند     
زمين زير پاى جانيان اسالمى داغ      
شد که دو جناح غالب و مغلوب را        
بر آن داشت که به مقابله با توده               

از يک  .  های به پاخاسته بپردازند     
سو ماشين سرکوب و اوباش در             

 

 !ايران به التحرير نياز دارد
 

 پدرام نو انديش

خيابان و زندان جنايت ميکردند     
و از سوی ديگر جناح مغلوب          
سعی در کنترل مردم و به خانه       

  .فرستادنشان را داشت

 

راديکال شدن اعتراضات و             
هدف قرار دادن خامنه اى و              

 شکاف و                ،نظام اسالمى       
گسيختگی باندهای حکومتى را     

جناحی که بنای        .  تشديد کرد   
بزک و دوزک کردن حکومت        
را داشت با فشار و تشر خامنه         
ای و دار و دسته قمه کش                     
احمدی نژاد حذف و به بيرون          

اما با     .  حکومت رانده شدند        
حذف اصالح طلبان دربارى نه     
شکافها هم آمد و نه جنگ جناح       

چرا که منشا اين       .  ها تمام شد    
دعواها اعتراض به اختناق و           

 اعتراض به      ،سرکوب سياسى  
 و اعتراض به        ،فقر و ندارى     

جمهورى اسالمى   .  آيندگى بود  
خواست تنور نمايش انتخابات         
را گرم کند اما خود داخل تنور         

اين جدال ها مويد عميق        .  افتاد
تر شدن بحران همه جانبه                   
حکومت اسالمی سرمايه داران    
بود که اينبار حادتر شده بود و          
رژيم را در آستانه فروپاشی             

 . قرار داد

 

 افشاگريهاى جديد 

آمارهايی که تا ديروز برای از       
ميدان بدر کردن رقيب اصالح       
طلب، توسط باند احمدی نژاد و      
خامنه ای، فقط بر روی کاغذ           
از رشد اشتغال و نداشتن                     
بيکاری و رسيدگی به امور               
کارگران و مردم را نشان                   

 اکنون توسط همان باند          ،ميداد
. دروغين و ياوه اعالم می شود      

بار ديگر سر کرده های                        
حکومت برای از ميدان بدر              
کردن جناح رقيب دست به                 
همان کاری می زنند که در                
شوهای تلويزيونی پيش از                 

٢٠٨شماره   
 راه انداخته      88مضحکه انتخاباتی      

با اين تفاوت که آخرين دست        .  بودند
و پا زدن های پيش از سرنگونی                
شان را تجربه می کنند و اينکه طی          

 سال هر آنچه از بيرحمی و             2اين   
جنايت در چنته داشتند بر سر مردم          

اين بار تمام باندها و              .  آورده اند   
دستجات جنايت کار رژيم اسالمی           
در برابر هم صف کشيده و به رو               

. کردن دست همديگر می پردازند            
آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه        
اجرايی حکومت، مبنی براشتغال و        
رشد اقتصادی، همه از سوی باند              
خامنه ای دروغ و کذب اعالم می              

 .  شود

 

احمد توکلی به غير منطقی بودن                
آمار اشتغال از سوی دولت و                       
همچنين نامناسب بودن وضعيت               
اقتصادی در شهرستان ها اشاره                

ضمن ياد آوری نرخ رشد            .  ميکند
يک درصدی اعالمی از سوی                    
صندوق بين المللی پول در سال                  

 آمار ايجاد اشتغال از سوی            1389
. وزارت کار را دروغ ميخواند                  

توکلی می پرسد که چرا دولت به               
دستگاههای تهيه آمار فشار می                  
آورد که ارقام را منتشر نکنند؟                    
آنسوتر حسين نجابت عضو                          
کميسيون انرژی مجلس در باره                
آمار ارائه شده وزارت کار در                    
خصوص اشتغال و ميزان بيکاری          
اعالم می کند که بايستی راستی                  
آزمايی شود و مسئله به تائيد مجلس         

باهنر ميانه ميدان را        .  رسانده شود  
گرفته و خواهان همکاری نمايندگان      
برای اين راستی آزمايی دولت                   

رضا گل پور صحنه گردانی  .  ميشود
ليدرهای جريان    "نامه پراکنی به           

را بر عهده ميگيرد و به          "  انحرافی
افشای گوشه هايی از سوابق جنايت        
اسفنديار رحيم مشايی در ايجاد                   
باندهای سرکوب سپاه در شمال و             
شرکت فعال در راه اندازی انجمن           

 . حجتيه  و غيره ميشود

 

اين تالش اخير دار و دسته خامنه              
ای مبنی بر دروغ گويی احمدی                 
نژاد حاکی از اين است که اگر قرار         
بر رفتن حکومت جنايتکارشان                 
باشد، بهتر آن است که احمدی نژاد          
را مسبب اوضاع نابسامان و                        
بحرانی معرفی کرده و با خارج                 
کردن او از صحنه مدتی ديگر را به        

از آن سو      .  خيال خود وقت بخرند       

باند احمدی نژاد نيز اعالم کرده            
است تمام آمارهايی را که در آن            

 ارائه  88شوهای تلويزيونی سال      
داده است، شب پيش از آن با                    
شخص خامنه ای هماهنگ کرده          

 . است

 

اين اوضاع بر نياز براى پايان               
. دادن به اين حکومت تاکيد دارد          

همه جناح ها و باندهای درون                
حکومتی سعی بر آن داشته و                  
دارند که مسبب موقعيت بحرانى         

. شان را طرف مقابل نشان دهند           
اينها دسته جمعى با حذف يارانه            
ها سفره های مردم گرسنه را                  

هزاران .  خالی تر از پيش کردند        
کارگر را از کارخانه ها اخراج            

کارخانه های زيادی را         .  نمودند
تعطيل و کارگرانشان را با جيب          

. خالى روانه ارتش بيکاران کردند    
زنان را هر روز سيبل چماقدارى        
و تجاوز و آزار جنسى و جريمه           

سهم بسياری از           .  قرار دادند     
کودکان نه يک زندگی انسانی                
بلکه آوارگی و کار و خيابان                    

اما .  خوابى بيشتر بوده است               
 زنان و        ،کارگران و محرومان       

 ،جوانان تشنه عدالت و برابرى            
ماهيت تالشهای اين ددمنشان را          

همان مقدار  .  به خوبی دريافته اند     
که احمدی نژاد در به روز سياه             
نشاندن آنان نقش داشته است که            
ديگر عناصر حکومتی چون علی      
خامنه ای و مير حسين موسوی و         

تمام دستگاههای    .  مهدی کروبی   
حکومتی و ابزارهای سرکوب و         
تحميق دينی و مذهبی آن، به                    
عنوان حکومت جمهورى                        

 سال بيحقوقی     33 عامل     ،اسالمى
بايد .  مطلق مردم ايران بوده است      

کليت حکومت اسالمی را بزير             
 . کشيد

 ! *  ايران به التحرير نياز دارد
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 کارگران آب و فاضالب اسالم شهر
 عيدی پايان سال معوق، حذف سرويس اياب و ذهاب

 

 ماه از آغاز سال     3 هم اکنون با گذشت بيش از        ،بنا به خبر دريافتى   
 نفر از کارگران قراردادی اداره آب و فاضالب اسالم                   15جديد   

شهر عليرغم اعتراضات و پيگيريهای تاکنونی بعلت کارشکنی و              
خود داری کارفرما هنوز مبالغ عيدی و برخی پاداش مربوط به                    

در طی اين سه ماه گذشته              .  سال گذشته را دريافت نکرده اند             
 ،کارفرما با دادن وعده های بی اساس و دروغ امروز و فردا                          

 ماه از سال    3حاال با گذشت    .  کارگران معترض را سردوانيده است    
جديد عوامل حکومت اسالمی در اداره آب و فاضالب اسالم شهر               
با تهديد کارگران به اخراج زير وعده هايشان زده اند و به                                  

بر .  منتظر دريافت عيدی و اين چيزها نباشيد           :  کارگران گفته اند   
طبق قانون هيچگونه عيدی و پاداشی به هيچيک از شماها تعلق                    

 !نميگيرد

 

عوامل کارفرما و پادوهای حکومت اسالمی عالوه بر دزدی و باال            
کشيدن عيدی کارگران زحمتکش، اخيرا سرويس اياب و ذهاب                   
کارگران را نيز حذف نموده و ساعت کاری کارگران را نيز با                      

سابق بر اين اکثريت     .  اعمال اضافه کاری اجباری افزايش داده اند        
کارگران که محل سکونت شان در تهران است با سرويسی که در                
مبدا آرياشهر مستقر بود در محل کار حاضر ميشدند اما حاال                           

 کارگران  ،و با حذف سرويس    !  بخاطر صرفه جويی در هزينه ها        
مجبورند بعلت دوری مسافت با استفاده از چند کورس تاکسی و                    
اتوبوس و با صرف هزينه های گزاف و کلی مشکالت خود را به                 

 . اسالم شهر برسانند

 

 تا  350با انجام اضافه کار ماهيانه مبلغ         :  يکی از کارگران ميگفت    
 هزار تومان دريافت ميکنم اما حاال با حذف سرويس و اين                   400

 100وضعيتی که برايمان درست کرده اند بايستی ماهيانه حداقل                
اين يعنی  .  هزار تومان بابت رفت و برگشت به سر کار بپردازم                

 يک سوم در آمد خانواده ام را بايد بابت کرايه

بارها به نبود سرويس اعتراض کرده ايم اما با تهديد                       .  بپردازم
اين پولها مال بيت المال است و امسال سال جهاد                              :  ميگويند

آخرش ما نفهميديم چرا هميشه     .  اقتصاديست، بايد صرفه جويی کنيم    
بايد کار و صرفه جويی و فقر و بدبختی نصيب ما کارگران و                          
خانواده هايمان باشد و اين صرفه جوئى مشمول خيل سرمايه دارن            
مفتخور و آخوندهاى شکمچران و نمايندگان مجلس و وزير وزرا               

 نميشود؟ 

 

 نفر کارگر قرار دادی بخش خدمات آب و فاضالب اسالم شهر              15
 سال، با قرار دادهای يکطرفه و سفيد          7با سوابق کاری از يک تا         

 صبح  8 هزار تومانی و ساعت کاری از        330امضا و دستمزدهای    
 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و در تعطيالت بدون                     5تا  

هيچگونه امنيت و رفاه شغلی در شرايط کاری و بردگی مطلق                       
 .بسر ميبرند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژوئن ٢١ – ١٣٩٠ خرداد ٣١

٢٠٨شماره   

 کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و                

نقدى از زاويه طبقه کارگر     .  اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است        
تلقى زحمتکشان و    .  مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                   

توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه                
در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و                

تلقى برده از آزادى       .  موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است                   
بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده  
پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق مالکيت نميتوانست                           

اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر                      .  باشد
نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار اقتصادى اش، دقيقا               
بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس     

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت   . دگرگون شد 
برابرى امرى نه صرفا     .  خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود           

 . اجتماعى است -حقوقى، بلکه همچنين و در اساس اقتصادى 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه                     
کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض                       

اهداف و  .  طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند              
برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى                      
معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى،                      

 . مبتنى است
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امير ارجمند مشاور مير حسين              
 در اقدامی قابل انتظار            ،موسوی

 60 خرداد     30در آستانه سالگرد       
مقطع سرکوب خونين و تاريخی           

 در نشريات         ،جمهوری اسالمی    
گفته است که ميرحسين موسوی            

 ! از اين اعدامها خبر نداشت
 

اوال بايد به امير ارجمند بگوئيم              
جستجوی شرافت و حقيقت جوئى        
در انبان ارتجاع اسالمى شما                   

اين دروغ     .  کاری بيهوده است        
کثيف را قبال خامنه ای هم گفته               

در خاطرات منتظری آمده          .  بود
بود که وقتی در ديدار خصوصی          
منتظری به خامنه ای از اعدامها           
خبر ميدهد خامنه ای ابراز بی                 

در ابعادی ديگر      .  اطالعی ميکند  
صدام هم در دادگاههای                               

. محاکماتش جناياتش را منکر شد        
آيشمن هم در اتاق شيشه ای تل                
آويو چنين ادله ای را آورد که                  

امير ارجمند ميخواهد   .  خبر نداشتم 
امروز برای جنايتی که خودش و          
کل جمهورى اسالمى در آن                     
شريک بوده اند رنگ بی خبری            

شايد امروز جوانان کم سن       .  بپاشد
و سال آنروزها را بياد نياورند اما        
آرشيو روزنامه ها پاک شدنی                 

 :نيست
 

مير حسين موسوی در ماه آذر                
 در پاسخ به سازمان          1367سال   

زندانيان قصد  :  عفو بين الملل گفت   
طغيان و شورش داشته اند ما بايد     
توطئه را نابود می کرديم در اين           

 .زمينه هيچ بخششی نداريم

 

فاکت تاريخی باال نشان می دهد             
که نه تنها ميرحسين موسوی خبر        
داشته بلکه توان بخشش و اجرای         
حکم را هم داشته است که با بی               
رحمی اسالمی اش دستور به قتل         

 .و عام زندانيان سياسی می دهد            
در ثانی در همان سالهای خونين            
شصت خود خمينی جالد مير                   

 

مسلم ميرحسين موسوی يک عامل      
 قتلهای دهه شصت

 پاسخی به امير ارجمند مشاور موسوی

 على طاهرى

حسين موسوی را از بقيه                     
اوباش اسالمی و آخوند و کميته    
چی و سپاهی شخص شايسته            
تری برای چرخاندن دستگاه            
جنايت جمهوری اسالمی                    
ميدانست و خطاب به ميرحسين     

: موسوی در نامه ای می نويسد      
تو کارت را بکن هرکس حرفی      

  !زد بگو با خمينی طرفی
 

همين امروز هم ميرحسين                 
موسوی به امام قاتل اش قسم             

پس آقای امير ارجمند     .  ميخورد
بايد دروغتان را گسترده تر              
کنيد و برای نجات ميرحسين            
از محاکمه بگوييد خمينی هم از      
اعدام ها خبر نداشت که آن                 
موقع با دو واکنش بغير از                  

دسته :  محاکمه روبرو می شويد   
اول تف به هيکلتان می اندازند        
و دسته دوم و همگنان خودت           
شما را به باد خنده و مسخره              

حقا که در حقه      .  خواهند گرفت 
بازی و توجيه جنايت هر کدام          
از شما جانورها سنگ تمام می       

 !گذاريد
 

مير حسين موسوی چه بخواهد       
چه نخواهد پاسخ جامعه به وی        
همان پاسخی بود که دانشجويان  
راديکال در دوره انتخابات در        

: دانشگاه های شمال به او دادند      
 !67رئيس جمهور اعدام های        

حتی اگر به دوره بعد از                       
انتخابات و مظلوم نمايی اين             
جانيان در برابر جامعه و قصد       
برای خريد آبرو در مقابل                   

 باز هم      ،اذهان همگان داشتيم     
امير ارجمند به مشکل جدی              

از طرفی ميرحسين و    .  ميخورد
کروبی و خاتمی به طرز                     
مزورانه برای باال بردن اعتبار     
نداشته اجتماعی به خانواده               
قربانيان سر می زدند و گل می       
بردند و اشک دم مشک می                
ريختند و از طرفی برای باعث      
و بانی شخص اول اين جنايت          

٢٠٨شماره   
يعنی خامنه ای نامه ملتمسانه می               
نوشتند که کسی تحويلشان هم                       

! رفيق دزد و شريک قافله       .  نگرفت
چطور می توانی هم برای مقتول               
گريه کنی و برای قاتل نامه فدايت             
شوم بنويسی و جامعه را تشويق به           

! پيروی از ميثاق واليت فقيه کنی            
اين هنريست که فقط از شارالتانهای      
اسالمی چون ميرحسين موسوی بر        

 !می آيد
 

 يک برگ از             60خرداد        30
جنايتهای ميرحسين موسوی و رژيم      
مطبوعش يعنی جمهوری خونخوار       

به اين ليست بلند باال       .  اسالمی است 
سرکوب کردستان و ترکمن صحرا        
و ميليونها کشته و زخمی جنگ                  

و سه      )  برکت آسمانی خمينی           (
. ميليون تبعيدی را بايد اضافه کرد           

دعوای ميرحسين موسوی و خامنه         
ای نه بر سر آزادی که بر سر بقاى           
نظام و تقسيم قدرت و ثروت و                     
چاپيدن و استثمار کارگران و                       

گيريم حرف  .  شهروندان ايران است   
: شما آقای امير ارجمند درست                   

ميرحسين موسوی از جنايات                      
سيستمی که خودش در راس آن بود         

اما امروز چه؟ امروز      .  خبر نداشت 
هم هنوز خبر ندارد؟ تمام دنيا و                   
سازمانها و احزاب و مردم عادی              
ابعاد اين جنايت را با سند و عکس             

اگر ذره ای به           .  و فيلم ديده اند          
حقيقت گفته خود اعتقاد داريد بايد              
البد به افشای اين مسئله و عاملين              

اما شما       .  اين جنايت بپردازيد            
ميخواهيد سر و ته يک نسل کشی              
فجيع را با يک نمی دانستم و نمی               
دانست خشک و خالی هم بياوريد و          

البته از نقطه بدی         .  ماستمالی کنيد  
شروع کرديد و اين بی تجربگی شما       
بود چون االن بايد تاروپود رژيم                
اسالمی را زير سوال ببريد و قبل              
از هرچيز با امام منحوستان تعيين            

اما اين شدنی نيست          .  تکليف کنيد   
چرا که هويت پليد سياسی شما با                
جنايات خمينی و رژيم ضد بشری            

خامنه ای  .  اش در هم تنيده شده است     
... و ميرحسين و رفسنجانی و                     

زاييده و محصول خمينی جالد                    
هيچکدام از اين ناشخصيتها      .  هستند

را نميتوان بدون يکديگر معرفی               
اگر کسی آيشمن را بدون                 .  کرد

وابستگی به هيتلر و هولوکاست                
توانست تعريف کند شما هم                            
ميرحسين و اين تيم گرگ را بدون            
خمينی و کشتارهايی که تا امروز              

 .ادامه دارد ميتوانيد تعريف کنيد

حتی امروز ريسمان پوسيده حيات     
سياسی شما با جمهوری اسالمی          
به اصطالح اصالح شده بستگی          
پيدا می کند و امروز شما چيزی            
جز جناحی ورشکسته از                           

البته در  .  جمهوری اسالمی نيستيد  
اين صف پيشگامانی چون بنی              

. بازرگان هم بود  .  صدر هم هستند  
اما هيچ دادگاهی     .  سحابی هم بود   

جنايتکار را بدليل شکست سياسی       
 10پينوشه    .  اش نبخشيده است       

سال از سقوطش گذشت و از                   
تخت قدرت هم پايين آمده بود ولی       
افکار عمومی دنيا منتظر                          

وضع شما از          .  دادگاهيش بود    
پينوشه هم بدتر است چرا که                    
هنوز خود را سهيم و عبد و عبيد           
دستگاه خونخوار جمهوری                     

  .اسالمی می دانيد

 

عالوه بر اين مسئوليت تمام                     
جنايات دوره دو ساله اخير به                 

هيچ عقل    .  عهده شما هم هست         
سليمی نمی پذيرد که کهريزک و          
قتل ندا و سهراب و تجاوز و                     
شکنجه از گور جمهوری اسالمی       

شما خود را         .  بيرون نمی آيد        
سرباز جمهوری اسالمی و اسالم       
و مخلص امام می دانيد پس بايد             

. جوابگوی اين جنايات هم باشيد          
يا :  دو راه انتظار شما را ميکشد          

خفقان بگيريد و اين ترهات را                
تحويل مردم و جامعه ندهيد يا                 
بيائيد و کل جناياتی که امروز                 
هنوز در تاريکخانه های قتل و              
عام رژيم اسالمی وجود دارد                 

 . علنی کنيد
 

هيچ کس بهتر از امثال شما از                
چند و چون و ابعاد اعدامها و سر          

. به نيست کردن ها با خبر نيست           
با اينکار حداقل در حکم دادگاهی         

  *!خود می توانيد تخفيفی بگيريد
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به فراخوان حزب اتحاد کمونيسم          
کارگری آکسيونهايی در روزهای      

 ژوئن در        ٢٠و       ١٩ و        ١٨
گوتنبرگ سوئد، آمستردام هلند و          

 . تورنتو کانادا برگزار شد
 

 هلند

 ژوئن گردهمايی ای در        ١٨روز  
ميدان بورس شهر آمستردام با                
شرکت برخی ديگر از نيروهای           

در اين    .  اپوزيسيون برگزار شد      
تجمع مجيد پستانچی، عضو کميته       
مرکزی حزب اطالعيه حزب را          
قرائت کرد و علی طاهری، کادر         
حزب، پيرامون جنايات رژيم                 

 خرداد خطاب به       ٣٠اسالمی در     
در طول     .  تجمع سخنرانی کرد        

آکسيون اعتراضی، دهها اطالعيه      
حزب اتحاد کمونيسم کارگری به          
زبان فارسی و انگليسی در ميان           
مردم پخش شد و کمک مالی جمع         

چادر اطالعاتی حزب     .  آوری شد  
در ميدان مورد توجه بسياری                 

عابرين با ادبيات        .  قرار گرفت   
برای ديدن فيلم     .  حزب آشنا شدند    

اين تجمع اعتراضی به سايت                  
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                

 .مراجعه کنيد
 

 سوئد

 ژوئن به فراخوان واحد        ١٨روز  
گوتنبرگ حزب اتحاد کمونيسم              
کارگری دهها نفر از انسانهای               
سوسياليست، آزاديخواه و برابری      
طلب در مرکز شهر گوتنبرگ                
سوئد تجمع کردند تا يکبار ديگر            

 خرداد سال       ٣٠يادآور قتل عام         
اين آکسيون  .   باشند ۶٧ تا سال     ۶٠

عضو   -با سخنرانی کريم نوری         
کميته مرکزی حزب اتحاد                         

. کمونيسم کارگری شروع شد                
شرکت کنندگان با شعارهای مرگ      
بر ديکتاتور، مرگ بر رژيم                    
تروريستی اسالمی ايران،                        
سفارتخانه های رژيم محل تجمع          
تروريستهای اسالمی است و                   
زندانی سياسی آزادی بايد گردد             

 

آکسيونهای اعتراضی عليه 
 جمهوری اسالمی

  خرداد٣٠عليه جنايات رژيم در 

در زير باران شديد آنروز                  
توانستند صدای مردم ايران را       

. به گوش رهگذران برسانند            
همچنين تعدادی از شرکت                 
کنندگاِن آکسيون ضمن                         

 سال  ٣٢سخنرانی خود پرده از     
جنايات سيستماتيک رژيم                  
اسالمی برداشته به صحبت با         
رهگذران و پخش اطالعيه               

 ساعت  ٢های حزبی  به مدت         
کريم .  به تجمع خود ادامه دادند     

نوری ضمن سخنرانی خود              
بارها  به جنايات رژيم در                   

 تا به   ۶٠ خرداد سال    ٣٠تاريخ  
امروز اشاره کرد و از مردم             
گوتنبرگ دعوت کرد که در             
دفاع از مبارزات کارگران،             
زنان، جوانان و ميليونها                     
انسانی که خواهان سرنگونی          
رژيم اسالمی هستند به                         
مماشات دولت سوئد با رژيم             

. صد هزار اعدام اعتراض کنند    
آکسيون با شعار مرگ بر                    
جمهوری اسالمی ايران پايان         

 .يافت 
 

 کانادا

 ژوئن آکسيون                ٢٠روز        
اعتراضی در مرکز ايتون در         

در .  شهر تورنتو برگزار شد         
اين تجمع اطالعيه های حزب         

. در ميان مردم وسيعا پخش شد      
باندرولها و پالکادرهای حزب       
در محل توجه عابرين را جلب        

 محمود    ،جليل بهروزى   .  کرد
احمدی و فخری جواهری                  
اعضای کميته مرکزی حزب          
خطاب به مردم در افشای رژيم      

برای .  اسالمی سخنرانی کردند   
ديدن فيلم اين تجمع اعتراضی          

 .به لينک زير مراجعه کنيد
http://www.youtube.com/
watch?v=VMiomPs5PgQ 

 

کميته خارج حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ ژوئن ٢٢

٢٠٨شماره   



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کارگران کارخانه مزدا
 !اخراج، دستمزدهای معوق، قطع مزايا ادامه دارد

 

بی آنکه حتی    .   نفر از کارگران بی هيچ عذر موجهی از جانب کارفرما از کار اخراج شده اند                          8 اعالم نموديم      13/3/90در اطالعيه قبلی مورخ       
اما با  .   نفر از کارگران دستمزدهای ارديبهشت ماه را نيز دريافت نکرده اند                  800عالوه بر اين      .  دستمزدهای معوقشان را نيز دريافت نموده باشند          

اينحال گستاخی و تعرض سرمايه داران نو کيسه امروز و پاسدار کميته چيهای آدمکش ديروز به زندگی و معيشت کارگران برای کسب سود بيشتر                                
 . همچنان ادامه دارد

 

. مدير کارخانه از کار اخراج شده اند        "  صفوی" به دستور     ، سال دارند  10 تا   2 که سابقه کار      ، نفر ديگر از کارگران معترض      4در چند روز گذشته      
کارگران نسبت به شرايط و استثمار وحشيانه کار و زندگی در               .  جرم کارگران اخراجی اعتراض به کار در روزهای جمعه و ايام تعطيل بوده است                  

من حوصله و وقت برای چانه زدن با اين کارگران را ندارم، اينها الگوی بدی هم برای                         :  صفوی با پر رويی گفته است       .  فقر و فالکت معترض اند      
 نفر کارگر اخراجی هنوز بخشهايی از دستمزدهای           4!  شرايط کار در اينجا همين است، اين کارگران به درد اينجا نميخورند               !  ديگر کارگران هستند  

معوق خود را نيز دريافت نکرده اند، کارگران اخراجی مابين اداره کار مزدور حکومت اسالمی سرمايه داران و در پشت درب بسته کارخانه به                                      
 . دنبال دستمزدهای معوق و حقوق انسانی لگد مال شده خود ميباشند

 

در جواب اعتراض کارگران به عدم واريز         .  عالوه بر اين امروز يکم تير ماه نيز ريالی از دستمزدهای خرداد ماه کارگران به حسابشان واريز نشد                        
 فعال خبری نيست، اوضاع مالی         ،دستمزدهای خرداد ماه برخی از عوامل حسابداری کارخانه به کارگران گفته اند برای دستمزدهايتان عجله نکنيد                       

 هزار تومان مربوط    120 مبلغ   ،عالوه بر اخراج و عدم پرداخت دستمزدها       .  خراب است و هيچ معلوم نيست کی و چگونه دستمزدهايتان را بپردازيم              
عوامل کارفرما در جواب اعتراض کارگران به اين        .   ماه يکبار به حساب کارگران واريز ميشد قطع نموده اند           3به کمک هزينه خوار و بار را که هر           

 !بودجه نداريم و کسی در انتظار دريافت کمک هزينه خوار و بار هم نباشد: دزدی آشکارا گفته اند

 

تشديد تعرض به زندگی و معيشت کارگران، سرشکن نمودن و انتقال ضرر و زيان سرمايه به زندگی کارگران و زحمتکشان در دوران بحران ماهيت                 
کارگران هيچگاه در سودهای نجومی سرمايه داران در دوران رونق شريک نبوده اند که امروز بخواهند                 .  و سياست محورى نظام سرمايه داری است      

 .شريک ضرر و زيان سرمايه داران طفيلی و مفتخور و حکومتهای نوکر باشند

 

 ساعته کاری در هفته، بازگشت به کار فوری و بيقيد و شرط کارگران اخراجی و تامين امنيت شغلی، دريافت فوری دستمزدهای معوق،                                 6 روز   5
 دريافت بيمه بيکاری مکفی، حق آزادی برپايی هر گونه اعتصاب و              ،افزايش دستمزدها مطابق با تورم و گرانی، بهداشت و آموزش و درمان رايگان              

اينها بخشی از خواسته های ابتدايی کارگران کارخانه مزدا و ديگر کارگران است که امروز تحت حاکميت ارتجاع اسالمى                          ...  اعتراض  و تشکل و     
 . سرمايه لگدمال شده است

 

 هزار  330 ماهه و دستمزدهای      9 و   6 نفر کارگر قرار دادی با قرار دادهای            2000کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قديم کرج با بيش از                 
چهل .   سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا ميباشد         ، ساعته شبانه روزی کار    8 ساعته و قسمت رنگ با سه  شيفت           12 شيفت کاری    2تومانی و   

. درصد کارخانه در مالکيت سپاه پاسداران حکومت اسالمی و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و جنايتکار حکومت اسالمی است                          
 .محسن رضايی، پاسدار چاقوکش و از سرکردگان حکومت جهل و جنايت اسالمی يکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا ميباشد

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ ژوئن ٢٢ – ١٣٩٠ تير ١

٢٠٨شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


