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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

 

 

 بحران سرمايه دارى
 !باز هم قرص مسکن براى سرطان

 

براى اقتصاد  "  سياه"روزهاى  !  سکته سوم از راه رسيد      
تنها در فاصله     .  جهان با فواصل کمترى تکرار ميشود           

.  ميليارد دالر دود شده و هوا رفته است             ٨٢٠چند روز    
باید منتظر سقوطهاى اقتصادى سهمگين تر و پيامدهاى             
سياسى و مشقات اجتماعى بيشتر براى صدها ميليون                   

ظاهرا مسئله اینست    .  کارگر در گوشه و کنار جهان بود         
که کاهش رتبه اعتبار مالى آمریکا شروع مسئله در                       

اما مسئله بسادگى اینست که راه حلهاى        .  دوره جدید است  
تاکنونى بورژوازى در قبال بحران عميق و بيسابقه پاسخ         
نداده است و تومور بدخيم سرمایه بتدریج پيکره مهمترین      

مثل اینست براى درد     .  اقتصادهاى جهان را در مينوردد      
یونان که با تنفس         .  سرطان قرص مسکن تجویز شود          

آزمایشگاهى و به قيمت تاراج زندگى مردم فعال سرپا                  
. نگهداشته شده است اوضاعش هر روز بدتر ميشود                    

ورشکستگى و ناتوانى ایتاليا و اسپانيا در پرداخت بدهى            
شان کل اتحادیه اروپا و موجودیتش را به مخاطره                          

خریدن بانکها و اوراق قرضه توسط                  .  انداخته است   
 انتقال ميلياردها دالر از جيب کارگران و مردم و           ،دولتها

 به خاک سياه          ،دادن آن به مدیران و سرمایه بانکى                  
نشاندن صدها ميليون کارگر و گرسنگى دادن به تعداد                 

 جلسات اضطرارى و وعده            ،بسيار بيشترى از مردم        
هائى که اعتماد روانى و ثبات بازارها را درجه اى احيا              

بازى ادامه  .   و انوع تمهيدات دیگر موثر نبوده است         ،کند
 . دارد

 

تحليلگران اقتصادى بورژوازى که کارشان خاک پاشيدن       
 باال و   ، خود را زیر کوهى از فاکتها       ،به چشم مردم است   

 آمارهاى سرهم     ،پائين رفتن شاخص هاى بازار بورس          
 و جلسات          ،بندى شده در قلمرو توليد و اشتغال                           

اضطرارى و بيانيه ها و وعده هاى           

 

 !روايت ديکتاتور و روايت ما
 

 ١٠صفحه                                              پدرام نوانديش

 يادداشت سردبير،

 

 پرسشهايی از علی جوادی
)٢( 

 

 ۵صفحه 

 :اعتراضات در انگلستان
 تعابير، تحليلها و واقعيات

 

 ٨صفحه سيروان قادری                                              

 

 التحرير در تل آويو
 جنبش اعتراض توده ای به اسرائيل رسيد

 

 ٣صفحه آذر ماجدی                                                   

٢صفحه   

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 

 ١۴صفحه کوروش سميعی                                          

 

 در حاشيه نقد سياست اتحاديه آزاد کارگران 
 در باره تغييرات قانون کار

 

 ١٢صفحه على جوادى                                      

 در صفحات ديگر؛

 ،کارگران خودروى مزدا   
 ،کارگران لوله گاز ایران  
 ،کارگران گونى بافى سما   

جلسه سياسى در گوتنبرگ   
 و کنفرانس حزب در سوئد 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سران دولتها که دلگرمى اى ایجاد       
کسى در مورد   .  کند غرق کرده اند   

 ،نرخ رو به رشد بيکارى                           
 ، فلج اقتصادى  ،گرسنگى ميلياردى 

ناتوانى اقتصادهاى قدرتمند جهانى    
در بازسازى و تامين هزینه هاى           
بحران در دور قبلى سخنى                        

بورژوازى در یک تن         .  نميگوید
 اعم از راست افراطى و               ،واحد

فریدمنى تا مرکز و کينزى نسخه          
ریاضت و    :  شان مشترک است       

اخراج !  بازهم ریاضت اقتصادى     
 ، کاهش دستمزدها                  ،کارگران

 ،نابودى کل سيستم رفاه اجتماعى        
اما این مسير و       !  استثمار شدیدتر  

آستانه تحمل جامعه بى انتها                      
این وضعيت بناگزیر              .  نيست

روشهاى سياسى متناسب را طلب        
از مهد دمکراسى تا ممالک    .  ميکند

اختناق زده حکومت پليسى تشدید         
 . خواهد شد

 

رویدادهاى روزهاى اخير                        
انگلستان تکرار وقایع فرانسه در         

حاشيه نشينان  .  سالهاى گذشته است  
و فقرا و انسانهاى له شده و                         

 که در متن بحران         ،بيحرمت شده  
اقتصادى فقيرتر و بيحرمت تر              

.  سر به شورش برميدارند    ،شده اند 
اگر ادامه این شورشها را در                    
اسپانيا و ایتاليا و یونان دیدید اصال     

امثال ایران و          .  متعجب نشوید    
چه کسى  .  مصر که جاى خود دارد    

گفته شکم گرسنه بجاى خواست             
ميخواند و به       "  سرود ملى   "نان    

قانون و اخالق طبقه حاکم پایبند             
ميماند؟ مگر در آمریکا دو دهه              
پيش به دليل چند ساعت قطع برق         
صدها هزار نفر دست به غارت            
همه جا نزدند؟ معضل امروز                  
اینست که این حاشيه نشينان و                 
منکوب شدگان هر روز تعدادشان       

فقر جنایت توليد        .  بيشتر ميشود   
ميکند اما قبل از آن جنایت                          

بخشى :  بزرگترى اتفاق افتاده است   
از بردگان مزدى با قانون سرمایه        
محکوم به فقر و گرسنگى و تن               

این مرحله دیگر    .  فروشى شده اند   
ته خط است و باتوم و گلوله و                   

کسى .  پليس هميشه پاسخ نميدهد        

 

 بحران سرمايه دارى
 ...باز هم قرص مسکن براى سرطان 

نميپرسد چرا در هر شهر مهم          
دنيا ميليونها حاشيه نشين و                
بيکار وجود دارد که چند مرتبه      
زیر خط فقر زندگى ميکند؟               
چرا اینطور است و چرا بخشى      
از پولهائى که به مدیران و                 
بانکها و شرکتها و موسسات            
مالى داده ميشود صرف رفاه و       
آموزش شهروندان نميشود؟             
اینجا دیگر ناسيوناليسم                         
ولخرجى نميکند و بورژوازى       
وجود یک ارتش فربه بيکاران       
را عامل اساسى براى پائين               
نگهداشتن قيمت نيروى کار              

 . ميداند
 

اسرائيل نمونه بسيار قابل                   
کشورى که حتى    .  توجهى است 

بيشتر از کشورهاى اسالم زده        
روى یک بسيج ایدئولوژیک و       
عرب ستيزى و هویت مذهبى          

 ناگهان اساس          ،بنا شده بود         
هویتش توسط جامعه بى اعتبار     

تل آویو به مصر     .  اعالم ميشود 
تبدیل ميشود و مردم ميگویند           

این "!  ما هم التحریر داریم          "
رویدادها این واقعيت را اثبات        
ميکند که بدنبال عروج                         
جنبشهاى ضد کاپيتاليستى در          
کشورهاى خاورميانه و شمال         
آفریقا که خود واکنشى به                    
بربریت سرمایه دارى و بحران   

"،اقتصادى اش است        مناطق  
چهره .  در جهان نداریم    "  ایمن

دنيا دارد عوض ميشود و                    
نيروى کمونيستى ميتواند در           
تعيين سهم انسان امروز و                  
سيماى سياسى و اقتصادى آتى        

 .  دنيا نقش ایفا کند
 

 کارگران و تشديد بحران 

بورژوازى نسخه اى براى                
. برون رفت از بحران ندارد            

هرچه بيشتر چالندن کارگران       
 کاهش هزینه     ،و بخش محروم    

که نه کاهش          -هاى دولتها        
هزینه تسليحات و بورکراسى و     
رشوه خوارى و حقوقهاى                  
نجومى مدیران بلکه اسم رمز         

٢١۵شماره   
برداشتن هر جلوه اى از تعهد دولت         
به جامعه و خدمات و رفاهيات                    

تبليغات   -اجتماعى است                 
ناسيوناليستى براى شریک کردن            
کارگران و محرومان در هزینه                 
بحران سرمایه و بسيج ناسيوناليستى      

 جنگ و      ،براى استثمار بورژوائى     
 رها کردن قالده                         ،ميليتاریسم

نيروهاى دست راستى و فاشيست و        
ضد مهاجر و رنگين پوست و ضد            

 اشاعه       ،زن و ضد کمونيست                  
ایدئولوژى بازار براى رقابت فردى      

 و فربه کردن پليس و                 ،براى بقا   
نيروى سرکوب راهى است که                   

. بورژوازى همه جا دنبال ميکند               
تبليغات ضد کمونيستى که در                      
یکسال گذشته اوج گرفته است در             
کنار رشد نيروهاى دست راستى               
فاشيست که امروز وارد فاز قتل                

 ،عام نوع آشویتسى شده است                      
خاکریزهاى ارتجاع بين المللى                  

سوال این است    .  سرمایه دارى است   
سکته بعدى را قانون توقف انباشت          
به سرمایه تحميل ميکند و یا قدرت           

 انقالب کارگرى؟ 

 

اگر التحریر جهانى شده است تنها به   
این دليل است که ظرفيتهاى این                  
سنت انقالبى توان این را داشته                   
است که در کشورهاى مهم جهان که       
داراى سنتهاى ریشه دار سياسى                
هستند برترى و یا دستکم مطلوبيت         

اگر .  دورانى خود را نشان دهد               

التحریر مرز ملى و قومى و                     
مذهبى را نابود ميکند و نه فقط               
در اسپانيا و پاریس و لندن بلکه             
در قلب حکومت نژادپرستان ضد       
عرب افتخار ميکنند که التحریر           

 با تعميق      ،در تل آویو هم هست         
بحران و تهاجم سهمگينى که در           

 التحریر ميتواند به              ،راه است    
ميدانهاى سرخ و جنبشهاى کنترل       
کارگرى و اعتراض سوسياليستى      

کارگران کمونيست و    .  تبدیل شود 
 بخش پيشرو و رزمنده         ،رادیکال

طبقه کارگر در هر کشور                         
ضرورى است گامى فراتر نهد و        
راه حل کارگرى بحران را پيش            

 نفرتى  ،ظرفيتى عظيم .  رو بگذارد 
 و قدرتى بيحد و حصر که         ،عظيم

ميتواند مانند سونامى عمل کند در       
این قدرت  .  جهان فشرده شده است   

ميتواند در اختيار جنبش آزادى             
در غير      .  جامعه قرار گيرد           

اینصورت این نيرو یا تبدیل به               
شورش کور ميشود و یا بخشا                 
منزوى و بخشا تبدیل به نيروى             
راست افراطى فاشيست خواهد             

سرمایه دارى راهى بجز             .  شد
سرکوب پليسى و اعمال فقر و                

طبقه کارگر   .  مشقت بيشتر ندارد    
و جنبش کمونيسم کارگرى باید             

. نقش شایسته خود را ایفا کند                  
جهان بيش از هر زمان به تغيير            
سوسياليستى و کمونيستى نيازمند       

 . * است

 

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

 به چه منجالبى تبديل ،سوسياليسم
!ميشود  

 

 منصور حکمت



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موج اعتراض توده ای شهرهای          
. اسرائيل را در برگرفته است                

 ١۴حدود سه هفته پيش، روز                  
ژوئيه، یک زن جوان به نام دافنه          
ليف، که صاحبخانه او را از خانه         
اش بيرون انداخته بود، در بولوار       
راس چایلد در مرکز شهر تل آویو        

این خبر سریعا در فيس      .  چادر زد 
بوک انتشار یافت و در فاصله یک   
ساعت بيش از ده چادر در این                 

در فاصله یک       .  خيابان برپا شد      
 چادر بطول          ۴٠٠هفته حدود          

نزدیک به دو کيلومتر در بولوار           
شهرک .  شيک راس چایلد زده شد     

های چادری در شهرهای                           
اورشليم، حيفا و شهرهای کوچک       

روز شنبه ده ها       .  تر نيز برپا شد      
هزار نفر در شهر تل آویو و                      
شهرهای دیگر اسرائيل دست به           

 ژوئيه   ٣٠شنبه   .  تظاهرات زدند  
تعداد تظاهر کنندگان به بيش از              

 ۶ هزار نفر رسيد و شنبه               ١۵٠
 هزار نفر در       ٣٠٠اوت بيش از       

 .   اسرائيل راه پيمایی کردند

 
شهرک چادری راس چایلد هویت     «

ترکيبی .  ویژه خود را یافته است         
از التحریر و ووداستاک با                         

. خصوصياتی از گوشه هاید پارک    
. فضا بشدت هيجان انگيز است             

 

 التحرير در تل آويو
 جنبش اعتراض توده ای به اسرائيل رسيد

 

 آذر ماجدی  

توده های مردم به دیدن این                
شهر می آیند و با روحيه ای               
اميدوار و مملو از هيجان آنرا          

همه احساس می   .  ترک می کنند 

کنند که اتفاقی بسيار مهم در              
همه .  …  شرف وقوع است       

چيز در یک شهر کوچک در            
زمانی که یک    .  تونس آغاز شد   

خود …  دست فروش بی جواز      
بقيه ماجرا به   .  را به آتش کشيد    

دولت …  تاریخ تعلق دارد           
اسرائيل این وقایع را با نگرانی      

دنبال می کرد، اما به مخيله               
اش نيز خطور نمی کرد که                
تاثيرات این وقایع به اسرائيل           

٢١۵شماره   
با در نظر گرفتن نفرت      .  سرایت کند 

ضد عرب کاشته شده در جامعه                 
اسرائيل، بهيچوجه انتظار نمی رفت      
که اسرائيل هم به جرگه خيزش های       

(».خاورميانه بپيوندد  یوری اونری،   
 )  ٢٠١١ اوت ۶وبالگ گوش شالم 

 

طبق گزارشاتی که در وب سایت              
های مختلف اسرائيلی منتشر شده             
است، مردم بطور روز افزونی با             

 سخن می   »شورش عرب «تحسين از   
تعدادی از پسترهایی که              .  گویند

توجه بسياری را بخود جلب کرده             
: چنين شعارهایی را منعکس ميکند        

تحریر «  »گوشه تحریر راس چایلد      «
(»فقط در قاهره نيست      این شعار به     

زبان عبری و به شکلی آهنگين                  
مبارک، اسد،  «و  .)  نوشته شده است   

 در تظاهرات این شعار               »ناتنياهو
شعار اصلی   :  طنين انداز شده بود        

مردم عدالت اجتماعی        «تظاهرات    
 .  است»می خواهند

 

 خواست مردم چيست؟ 

جنبش اعتراضی با خواست مسکن         
سپس سریعا مساله    .  ارزان آغاز شد   

گرانی مواد غذایی و نفت و                            
دستمزدهای پایين به این خواست              

حقوق پایين و وضعيت       .  اضافه شد  
خراب آموزش و بهداشت و درمان          

ما .  مردم را عاصی کرده است               
یکی از    !  جامعه رفاه می خواهيم         

. شعارهای اصلی این جنبش است            
اگر دولت عليه     !  عدالت، نه صدقه    

مردم است، مردم هم عليه دولت                
مردم اسرائيل ناتنياهو     (بی بی     !  اند

این )  را بی بی خطاب می کنند                 
کنگره آمریکا نيست، نمی توانی ما         

سه !  را با حرفهای توخالی بخری          

نفر با سه حقوق نمی توانند اجاره         
پاسخ !  سه اتاق را بپردازند                

. انقالب است   :  خصوصی کردن   
بی بی برگرد خانه ات، ما پول               

اینها برخی  !  بنزین را می پردازیم   
شعارهای دیگر است که بر پرچم        
ها نوشته شده و یا در تظاهرات             
به زبان معترضين جاری می                 

 .  شود

 

برخی تحليل گران از فضای                   
متضاد درون جنبش اعتراضی            

گفته می شود که     .  سخن می گویند  
فضای حاکم از استفاده از صفت          
اعتراض سياسی پرهيز می کند و       
این جنبش را اجتماعی توصيف           

ناسيوناليسم یهودی حاکم    .  می کند 
بر جامعه اسرائيل علت اصلی این      

بدنبال .  عدم تمایل اعالم می شود       
گسترش جنبش برخی جریانات            

 نيز به آن پيوسته      »ستلرها«راست  
این دسته می کوشند که مردم        .  اند

را قانع کنند که راه حل کاهش                 
هزینه مسکن ساختمان سازی در        
منطقه اشغالی و ساحل غربی                 

اما روحيه غالب عليه این          .  است
بعالوه .  ساختمان سازی ها است       

درگيری های تندی ميان این                    
جریانات راست و چپگرا گزارش      

گفته می شود که در           .  شده است  
تظاهرات پرچم اسرائيل بوفور            
حمل می شود و تظاهرات با                    
خواندن سرود ملی اسرائيل پایان        

مردم از سخن گفتن از         .  می یابد  
اشغال سرزمين فلسطين توسط             

برخی .  اسرائيل اکراه دارند             
تحليلگر دیگر از همبستگی بی              
سابقه ميان شهروندان یهودی و            
فلسطينی اسرائيل که حدود بيست        
درصد جمعيت را تشکيل می                  

بطور .  دهند، صحبت می کنند           
نمونه گزارش شده است که در              
تظاهرات اخير ساکنين یک منطقه     

 همراه   »هاتيکوا«فقير نشين بنام         
ساکنين عرب  

۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

یک .  در جفا راهپيمایی کردند و خواست مسکن واقعی برای همه را طرح کردند                   
ساکنين «:  وی گفت  .  مادر تنها بنام شيرا اوهایون، به زبان عربی سخنرانی کرد                  

چرا که امنيت قبل از هر چيز بمعنای داشتن یک خانه،                      .  اسرائيل امنيت ندارند    
 بدنبال او اوده بشارت، اولين عربی که در             ».برخورداری از معيشت و آینده است       
مبارزه برای عدالت همواره مبارزه مردم            «:  این راهپيمایی سخنرانی کرد، گفت        

 این سخنان   ».عرب بوده است که دائما از تبعيض، نابرابری و نژادپرستی در رنجند  
بسياری در ميان جمعيت فریاد         .  با تشویق گرم حاضرین در ميتينگ روبرو شد              

 سپس فيلم هایی از شهرهای       ».یهودیان و اعراب حاضر نيستند دشمن باشند        «:  زدند
یکی از این   .  چادری نشان داده شد که در آنها یهودی و عرب سخنرانی کرده بودند              

زمان آن رسيده است که         «:  فيلم ها از سخنرانی یک اکتيویست بود که می گفت                  
 در این تظاهرات یک بنر بزرگ حمل می          ».اسرائيل متعلق به همه شهروندان باشد     

 ! برو: شد که یک کلمه به عربی روی آن نوشته شده بود

 

شعارها و فضای اعتراضی بشدت        .  این شعار تظاهرات ميدان التحریر قاهره بود          
بالفاصله پس از برپا شدن شهرهای چادری مجامع عمومی               .  رادیکاليزه می شود   

. در هفته اول این مجامع بی سازماندهی و بدون تاثير قابل توجه بودند                .  تشکيل شد 
اما اکنون این مجامع عمومی در تمام شهرهای چادری برگزار می شوند و تصميم                  

هيات اجرایی این مجامع از نمایندگان پنج منطقه تشکيل شده              .  گيرنده اصلی هستند  
در یکی از مجامع عمومی اخير قطعنامه ای به تصویب رسيده است مبنی بر               .  است

اینکه هر کس می تواند در این شهرهای چادری حضور یابد، صرفنظر از هویت                    
 .   نها بر مبنای مذهب، نژاد، جنسيت، قوم، مليت و محل اقامتآ

 

انتظار .  جنبش اعتراضی مردم اسرائيل با ناباوری و هيجان بسيار روبرو شده است           
مردم .  نمی رفت که اسرائيل نيز به خيزش عظيم توده ای در خاورميانه بپيوندد                       

خواهان .  خيلی روشن و صریح اعالم کرده اند که خواهان عدالت اجتماعی اند                       
اما وجود یک جنگ و مساله امنيت که توسط حکومت                   .  آزادی، برابری و رفاه      

. اسرائيل مداوما بال و پر می گيرد، بخشی از مردم را محافظه کار نموده است                          
هراس از این    .  ناسيوناليسم یک مانع اصلی و مهم در مقابل این جنبش عظيم است                

می رود که حکومت اسرائيل برای به انحراف کشيدن و سقط این جنبش ممکن                           
است دست به جنگ زند و بکوشد که جدال اسرائيل و فلسطين و خطر حمله اتمی                      

ممکن است آتش جنگ را شعله         .  رژیم اسالمی را دگر بار به مرکز خبر بدل کند              
تا همينجا این جنبش عظيم تاثيرات دیرپا و           .  ور کند تا مردم را به خانه بازگرداند          

ابراز همبستگی عميق و علنی ميان دو         .  تعيين کننده در جامعه اسرائيل داشته است        
  *.قشر شهروند اسرائيل یکی از نتایج مهم و تاریخی این جنبش است

 

 التحرير در تل آويو
 ...جنبش اعتراض توده ای به اسرائيل رسيد

٢١۵شماره   
 

 کارگران شرکت خط لوله ايران
 !ماه دستمزد وعيدی پايان سال معوق  6

 

 ماه از سال جدید تا         4بيش از    با گذشت      ،بنا به خبر دریافتى    
 ، نفر از کارگران شرکت خط لوله ایران         250امروز بيش از     

دستمزدهای بهمن و اسفند و نصف مبلغ عيدی پایان سال                        
گذشته و همچنين دستمزدهای فروردین و اردیبهشت و خرداد           

 6عدم دریافت دستمزدهای      .  و تير ماه را دریافت نکرده اند          
 کارگران و خانواده هایشان        ،ماهه گذشته و عيدی پایان سال         

را در بحران شدید فقر و گرسنگی و محروميت بيشتر فرو                    
 . برده است

 

عوامل کارفرما که عمدتا همدست باندهای دزد و جنایتکار                  
قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران حکومت اسالمی سرمایه               

 تاکنون کمترین توجهی به اعتراضات و                         ،داران هستند    
خواستهای کارگران نداشته و در بسياری موارد با توسل به                 
خشونت و اخراج صدای اعتراض کارگران مبارز را خفه                   

عوامل کارفرما حتی وعده زمانى مشخصی را هم           .  نموده اند 
 . برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران عنوان نکرده اند

 

بسياری از کارگران حتی بی آنکه دستمزدهای معوقشان را                
دریافت کرده باشند ترجيح داده اند کار را رها نموده و در                      

بسياری .  نهایت فقر به دنبال کار در مراکز دیگری باشند                    
دیگر از کارگران هم عليرغم آگاهی و تنفر از دزدی و کاله                  

 با شک و تردید همچنان به کار ادامه                         ،برداری کارفرما   
فشار !  شاید به اميد دریافت دستمزدهای ناچيزشان             .  ميدهند

بسيار سنگين و زمان طوالنی و فرساینده کاری، فقر و                            
گرسنگی و محروميت شدید کارگران و خانواده هایشان، عدم            
ثبات و امنيت شغلی که معلوم نيست آیا فردا به بهانه ای از                     
کار اخراج ميشوی یا نه؟ همه این شرایط استثمار و فشار                       

 آنچنان   ،وحشيانه توام با سرکوب و ارعاب پليسی هميشگی              
فضای پادگانی و مختنقى را پدید آورده که هر آن احتمال                        

 . انفجار خشم و اعتراض کارگران می رود

 

 نفر کارگر روزمزد و      250شرکت خط لوله ایران با بيش از          
 هزار تومانی پرداخت نشده و            330 دستمزدهای     ،قراردادی

ساعت کاری نامعلوم از اول صبح تا شب و کار اجباری در                 
 مجری انواع پروژه های گاز رسانی بوده و            ،همه ایام تعطيل  

هم اکنون پروژه احداث و راه اندازی لوله گاز از اتوبان                          
. یادگار شمال تا خيابان آذری تهران را عهده دار ميباشد                         

بخشی از کارگاه شرکت در ميدان هاشمی و دفتر مرکزی                     
 . شرکت در بلوار کشاورز تهران واقع است

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٩ -  ١٣٩٠ مرداد ١٨



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

پرسشهای زیر گوشه ای از                      
سئواالتی هستند که در مناظره ای        
ميان مهرداد مشایخی و علی                    
جوادی در واشنگتن دی سی                    

کانون دوستداران فرهنگ    "توسط  
ترتيب داده شده        "  و هنر ایران      

از علی جوادی   .   مطرح شدند  ،بود
خواستيم که برای خوانندگان                   
نشریه به برخی از این سئواالت            

 .بطور کتبی هم پاسخ دهد

 

 شما با مجاهد چه فرقی             :پرسش
دارید؟ سرنگون کردن ساده ترین        
کار است؟ مگر طبقه کارگر قيم             
جامعه است که حکومت کارگری        

 باید برقرار شود؟ 

 

 واقعيت این است که      :علی جوادی 
نيروهای بسياری در جامعه                     
خواهان سرنگونی و نابودی رژیم      

نسلی در جامعه       .  اسالمی هستند   
خواهان سرنگونی رژیم اسالمی         

اکثریت توده های مردم             .  است
برای سرنگونی رژیم اسالمی                

سرنگونی .  لحظه شماری ميکنند      
طلبی پيش شرط تحقق اصلی ترین     
مطالبات توده های مردم در                      

تنها اقليتی مرتجع و      .  جامعه است 
اسالمی خواهان حفظ و یا حفظ و          

اما این  .  اصالح رژیم اسالمی اند     
نيروها به یک جنبش اجتماعی               

کمونيسم کارگری     .  تعلق ندارند    
نيرویی سرنگونی طلب و خواهان      

 ، برابر  ،استقرار یک جامعه آزاد       
. مرفه و کمونيستی است                             

سرنگونی رژیم اسالمی پيش                  
شرط تحقق این مطالبات و یک              
حلقه از مجموعه خواستهایی است      

 .که ما برای آن مبارزه ميکنيم

 

اما این اتهام که نيروی سرنگونی         
طلبی مانند حزب اتحاد کمونيسم           
کارگری دارای وجوه و تمایالت          

 ،مشترکی با فرقه مجاهد هستند             
 –یک تالش سخيف جریانات ملی       

اقدامی است برای     .  اسالمی است  
مقابله با سرنگونی طلبی انقالبی و      

هدف از این اتهام این        .  کمونيستی

 

 پرسشهايی از علی جوادی
)٢( 

است که جنبش کمونيسم                       
کارگری را که در خط مقدم               
سرنگونی طلبی رژیم آدمکشان    
اسالمی قرار دارد با جریان              
مذهبی و فرقه ای مانند مجاهد         

به .  در یک ردیف قرار دهند          
این اميد واهی که شاید بتوانند           
با تضعيف جنبش سرنگونی             
طلبی و نيروی عمده آن کمکی        
به بقاء حکومت سياه رژیم                 

این اتهام   .  اسالمی کرده باشند    
گوشه ای از تبليغات کریه                  
مدافعان خجول رژیم اسالمی          

 –در صفوف جنبش ملی                     
جریاناتی که     .  اسالمی است    

سرنوشتشان با حکومت                      
اسالمی گره خورده است و               
کماکان در صفوف این رژیم            

اتفاقا اگر        .  رکاب ميزنند       
نيرویی با مختصات پایه ای              
جریان مجاهد خوانایی داشته           

 آن هم بستر عمومی                   ،باشد
این . اسالمی است –جنبش ملی  

جریانات جملگی از یک ریشه       
 دارای سنتهای اجتماعی و       ،اند

تاریخ کم و      .  سياسی مشترکند  
قهرمانان .  بيش یکسانی دارند     

جملگی شان به    .  یکسانی دارند 
سنت کثيف شيعه و اسالم تعلق        

دعوا واختالفات            .  دارند
امروزشان سابقه دیرینه                      
 .مشترکشان را کمرنگ نميکند

 

سرنگون کردن ساده    "ميگوئيد  
از قرار باید    "!  ترین کار است   
رژیم "  اصالح"پذیرفت که          

اسالمی پيچيده ترین کار است؟      
و به این اعتبار حتما باید به                

اسالمی که        –جنبش ملی           
خواهان اصالح یکی از                       
جنایتکارترین حکومتهای                 
تاریخ است مدال افتخار نيز              

؟ شاید ما از شما            !اهداء کرد  
رژیم "  اصالح"بپذیریم که           

اسالمی پيچيده ترین پروژه ای       
است که جریانی ميتواند در               

به این   .  مقابل خود قرار دهد        
دليل ساده که تحقق امری غير         

 ، اگر نه غير ممکن     ،قابل تحقق 
. مسلما پروژه پيچيده ای است         

٢١۵شماره   
و چرا که نه؟ مگر نه اینکه                             

هيوالی اسالمی امری         "  اصالح"
مگر نه اینکه          .  غيرممکن است    

حکومتی اسالمی که            "  اصالح"
ترور و آدمکشی و بی حقوقی مردم         
ابزار حفظ قدرت سياسی اش است           

به این  !  اما نه .  است"  پيچده ای "کار  
خاطر به کسی مدال افتخاری اهداء         

برعکس این جریانات را         .  نميکنند
باید با قاطعيت کامل افشاء و ایزوله         

 آن نيرویی که      ،تردیدی نيست .  کرد
پروژه حفظ و اصالح رژیم را در             
دستور خود ميگذارد قبل از هر چيز       
نيرویی در خدمت یک حکومت                 

این نيرو  .  اسالمی و جنایتکار است     
مسلما سرنوشتی متفاوت از رژیم            

با سرنگونی  .  اسالمی نخواهد داشت   
رژیم اسالمی پرونده این جریانات           

 .نيز بسته خواهد شد

    

"ميپرسيد مگر طبقه کارگر قيم            : 
جامعه است که حکومت کارگری            

من ميپرسم مگر   "  باید برقرار شود؟  
بورژوازی قيم جامعه است که                    
چندین دهه است بر جامعه حکومت        
ميکند و کارنامه اش چيزی جز                  

 شکاف        ،استثمار طبقه کارگر              
 محروميت اکثریت عظيم           ،طبقاتی

 فحشا و      ، استبداد  ،توده های مردم     
بيکاری و نابودی اميد و آروزهای          
اکثریت عظيم توده های مردم                      
نيست؟ چرا؟ مگر بورژوازی قيم             
جامعه است؟ اگر ميتوانستيد کارنامه     
ای درخشان از عملکرد طبقه                      
سرمایه دار در حاکميت نشان                      
ميدادید شاید ميشد بحث کرد که چرا        
باید و یا نباید به سلطه طبقاتی این              
نيرو بمنظور رهایی و آزادی                      

اما نه کارنامه        .  انسانها پایان داد       
بورژوازی در حاکميت درخشان             
است و نه هيچگونه حقانيت و                      
مشروعيتی برای این حاکميت                    

این حکومتی است    .  ميتوان قائل شد   
از بنياد بر خشونت سازمان             "که    

خشونت عليه جان و           .  یافته است   
 خشونت عليه            ،جسم انسان ها           

 خشونت عليه   ،عواطف و اذهان آنها   
اميد و تالش آنها برای بهبود زندگی        

 ،نظام کارمزدی   .  و دنيای خویش       
یعنی اجبار هر روزه اکثریت عظيم        
جامعه به فروش توان جسمی خویش      

 سر   ،به دیگران برای امرار معاش       
منشاء و چکيده کل خشونت ذاتی               

 ، کارگران   ،زنان.  این نظام است       
 مردم مناطق   ، سالخوردگان ،کودکان

 هر  ،محروم و عقب مانده تر جهان        

کسی حقی را مطالبه ميکند و                  
 و هر کس    ،عليه ستمی بلند ميشود   

و همه کس که در جامعه موجود            
به "  اقليت"مهر تعلق به این یا آن         

 ،پيشانی وی کوفته شده است                  
قربانی مستقيم و هر روزه                         
خشونت عریان نظام موجود                   

 منصور  ،یک دنيای بهتر  ." (است
 )حکمت

 

. طبقه کارگر قيم جامعه نيست     !  نه
یک طبقه عظيم اجتماعی در                   
جامعه است که خالق ثروتهای               

بدون .  توليد شده در جامعه است        
کار و فعاليت این طبقه سنگ                   

فقط .  روی سنگ بند نخواهد شد         
برای یک لحظه تصور کنيد که             

. کارگران دست از کار بکشند               
. پرستاران دست از کار بکشند             

... ،معلمان دست از کار بکشند           
آیا ميتوان تصور کرد که جامعه           
بتواند به روالی عادی به کار خود       
ادامه دهد؟ واقعيت این است که             
بورژوازی بدون استثمار کارگر        

 ،نميتواند به بقای خود ادامه دهد           
اما کارگر ميتواند با نابودی                     
مناسبات بورژوازی و لغو                       
کارمزدی جامعه ای عاری از               

 عاری از شکاف                        ،استثمار
 عاری از محروميت و            ،طبقاتی

 .نابرابری سازمان دهد

  

بعالوه مساله بر سر قيم بودن                  
هيچ نيرویی قيم        .  جامعه نيست   
کليه جوامع کنونی     .  جامعه نيست  

 همينطور کليه    ،جوامع طبقاتی اند   
حکومتها تاکنونی حکومتهای                

هر نيرویی برای         .  طبقاتی اند    
. جامعه برنامه و نقشه عملی دارد       

بدین منظور ما همواره شاهد                  
مبارزه ای طبقاتی در طول تاریخ       

 مبارزه ای بر سر اینکه        ،بوده ایم 
طبقاتی   –کدام آلترناتيو اجتماعی      

سرنوشت 
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مقدرات جامعه را در دست خواهد       
به این اعتبار اگر حاکميت       .  داشت

استثمارگرایانه بورژوازی ذره ای     
 ، که ندارد       ،حقانيت داشته باشد       

حاکميت طبقه کارگر صد برابر            
حتما ميپرسيد چرا؟    .  حقانيت دارد 

برای اینکه کارگر با آزادی خود           
. جامعه را آزاد خواهد کرد                       

بورژوازی با حاکميتش فقط خود         
را صاحب ثروت و امکانات                    

بجای جامعه          .  جامعه کرد         
بورژوازی با تمام تناقضاتش باید        

 مبتنی بر تالش     ،جامعه ای انسانی  
. و تعاون همگان سازمان داد                  

جامعه ای که هرکس به اندازه                 
توانش در توليد محصوالت مورد        
نياز همگان سهيم باشيد و به                      
ميزان نيازش از محصوالت توليد       

کارگر .  شده جامعه بهره مند شود       
با تصرف قدرت سياسی و                         
سازمان دادن حکومت کارگری            
برای اولين بار در طول تاریخ                
بشر به آرمان آزادی و برابری و          
رفاه انسانها به معنای واقعی کلمه         

 .جامه عمل ميپوشاند

   

 چگونه در جامعه ایران          :پرسش
با عدم درک از دمکراسی                          

 ميخواهيد به همه آزادی بدهيد؟

 

 اجازه دهيد ابتدائا          :علی جوادی   
تفاوت فاحش ميان آزادی و                       
دمکراسی را روشن کنم و سپس            

. به سئوال مورد نظر شما بپردازم       
معموال در تبيين های عاميانه و              
جاری در جامعه آزادی را مقوله           
ای مترادف دمکراسی تعریف               

این تبيين را مدافعين               .  ميکنند
بورژوازی به تلقی بخشی از                   

آزادی از   .  جامعه تبدیل کرده اند       
نقطه نظر ما مقوله ای سياسی و             
اجتماعی و طبقاتی است در                      
صورتيکه در چهارچوب                          
بورژوازی آزادی حداکثر مقوله          

در .  ای سياسی و حقوقی است             
صورتيکه آزادی مفهومی بسيار          

. فراتر از آزادی حقوقی است                 
آزادی یعنی آزادی از قيد و بند                

 یعنی آزادی           ،مناسبات طبقاتی     

 

 ...پرسشهايی از علی جوادی
)٢( 

 ،انسان از هر قيد و بند طبقاتی        
یعنی آزادی از قيد تمامی سنتها       
و مناسباتی که اراده انسان را           

آزادی .  محدود و مشروط ميکند   
یعنی آزادی انسان در شکل               
دادن به سرنوشت خود مستقل         
از قيد و بندهای طبقاتی و                    

 .استثمارگرایانه سرمایه

 

دمکراسی بهيچوچه مقوله ای         
آزادی .  همطراز آزادی نيست     

از .  یک مجموعه ارزشی است    
نظر ما کمونيستهای کارگری         
آزادی در سطح حقوقی                        
مجموعه ای از حقوق و                       
قوانينی است که تضمين کننده         
اراده آزاد شهروندان در سطح        

در صوتيکه       .  جامعه است      
دمکراسی در پایه ای ترین                
سطح یعنی حکومتی مبتنی بر         

 حکومتی که               ،رای مردم       
مشروعيت خود را از رای                
مردم و نه از اهللا و یا از                          

. اشرافيت و خون گرفته باشد          
در تعابير عاميانه رایج معموال       
دمکراسی را با ليبراليسم یکی         

در حاليکه دمکراسی    .  ميگيرند
در خود هيچ نسخه ای در                    
مورد حقوق شهروندی و یا               

 .آزادیهای فردی ندارد

  

اما این تصور که گویا توده                
درکی از  "های مردم در ایران      

ندارد و از این رو       "  دمکراسی
آزادیهای بی قيد و شرط قابل            

 بی برو          ،پياده شدن نيست          
برگردد تنها تالشی مذبوحانه           
در دفاع از استبداد و بی                        

این یک   .  حقوقی جامعه است     
نظریه قدیمی مدافعان استبداد          

بهانه شان برای سلب           .  است
آزادی و سرکوب حقوق مدنی         

" درک مردم  "جامعه از قرار        
اما .  از مقوله آزادی است               

معلوم نيست چرا زمانيکه                  
همين مردم برای کسب آزادی         
و رهایی دست به اعتراض                
ميزنند و مشتهایشان را گره              

 این     ،ميکنند و فریاد ميزنند            

٢١۵شماره   
آقایان در مقابل بجای اینکه شاد                  
شوند به سرعت دست به اسلحه                  
ميبرند و سرکوب گسترده را در                

در این    .  دستور خود قرار ميدهند        
شيک و         "لحظات استدالالت                 

شان کنار ميرود و اسلحه و              "پيک
گلوله داغ پاسخ مردمی ميشود که             

" درکی هم از دمکراسی      "از قرار     
 اما به ميدان آمده اند و برای         ،ندارند

گرفتن آزادی مبارزه ميکنند و                    
از قرار معلوم        .  جانفشانی ميکنند   

نيست که این توده کارگر و مردم               
 ،زحمتکش چقدر باید مبارزه کنند            

 چقدر باید    ،چقدر باید جانفشانی کنند    
زندانی و اسير بدهند تا این جماعت         

درک شان از    "رضایت دهند مردم      
باال رفته است؟ واقعيت      "  دمکراسی

این است که این بهانه ها پشيزی                 
باید از این جماعت         .  ارزش ندارد  

 آیا شما قول ميدهيد که اگر             ،پرسيد
اکثریت مردم در آزمون تعریف و            
کارکرد آزادی قبول شدند شما هم              
بجای مشاطه گری برای رژیمهای         

 در مقابل    ،سرکوبگر و نافی آزادی     
از سرکوب و سلب آزادی جامعه               
دست خواهيد کشيد؟ تاریخ عملکرد        
حکومتهای همنوعان شما تماما                  

 !خالف این امر را نشان داده است

  

ما برای  :  و یک نکته کوچک دیگر      
 چرتکه نمی     ،آزادی مبارزه ميکنيم    

آزادی یک حق انکار ناپذیر     .  اندازیم
بعالوه .  شهروندان جامعه است           

معلوم نيست که چرا در جامعه                    
کسانيکه همواره از آزادی                             

 توده های عظيم کارگر و       ،محرومند
مردم زحمتکش هستند و اما در                   
مقابل طبقات دارا و استثمارگران از      
آزادی برخوردارند؟ شاید این                     
جماعت استثمارگر از آزمون                     

موفق و سربلند بيرون      "  دمکراسی"
 !آمده اند

 

 آیا دیکتاتوری پرولتاریا را      :پرسش
قبول دارید؟ نقش دیکتاتوری                       

 پرولتاریا در ذهن شما کدام است؟ 
 

 قبل از اینکه به سئوال      :علی جوادی 
شما پاسخ مثبت دهم اجازه دهيد که           
کمی راجع به این مفهوم و تعابير               
وارونه ای که از آن ارائه شده                      

ببينيد جوامع    .   صحبت کنم       ،است
تاکنونی تماما جوامع طبقاتی اند و            
به همين اعتبار حکومتها هم                          

حکومت .  خصلتی طبقاتی دارند          

ماوراء طبقات یک دروغ مبلغين        
مادام که   .  بی مایه سرمایه است        

 ،جوامع به طبقات تقسيم شده اند           
حکومتها نيز بدون استثناء دارای        

مارکس یک   .  ماهيتی طبقاتی اند     
ارزیابی تاریخی طبقاتی از                     

 هر نوع                  ،ماهيت حاکميت        
 در جوامع بشری ارائه        ،حاکميتی
اصوال حاکميت طبقاتی را     .  ميدهد

یک طبقه بر سایر       "  دیکتاتوری"
. طبقات اجتماعی قلمداد ميکند              

 مارکس حاکميت           ،بطور مثال     
بورژوایی را دیکتاتوری                          

همانطور که    .  بورژوازی ميداند   
حاکميت فئوداليسم را دیکتاتوری        

به همين  .  فئوداليسم ارزیابی ميکند  
روال مارکس حکومت کارگری         
را هم دیکتاتوری پرولتاریا                     

در اینجا بحث بر     .  ارزیابی ميکند 
. سر ماهيت طبقاتی حکومت است     

در این مفاهيم اشاره ای به شکل            
مثال حکومت  .  حکومت نشده است  

 هر نوع حکومت                 ،بورژوایی
 مستقل از شکل                      ،بورژوایی

 مستقل از درجه      ،سياسی حاکميت 
آزادیهای سياسی و فردی که به             

 در اساس      ،آن تحميل شده است        
دیکتاتوری طبقه سرمایه دار عليه      
طبقه کارگر و توده های مردم                

استثمار کارگر و   .  زحمتکش است 
مالکيت خصوصی بر وسایل                 
توليد و توزیع اجتماعی را به                  
زور اسلحه و زندان و مذهب و              
رسانه های تبليغی به جامعه حقنه        

همانطور که بورژوازی       .  ميکند
 ،استثمار را به جامعه دیکته ميکند     

حکومت کارگری و طبقه کارگر         
هم نفی استثمار و مالکيت                          
اجتماعی و اشتراکی وسایل توليد        
و توزیع مورد نياز شهروندان را         

در .  به بورژوازی تحميل ميکند        
حاکميت سرمایه داری نيروی کار     
کارگر کاالیی است که باید در                
بازار فروخته شود و در قبالش              

در حکومت    .  مزد دریافت شود      
کارگری استثمار نيروی کارگر و      
کار مزدی امری است که                          
حکومت کارگری برای نابودی           

 .اش شکل گرفته است

  

اما دیکتاتوری مورد اشاره در              
ارزیابی طبقاتی مارکس از                     
ماهيت حکومت به معنای استبداد        
و یا سلب حقوق سياسی شهروندی      

. و یا فردی در جامعه نيست                     
برعکس 

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حکومت کارگری مورد نظر ما بنا به             
شاخص ها و معيارهای آزادی های                 
سياسی متضمن وسيعترین و آزادترین         

. حکومت سياسی در تاریخ است                       
حکومت کارگری بنا به تعریف به                    
معنای اجرای حکم لغو استثمار و                     
رهایی طبقاتی و آزادی جامعه و اعمال        
این حکم در مقابل مقاومت زهرآگين              
بورژوازی و نيروهای رنگارنگش                

در برنامه حزب اتحاد کمونيسم          .  است
"،کارگری  نوشته    ،"یک دنيای بهتر       

 :منصور حکمت آمده است

  

انقالب کارگری باید دولت بورژوایی        "
مقاومت بورژوازی   .  را به زیر بکشد       

در برابر انقالب و بویژه در مقابل                     
 حتی پس      ،اشتراکی شدن وسایل توليد       

از در هم شکسته شدن قدرت دولتی اش        
از اینرو تشکيل یک    .  ادامه خواهد یافت  

حکومت کارگری که این مقاومت را              
خنثی کند و فرمان انقالب را به اجرا               

حکومت .   امری حياتی است   ،در بياورد 
 ، نظير هر حکومت دیگر     ،کارگری نيز 

. حکومتی مافوق جامعه و طبقات نيست      
اما این        .  حکومتی طبقاتی است              

 که به همين اعتبار در تئوری        ،حکومت
مارکسيسم دیکتاتوری پرولتاریا ناميده        

 دولت اکثریت استثمار شده         ،شده است  
جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و        
برابری انسانها به طبقات استثمارگر و         
فائق آمدن بر تالش ها و توطئه های                 

 حکومت      ،از نظر شکل           .  آنهاست
کارگری یک دولت آزاد است که                       
تصميم گيری و اعمال اراده مستقيم                 
خود توده مردم کارگر و زحمتکش در           

حکومت .  جامعه را سازمان ميدهد             
کارگری بنا بر ماهيت خویش حکومتی        
گذرا است که با تحقق اهداف انقالب                
ضرورت وجودی خود را از دست                  

 ".ميدهد و زوال پيدا ميکند
 

اما باید اذعان کرد که مبلغين بورژوایی       
توانسته اند عوامفریبانه این دو مفهوم            
را مترادف هم قلمداد کرده و از                           
دیکتاتوری پرولتاریا آنگونه که مد نظر       

 تعبيری وارونه و                     ،مارکس بود      
این هم گوشه        .  استبدادی ارائه دهند       

دیگری از وارونگی نظام سرمایه                    
 . * داری است

 

 پرسشهايی 
 ...از علی جوادی

٢١۵شماره   
 

 کارگران کارخانه مزدا
 ! پيمانکاری راد مردان صنعت بايد برچيده شود

 

 با افزایش روزافزون هزینه های زندگی و در عين حال کاهش هرچه بيشتر                                  ،بنا به خبر دریافتى       
 این روزها خشم و اعتراض در همه جای             ،دستمزدها توسط شرکت انگل پيمانکاری راد مردان صنعت          

کارخانه خودرو سازی مزدا بخصوص خطوط توليد در ميان کارگران و برعليه استثمار وحشيانه سرمایه                
 . داران شعله ور است

 

 نفر از کارگران کارخانه مزدا در شرایط بسيار ناایمن کاری با قراردادهای معلق و پا در                         1700حدود  
از چندین ماه پيش مبلغ کمک هزینه         .  مشغول به کارند  "  شرکت راد مردان صنعت    "هوا در تحت پوشش      

قراردادهای کاری  .   هزار تومان پرداخت ميشد قطع شده است          120خوار و بار کارگران که هر سه ماه            
دستمزدهای .   ماهه منعقد ميشود   3 ماهه منعقد ميشد در بيشتر موارد         9 تا   6کارگران که قبل از این عمدتا        

کارگران بر طبق قوانين مصوب قانون کار حکومت اسالمی سرمایه داران با لحاظ کردن کسورات و                           
 4از ساعت   که  مبلغ اضافه کاری هر روزه اجباری       .   هزار تومان است 300ماليات و بيمه مبلغی تا حدود  

هر .   هزار تومان در ماه است       150 تا    120عصر تا آخر شب به کارگران تحميل ميشود بطور متوسط                
شرکت پيمانکاری راد مردان     !   هزار تومان است    450 تا   400کارگر بطور متوسط دستمزد ماهيانه اش         

 هزار تومان از دستمزد هر کارگر       150صنعت به بهانه استخدام و اشتغال به کار کارگران ماهيانه حداقل            
در طی زد و      .  را با قلدری و بعنوان باج سبيل قوانين حکومت اسالمی باال کشيده و به جيب می زند                             

بندهایی که شرکت راد مردان با سهامداران کارخانه و امثال محسن رضایی و بانکداران فاسد و رشوه                          
 ميليون تومان از طرف بانکهای حکومتی تحت              2 در ازای استخدام هر کارگر مبلغ              ،خوار کرده ا ند     

 . به جيب شرکت راد مردان و سهامداران و مالکين کارخانه واریز ميشود" وام اشتغال"عنوان 
 

هدف از قلدرى و چاپيدن و شرایط کار و استخدام برده وار اینست که هميشه کارگر را در لبه پرتگاه                                
اخراج و بيکاری نگهدارند تا براى ممانعت از سقوط امر بردار و مطيع تر باشد و به هر دستمزد ناچيز و         

 ماهه دست سرمایه داران و       3عال وه بر این در قراردادهای         .  هر شرایط وحشيانه و غير انسانی تن دهد         
تازه با اخراج   .  شرکت راد مردان برای اخراج و رها شدن از شر کارگران معترض و مبارز بازتر است                 

 به لطف قوانين اشتغالزایی حکومت اوباش اسالمی و بانکداران               ،هر کارگر و استخدام هر کارگر جدید         
. ميليون تومان هم نصيب الشخورهای سهامدار کارخانه و شرکت راد مردان ميشود                        2  ،دزد و فاسد    

سرمایه داران و حکومتشان با وضع انواع قوانين من درآوردی و ضد کارگری از هر طرف سودهای                          
. ميلياردی به جيب ميزنند و هر روز بيش از پيش کارگران و خانواده هایشان را به خاک سياه می نشانند                      

در جهنم سرمایه داری اسالمی خدای سود و ثروت بر دریایی از خون و جنایت و نابودی زندگی و                                   
 . آرزوهای انسانهای کارگر و زحمتکش فرمان ميراند

 

با این همه زجر، با این همه اضطراب و استرس، با این همه فشار کاری که                       :  یکی از کارگران ميگفت    
.  هزار تومان به ما ميدهند       300 سر ماه     ،همه ما را به انواع بيماری و پيری زود رس مبتال نموده است                 

 تومان در کجا و برای کدام درد بی درمان زندگيمان هزینه شود؟ برای اجاره خانه،                  300مانده ایم که این     
برای پرداخت قرض و بدهکاری، برای بيماری و درمان، برای تهيه غذا و خوراک که به دليل سياست                         

 و در این روزها حتی زیارت        ،حذف یارانه و سوبسيد از جانب دولت هر روز قيمتش باال و باالتر ميرود               
 هزار تومانی و ميوه و لبنيات برای ما و خانواده هایمان غير ممکن و                    22برخی اقالم مانند گوشت کيلو       

 !محال شده است
 

لغو کار پيمانکاری و قراردادهای موقت و سفيد امضا و برچيدن بساط شرکت انگل پيمانکاری راد مردان                 
 ساعته کاری در هفته، افزایش         6 روز    5صنعت، استخدام رسمی و امنيت شغلی، بيمه بيکاری مکفی،                

 و حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای                  ،فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های زندگی                 
 .اساسی و فوری کارگران مزدا است

 

نفر کارگر قراردادی با          2000کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بيش از                                 
 ساعته و قسمت      12 شيفت کاری      2هزار تومانی و       330 دستمزدهای    ، ماهه 9 و    6 و    3قراردادهای  

چهل .   سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا ميباشد            ، ساعته شبانه روزی کار      8رنگ با سه شيفت       
درصد کارخانه در مالکيت سپاه پاسداران حکومت اسالمی و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به                              

محسن رضایی، پاسدار چاقوکش و شکنجه گر و قاتل دیروز و از                 .  سران اوباش حکومت اسالمی است      
 . سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسالمی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا ميباشد

 ٢٠١١ اوت ٩ -  ١٣٩٠ مرداد ١٨حزب اتحاد کمونيسم کارگری 



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتراضات اخير روز شنبه ششم          
آگوست، دو روز پس از مرگ                

یک شهروند      "  مارک دوگان     "
انگليسی، در تيراندازی پليس در          

جميع رسانه ها و       .  لندن آغاز شد    
تحليلی دولتی      -بنگاهای خبری       

سرمایه داری، تالش کرده اند تا            
اتفاقات اخير را منوط به مرگ               

اعالم و همه چيز را              "  دوگان"
دراعتراض مردم به قتل او توسط        

این .  پليس خالصه کنند                     
اعتراضات عصر روز شنبه و              
پس از تجمع آرام تعدادی از مردم        

لندن در اعتراض    "  تاتنهام"منطقه  
به این جنایت پليس آغاز شد و                  
سریعا به مناطق دیگر لندن و حتی       
شهرهای دیگر از جمله بيرمنگام         

منطقه .  و منچستر کشيده شد               
یکی از مناطق فقيرنشين    "  تاتنهام"

لندن است که فقر، بيکاری،                      
ناامنی، جرائم و جنایت در آن                  

" مارک دوگان  "قتل   .  بيداد ميکند  
توسط پليس اولين اتفاق از این                 

مردم این مناطق، به      .  دست نيست 
صورت روزانه، در چند دهه                  
اخير با اینگونه اتفاقات رو در رو        

خالصه کردن دالیل         .  بوده اند    
اعتراضات چند روز گذشته به                

دروغگوئی "  مارک دوگان "مرگ  
رسانه ها در        و وارونه نمائی            

از سوی دیگر،       .  انگلستان است   
این رسانه ها تالش دارند تا این               

شورش سياه    "اعتراضات را به          
این هم تالش    .  تعبير کنند "  پوستان

. ژورناليستی بيهوده دیگری است      
این اعتراضات در خود،                             
کوچکترین ارتباطی به جنبشهای         
راسيستی یا ضد راسيستی ندارد و       
اساسا چنين مسئله ای در انگلستان      

بجز موارد بسيار معدودی در              (
موضوعيت )  چند سال گذشته           

نداشته و یا دستکم نميتواند آغازگر     
 . چنين اعتراضات وسيعی شود

 

رسانه های دولتی همچنين تالش          
کرده اند تا با پخش گوشه های                  
مهندسی شده ای از اعتراضات             

دزد "چند روز گذشته، چهره ای           

 

 :اعتراضات در انگلستان
 تعابير، تحليلها و واقعيات

 

 سيروان قادری   

از معترضين به       "  و غارتگر   
حتی اگر این      .  نمایش بگذارند  

موضوع را از تصاویر                        
مغرضانه این بنگاه های                      
تبليغاتی دولتی، به مثابه کل              
ماهيت این اعتراضات فرض         

" شورش گرسنگان    "بگيریم،     
در پایتخت اقتصادی جهان را         

شورشی .  ميتوان نتيجه گرفت     
که محصول سياستهای اقتصاد       

سياستهائی .  سرمایه داریست     
که فقر و گرسنگی و شرایط              
کنونی اجتماعی را برای                     

. اکثریت مردم ببار آورده است      

اما ژورناليسم قلم به مزد حتی         
. نيمی از واقعيت را نميگوید            

تعدادی از دستگير شدگان که           
جزو سازماندهندگان این                    
اعتراضات معرفی شده اند،             
دانشجو یا دارای تحصيالت             
عاليه و شغل مناسب هستند و           
در دادگاه و در دفاع از خود،            
اعتراضاتشان را عليه فقر،               
بيکاری، قطع خدمات                           
اجتماعی، خصوصی کردن             
دانشگاه ها، باالبردن سن                    
بازنشستگی، بی آیندگی و غيره     

قاعدتا دادن    .  اعالم کرده اند       
دزدان و غارتگران         "صفت     

به آنان روده         "  اموال مردم    
درازی ژورناليستی و                          

 . اپورتونيستی است
 

برای روشنتر شدن ماهيت                

٢١۵شماره   
پدیده ای که ما در چند روز گذشته             
در انگلستان شاهد آن بوده و هستيم،        

. باید کمی به عقب برگردیم                           
رخدادهای اجتماعی عموما مخلوق        
تحوالت و مبارزات طبقات                           

تاچریسم در انگلستان    .  اجتماعی اند 
سرآغاز یورش وسيع به حقوق و               
رفاه و آزادیهاى اجتماعى خصوصا       
طبقه کارگر در انگلستان بود که                
ماحصل آن تشدید رویاروئی طبقات      
متخاصم اجتماعی در سطحی عيان        
و تحميل عقب گرد به ارتجاع                       
سياسی سرمایه داری در سه دهه               

خانم تاچر  .  گذشته در این کشور بود     
در دفاع از سياستهای ارتجاعی                 
دولتش در مجلس عوام انگليس                   

، چند روز قبل      )حدود سه دهه قبل     (
استعفا از پست نخست وزیری                    

دولت انگلستان در   : "اینچنين ميگوید 
هر مقطعی، مجبور به این اقدامات          
است و من مطمئنم که حتی اجرای            
اصالحات پيشنهادی حزب کارگر          

، کامال  )حزب اپوزیسيون آن زمان    (

مقطعی و زودگذر خواهد بود و                  
دولت مجبور به تسریع اجرای                    
طرحهای ما، در هر مقطعی، خواهد      

مارگارت تاچر، حقيقتی را          ".  بود
وینستون "گفت که قبل تر توسط                

(چرچيل نخست وزیر دست               " 
راستی دولت انگلستان در دوران             

گوشزد شده بود    )  جنگ جهانی دوم   
و اثبات این تحليل اصولی و عام                
مارکس در خصوص کليه احزاب            
چپ و راست سرمایه داری داری            

"بود که          خواست مطلوب          : 
قدرتمندان، علت اقتصاد سياسی                
نيست، بلکه این صاحبان قدرت                 
هستند که مجبور به تبعيت از                        
مناسبات اقتصادی هستند و اینها                
هرگز نتوانسته اند قوانين اقتصادی         

چه (قانون گذاریها      .  را دیکته کنند     
، صرفا بر        )سياسی و چه مدنی           

حسب خواست مناسبات اقتصادی            
مارکس در فقر          (تنظيم ميشوند           

 )".فلسفه
 

به (عمال دولت حزب کارگر نيز          
پای در     ")  تونی بلر    "رهبری     

ای باز هم فراتر      مسير راستگرائی 
از تاچریسم گذاشت و تا همين                 
امروز سير صعودی تعرض به            
مردم و طبقه کارگر، در هر                    
مقطعی، از این قاعده تبعيت کرده       

قاعده ای که تعریفش در            .  است
تناقضات دائمی سرمایه داری و          
نياز هجوم به سطح معيشت                      

. اکثریت شهروندان نهفته است            
یک رکن دیگر این قاعده،                         
تحوالت پس از یازده سپتامبر،              
شکست سياستهای غرب در                    

از جمله عراق و              (خاورميانه     
، سقوط راست افراطى      )افغانستان

آمریکا و متعاقبا کليه احزاب در           
قدرت در انگلستان و نهایتا بحران      
العالج سرمایه داری در چند سال     

در حقيقت،          .  اخير ميباشد         
اعتراضاتی که ظرف یکسال                 
گذشته تا امروز شاهد آن هستيم،           
پاسخی به این قاعده وارونه است         
که در اشکال مختلف و به بهانه             
ها و کميت و کيفيتهای گوناگون            
خود را در چند دهه اخير در                    

در .  انگلستان نمایان کرده است         
این چند روز رسانه ها و بنگاه                
های تبليغاتی به هر دری زده اند           
تا افکار عمومی را منحرف کنند          
و گوشه کوچکی از شکل آن                    

آتش کشيدن و        (اعتراضات را        
به عنوان ماهيت و     )  غارت اموال 

کل مطالبات معترضين جلوه دهند      
تا اصل ماجرا از انظار عمومی           

 . دور بماند
 

 مواضع و          ،اما در این ميان             
سطحی نگری و بی ربط گوئی              
احزاب چپ و بظاهر کمونيست            

. در انگلستان نيز قابل بحث است        
احزابی که جلسات کميته                           
مرکزیشان را پس از دیدار مقبره        

٩صفحه مارکس در          



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

لندن برگزار ميکنند     "  های گيت  "
و ليوانهای آبجویشان را به                        
سالمتی لنين و انقالبات کارگری         

"مينوشند دبير "  مک کلوسکی    ! 
بزرگترین اتحادیه کارگری در              

یکی از       (انگلستان و ایرلند                   
بزرگترین رهبران جنبش                          

، در          )سندیکاليستی انگلستان         
فراخوانی به مردم معترض گفته          

اکنون زمان آرامش است،     : "است
تمامی کسانی که این غوغا و نا               
آراميها را به شهر ما آورده اند                
باید بدانند که حرکاتشان غير قابل         

آشوب چيزی را حل        .  دفاع است  
نميکند و لطمات جبران ناپذیری           

 ". به مردم و طبقه کارگر ميزند
 

هميشه اینگونه بوده که تحوالت و        
رخدادهای اجتماعی، ماهيت و              
ظرفيت و چهره واقعی جریانات و      

 ،گرایشات سياسی را عيان ميکند        
آنها را در جایگاه واقعی مينشاند و       
پته خواستگاه طبقاتيشان را روی         

از نگاه این               .  آب مياندازد       
حضرات، تئوریهای اجتماعی               
مارکسيستی، نسخه ای برای                   
تمکين و سازش طبقات متخاصم          
اجتماعی است که تا فرارسيدن               
موعودی مبهم وغير واقعی،                   

 

 :اعتراضات در انگلستان
 ...تعابير، تحليلها و واقعيات 

گوئی .  امکان ناممکن است          
مبارزه طبقاتی در جامعه در            
ایستگاهى یخ زده و ایستاده و           
مترصد فرصت مناسب بعدی         

گوئی اعتراضات           !  است
اجتماعی مردم به فقر و                        
گرسنگی و بيکاری جواز                  
ورود به مبارزات طبقاتی را           
ندارد و نتيجه اش از قبل معلوم       

بار دیگر همگان شاهد         .  است
بودند که سندیکاليسم و چپ               
بورژوازی موجود در                          
انگلستان، چگونه در مقابل               
خواسته های مردم ایستاد و               
چگونه به ضميمه فریاد طبقات      

. کمرشکسته حاکمه تبدیل شد          
بی خاصيتی و پاسيو بودن                 
احزاب چپ حاشيه ای در                   
انگلستان به جامعه قابل تامل            

در شرایطی که                   .  است
اعتراضات شدیدی به حکومت      

در خيابانهای   )  با هر تعبيری    (
لندن و چند شهر دیگر جاری            
است، رهبری و اعضای کميته      
مرکزی این احزاب پای                       
گزارشات بی بی سی و دیگر           
رسانه های دولتی نشسته اند و         
همچون یک ناظر بيطرف،              
مشغول نوشتن مقاله و صدور         

در حالی که       .  اطالعيه هستند   

٢١۵شماره   
 در دو    ،شورشهای خيابانی عليه فقر، بيکاری و خواست عدالت اجتماعى              

 . کوچه آنطرفتر محل زندگيشان در جریان است
 

اگر این اعتراضات، گاها به اعتراضات کور و به آنچه کشيده ميشود که                     
به آتش کشيدن خانه های مردم و            (در تلویزیونهای سرمایه داری ميبينيم          

، یک دليل مهمش عدم سازماندهی و نبود احزاب                           )سرقت مغازه ها      
موجود به خواسته های       "  چپ"کمونيستی کارگری و بی ربطی احزاب              

ماهيت آنچه که ما امروز در خيابانهای یکی از بزرگترین                   .  جامعه است  

مراکز اقتصادی دنيا شاهد هستيم، نه غارتگری و دزدی که اعتراض                           
برحق مردم به بی آیندگی، بيکاری، فقرعظيم اجتماعی و درکل سياستهای               

این اعتراضات ادامه تحوالتی است که               .  اقتصادی سرمایه داری است        
 دولت و کل طبقه حاکمه در           .امروزه در اکثر نقاط جهان شاهد آن هستيم            

را به کمک بگيرد تا         "  گارد سلطنتی  "انگلستان تصميم دارد تا ارتش و             
آخرین ظرفيتهای ارتجاعی خود در سرکوب را به رخ همگان بکشد و به                   

توپخانه تبليغاتی مدیا، کليه احزاب دست راستی و         .  پایان بخشد "  غائله"این  
در این ميان   .  بخش وسيعی از چپ قالبی آن جامعه را نيز در اختيار دارد               

تنها یک گزینه و آلترناتيو برای مردم باقی مانده است و آن هم اعتراض                       
آیا این طبقه قادر خواهد بود خود را از شر           .  سوسياليستى طبقه کارگر است   

سندیکاليسم و نفوذ طبقات حاکم نجات دهد و دست به سازماندهی عظيم                       
 اجتماعی بزند؟ 

 

این سوالی است که در مقابل فعالين اجتماعی خصوصا فعالين کارگری                      
  *.سوسياليست و کمونيست در انگلستان قرار دارد

 

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و             
فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه                     
روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر                        
جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى،                   
رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى               
بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى،          
رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى                       
خرافه آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم                    
هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت، جهل             

  .و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى

 

 !نه به اعدام
 

ر آن                "  ي ي غ ل ت آيا الزم نيست در مورد وساي
 ،نظامی که تمامی اين جنايات را توليد ميکند       

ايش در               عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ست
باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام     
راد                 رای اف ا را ب يکدسته از جنايتکاران؛ ج

 بعدی باز ميکند؟
                                                                                   
 کارل مارکس
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شرایط کنونی داخلی و بين المللی         
برای خامنه ای دیکتاتور شرایط           

چرا که  شاهد          .  ویژه ای است      
سقوط دیکتاتورهایی از شمال                
آفریقا تا جنوب شبه جزیره                        

همه .  عربستان و خاورميانه است     
آن دیکتاتورها نيز در آخرین پله           
های سقوط خود در وضعيت                    
مشابهی سعی داشته اند که برای            
رژیم های خود در شرایطی که              
ماشين سرکوب شان در خيابانها و       
کارخانجات به سرکوب های                   
وحشيانه و قتل عام مردم دست               
ميزند، عوامفریبانه رژیم های               
مستبد خود را دارای نقاط مثبت             
ارزیابی کرده و به درجات                        
نزدیکی سقوط شان، حتی قول               

از آن   .  اصالحاتی را هم ميدهند        
جمله سخنان خامنه ای است که در       
روز یکشنبه در جمع روسای قوا          
و نمایندگان و مسئوالن نهادهاى           

 .سرکوب رژیم ایراد کرده است           
خامنه ای در این دیدار با روایت            
دیکتاتورها به بيان نقاط مثبت                 
رژیم اسالمی اش می پردازد و              
طی سخنانش، پنج نقطه قوت                   
برای خود و باند جنایتکارش بر            

 . می شمارد

 

بن علی خامنه ای، اولين نقطه                 
قوت حکومت را توانایی غلبه                 
رژیم اسالمی بر تهدید ها عنوان           
ميکند و راجع به این توانائى فخر         

آنچه خامنه ای آن      .  فروشی ميکند 
را به عنوان توانایی غلبه بر                     
تهدیدات مطرح کرده است، اشاره       
به ضعف بزرگی از سوی او می           

چرا که این توانایی مثال             .  باشد
زدنی از سوی او در سایه یک                 
ماشين سرکوب و سازمان یافته             

رژیم اسالمی   .  شکل گرفته است     
چنانچه ماشين سرکوبش که از               
سوی دول غربی و سرمایه داری         
جهانی، از جمله چين و روسيه               

 برای مدت           ،تسليح شده است          
کوتاهی از خيابان ها بردارد،                  
دیگر نه تنها از این رجزخوانی ها       
اثری نخواهد ماند بلکه او و رژیم         
اسالمی اش همچون بن علی و                

 

 !روايت ديکتاتور و روايت ما
 

  پدرام نوانديش

حسنی مبارک توسط مردم به           
جان آمده به زیر کشيده خواهد         

مشکل اینست که حتى             .  شد
دیگر سياست سرکوب کارکرد      

خامنه .  هميشگى خود را ندارد     
ای در این زمينه بلوف بزرگی        
زده و حتی کسانی  که برای               
کاسه ليسی دور و برش جمع            
شده بودند، نميتوانند این بلوف        

اگر رژیم    .  او را باور کنند           
توانسته است که بر تهدیدها               

غلبه )  جنبش سرنگونی طلبی    (
کند، چرا این همه نيروی                     
نظامی و گله های وحشی در            
سطح خيابان، محالت،                         

 ،دانشگاهها و مراکز آموزشى       
 و پارکها گسيل           ،کارخانه ها   

ميدارد؟ تالش برای جدا کردن       
دختران و پسران در                               
دانشگاهها، زنان و مردان در          
پارکها و مراکز عمومی،                    
درست نشان از این بلوف                   
آشکار خامنه ای و عدم غلبه             

 .رژیم بر نخواستن مردم است        
جنبش سرنگونی طلبی هنوز           
در ميدان مبارزه برای به زیر         
کشيدن رژیم اسالمی و باندهای     
تبهکار آن، حضور داشته و              

 . دارد

 

دیکتاتور خامنه ای در بند دوم         
لطایف الحيل خود، اشاره به             
اعتماد ميان مردم و رژیم                    

رابطه رژیم و     .   اسالمی دارد  
عناصر سرکوبگر آن را با                

دانسته و از      "  مستحکم"مردم   
وجود این رابطه به عنوان                  
نقطه مثبت دیگر حکومت یاد          

ناگفته پيداست که         !  می کند    
همانند دیگر روایت های                     
دیکتاتورها، تعریف خامنه ای        
از مردم و رابطه رژیم اسالمی      
با مردم، با روایت ميليون ها             
نفر که در جامعه برای به زیر         
کشيدن رژیم دیکتاتوری                     
اسالمی مترصد فرصت                     

مردم از  .  هستند، متفاوت است   
نگاه خامنه ای، عده ای مجيز           
گوی رژیم، سر در آخور                    

٢١۵شماره   
والیت، صاحب شرکتهای بزرگ،         
باطوم به دست، شالق زن، عمامه            
بر سر و درنده برای کرسی های               

بی شک  .  لفت و ليس مجلس هستند       
این دار و دسته که مورد نظر                        
دیکتاتور است، به هيچ وجه با آن              

 ماه دستمزد نگرفته        24کسانی که      
اند، کارتن خوابی می کنند، مدرسه         
را رها کرده و به بازار کار روی              
می آورند، برای سير کردن شکم              
خود و بچه هایشان تن فروشی می            
کنند، کتک می خورند، تفکيک                  
جنسيتی می شوند، سنگسار می                 
شوند، در سياه چالهای زندان                       

 به حبس ابد ،اسالمی به سر می برند
محکوم می شوند، اعدام می شوند             

. نميتوانند یکی گرفته شوند         ...  و    
خود این ميليون ها انسان که در                  
مقابل رژیم ایستاده اند نيز از یکی            
شمرده شدن با آن ارازل و                              

بر این     .  جنایتکاران نفرت دارند        
اساس ميتوان معنای سخنان آخوند           
خامنه ای را در رابطه با این نقطه             

 .قوت رژیم اسالمی را دریافت

 

خامنه ای سومين نقطه قوت و قابل           
اتکا رژیم غارتگر اسالمی را                     
پيشرفت در شرایط تحریم عنوان              

خامنه ای در زمينه پيشرفت،     .  ميکند
خودش را درگير آمارهای اقتصادی      
نهاد های بورژوازی نکرده و                     
ظاهرا به آمارهای صندوق بين                  
المللی پول مبنی بر رشد اقتصادی            

 و    1388زیر صفر طی سالهای              
 کمترین توجهی نشان نداده و       1389

ميگوید عليرغم تحریم، رژیم                      
.  اسالمی پيشرفت زیادی داشته است     

حکومت اسالمی با دیدگاه سرمایه           
داری و بانک جهانی است که                      

 ،ميتواند از خود رشد نشان داده باشد    
آنهم در زمينه خالی تر کردن سفره          
ميليونها نفر کارگر و مردم گرسنه           
و فقير جامعه تحت عنوان                               

 باند بازی و       ،"هدفمندی یارانه ها    "
غارتگری، اخراج های وسيع                     
کارگران با به تعطيل کشانيدن و                
فروش کارخانجات، فساد و رشوه            

که ...  خواری و رشوه دهی، و                 
سرمایه داری جهانی و دول و                      
نهادهای وابسته به آنها همچون                  
صندوق بين المللی پول و بانک                  
جهنی مدافع آن بوده و در                                
کشورهای دیگر با عناوین                             
سياستهای ریاضت اقتصادی، در            
تحميل آن به طبقه کارگر آن                          
کشورها با مشکل مواجهه شده اند و        

موجب به ميدان آمدن طبقه کارگر      
و ميليونها نفر از مردم آن جوامع         

 .شده است

 

رژیم اسالمی در زمينه غارت              
دسترنج کارگران و تهيدستان، بی      
شک از وحشی ترین حکومت               
های سرمایه داری است و در                 
زمينه سرکوب تشکل های                       

... کارگری، دانشجویی، زنان، و       
ميتوان آن را در ردیف فاشيست           
ترین حکومتهای قرن اخير  قرار        

خامنه ای همچنان اصرار           .  داد
دارد پيشرفت چشمگير رژیم                  

بر .  اسالمی اش را این گونه ببيند       
اخبار و رویدادهایی که حتی                   

سایت ها و خبرگزاریهای                          
حکومتی، گاها مجبور به انتشار          
سانسور شده آن ميشوند، همانند            

اما .  تمامی دیکتاتورها، چشم ببندد    
را "  صدای انقالب مردم    "زمانی   

ميشنود که مجبور شود به یکی از        
حکومت های دیکتاتور همانند              

 . خود فرار کند

  

خامنه ای پس از بر شمردن سه             
نقطه مثبتی که همگی از نگاه                  
دیکتاتورهایی چون او مثبت                   
قلمداد ميشود، چهارمين نقطه                
قوت شان را در جمع دزدان،                  
سرکوبگران، ارزال و اوباش               
رژیم، موقعيت خوب بين المللی           

مبنای این   !  حکومت بر ميشمارد    
نتيجه گيری خامنه ای، به قدرت          
رسيدن دولتهای دست راستی در         
اروپا، اسالم سياسی در ترکيه،             
آوانس های صندوق بين المللی              
پول و بانک جهانی در برخورد با       

. رژیم و عناصر آن می باشد                   
رئيس جمهور رژیم اسالمی که به      
عنوان تير خالص زن شهره بود،       
به راحتی در مجامع دول سرمایه        

آمریکایی شرکت    -داری اروپایی   
بی .  ميکند

١١صفحه   
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آنکه از سوی این دولتها که مدعی        
دفاع از به اصطالح حقوق بشر             

 . هستند مورد پيگرد قرار گيرد

  

محمد "جنایت کارانی همچون                
و اخيرا        "  صالحی"و"  نجار

که به ظاهر به عنوان           "  قاسمی"
افراد مورد تحریم از سوی                        
دولتهای اشاره شده اعالم شده اند،       
به پست های وزارتی در رژیم                
اسالمی منصوب شده و همانند               
احمدی نژاد مصون سياسی                      
ميگردند و حتی برای محافظت از       
آنان، بادیگاردهای این دول به                

. مقابله با معترضين می پردازند          
در مقابل، همين دولت ها که                     
موجبات رفت و آمدهای این                     
جنایتکاران را فراهم می آورند و         
قراردادهای ميلياردی با رژیم                
اسالمی منعقد می کنند، شرایط              
اسفناکی برای صدها هزار پناهنده      
ای که از جهنم رژیم اسالمی                    
گریخته اند، به وجود آورده که                
اخبار آن هر روزه وجدان های              

. بشریت آزادیخواه را رنج ميدهد         
برخورد دولتهای دست راستی              
اروپایی با پناهندگان گریخته از            
رنج و سرکوب دول دیکتاتوری،         
آن مبنای ارزیابی خامنه ای و                 

 .جانيان اسالمی رژیم است

 

 مردم آزادیخواه  ،اما بشریت متمدن 
و در راس آنها طبقه کارگر بين              
المللی، در مبارزه و تالش براى            
به زیر کشيدن دولتهای دیکتاتور          
و به عقب راندن سرمایه داران و          

. دولتهای متفرقه بورژوائى هستند     
نبرد طبقه کارگر یونان، اسپانيا،           
پرتغال، فرانسه، انگلستان، ایتاليا،     

موید ...   ایران و         ، تونس  ،مصر

 

 

 ...روايت ديکتاتور و روايت ما 

عزم بزرگ بشریت آزادیخواه        
در مقابله با دیکتاتوریهاى                  
سرمایه داری و نظام                              

نتيجه این     .  استثمارگر است     
نبردهاى طبقاتى در گرو                    
حرکت و پراتيک رادیکال و به      
اندازه کافى گسترده است که             
بتواند افق و اميد رهائى را در          
جامعه ميان محرومان و                      
اکثریت عظيم شهروندان به              

خامنه اى    .  واقعيت تبدیل کند      
بيخود نوار تکرارى و کسل              

حتى .  کننده اش را پخش ميکند      
قيافه هاى مستمعين جنایتکار و      
شرکاى دزدش نشان ميدهد که        
خودشان هم پشيزى براى این          

. حرفها ارزش قائل نيستند                 
سرنوشت خامنه اى به                          
سرنوشت بن على و مبارک و         
 . اسد و قذافى گره خورده است

 

از نقطه نظر ما کمونيستهای            
 ما و     ،کارگری و طبقه کارگر      

اکثریت مردمى که حکومت             
 رژیم          ،اسالمى نميخواهند         

اسالمی همچنان بيش از پيش           
در بحرانی عميق و العالج               

بحران رژیم     .  بسر می برد        
اسالمی سرمایه در ایران                   

ارزیابی های  .  بحران آخر است  
خامنه ای و آوانس های                         
تاکنونى نهادهای بورژوازی و      

اروپایی،   -دولتهای آمریکایی     
نخواهد توانست مانع روند                 
فروپاشی رژیم اسالمی آنان در     

بن على و مبارک       .  ایران شود  
بسيار بيشتر به این نوع آوانس        

. ها و ارزیابى ها دلخوش بودند     
خامنه اى و رژیم کپک زده               

 . *  اسالميش جاى خود دارد
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 کارگران گونى بافى مجتمع صنعتى سما
  تعطيلى کارخانه،حقوق معوق

 

 کارگران این کارخانه در آستانه بيکارى کامل قرار                ،بنا به خبر دریافتى     
کارگران این شرکت از فروردین ماه سال جارى تاکنون تنها یکماه               .  دارند

حقوق سه ماه اردیبهشت و خرداد و تير به اضافه                 .  حقوق دریافت کردند   
(عيدى و سنوات را هنوز دریافت نکردند           طبق قانون کار سنوان معادل        . 

یکماه حقوق در ازاى یکسال کار و عيدى به ازاى هر سال کار شامل دو                      
کارگران قصد داشتند که براى دریافت حقوق هایشان                 )  ماه حقوق است    

دست به اعتراض بزنند اما هفته گذشته یکى از مدیران کارخانه به                                  
. کارگران گفته بود که تا پنجشنبه منتظر باشند تا حقوق هایشان را بگيرند                  

بيش .  کارگران تا پنجشنبه صبر کردند اما با تعطيلى کارخانه مواجه شدند               
کارفرما با نصب     .  از یک هفته است که کارخانه تماما تعطيل شده است                 

تعطيلى "  گرماى هوا و ماه رمضان     "اطالعيه اى به درب ورودى با بهانه          
کارگران روز بعد و با         .  کامل و دو ماهه کارخانه را اعالم کرده است                 

اما در تجمع و      .  روبرو شدن با این تصميم کارفرما به منازلشان برگشتند             
جلسه اى که برگزار کردند متفق القول بودند که این اقدام ترفندى است که                  

 . قرار است تعطيلى تدریجى و کامل کارخانه را در پى داشته باشد
 

 کارگر دارد که در سه            ۶٠مجتمع صنعتى سما سنندج در حال حاضر                 
.  نفره که هر شيفت در دور کار دو روز در هفته کار ميکنند                        ٢٠شيفت  

کارفرماى این شرکت مجتبى     .  قراردادهاى همه کارگران سفيد امضا است       
کارخانه در حال حاضر توليدى ندارد و کارگران که         .  حسين سماى نام دارد   

 عمدتا اگر کارى در زمينه ساختمانى و تعميرات             ،سر کار حاضر ميشوند    
بحث کنونى اینست که مجتمع ورشکست شده و کلى به             .  باشد انجام ميدهند  

طبق آخرین اخبار حکم     .  بانکهاى صادرات و ملت و صنایع بدهکار است          
همينطور تعدادى از   .  توقيف اموال مجتمع بدست مدیر کارخانه رسيده است        

. کارمندان و کارکنان بخش ادارى مجتمع با مدیریت تسویه حساب کردند                 
مشغله و دغدغه اصلى کارگران این شرکت تعطيلى و بيکارى دسته جمعى             

 . آنهاست
 

بخشى از کارگران مایل به اجتماع در مقابل نهادهاى دولتى مانند                                     
استاندارى و اداره کار هستند و تاکنون طى روزهاى اخير نيز به طور                         

اما بيشتر کارگران با توجه به تجربه             .  فردى و چند نفره مراجعه کردند          
 ،تاکنونى و بى اعتمادى شدیدى که بين کارگران به اداره کار وجود دارد                   

الزم به ذکر است که به              .  تمایلى به تجمع در مقابل اداره کار ندارند                   
کارگران اعالم شده که طى اینمدت که کارخانه تعطيل است بيمه بيکارى                  

حتى .  یعنى از هر حقوقى کارگران محروم اند       .  به آنها پرداخت نخواهد شد     
 .  حقوقهاى معوق هم پرداخت نشده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ١٠ -  ١٣٩٠ مرداد ١٩

را کنترل کارگرى کتاب   
 از سايت  حزب دريافت 

!و توزيع کنيد  
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تغيير قانون کار تماما ارتجاعی و        
ضد کارگری موجود یکی از                   
پروژه های باند احمدی نژاد در             

هدف از این    .  شرایط حاضر است   
تغييرات تسهيل بيشتر اخراج                  

 ساده تر کردن تحميل            ،کارگران
 تشدید    ،قرار دادهای سفيد امضا         

بيشتر استثمار و بی حقوقی                       
این پروژه         .  کارگران است        

. ارتجاعی را باید درهم شکست            
نباید اجازه داد تا رژیم اسالمی               
موقعيت فرودست تری را به                   

نباید اجازه   .  کارگران تحميل کند     
داد به این تعرضشان موقعيت                 

 . قانونی و حقوقی بدهند

 

اما در مقابله با این تعرض رژیم            
اسالمی بهيچوجه نباید به قانون             
کار فعلی و یا به هيچ ارگان رژیم          
اسالمی حاضر متکی و یا متوسل        

در این زمينه شاید تکرار               .  شد
: مالحظاتی که در یادداشت                     

کمونيسم کارگری و تغيير قانون        "
ذکر شده است بی فایده                 "  کار
 . نباشد

 

اتحادیه آزاد  "جعفر عظيم زاده از       
در مصاحبه ای با               "  کارگران

رادیو برابری خواست این جریان       
تغيير "را در مقابله با پروژه                    

این چنين عنوان کرده     "  قانون کار 
 :است

  

کارگران ...  ما خواهان این بودیم     "
... ایران از اصالحات انجام شده          

خواهان آن شدیم       ...  خبردارشوند
که هر اصالحی و یا پيش نویسی           
که قرار است برای تصویب به               

 به   ،مجلس شورای اسالمی برود       
عنوان قرار اول و در واقع در                 

...   اول منتشر شود     ،مقابله با آن     .
وگرنه خواست اصلی ما این است        

 این  ،که این قانون کار را بندازید         
یک قانون کار ضد کارگری است        

و .  ما هم خواهان تغيير آن هستيم         

 

 در حاشيه نقد سياست اتحاديه آزاد کارگران 
 در باره تغييرات قانون کار

 

 على جوادى

این تغييرات باید  با نظر                       
.... مستقيم خود کارگران باشد        

در سطح کارخانه ها                               
 ،نظرخواهی شود از کارگران      

کارگران مجمع عمومی                      
 در موردش بحث کنند     ،بگذارند

و نظر خواهی شود و این                     
و اگر اصالحيه     ،نظرات برود   

ای هست بر اساس این روند              
برود به مجلس شورای اسالمی     

. و آنجا بحث و تصویب شود            
(.این خواست ماست     ۵دقایق  " 

 تاکيد از من           ، مصاحبه   ٧تا    
 )است

  

در زمينه سياست مطرح شده           
توسط سخنگوی اتحادیه آزاد           
کارگران به چند نکته باید                    

 :اشاره کرد

 

 در تبليغ مقابله با قانون کار        -١
موجود و تغييرات مطرح شده         
در آن پيش از هر چيز باید بر           
ماهيت ضد کارگری این قانون       

باید تاکيد کرد که تا       .  تاکيد کرد 
زمانيکه سرمایه بر وسائل                
توليد مورد نياز جامعه کنترل          
دارد و اختيار و تملک آن در             
دست اقليت استثمارگری قرار        
دارد هيچ قانون کاری نميتواند        
قانون کاری آزاد و کارگری             

"باشد قانون کار واقعی               . 
 نفی نظام مزدی و            ،کارگران

ایجاد جامعه ای است که در آن        
هر کس داوطلبانه به اندازه                
توان و خالقيتش در توليد                    
وسایل زندگی و رفاه همگان            
شرکت ميکند و به اندازه                     
نيازش از محصوالت این                   
تالش جمعی بهره                                     

(ميگيرد  ،یک دنيای بهتر        ." 
برنامه حزب اتحاد کمونيسم             

 )کارگری

 

 همانطور که در مباحث                -٢

٢١۵شماره   
 مادام که        ،قبلی اشاره شده است           

انسانها بمنظور تامين نيازمندیهای          
زندگی خود ناچارند نيروی کار                 

 جنبش ما   ،خود را به فروش برسانند    
تحميل آنچنان شرایطی به           "برای    

قوانين و مناسبات کار در این نظام           
تالش ميکند که حداکثر آسایش و               
رفاه ممکن و مناسبترین شرایط کار        
را برای کارگران تضمين کند و                 
طبقه کارگر وکل شهروندان را از            
عواقب مخرب نظام کار مزدی هر          

کمونيسم .  چه بيشتر مصمون دارد        
کارگری در این مبارزه همچنين                
برای برقراری شرایط و موازین              
کاری تالش ميکند که ارتقاء خود              
آگاهی طبقاتی و تشکل و توان                     
مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین        

(شکل ممکن تسهيل نماید            یک ." 
 )دنيای بهتر

 

 کمونيسم کارگری در مبارزه               -٣
برای اصالحات به سازش کاری و          

آنچه ما را     .  رفرميسم سقوط نميکند    
از جریانات رفرمسيم و سازشکار           
در مبارزه برای اصالحات متمایز          

 از یک طرف تاکيدمان بر             ،ميکند
این واقعيت است که حتی بيشترین           
اصالحات هم بنيادهای کثيف نظام          
مزدبگيری را دست نخورده باقی             
خواهد گذاشت از این رو همزمان             
برای سرنگونی انقالبی رژیم                      
اسالمی و سازماندهی یک حکومت       

و از طرف    .  کارگری تالش ميکنيم   
دیگر هر نوع اصالحات و بهبودی         
را نيز در پروسه ای مبارزاتی به              
حکومت اسالمی بر اساس                             
سازماندهی مبارزه مستقيم کارگری      
و توده های مردم زحمتکش به رژیم       

  .اسالمی تحميل ميکنيم

 

 توسل به پروسه های     ، از این رو   -۴
قانونگزاری رژیم اسالمی سرمایه         
مانند مجلس اسالمی یک سياست              
تماما ارتجاعی و ضد کارگری                   

سياست ارجاع اصالحيه های     .  است
قانون کار فعلی توسط اتحادیه آزاد          
کارگران به مجلس شورای اسالمی        
یک سياست تماما راست و مطرود          

  .است

 

 مقابله با کليت قانون کار و                      -۵
تغييرات مورد نظر باید بر اساس              
سازماندهی توده ای کارگران و در         
یک پروسه مبارزاتی به رژیم                     

هرگونه .  اسالمی تحميل گردد         
توهمی در این زمينه سقوط به                
سازشکاری و مماشات با                          

 -جریانات راست و اسالمی و ملی     
. اسالمی در شرایط کنونی است          

سپردن سرنوشت این تعرض به           
کارگران به دست نمایندگان                    
اوباش اسالمی در مجلس اسالمی       

. یک سياست تماما راست است            
حتی اگر کارگران رادیکالترین           

 نميتوان  ،سياستها را هم ارائه کنند    
و نباید ذره ای اميد و توهم به                   

 ،مجلس اوباش اسالمی ایجاد کرد      
نباید ذره ای اميد داشت که خود             
یک ارگان رژیم اسالمی که عامل      
کشتار و سرکوب و زندانی کردن       
کارگران و توده های مردم                       

 به نفع کارگران       ،زحمتکش است  
تعرض رژیم    .  رایی صادر کند      

اسالمی را باید در پس یک                       
اعتراض رادیکال کارگری در هم     

باید در اعتراضی               .  شکست
رادیکال این اوباش را وادار به             

 .عقب نشينی کرد

 

 اعالم اینکه خواست ما این                -۶
اگر اصالحيه ای هست     "است که    

بر اساس این روند برود به مجلس       
شورای اسالمی و آنجا بحث و               

عمال به معنای به     ."  تصویب شود 
خلع سالح و تسليم مجامع عمومی       
کارگری در به مجلس اوباش و              

  .آدمکشان اسالمی است

 

 هرگونه توهم و یا اميد به                    -٧
سایر باندهای حکومتی در مقابله         
با تغييرات مورد نظر باند احمدی        
نژاد و یا همراهی با جریانات                 
اسالمی که مورد بی مهری این             
باند قرار گرفته اند یک سياست             
  .شکست خورده و ارتجاعی است

 

ما بار دیگر       
١٣صفحه   
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کارگران رادیکال و سوساليست           
را به سازماندهی یک تعرض و             
مقابله جدی با کليت قانون کار و             

  .تغييراتش فراميخوانيم

 

کمونيسم کارگری و تغيير قانون          
 کار

حکومت اسالمی در تدارک                     
. تعرض دیگری به کارگران است      

 ،تغيير قانون کار  !  تعرضی قانونی 
آسان تر کردن قانونی اخراج                   

 افزایش قدرت کارفرما       ،کارگران
در باالبردن شدت کار و استثمار          

 و تحميل        ،گسترده تر کارگران       
گسترده تر قرار دادهای سفيد                  
امضا و برده وار از جمله مسائل           
محوری این تهاجم جدید به                        

 .کارگران است

  

با این تهاجم حقوقی و قانونى                    
چگونه باید مقابله کرد؟ مولفه های      
عمومی شکست این تعرض و                 
سازمان دادن یک تعرض رادیکال     
و سوسياليستی کارگری کدام                   
است؟ در این راستا به چند نکته             

  .باید اشاره کرد

 

 در ماهيت و اهداف ضد                   -١
کارگری و سرمایه دارانه این                 

. تعرض کوچکترین تردیدی نيست    
رژیم اسالمی ميکوشد در پس این        
تعرض موقعيت فرودست تری را       

به .  بر طبقه کارگر تحميل کند             
دنبال تثبيت موقعيت اجتماعی ای        
است که در پس ضربات متعدد               
سرمایه و دولت اسالمی سرمایه           
بر پيکر طبقه کارگر در دوران              

قانون .  کنون بدست آورده است          
همواره بازتابی از موقعيت و                  
توازن قوای طبقاتی و اجتماعی             

رژیم .  موجود در جامعه است            
اسالمی به دنبال تحکيم این                        
موقعيت ویژه ضد کارگری در              

به دنبال عکس    .  دوره کنونی است   
گرفتن از این شرایط حقارت آور          

 .است

 

 

 در حاشيه نقد سياست اتحاديه آزاد کارگران 
  ...در باره تغييرات قانون کار

 تغييرات پيشنهادی در               -٢
قانون کار در عين حال                         
منعکس کننده سياستهای باند            
احمدی نژاد در جناح بندیهای          
کنونی حکومت اسالمی و در          
جدال با سایر باندهای حکومت       

در این    .  اوباش اسالمی است      
تغييرات تالش شده است که              
قدرت شوراهاى اسالمى و                
انجمنهای اسالمی و خانه                    
کارگر نيز تا حدودى مشروط          

این سياست در عين حال     .  گردد
دهن کجی معينی به سایر                    
جناحهای حکومتی و تضعيف        
موقعيت نيروهای آنها نيز                  

  .است

 

 قانون کار حاضر یک                -٣
قانون تماما ضد کارگری و               

این قانون  .  سرمایه دارانه است   
فاقد هرگونه مشروعيتی از               

در قانون  .  جانب کارگران است  
کاری که در آن حق ایجاد                    
تشکل مستقل کارگری برسميت    

 اعتصاب    ،نشناخته شده باشد       
کارگر جرم و ممنوع شده                   

 کارگر فاقد هر امکان و          ،باشد
اهرمی برای تعيين شرایط کار       

 چنين     ،و دستمزد خود باشد            
قانونی بدون هيچ اما و اگر و            
قيد و شرطی از جانب                            

هر .  کارگران مردود است           
تبليغی عليه این تعرض حقوقی      
و قانونى حکومت اسالمی باید        
در عين حال افشا کننده جوهر          
و ماهيت ضد کارگری قانون           

  .کار فعلی در کليت آن باشد

 

 در مقابله با این تعرض و           -۴
کل وضعيت بی حقوقی کارگر       
نقطه عزیمت کارگران                        
بهيچوجه نمی تواند و نباید                 
حفظ وضع موجود و یا                          
کوچکترین اتکایی به وضع              

هر نوع   .  قانونی موجود باشد     
تقابلی باید کليت قانون کار                 
اسالمی و مولفه های اصلی آن       

. را مورد تعرض قرار دهد               
هرگونه پذیرش مبانی حقوقی         

٢١۵شماره   
قانون کار فعلی و تالش برای مقابله        
با وضعيت موجود از این زاویه در         
عين حال تالشی ارتجاعی و ضد               

بعالوه هرگونه       .  کارگری است      
همسویی و همکاری با دستجات                
اسالمی دیگر که در راستاى تامين          
منافع ارتجاعی باندهای حکومتی            
شکل ميگيرد تماما ضد کارگری و          
از جانب کارگران رادیکال و                      

 .سوسياليست کامال مردود است

 

 اعتراض به این تعرض حقوقی         -۵
حکومت اسالمی ویژه کارگران                

. رادیکال و سوسياليست نخواهد بود     
جریانات متعددی در این زمينه فعال      

کارگران رادیکال و        .  خواهند شد   
سوسياليست باید بکوشند تا پرچمدار      
مبارزه مستقل کارگری عليه این               
تعرض و کل بی حقوقی و فرودستی       

"طبقه کارگر باشند      به کليت   "  نه. 
قانون کار و تغييرات پيشنهادی باید         

. پرچم مقابله با این وضعيت باشد             
تالش برای گرد آوردن گسترده                 
ترین نيروی مستقل کارگری در                
مقابله با وضعيت بی حقوقی                         
کارگران یک وظيفه رهبران و                  

فعالين کارگری رادیکال و                       
در این راستا      .  سوسياليست است  

باید ماهيت تالش باندهای اسالمی      
و شوراهای اسالمی و خانه                     
کارگر را نيز بی امان افشاء و نقد        

  .کرد
 

 تشکيل گسترده مجامع                   -۶
عمومی کارگری و در دستور                
قرار دادن چگونی مقابله با این              
تعرض دولت و سازمان دادن یک      
تعرض عمومی رادیکال و مستقل      
کارگری یک امر حياتی در                     

بر پرچم این   .  شرایط موجود است  
"تعرض شعارهایی از قبيل       " نه: 

"،به حقوقی کارگر    به قانون   "  نه 
"،کار سرمایه    به عدم حق       "  نه 

"،تشکل مستقل کارگری      به "  نه 
باید ...  عدم آزادی اعتصاب و             

  .حک شده باشد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری               
همه فالعين رادیکال و                                  
سوسياليست و رهبران کارگری          
را به مقابله با این تعرض حقوقی         

 . *حکومت اسالمی فراميخواند

 

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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فشاری که رژیم این روزها با                  
حربه پوسيده سرکوب در سطح             
جامعه نسبت به مردم روا می                  
دارد بيانگر بحرانيست که تمام              
پيکره سيستم جنایت سرمایه داری      

در .  اسالمى را فرا گرفته است           
شرایطی که تاثيرات تحریم های           
اقتصادى و سياست حذف                           
سوبسيدها وضعيت معيشتى طبقه        
کارگر و مردم محروم را وارد               

 ،بحران های جدی کرده است                 
حکومت اسالمى چون هميشه                 
تاریخ موجودیتش به جای پرداختن  
به راه حلی برای خروج از                        
بحران، با نسخه قدیمى و                             
ارتجاعى اش یعنى تحميل زور و         

 سعی دارد     ،فشار بيشتر بر مردم      
که اذهان را منحرف و مهار                     
کنترل سرکوبگرانه جامعه را از          

 . دست ندهد

 

واقعيت عریان اما اینست که                    
جامعه امروز ایران با یک                         
حکومت نظامی صرف اداره                  

موج لباس شخصی ها و          .  ميشود
عوامل نيروی انتظامی و گشتهای       
ارشاد برای تجاوز و تعرض به             
آزادی های فردی و اجتماعی                  
مردم تالش شبانه روزی را آغاز         

از نوع پوشش و ظاهر       !  کرده اند 
افراد گرفته تا تفتيش وحشيانه در          
روابط شخصی و خصوصى                   

 هر روز خبر جدیدی از               ،...و   
اقدامات وحشيانه رژیم منتشر                
ميشود و نگاه ها را به سمت خود           
و سوال چه باید کرد معطوف                   

 ! ميکند

 

اینها اما اجزائى از ماهيت                         
. ارتجاعى جمهوری اسالمی است     

نظامی که برای سرکوب                            
انقالبيگرى و خواست ميليونى              
تغيير سر کار آمد و تا امروز با               
اهرم سرکوب و اختناق و استثمار       

 از هيچ تالشی     ،سرپا ایستاده است  
برای کثافت کاری سياسی و چند           
صباحى دیگر در قدرت ماندن سر      

رژیمی که هم و         !  باز نمی زند     

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 

 کوروش سميعی

غمش اینست که بتواند با ایجاد        
طرحی دانشگاه ها و اماکن                
اجتماعی و تحصيلی را تماما           
مردانه زنانه کند، رژیمی که            
تفریحات اجتماعی یک جامعه        
زیر فشار را در پارک آب و              
آتش در خبرگزاری ها و صدا         

قلمداد "  گند کاری  "و سيمایش     
می کند و با شدید ترین نوع                
برخورد با مردمی که برای              
ساعتی ميخواستند در کنار هم         
تفریح کنند تا اندکی از فشاری         
که خود اینان به جامعه تحميل          
کردند رها باشند به استقبالشان        

همه چيز در این                !  ميروند
جامعه زیر سلطه اسالم تبدیل          
به جرم شده،  از آب بازی و               
گردهمائی تا لباس پوشيدن و            
تنها رفتن دختران به اماکن                

در این شرایط        ...  تفریحی و   
است که سران حکومتى در               
رسانه حاضر ميشوند و از                 

چشم اندازهای درخشان خود       "
پرده "  و پيشرفت سياسی کشور   

 ؟ !برداری می کند

 

این وضعيت بيگمان نميتواند           
. آن چنان ادامه پيدا کند                         

جمهوری اسالمی امروز در            
هراس اتفاقات خاورميانه دارد       

رویدادهاى سوریه  .  له می شود  
آنچنان وحشتى به جان و تن              
این حکومت انداخته که در                
واقع با این قسم یورش ها                     
ميخواهد عالج قبل از اتفاق               

اما هميشه خروش و                .  کند
حرکت مردم بوده که تمام                   
رشته های اینان را پنبه کرده            

مجموعه اوضاع این          !  است
پتانسيل را دارد که با هر اتفاق         
و تکانی جامعه را به مرز                   
انفجار ببرد و آنجا که این سيل         
معترض و زیر ستم قرار                    
گرفته رو به خروش و طغيان          
برود تمام این حکومت است که      
تمام خواهد شد؛ از رهبران و           
نوکرانش بگير تا مذهب و دین        
و قرآن ارتجاعيش، از احمدی        
نژاد و خامنه ای اش بگير تا              

٢١۵شماره   
 ! موسوی و خاتمی و کروبی اش

 

آنچه که امروز به نگرانى و هراس          
" انتخابات"جدى حکومت تبدیل شده     

مضحکه ای که    .  پيش رویشان است   
روزی فرصت قدرت نمایی شان              
بود تبدیل به کابوس شبانه شان شده          

وضعيت و ماهيت مضحکه         .  است
انتخابات و اینکه مهره ها و نوکران        
چگونه قرار است جا به جا شوند                
کامال مشخص است و هر کسی  با            
اندک تاملی می داند که نه تنها در              
این سيستم مرتجع اسالمى که در کل       
نظام های سرمایه داری انتخابات             
یک نمایشنامه تشریفاتی ست که                

اما آنچه که        .  مردم تماشاگر آنند       
در ایران را           "  انتخابات"مسير      

ميتواند دگرگون کند حضور مردم           
در صحنه اعتراض به کل حکومت         

هراسی که رژیم را دارد فلج         .  است
می کند ترس از فروپاشی نظام                   

دست و پا زدن های آخر را            .  است
ميتوان در برخوردهای عوامل                  
حکومتی چه ميان باندها و درون               
جناح ها و چه در اعمال فشار به                 

حتى مسئله   .  جامعه به وضوح دید       
اختالف نظر باند خامنه اى و باند              
احمدی نژاد و تالش مجلس ارتجاع         
برای استيضاح هم نتوانست تاثيرى        

 ! روی مردم داشته باشد
 

این شرایط و این اوضاع سياسی                
هيچ چشم اندازی به غير از                            

دیگر .  فروپاشی نميتواند داشته باشد    
چيزی هم از این حکومت باقی                    

. نمانده و نميتوانند فيلى هوا کنند                
اینها هرچه که در چنته داشته اند رو     
کرده اند و در صحنه ای که یک                 
سوی آن مردم قرار گرفته اند                       

جامعه ای که به سرعت به       !  عریانند
سمت مبارزه با مذهب و باورهای            
مذهبی قدم بر ميدارد و الی صفحه           
های قرآن سبزی هم نمی پيچد                      
فاصله ای تا یکسره کردن حکومت         

این باور   !  جمهوری اسالمی ندارد     
وقتی عميق می شود که بازتاب آن           
را ميتوان در پيوستن اقشار جامعه           
به حزب و سياست ساختن یک                    

 . دنياى بهتر مالحظه کرد
 

امروز موقعيت جنبش ما و حزب              
اتحاد کمونيسم کارگری بعنوان نوک     

حزب .  تيز این جنبش متفاوت است       
در حال بزرگتر شدن است و دایره           
فعاليتش در جامعه ایران سرعت               

امروز .  بيشتری به خود ميگيرد        
طبقه کارگر و اقشار محروم و               
آزادیخواه جامعه در مسيری قرار      
گرفته اند که برای رهایی از                    
اسارت جمهوری اسالمی ناچارند     

شعارها و مطالبات     .  انتخاب کنند  
مردم به سمت خط سياسی و هدف       
اجتماعى حزب در جریان است و       
حضور حزب و فعاليت هایش بر         
عليه کل این اوضاع بيش از پيش         
توانسته جامعه را به سمت خود             
معطوف و برای همبستگی در               
جهت انقالبی کارگری رهبری             

 . کند
 

این مسيریست که اگر به مرز                 
شکوفایی برسد دیگر اثری از                
جمهوری اسالمی باقی نخواهد             
گذاشت و در طليعه خود با برپایی       
سوسياليسم و کمونيسم در ایران           
به جهان فراخوان آزادی خواهد           
داد و این تمام هراسيست که                     
امروز حکومت های بورژوایی          
چون جمهوری اسالمی را فرا               

بویژه در متن بحران     .  گرفته است 
عميق اقتصادى و اعتراضات و           
تحرکات انقالبى در همه جاى                

 این هراس تنها مختص به         ،جهان
ایران و خاورميانه نيست بلکه               
اروپا و آمریکا را نيز در مرز                
تهدیدهای جدی خود قرار داده               

 . است
 

باید برای آینده و دنيای بهتری که         
لياقت و سهم هر انسان از این                  
جهان است بيوقفه کوشيد و با                  
رادیکال کردن حرکت به سمت            

 آینده را در        ،سلب وضع موجود    
آزادی و برابری و رفاه خالصه           

 .کرد
 

 ! *تا باد چنين باد



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 تشکيالت سوئد کنفرانس 
 حزب با موفقيت برگزار شد

 

 کنفرانس تشکيالت سوئد حزب اتحاد              2011 آگوست      7در تاریخ      
 آذر ماجدى و مریم کوشا      ،کمونيسم کارگری با شرکت اکثریت اعضاء     

کنفرانس .  از اعتضاى کميته خارج کشور و تعدادی مهمان برگزار شد          
با خوش آمدگویی دبير تشکيالت کریم نورى و اعالم یک دقيقه                             
سکوت بياد منصور حکمت و جانباختگان راه آزادی و سوسياليسم و                
سرود انترناسيونال آغاز شد و بدنبال انتخاب هيئت رئيسه و تصویب               

 .دستور جلسه وارد دستور کار خود شد

  

در ادامه مریم کوشا دبير کميته خارج کشور و آذر ماجدی طى                               
سخنرانيهائى در باره جایگاه حزب کمونيسم کارگری و سازماندهى                 

 و اهميت و لزوم حزبيت و سازماندهی        ،حزبى در دوره متالطم کنونى    
سپس کریم نوری گزارشى از فعاليتهای واحد           .  حزبی ادامه پيدا کرد     

سوئد به کنفرانس ارائه داد و در ادامه شرکت کنندگان پيرامون                              
 سبک کار کمونيستى و گسترش سازمان حزبى در           ، سياستها ،گزارش

سوئد و همينطور گزارشهاى تکميلى و پيشنهادات براى گسترش                        
فعاليت حزبى از جمله باال بردن توان مالى حزب نظرات خود را                         

 . مطرح کردند

 

. آخرین دستور جلسه کنفرانس انتخاب کميته کشورى سوئد بود                           
کنفرانس تصميم گرفت یک کميته سه نفره را براى هدایت فعاليتهاى                 

 سوسن  ،حزبى در سوئد انتخاب کند که طى انتخابات رفقا شهال نورى            
. علمى و کریم نورى بعنوان اعضاى کميته کشورى انتخاب شدند                       
 ،کميته کشورى در اولين جلسه خود شهال نورى را بعنوان دبير                           

 و کریم نورى را           ،سوسن علمى را مسئول ارتباطات و آکسيونها                
 . بعنوان مسئول امور مالى انتخاب کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ اوت ٩ -  ١٣٩٠ مرداد ١٨

٢١۵شماره   

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع ! کارگران
مجمع عمومى تجمع ! عمومى متکى شويد

طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و 
!مستمر توده کارگران است  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢١۵شماره    

١١صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 جلسه سياسى حزب در گوتنبرگ سوئد
 

 اوت جلسه سخنرانى و گفت و       ۶بدعوت تشکيالت سوئد حزب روز شنبه       
شنود با شرکت آذر ماجدی و سياوش دانشور از اعضاى رهبری حزب                  

 . اتحاد کمونيسم کارگری برگزار شد

 

. جلسه با خوش آمد گویی کریم نوری و سخنرانی آذر ماجدی شروع شد                 
آذر ماجدی در باره ماهيت رویدادهاى سياسى در خاورميانه و شمال                        

آذر ماجدى   .   کشورهاى اروپائى و اخيرا اسرائيل صحبت کرد                ،آفریقا
 دالئل پایه اى و     ، اهميت جهانى و تاثيرات آن     ،ضمن بررسى این تحوالت   

اساسى آنرا واکنش توده هاى کارگر و زحمتکش به بحران جهانى                               
 نقاط قوت و ملزومات          ،سرمایه دارى عنوان کرد و در باره کمبودها                

 . پيروزى آن و سياست حزب سخن گفت

 

 ، ماهيت جنگ جناح ها       ،سياوش دانشور در باره تحوالت سياسى ایران          
چرخشهاى نيروهاى اپوزیسيون اعم از راست پرو غرب و ملى اسالمى               

 حقانيت سياستهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و                    ،تا چپ رادیکال     
 و سياست حزب براى بسيج نيروى سرنگونى                 ،دورنماى این تحوالت    

جمهورى اسالمى و برپائى یک انقالب کارگرى و کمونيستى صحبت                    
 . کرد

 

در ادامه بحث گرم و صميمانه اى در سالن پيرامون سواالت متعدد شکل               
همينطور بدنبال فراخوان کمک مالى به حزب توسط آذر ماجدى              .  گرفت
جلسه با بحث و گفتگو      .   کرون کمک مالى در جلسه جمع شد         ١٠۴٠مبلغ  

براى شنيدن مشروح   .   شب ادامه یافت   ٨شرکت کنندگان و پانل تا ساعت        
 .  سخنرانيها به سایت حزب مراجعه کنيد

 

 

 واحد سوئد  –تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

  ٢٠١١ آگوست٩


