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   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 

 بحران سرمايه دارى؛
 چشم اندازها

 

. يونان کوچولو به دردسر دنياى امروز تبديل شده است              
 و نه جايگاه مستقل اقتصادى           ،از منظر اقتصاد جهانى      

 داستان يونان شبيه غده سرطانى در پيکره نظام               ،يونان
 سران موسسات    ،سران دول غربى   .  سرمايه دارى است   

 به زبان بهداشتى به عواقب              ،مالى اروپائى و جهانى        
سقوط يونان ميتواند نفس       .  سقوط يونان اشاره کرده اند        

اتحاديه اروپا و يورو را با چشم انداز فروپاشى روبرو                
مسئله اى که پيامدهاى جدى اقتصادى و سياسى فرا           .  کند

در شماره  .  يونانى و فرا اروپائى و جهانى خواهد داشت          
از "  بحران يونان و راه حلها    " همين ستون در مقاله      ٢٠٩

 : جمله اشاره کرديم

 

ديگر تنها   .  بحران در يونان هر روز حادتر ميشود                 "
قلمرو اقتصاد نيست که در آن ناامنى و بى اعتمادى                        

 ،گسترش مى يابد بلکه بى اعتبارى گسترده سياسى                       
 ،سنتى قانون "  تقدس" از کف رفتن       ،امکان سقوط دولت   

و تبديل بحران اقتصادى به يک بحران همه جانبه                            
حاد شدن بحران در      .  بالقوه است "  خطر"اجتماعى يک    

يونان چهارچوبهاى اروپائى را نيز مورد مخاطره جدى            
يونان بعنوان عضوى از اتحاديه اروپا          .  قرار داده است   

ناچار است به چهارچوب سياستهاى اين اتحاديه تمکين              
کند و اتحاديه اروپا براى نجات يورو و حتى نفس                            

 ،اتحاديه و ممانعت از گسترش بحران به ديگر کشورها             
با تشديد بحران   .  باشد"  نجات يونان "ناچار است به فکر      

تغيير .  چهارچوبها در باال و پائين بناچار بايد تغيير کند             
شرايط اقدامات همه جانبه تر و قاطع ترى را طلب                          

بورژوازى چه در يونان و چه در اروپا راهى                 .  ميکند
ظاهرا "  نجات يونان "اما پروژه   . جز تعرض بيشتر ندارد 

تبديل شده    "  دفن يونان   "به پروژه       

 

و جنبش ضد " رئال دموکراسی"
 کاپيتاليستی جهانی

 نگاهی ديگر به مقوله دموکراسی

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                  

٢صفحه   

 تشديد تبليغات جنگی 
 پيرامون حمله به تاسيسات هسته ای رژيم اسالمی

 

تزهايی پيرامون جنبش ضد  
 !" درصد٩٩"کاپيتاليستی 

)١( 

 ۶صفحه على جوادى                                                 

 

 سناريوی نظامی، جنبش های پيش رو

 قطبها ی درگير کدامند؟
 

 ٩صفحه حامد محمدى                                                  

 

 کارگران صنايع    ، کارگران فوالد ايتريک   ، کارگران خودروى مزدا    :در صفحات ديگر
 گزارشاتى از   ، کارگران شرکت پرديس  ، کارگران موج آسا ،نفت و گاز دريا ساحل

...                                                  و ، زنده باد شوراها  ،تظاهراتها و جنبش اشغال   

 يادداشت سردبير،

 : پيام حزب به

 !  درصد٩٩جنبش آنتی کاپيتاليستی 

 

 : درصد99فرياد 
 ! بايد برود سرمايه دارن اسالمی" عدالت"دولت 

 

 ١۵صفحه پدرام نوانديش                                              



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

...  است يونان در عين حال             . 
کمپلکس سياسى اتحاديه اروپا                

نهادى که قرار بود يک              .  است
سازمان اقتصادى و يک قدرت              
منطقه اى و کمابيش هم جهت با              
استاندارهاى واحد براى رقابت با        

 امروز   ،ديگر رقباى جهانى باشد      
. خطر فروپاشى تهديدش ميکند             

اتحاديه اروپا نه ميتوانند به ديگر          
کشورهاى بحران زده مرتبا پول و      
وام تزريق کند و نه وحشت                        
يونانيزه شدن اجازه ميدهد که                  
کشورهاى در حال سقوط را به               

 ".حال خود رها کنند

 

 سقوط هاى نرم

تمهيدات جهانى طى نشست هاى          
پر تنش نهايتا به يک دو راهى                 

ادامه سياست تزريق    :  رسيده است 
وام و خوراندن زهر تحت پرچم            

و يا جراحى غده        "  نجات يونان  "
. سرطانى يونان از اتحاديه اروپا         

راه حلهاى ميانى تر در قياس با              
پاپاندرو که  .  ايندو مکانى نيافته اند   

زير فشار سران سرمايه جهانى از      
يکسو و اعتراض انقالبى                           
کارگران و مردم در يونان له شده         

 ابتدا با بحث برگزارى                   ،است
اما .  رفراندوم مانور سياسى داد         

طولى نکشيد که اين مانور خودش       
. را از قلمرو سياست کنار گذاشت       

پاپاندور سقوط کرد و يا ناچار شد         
که کنار برود و يا شايد هم خودش         
را کنار کشيد که کمتر زير فشار            

 دقيقا بنا    ،اما سقوط پاپاندرو   .  باشد
 به   ،به خصلت و ديناميزم بحران        

. سقوط برلوسکونى فاسد منجر شد     
اسپانيا و  .  ايتاليا کانديد بعدى است     
اين سقوط  .  پرتقال هم در صف اند     

هاى نرم اوال تغييرى در صورت         
 ،مسئله ورشکستگى اين کشورها       

بحث وام گرفتن و قبول شرايط               
 و اعمال تشديد               ،وام دهندگان    

تهاجم به سفره خالى کارگران و             
هر ترکيب       .  محرومان ندارد      

جديدى در دولتهاى آينده ناچارند          
بين دو راهى مرگبار کنونى                     

اين سقوط هاى نرم       .  انتخاب کنند  
. مقدمه سقوط هاى سخت ترند                

 

 بحران سرمايه دارى؛
 ...چشم اندازها 

بحران اقتصادى با بحران بى          
اعتبارى و ناتوانى بورژوازى       
عجين شده و به بحران                           

 . مشروعيت تبديل شده است

 

 راه حلها و تناقضات اساسى

نسخه نجات يونان در عين حال      
نسخه نجات ايتاليا و اسپانيا و           
پرتقال و ديگر کشورهاى                   

اين ظاهرا     .  ورشکسته است    
منطقه "نسخه کنترل بحران             

و حفظ اتحاديه اروپا           "  يورو
نسخه جراحى يونان از        .  است

اتحاديه اروپا نيز موجى از                
سياستهاى ناسيوناليسم اقتصادى 
را دامن ميزند که به سهم خود          
اتحاديه اروپا و قوانين و                      
نرمهاى تاکنونى را زير سوال        

هر .  و بى اعتبار اعالم ميکند        
 عليرغم   ،کدام از اين مسيرها        

افت و خيزها و زمان                              
 روى بحران   ،خريدنهاى موقتى 

اقتصادى دنياى سرمايه دارى         
تاثيرات بالفصل و تشديد کننده       

 . دارد
 

نجات "در عين حال سياست             
. تناقضات عميقى دارد    "  يونان

اين تناقضات اقتصادى و                    
 :سياسى اند

 

اگر جهان سرمايه دارى با          -١
ساختار کنونى کار نميکرد و           
ميشد مثل سابق کشورهائى را         
بيرون سوخت و ساز اقتصاد           
جهانى و بازار جهانى قرار               

 جراحى يونان ساده ترين و  ،داد
امروز .  کوتاه ترين راه حل بود     

چنين وضعى وجود ندارد و به        
نجات "همين دليل دنيا براى             

حتى .  بسيج شده است     "  يونان
اگر وام دهندگان با اعمال فشار      

ضرر بخشودگى بخشى از      "و  
و برخى توافقات مالى        "  وامها

در مورد يونان بتوانند کماکان         
 ،وضعيت کنونى را حفظ کنند         

" يونانى"اما از آنجا که مسئله         
نيست و نسخه يونان بايد در               

٢٢٩شماره   
مورد ديگر کشورهاى ورشکسته            

 سياستهاى کنونى              ،اعمال شود      
بسرعت محدوديت و غير قابل ادامه       

 . بودن خود را برمال ميسازند
 

نجات "اتحاديه اروپا با پروژه            -٢
بدوا به نجات يورو و نجات        "  يونان

خود اتحاديه فکر ميکند و ميخواهد          
 خطر  ،با کنترل موقتى تشديد بحران     

رکودها و سقوط هاى سنگين                        
آلمان و  .  اقتصادى را عقب بياندازد     

فرانسه بعنوان قدرتهاى برتر اين              
اتحاديه و بانک مرکزى اروپا و                 

 ،ديگر موسسات مالى و پولى جهانى     
تا چه اندازه ميتوانند از اين خطر               
اجتناب کنند؟ پاسخ بسادگى اينست           
که در بهترين حالت به همان اندازه          
که تزريق هاى چند صد ميلياردى            
تاکنونى به بانکها و خريدن اوراق            

يعنى تقريبا   .  قرضه موثر بوده اند       
اگر ميشد بحران اقتصادى را        !  هيچ

 امروز   ،با اين روشها کنترل کرد           
سران سرمايه دارى شيپور سقوط            
اقتصاد جهانى را بصدا در نمى                  

 . آوردند
 

اينروزها طرح ميشود که براى          -٣
يکدوره اقتصاد کينزى و کنترل                 

 ،دولت بر سرمايه ها و عملکرد آنها       
 و البته      ،برگشت به ايجاد مقررات       

براى دفع شر از نظام سرمايه دارى        
افراد فاسد و     "به بانکداران بعنوان       

حمله کردن خودش راه حلى        "  القيد
 يعنى سرمايه     ،بزبان آدميزاد  .  است

دارى در اوج بحران دست به                       
رفرمهاى گسترده اقتصادى براى            
کنترل جامعه و کنترل بحران و                  

چيزى شبيه به     .  حتى رفع آن بزند       
حتى .  در بحران دهه سى    "  نيو ديل "

اوباما قبل از بقدرت رسيدن و در              
آغاز بحران بعضا نماينده اين خط            

ممکن است     .  مشى معرفى ميشد        
سرمايه دارى زير فشار جنبش                   
اعتراضى به عقب نشينى هائى                  
موقتى در قلمروهائى محدود تن                

 اما امکان عينى رفرم در                   ،بدهد
دوره بحران شديد اقتصادى وجود           

 حتى اگر فعال                     ،رفرم.  ندارد
اعتراضات برحق در جامعه براى          

 تنها  ،بهتر زيستن را فاکتور بگيريم      
در شرايطى ممکن است که                           
بورژوازى مقدارى شل کردن کيسه       
را با منافع آنى و آتى خود در                         

بورژوازى رفرميست   .  تناقض نبيند  
در دوره بحران مهر پالستيکى                  
اعمال سياست رياضت اقتصادى             

راست افراطى با کمى نق زدنهاى      
دمکراتيک و مقدار زيادى                       

از اين   .  عوامفريبى سياسى است     
بگذريم که شرايط سياسى و                     

با "  نيو ديل  "جهانى دهه سى و           
شرايط امروز و عمق بحران                  

 . اقتصادى تماما متفاوت است

 

بورژوازى يونان براى                 -۴
همراهى با اتحاديه اروپا و اعمال        
مداوم بسته هاى رياضت                           
اقتصادى و گرفتن هزينه آن از              

 نياز به يک ديکتاتورى                ،مردم
چه بورژوازى      .  شديدتر دارد     

يونان اين مسير را برود و چه از          
 براى  ،اتحاديه اروپا جراحى شود    

کنترل جامعه و به کار کشيدن                 
طبقه کارگر تحت شرايط يک                

 نياز به              ،ورشکستگى عميق      
دوره اى  .  ديکتاتورى شديدتر دارد  

آغاز شده است که امکان عروج           
 ،نيروهاى دست راستى فاشيست        

 ضد کمونيست                    ،ميليتاريست
افراطى در ميان بورژوازى                   

. زيادتر از هر زمانى شده است            
شايد يونان را به دوران حکومت         
سرهنگها برنگردانند اما کمتر از        

 ،اين مسئله   .  آن هم نخواهد شد          
يعنى پليسى تر شدن دمکراسى تا         
آنجا که به خصلت بحران                          

نخواهد "  يونانى" البته    ،برميگردد
 بورژوازى    ،در يک کالم      .  ماند

امروز در متن تشديد بحران                    
 در موضع ثبات     ،اقتصادى جهانى 

سياسى و تامين منافع فورى                     
 در موضع              ،اقتصادى نيست      

بحران مشروعيت و بحران بقا              
 .   قرار دارد

 

هر کدام از سياستهاى تاکنونى        -۵
و يا ترکيبى از آنها ميتواند از                  
منظر بورژوازى پاسخ بحران              
باشد مشروط به اينکه طبقه                      
کارگر و اکثريت مردم ساکت                 

اما اگر مردم       .  باشند و بپذيرند      
يونان و ايتاليا و کشورهاى ديگر          
نپذيرند چه؟ کما اينکه امروز                 
کشمکش بر عليه سياستهاى                    
سرمايه دارى به اوج رسيده و                
جنبشى جهانى عليه آن و با همين          

نخواستن .  عنوان راه افتاده است       
مردم چه فضائى را باز ميکند؟              
محدوديتهاى بورژوازى و راه              
حلهايش در چنين شرايطى                       

چيست؟ 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

جنبش اجتماعى ضد کاپيتاليستى          
چه مسيرى را بناچار بايد طى                 
کند؟ تناقضات سياسى بحران بيش      
از تناقضات اقتصادى در تشديد            
بحران جهانى سرمايه دارى و                

 .نفس بقاى بورژوازى مهم اند

 

 بحران و راه حل انقالبى

شرط اساسى فائق آمدن                                
بورژوازى به بحران سهمگين               

 تحميل سياستهاى                    ،اقتصادى
تاکنونى به طبقه کارگر و اکثريت        

اما اگر مردم      .  عظيم مردم است     
 که همه شواهد حاکى از           ،نپذيرند

 آنوقت ،آنست که بسادگى نميپذيرند 
بورژوازى نميتواند دست روى            

تشديد بحران با خود    .  دست بگذارد 
تهاجم بورژوازى را در                              
قلمروهاى مختلف با هدف کنترل         

. و اعاده وضع کنونى تشديد ميکند      
متقابال اعاده جامعه توسط                         
کارگران و مردم به صدر رانده             

جنبش "و  "  جنبش اشغال . "ميشود
تنها بارقه هائى از       "  خشمگين ها  

اعاده جامعه اند که بسرعت                      
ميتواند به جنبش کنترل کارخانه           

 به   ، به جنبش قدرت از پائين          ،ها
 و به    ،گسترش اعتصابات عمومى   

تالشهاى توده اى راديکال منجر           
جامعه کنونى با سقوط                .  شود

اقتصاد جهانى و فقر و فاقه ناشى           
اين نسل با مردم       .  از آن نميسازد    

. دهه سى از بنياد فرق دارد                       
ترديدى نبايد داشت که بسرعت و         

 وارد      ،با تشديد کشمکش ها                 
سقوط .  يکدوره انقالبى ميشويم         

 به سقوط        ، به هر معنى          ،يونان
دومينوئى سياسى و اقتصادى در          
اروپا و بويژه کشورهائى که                    
لطمات وسيع ترى از بحران ديده         

در چنين       .  اند منجر ميشود             
اوضاعى نيز دو راه حل واقعى              

اول :  در باال و پائين وجود دارد           
 دوم راه حل       ،راه حل بورژوازى    
 . کارگرى کمونيستى

 

راه حل کالسيک بورژوازى                   
 تهاجم    ،اول:  تقريبا روشن است      

 

 بحران سرمايه دارى؛
 ...چشم اندازها 

 تشديد  ،همه جانبه تر اقتصادى     
فضاى پليسى و کنترل                           

 دميدن    ،شهروندان و سرکوب     
در شيپور ناسيوناليستى و                  

 جلو انداختن                         ،فاشيستى
 و       ،جريانات دست راستى            

گسترش جنگ و ميليتاريسم              
بعنوان يک رکن تعيين تکليف         
بحران با هدف دسترسى به                
منابع و بازارها و شکلگيرى            
ائتالفهاى جديد جهانى و منطقه      

 . اى

 

 راه حل کارگرى و                       ،دوم
مقاومت در مقابل            :  انقالبى

 ،تهاجم اقتصادى و سياسى                
عبور از اصل اصالت قانون و        
دولت و چهارچوبهاى                           

 سلب            ،دمکراسى کنونى           
 ،مشروعيت از بورژوازى              

شکل دادن به قدرت و                            
 ،جنبشهاى توده اى در پائين             

راه افتادن جنبش کنترل                        
کارگرى و گسترش جنبش                 

 سازماندهى متناسب با        ،اشغال
 باز شدن افق             ،شرايط جديد    
 و به جلو رانده          ،تغيير جامعه  

 . شدن آلترناتيو سوسياليستى

 

بسيار روشن است مسير                     
جوامع کنونى بسادگى به اين            
دو روند بنيادى محدود نخواهد       

راه حلهاى بينابيتى طبقات      .  شد
باال تا هم اکنون در کنار                        
محدوديت هاى جنبش توده اى        

بدون .  نقش ايفا کرده است             
ترديد جناح هاى چپ مرکز              
بورژوازى تالش ميکنند با                
روايتى شبه عدالتخواهانه و              
يک دمکراسى کمى کش داده           

 بين دو راه حل اساسى در       ،شده
باال و پائين مانور دهند و براى        

همين .  بورژوازى وقت بخرند    
امروز در قلمرو سياسى و در          
تقابل با بى اعتبارى نظم                      

رئال "پارلمانى با پرچم                       
 و در قلمرو                     ،"دمکراسى

تعاونى ها و     "اقتصاد با پرچم       

٢٢٩شماره   
. بميدان آمده اند     "  اقتصاد اجتماعى  

رئال دمکراسى البته سيستم پارلمانى   
را نفى نميکند بلکه آنرا مشروط                 

 ،"اقتصاد اجتماعى "و بحث    .  ميکند
که ريشه اين ترم از فرانسه آمده                 
است و فى الحال در اتحاديه اروپا             
بخشى کوچک از اقتصاد و توليد               
ناخلص ملى را در کنار بخشهاى               
دولتى و خصوصى به خود                            

.  جديد نيست     ،اختصاص داده است     
اين چهارچوبى انتقادى براى                       

کردن چهره سرمايه دارى    "  انسانى"
با اتکا به قوانين عام آن و کارکرد              

در کنار اينها   .  سرمايه و بازار است    
کينزگراها و انواع جريانات                         
رفرميست طبقه حاکم ميدان مانور و      

همين امروز در رسانه     .  انتقاد دارند 
ها هر روز به بانکدار جماعت و               
وزراى خوشگذران و ولخرج مى            
توپند تا خشم واقعى مردم از سرمايه       

بى "دارى را به سمت برخى افراد           
جوهر تمام    .  منحرف کنند   "  اخالق

نقد به نئوليبراليسم و سيستم مالى و           
محدود کردن تحليل بحران به                      
جناحهائى از بورژوازى و اقشارى        

 از زير ضرب بيرون          ،از سرمايه  
بردن خود سرمايه دارى بعنوان يک      

 .نظم استثمارگر و فاسد است

 

براى کنار زدن اين موانع و بسيج             
جنبش ضد کاپيتاليستى روى يک              

 ،خط انتقادى کارگرى و مارکسيستى    
. بايد تالش فراوانى صورت بگيرد        

 عليرغم همه         ،آنچه روشن است        
 در چند دهه گذشته هيچ         ،محدوديتها

زمانى شيب زمين سياست تا اين حد        
به نفع انتقاد راديکال و ريشه اى و            
برپائى جنبشهاى گسترده و قدرتمند        

هيچ زمانى  .  براين اساس نبوده است   

 حتى در دوره هاى     ،سرمايه دارى 
 تا اين حد در ابعادى                     ،بحران

جهانى مورد انزجار و اعتراض         
. بشريت کارگر قرار نداشته است      

دنياى قرن بيستم انقالبات و                     
جنبشهاى مختلفى را تجربه کرد           
اما در هيچ دوره اى سرمايه                    
دارى با اين صراحت و با اين                 
ابعاد در کره خاکى مورد تعرض         

 . نبوده است

 

بحران سرمايه دارى تشديد ميشود     
و همراه خود بسيارى از معادالت       
پيشين و تاکنونى را برهم خواهد          

پيامدهاى سياسى و اقتصادى      .  زد
 بر صفبنديهاى جهانى و          ،بحران

منطقه اى و بازتعريف آنها                       
تاثيرات جدى و ماندگار خواهد             

بورژوازى براى نجات       .  گذاشت
 و بعبارت دقيق تر            ،نظم کنونى  

براى اعاده امتيازات سياسى و              
اقتصادى يک درصد انگل و                   

 نيازمند توحش و                        ،مفتخور
نجات .  آدمکشى گسترده تر است      

بورژوازى در گرو کوبيدن                     
 اعمال گرسنگى     ،ميلياردها انسان  

 بيحقوقى      ، فقر شديدتر           ،بيشتر
 و توحش ميليتاريستى و             ،بيشتر

نجات بشريت کارگر   .  پليسى است 
 در گرو        ،و آزادى کل جامعه           

درهم کوبيدن همه اين سياستها و          
پيشروى بسمت يک سلسله                       
قيامهاى و انقالبهاى کارگرى و            
اعاده جامعه توسط کسانى است            
که هر روز آن را سرپا نگه                      

راه حلهاى بينابينى              .  ميدارند
بحران تنها اين مسير را کشدارتر        
ميکند اما نميتواند آن را تماما                  

 . *کنترل و يا منتفى کند

 

 

سرنگون باد 
 سرمايه دارى

 
زنده باد 
!سوسياليسم  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بيست سال پيش با پايان جنگ                  
سرد و فروپاشی بلوک سرمايه              
داری دولتی که تحت نام                              
سوسياليسم حکومت می کرد،                 
بورژوازی پيروزی دموکراسی          

بسياری .  را بر جهان جشن گرفت      
از احزاب چپ غيرکارگری بر             
واگن کارناوال پيروزی                              
دموکراسی پريدند و خود را                     

 »دموکرات نوين    «دموکرات يا          
نويد دادند که دنيا از اين           .  ناميدند

پس شاد و خرم در پناه دموکراسی       
. همه گير شده زندگی خواهد کرد         

در بلوک شرق حکومت های                  
مستبد سرمايه داری دولتی با                   
حکومت های مستبد پارلمانی                 
سرمايه داری بازار آزاد جانشين          

با عروج دموکراسی در اين      .  شدند
کشورها نقش کليسا و مذهب                    

. سازمانيافته بشدت افزايش يافت         
نيروهای پليس مخفی سياسی سابق     
به گروه های مافيای جديد پيوستند       
و بر پست های باالی حکومتی               

يلتسين قهرمان        .  تکيه دادند        
جنبش .  دموکراسی نوين شد             

ناسيوناليستی تقويت شد و به جان         
دهه نود ميالدی، دهه      .  مردم افتاد 

. جنگ و کشتار ناسيوناليستی بود        
جنگ های ناسيوناليستی تحت                
پرچم دموکراسی و با دفاع از حق        
ملی و آزادی مذهب در قلب اروپا         

پاکسازی «جريان يافت و به                      
اين .   ابعادی جديد بخشيد         »قومی

کشتار و جنگ دستاورد                               
با .  دموکراسی همه گير شده بود         

افزايش فقر، تبعيض، جنگ و                 
تراژدی های انسانی، جدل بر سر        
معنای واقعی دموکراسی براه                 

دموکراسی به اولين و                 .  افتاد
آخرين کالم در ايجاد يک دنيای             

چپ .  عادالنه و سعادتمند بدل شد        
غيرکارگری نيز کامال اين                        
ايدئولوژی بورژوايی را بعنوان           

و هنوز  .  يک حقيقت مسلم پذيرفت    
نيز پس از بی آبرويی سرمايه                 
داری و شکل گيری جنبش های             
عظيم توده ای عليه نظم موجود و         

 

 و جنبش ضد کاپيتاليستی جهانی" رئال دموکراسی"
 نگاهی ديگر به مقوله دموکراسی

 

 آذر ماجدی  

کاپيتاليسم اين جريان از                       
دموکراسی واقعی بعنوان تنها        
راه دستيابی به يک دنيای                    
 .   عادالنه و سعادتمند ياد می کند

 

ما در همان بحبوحه جشن                   
پيروزی دموکراسی اعالم                

 :  کرديم
 

بهرحال دموکراسى، به اين            «
معنى اى که ميگويند امروز              
پيروز شده است، آنتى تز ظلم          
و استبداد نيست، بلکه فقط به            
معنى وجود نوعى مجلس                   
سراسرى نمايندگان بر مبناى          

و نه لزوما     (انتخابات عمومى     
اين حتما به             .  است)  آزاد

حکومت علنى ارتش و پليس            
ترجيح دارد چون حتى تظاهر         
بورژوازى به آزاد بودن جامعه     
هم از نظر سياسى و فکرى                
فرجه هايى براى طبقه کارگر         
و اقشار محروم و مدافعان                  

اما اين در   .  آزادى فراهم ميکند  
آن حد نيست که رقص و                       

. پايکوبى اى الزم داشته باشد          
مشخصات اصلى حکومتهاى         
بورژوايى در کشورهاى آسيا،       
آفريقا و آمريکاى التين که                 
ارکان اصلى آن عبارت است          
از ممنوعيت و يا محدوديت              
جدى جنبش ها و سازمانهاى            
کارگرى و سوسياليستى،                    
محدوديت آزادى بيان، فعاليت        
سياسى، تشکل و اعتراض،              
وجود دستگاههاى نظامى و              
پليسى قهار و سرکوبگر و                  
ماوراء قانون، دادگسترى گوش    
بفرمان دولت، فقدان حقوق               
سياسى و مدنى تضمين شده               
براى فرد، رواج شکنجه،                  
وجود مجازات اعدام و در يک       
کلمه بيحقوقى و دست بستگى          
شهروند در مقابل قدرت                      
دولتى، در اساس سر جاى خود      

راستش من       …  مانده است      

٢٢٩شماره   

حاضرم بپذيرم که دموکراسى                    
کاسه از آش داغ تر       …  پيروز شده    
اگر از نظر دموکراتها      .  نميتوان شد 

اوضاعى که در دنيا برقرار است             
اسمش دموکراسى است، بسيار                  
خوب، فقط معلوم ميشود که مشکل          
مردم بر سر اين دموکراسى نبوده،          
بلکه سر آزادى و برابرى بوده                    

آمار سرکوبهاى سياسى،            .  است
اعدامها، شکنجه ها، محدوديتها و            
ممنوعيت هايى که بر بخشهاى                   
مختلف مردم اعمال ميشود، تا چه            
رسد به فقر و بيخانمانى و آوارگى و      
مرگ و مير ناشى از بى غذايى و بد        
غذايى در همين چند ساله پيروزى            
دموکراسى، حکم جالبى در مورد            
دنياى تحت سيطره دموکراسى                   

(».نميدهد منصور حکمت،               
دموکراسی، تعابير و واقعيات، جلد        

 )  ٧٣ مجموعه آثار، ص ٨
 

رئال دموکراسی يا دموکراسی                   
 واقعی 

با اوجگيری جنبش توده ای عليه               
محروميت های اقتصادی فزاينده در      
دو سه سال اخير و آنچه در ماه های         

 ٪٩٩اخير به جنبش اشغال، جنبش          
و همچنين جنبش ضد کاپيتاليستی             

 مقوله رئال          ،معروف شده است         
دموکراسی يا دموکراسی واقعی               
بيک مقوله اصلی و خواست اساسی       

اين ترم   .  اين جنبش بدل شده است         
ممکن است صدای خوش آهنگی              
داشته باشد و در اذهان تاثير مثبت و        
ايده آلی بگذارد، اما وقتی سطح آنرا        
خراش ميدهيم، متوجه می شويم که         
فقط يک ترم دهان پرکن و بی معنا            

منظور از رئال             .  بيش نيست      
دموکراسی چيست؟ معانی و تعابير        
متفاوتی از اين ترم در ميان اين                  
جنبش و سخنگويان آن موجود است        
که در تحليل نهايی همه بر توهمات          

بايد اذعان    .  مشترک استوار است      
کرد که بورژوازی از نظر                            
ايدئولوژيک موفق شده است                        
دموکراسی را بعنوان يک ايده آل              

بشری در دستيابی به يک دنيای           
از اين رو        .  عادالنه قلمداد کند      

است که جنبش های اجتماعی                 
اخير برای آزادی، برابری و                  
رفاه، دموکراسی را زير سوال             
نمی برند و صرفا می کوشند آنرا         

. باز تعريف کنند و بسط دهند                  
الجرم ضروری است که توهماتی     
که اين نظرات بر آن استوار است        

قبل از هر چيز    .  باز و روشن کنيم   
بايد روشن شود که دموکراسی              

دموکراسی «.  بمعنای آزادی نيست  
تبيين طبقاتی خاص و يک درک           

مشخص از مفهوم                      -تاريخی
دموکراسی .  وسيعتر آزادی است     

مقوله ای است که بخش معينی از        
جامعه بشری در بخش معينی از          
تاريخ از مجرای آن مفهوم                        
وسيعتر آزادی را تجسم کرده                 

محصول …  دموکراسی  .…  است
. عروج سرمايه داری است                    

دموکراسی نگرش بورژوا به امر      
(».آزادی است   -٧۴همانجا، ص      

٧٣  ( 

 

اقشار و طبقات مختلف در طول           
تاريخ کوشيده اند درک و خواست       

. خود را از دموکراسی بيان کنند         
از اينرو است که صفات مختلفی          

: به دموکراسی اضافه شده است          
دموکراسی ليبرالی، دموکراسی          
خلقی، دموکراسی پارلمانی يا                
وکالتی و اکنون دموکراسی                     

اين صفات نتيجه تالش          .  واقعی
-های جنبش های مختلف سياسی        

اجتماعی در الصاق آرمان های           
خويش به اين مقوله مبهم و گنگ          

اما بايد توجه داشت که               .  است
دموکراسی و دموکراسی خواهی     «

بخودی خود در قبال ساختار                   
اجتماعی و روابط اقتصادی کور        

 بعبارت ديگر مناسبات              ».است
ملکی و طبقاتی و ساختار دولت           

نزد تمام اين      
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اقشار دموکراسی خواه فرض                
برخی حتی      .  گرفته می شود          

دموکراسی را تا مقوله دموکراسی      
از اين    .  اقتصادی کش می دهند         

ترمينولوزی منظور برقراری               
عدالت بيشتر در شرايط اقتصادی        
جامعه و توزيع عادالنه ثروت                

اين جنبش ها دست به ريشه       .  است
مناسبات ملکی و ساختار اقتصادی     

حتی چپ  .  سياسی جامعه نمی برند   
ترين و باصطالح راديکال ترين          
دموکراسی خواهان می کوشند که       
با حفظ اين ساختار عدالت بيشتری      

. را در جامعه بر قرار کنند                        
بنابراين خواست نهايی چپ ترين        
گرايش درون اين جنبش برقراری      

 »سرمايه داری دموکراتيک    «يک   
در يک کالم وجود سرمايه        .  است

داری بعنوان نظام اقتصادی در             
مقوله دموکراسی فرض گرفته می      

 .    شود

 

توهم اساسی مبنای اين دموکراسی     
. خواهی در همينجا نهفته است               

اينها بدون آنکه نظام اقتصادی پايه      
دموکراسی را مورد نقد ريشه ای         
قرار دهند، می کوشند که روبنای         
سياسی را بسط دهند و بازتعريف         

اين توهم که می توان بدون          .  کنند
دست بردن به ريشه اقتصادی و            
صرفا با آرايش و تزئين روبنا به           
خواست های پايه ای مردم محروم      
و زحمتکش رسيد يکی از                          
محدوديت های اصلی و پاشنه                 
آشيل طالبين رئال دموکراسی                 

اين توهم رفرميستی مانع          .  است
اساسی پيشروی جنبش وسيع و              
توده ای اخير برای آزادی،                       

از راست   .  برابری و رفاه است        
ترين تا چپ ترين رسانه ها و                   
ايدئولوگ های بورژوايی جنبش          
اخير را جنبش ضد کاپيتاليستی              

چرا؟ از اينرو که مردم      .  ناميده اند 
بميدان آمده اند تا دست به ريشه              

مردم خشم  .  فقر و نابرابری ببرند     
بر حق خود را متوجه آنچه آنها               

 جامعه می نامند، کرده اند؛               ٪١
بخشی که تمام قدرت اقتصادی و           
سياسی را در دست خود قبضه                

 

و جنبش ضد " رئال دموکراسی"
 ...کاپيتاليستی جهانی 

مردم عليه بازار و     .  کرده است 
. قوانين آن بميدان آمده اند                   

بورژوازی بروشنی در اين              
خشم کاناليزه شده در يک                    
جنبش توده ای، خواست پايه            
ای ضد کاپيتاليستی کارگر و            
زحمتکش و مردم محروم را            

اما .  تشخيص می دهد                   
سخنگويان اين جنبش و                        
رهبری ايدئولوژيک حاکم بر         
اين جنبش، که عمال نظرات              
چپ بورژوازی و چپ                         
غيرکارگری را بيان می کنند،        
با اشاعه مقوله توهم برانگيز            

 عمال بر اين    »رئال دموکراسی «
خواست عميق ضد کاپيتاليستی      

 .   خاک می پاشند

 

مردم در شعارهای مبتکرانه           
خود نفرت خويش را از نظم             

خواست .  موجود بيان می کنند      
های بيان شده توسط اين جنبش       
را می توان به روشنی در سه           

: خواست پايه ای خالصه کرد        
اين سه  .  آزادی، برابری و رفاه   

خواست بهيچوجه با نظام                    
سرمايه داری و روبنای سياسی     
منطبق بر آن، دموکراسی،                

بهر ميزان که      .  سنخيت ندارد  
مقوله دموکراسی را بسط دهيم       

 را    »دموکراسی اقتصادی   «و    
نيز در آن بگنجانيم، باز نمی             
توانيم به آزادی، برابری و                 
رفاه همگانی در جامعه دست           

دموکراسی همانگونه که     .  يابيم
در باال اشاره شد، با هر صفتی        
که به آن الصاق کنيم، بمعنای           

دموکراسی يک   .  آزادی نيست  
بيان محدود و بورژوايی از               

برابری، بدون     .  آزادی است    
برابری اقتصادی و اجتماعی،       
مقوله ای توخالی است و به                
برابری صرفا حقوقی محدود          

برابری اقتصادی   .  خواهد ماند  
و اجتماعی نيز در چهارچوب         
نظام طبقاتی و نابرابر سرمايه        

. داری قابل تحقق نيست                       
سرنگونی سرمايه داری،                  
اجتماعی کردن مالکيت وسايل      

٢٢٩شماره   
توليد و مبادله و لغو کار مزدی پيش         

. فرض دستيابی به اين برابری است      
سرمايه داری همچنين با رفاه                       

سود تنها   .  همگان در تناقض است       
. محرکه توليد سرمايه داری است            

سود و رقابت خشن تنها مقوالتی               
است که قانون کور بازار می                       

استثمار اساس توليد سرمايه      .  شناسد
با در نظر گرفتن اين          .  داری است  

شرايط چگونه می توان از رفاه                  
همگانی سخن گفت؟ نه تنها تئوری          
بلکه واقعيت عينی نظام سرمايه                
داری از بدو استقرار نشان داده                  
است که تحت سرمايه داری، بخش          
اعظم بشريت محکوم به زيستن در          

سرمايه داری با   .  فقر و فالکت است    
روبنای دموکراسی پارلمانی، در             
کشورهای ثروتمند تر که از يک               
سيستم رفاه نيز برخوردار است،              
حتی در شرايط شکوفايی اقتصادی         
نيز قادر نبود رفاه همگانی را تامين         
کند، چه رسد به زمان بحران                        
اقتصادی که يک بخش اليتجزای             

فقر .  توليد سرمايه داری است                
گسترده، ناامنی عميق اقتصادی،             
بيکاری و بيحقوقی وسيعی که هم             
اکنون تمام جهان را در برگرفته                 
است نمونه ای از شرايطی است که         
سرمايه داری قادر به تامين و                       

 .   تضمين آنست

 

اما بنظر می رسد که سخنگويان و            

داده های پذيرفته شده اين جنبش           
بر اين توهم استوار اند که                          
دموکراسی واقعی گنگ و مبهمی       
که اکنون طرح و طلب می شود،          
قادر است اين واقعيت های                       
اساسی و ذاتی نظام سرمايه داری       

ظاهرا می توان با       .  را ملغی کند    
کش دادن مقوله دموکراسی به               
خواست های پايه ای مردم بپا                 
خاسته رسيد و جامعه را دگرگون        

اين يک توهم تاسف بار              .  کرد
دموکراسی از هر        .  بيش نيست   

نوع آن، با فرض گرفتن                             
محدوديت هايی که نظام سرمايه          
داری ديکته می کند، منطبق                    

دموکراسی نظام سياسی         .  است
منطبق با نظام سرمايه داری                   

آزادی بمعنای گسترده کلمه     .  است
و نه بمعنای بيان محدود                              

 فقط و فقط با         ،بورژوازی از آن    
سرنگونی سرمايه داری، لغو                
مالکيت خصوصی بر وسايل                 
توليد و لغو کار مزدی، يعنی در            
يک نظام سوسياليستی قابل تحقق        

رئال «بايد بجای                      .  است
 خواستار سرنگونی        »دموکراسی

سرمايه داری و استقرار                            
اين جنبش،      .  سوسياليسم باشيم     

جنبشی ضد کاپيتاليستی است، پس     
بايد آنرا به خواست ها، شعارها و        

 . *حقايق سوسياليستی مجهز کنيم

 

 

!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/ 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هم اکنون به    "   درصد ٩٩"جنبش  
يک واقعيت مهم و تعيين کننده در         
تحوالت سياسی معاصر تبديل شده     

شهرهای بسياری در گوشه      .  است
و کنار جهان شاهد شکل گيری و           

اين .  گسترش اين جنبش هستند           
جنبش اکنون به مجرای اعتراضی      
مهم و تعيين کننده ای در جامعه              

به اين   .  معاصر تبديل شده است        
زمينه های    .  جنبش بايد پرداخت      

سياسی و اجتماعی آن را مورد               
خصلت و       .  بحث قرار داد             

. ويژگيهای آن را شناخت                           
مخاطرات و معضالت پيشا روی        
آن و شرايط پيشروی اش را                      

 .بررسی کرد

  

جنبشی "   در صد    ٩٩" جنبش     -١
اعتراض .  ضد سرمايه داری است    

اش به حاکميت سياسی و اقتصادی      
نقدی .  نظام سرمايه داری است          

و "  زمخت"صرفا به جوانب              
. سرمايه داری نيست           "  خشن"

" لجام گسيختگی      "انتقادی به             
انتقادی محدود  .  سرمايه فقط نيست  

. به سياستهای نئوليبراليستی نيست    
انتقادی به کليت سرمايه داری                

ما در اين جنبش بيش از هر       .  است
زمان ديگری شاهد انتقاد صريح و      
قاطع از نظام سرمايه داری                      

جنبشهای اجتماعی  .  موجود هستيم 
معموال با پرچم نقد وضع موجود          
خصلت خود را بيان و آشکار                  

"ميکنند نيز "   درصد  ٩٩جنبش   . 
اما در  .  از اين قاعده مستثنی نيست    

عين حال با برجستگی خاصی                
ويژگی اين خصلت سلبی و ضد             
وضع موجود خود را بيان کرده             

هرگونه کمرنگ کردن و يا       .  است
حاشيه ای کردن اين خصلت آنتی         

 خواسته  ،کاپيتاليستی جنبش تالشی  
 برای غالب کردن           ،يا ناخواسته   

گرايشی بورژوايی بر اين جنبش          
 .است

  

 

 تزهايی پيرامون 
 !" درصد٩٩"جنبش ضد کاپيتاليستی 

)١( 
 

 على جوادى

 رشد سرمايه داری داری            -٢
در چند دهه اخير و بطور                    
مشخص پس از تحوالت                      

 شتاب     ٧٠تکنولوژيک دهه          
. فوق العاده ای بخود گرفت              

سقوط بلوک شرق و خارج                
شدن بخشهای قابل مالحظه ای       
از بازار جهانی از حوزه                     
عملکرد سرمايه داری دولتی          
بلوک شرق عمال حوزه های            
گسترده و وسيعی از توليد و              
انباشت سرمايه را در حيطه             
سرمايه داری رقابتی و بازار          

جهانی شدن بيش   .  آزاد قرار داد  
 خارج شدن       ،از پيش سرمايه      

 منجر   ،بلوک شرق از تصوير      
به حاکميت شرايط و                               
مشخصات کم و بيش يکسانی          
در بخشهای مختلف جهان شده        

سرمايه داری بيش از          .  است
هر زمان قادر به يکسان سازی      
شرايط زيست و اجتماعی                  

اين .  جوامع کنونی شده است         
ويژگی متعاقبا بيش از هر                  
زمان به تضاد و مبارزه                       
طبقاتی در جوامع موجود                   
خصلت بارزتر و عريان تری         

تقابل کار و          .  بخشيده است    
سرمايه اکنون بطور برجسته          
تری از هر زمان به خصلت             
ويژه مبارزات اخير تبديل شده        

"  درصد     ٩٩"جنبش      .  است
جنبشی در متن اين تقابل                      

. طبقاتی در جوامع بشری است     
بر اين بستر شکل گرفته است          
و ناچارا مسائل ناشی از اين              

. تقابل را فورموله و بيان ميکند     
در مقابل   "   درصد  ٩٩"تقابل   

بيانی از تقابل         "   درصد    ١"
اکثريت عظيم توده کارکن عليه      

 ،اقليت استثمارگر سرمايه دار       
بيان ديگری از مبارزه کار و           

. سرمايه و مبارزه طبقاتی است    
اين جنبش تالش نکرده است            
که خصلت طبقاتی و اجتماعی        

. مبارزه خود را پرده پوشی کند     

٢٢٩شماره   

بطور ويژه و خود آگاهی از آن مايه         
 .و نيرو ميگيرد

 

جنبشی "   درصد   ٩٩" جنبش        -٣
به کشور و جامعه           .  جهانی است   

جنبشی برخاسته  .  خاصی تعلق ندارد  
در متن مناسبات طبقاتی موجود                

. جنبشی قومی و ملی نيست          .  است
هيچگونه خصلت ناسيوناليستی                 

در تمام شهرها و جوامع بر          .  ندارد
مسائل کم و بيش يکسانی انگشت               

بی جهت نيست که به               .  ميگذارد
از شمال آمريکا   .  سرعت جهانی شد  

گرفته تا بخشهايی از آسيای شرقی           
اين جنبش پر و بال خود را گسترده          

اين جنبش در گامهای اوليه           .  است
خود توانسته است مرزهای کشوری      
و تخاصمات ملی و ناسيوناليستی را       
که بورژوازی طی بيش از چند                  

جوامع و    "  ويژگی"صده به يک          
سدی در راه يکی شدن انسانها و                 
جاری شدن خصلت طبقاتی مبارزه        

 به کناری         ،آنها تبديل کرده بود            
رشد و گسترش اين جنبش در       .  براند

عين حال نشاندهنده ويژگی طبقاتی         
و غير ناسيوناليستی اين جنبش                   

اين خصلت آنتی ناسيوناليستی    .  است
يک ويژگی مهم و تعيين کننده اين             

 .جنبش است
 

جنبشی "   درصد    ٩٩" جنبش         -۴
" اقليتی"جنبش هيچ     .  مذهبی نيست  

جنبش هيچ سکت و فرقه              .  نيست
" اکثريت"جنبش     .  خاصی نيست    

اکثريت عظيم کارکن و                 .  است
بی دليل نيست که به               .  زحمتکش

سرعت توانسته است در بخشهای            
مختلف جامعه جهانی جا باز کند و            
مورد حمايت و همبستگی وسيعی            

به اين اعتبار جنبش         .  قرار بگيرد  
هيچ بودگانی که    .  هيچ بودگان است   

خود خالق تمامی محصوالت و                  
مواهب جامعه بشری هستند اما خود       
در اساس از محصوالت توليد شده           

 .محرومند

 اين جنبش تا همينجا توانسته          -۵ 
است سيمای سياسی جهان را به            

آن .  جهات بسياری تغيير دهد             
رخوت و سستی ای که بعد از                 
سقوط بلوک شرق بر فضای                   
سياسی جامعه بشری حاکم شده             

آن .   را به کناری زده است           ،بود
روحيات يخ زده و نااميد که تغيير        
را در بهترين حالت اگر ممکن               
ميديدند در گدايی از حاکمان در            

 اکنون کامال دگرگون       ،قدرت بود  
بار ديگر روشن شده        .  شده است  

است که هر درجه تغيير و                         
بهبودی تنها ميتواند حاصل                      
مبارزه ای متحدانه و متشکل و              
سياسی بر عليه وضع موجود                 

جامعه بشری امروز بطور      .  باشد
. ويژه ای به چپ چرخيده است             

حتی جرياناتی که با سقوط بلوک         
شرق به يکباره به صرافت آن                

بر .  بودند"  دگم"افتادند که             
سازش "به جای   "  مبارزه طبقاتی "

 ،بيش از حد تاکيد داشتند     "  طبقاتی
" جنجال"اکنون ميکوشند بدور از     

اين .  سياستهای جديدی اتخاذ کنند      
پيشروی ها را بايد برسميت                     

اين پيروزی و خشتی           .  شناخت
است که جنبش ما روی هم                        

بايد بر مبنای اين                  .  ميگذارد
 .پيشرويها ساخت و به جلو رفت

 

 مقايسه شرايط حاضر با                      -۶
شرايط پس از سقوط بلوک شرق         
و تهاجم مبلغان و جيره خواران            

 يک مساله       ،سرمايه داری آزاد      
در آن  .  حياتی و تعيين کننده است      

دوران بورژوازی يک تهاجم همه     
جانبه را عليه کمونيسم و                            
آزاديخواهی و برابری طلبی و              

سقوط .  کارگر در دستور قرار داد     
بلوک سرمايه داری دولتی و                   
کمونيسم بوروژائى را شکست             
کمونيسم و مبارزه طبقاتی قلمداد         

هر جک و جانور مبلغ             .  کردند
سرمايه و           

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مفنعت فردی و استثمار زبان باز کرده بود و گويا برای                 
و در هر پاسخی از      .  مسائل و معضالت جهان پاسخ دارد      

پيش حکم محکوميت و فرودستی کارگر و اکثريت توده               
اين دوران بنا به فاکتورهای       .  مردم محروم مفروض بود     

در همان زمان   .  مادی و عينی بسياری دوام زيادی نياورد       
. روشن بود که اين دوران لجام گسيختگی بسر خواهد آمد           

اما اکنون ما در دوران متفاوتی بسر                .  اينطور نيز شد     
نه تنها دوران آن گرد و خاکها پايان يافته است                  .  ميبريم

بلکه بطور مشخص و بارزی شاهد عروج و گسترش                    
" کليشه های قديمی     "جنبش هستيم که بر مبنای همان                  

مبارزه طبقاتی و مبارزه عليه استثمارگران راه خود را به          
پی آمدهای چنين شرايطی بسيار حياتی      .  جلو هموار ميکند  
بايد به لحاظ سياسی و اجتماعی يک             .  و تعيين کننده اند      

بايد ورشکستگی   .  تهاجم همه جانبه ای را سازمان داد               
بايد اعالم کرد که اين نظام          .  سياسی شان را اعالم کرد       

مسبب تمام مصائب و معضالت گريبانگير بشر امروز                
بايد .  بايد ورشکستگی شان را زبانزد همگان کرد          .  است

حرمت و ارزش و منزلت را به آنها که مستحق آن هستند              
 .در جامعه بازگرداند

  

 اين جنبش در عين حال اينکه پيشرويهای بسياری                     -٧
کرده است در عين حال راه بسياری برای پيروزی در                   

راهی بسياری سنگالخی و بسيار پر پيچ        .  مقابل خود دارد  
پيروزی بر سرمايه و دستيابی به جامعه جهانی                .  و خم  

سوسياليستی مستلزم پيروزی در سنگرهای بسياری                      
 .اين حرکت اکنون آغاز شده است! است

 

 . مصافهای آتی را بايد شناخت و برای آن آماده شد

 )ادامه دارد(

 

تزهايی پيرامون جنبش 
 ...ضد کاپيتاليستی 

٢٢٩شماره   
 

  ،در بارهاطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 

 تشديد تبليغات جنگی 
 پيرامون حمله به تاسيسات هسته ای رژيم اسالمی

 
 آمريکا و انگلستان      ،در هفته های اخير بار ديگر تبليغات جنگی پيرامون حمله نظامی نيروهای اسرائيل                

رسانه ها و مقامات دولت اسرائيل      . به تاسيسات هسته ای رژيم اسالمی شدت قابل مالحظه ای گرفته است 
روزنامه گاردين خبر از سازماندهی تيمی در          .  سخن از قريب الوقوع بودن آغاز چنين حمله ای ميکنند              

همچنين دول اصلی اروپايی و مقامات چين و روسيه نيز             .  وزارت دفاع انگستان در اين زمينه داده است         
 . در اين زمينه بطور مشخص اظهار نظر کرده اند

 

موضع حزب اتحاد کمونيسم پيرامون اين تبليغات جنگی مستقل از احتمال اين ماجراجويی تاکنون بارها                     
 :در بيانيه ها و اطالعيه های حزب اعالم شده است و در اينجا يکبار ديگر بر رئوس آن تاکيد ميکنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری هر نوع حمله نظامی به تاسيسات رژيم اسالمی را يک ماجراجويی نظامی و          
 تروريسم دولتی به رهبری آمريکا و متحدين اش و تروريسم اسالمی به                 ،گوشه ای از جنگ تروريستها     

 .  ارزيابی و محکوم ميکند،رهبری رژيم اسالمی

 

 ، با توجه به مکان و چگونگی استقرار آنها         ،حزب تاکيد ميکند که حمله به تاسياست نظامی رژيم اسالمی          
نه تنها يک فاجعه اتمی با عواقب و پی آمدهای بسيار ناگوار خواهد بود بلکه يک فاجعه بزرگ انسانی                          

 . قربانيان بالفصل چنين اقدامی توده های مردم بيگناه خواهند بود. ببار خواهد آورد

 

حزب تاکيد ميکند که تعرض نظامی به تاسياست هسته ای رژيم اسالمی و ورود جنگ تروريستها به                              
و کنترل شده محدود نخواهد شد بلکه              "  عمليات محدود نظامی    " صرفا به يک         ،تقابل نظامی مستقيم    

در چنين شرايطی عالوه بر فجايع       .  ميتواند به چاشنی يک جنگ خانمان برانداز در خاورميانه تبديل شود            
 تشديد و گسترش      ، تحرک دستجات باند سياهی و ضد جامعه            ، ما شاهد گسترش تروريسم کور        ،انسانی

رژيم اسالمی در چنين     .  سياست نفرت ناسيوناليستی و قوم پرستی و تخريب شيرازه جامعه خواهيم بود                
 با تالش برای بسيج         ،شرايطی خواهد کوشيد تا با تشديد فضای اختناق و پليسی کردن بيشتر جامعه                         

 عمال مبارزات توده های مردم سرنگونی طلب را قيچی و                  ،"ضد جنگ "باندهای حکومتی بدور پرچم        
 .وحشيانه تر سرکوب کند

 

از اين رو حزب اتحاد کمونيسم کارگری هرگونه حمله نظامی را نظر به مصائب انسانی و پی آمدهای                              
 حتی اگر از احتمال ،اين تبليغات جنگی و ماجراجويانه. ناگوار اجتماعی و سياسی آن عميقا محکوم ميکند

 بايد توسط مردم آزاديخواه و برابری طلب و انساندوست در همه جاى جهان قويا                ،بااليی برخوردار نباشد  
 . محکوم شود

 

حزب برای سرنگونی انقالبى رژيم اسالمی توسط توده های مردم کارگر و زحمتکش و براى سازماندهى                  
. شيشه عمر رژيم اسالمی در دست مردم به ستوه آمده است                  .  يک انقالب عظيم اجتماعی تالش ميکند         

سازماندهی اين جنبش و به پيروزی رساندن آن و استقرار جامعه ای آزاد و برابر و مرفه و                                                   
 . سوسياليستی هدف فوری حزب اتحاد کمونيسم کارگری است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ١٧ – ٢٠١١ نوامبر ٨

 !نه به اعدام
د                 کن ي د م ي  ،آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين جنايات را تول

عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام                 
يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                                                  

 کارل مارکس



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 !دوستان و رفقای گرامی
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری به          
شما فعالين جنبش جهانی ضد                  
سرمايه داری درود ميفرستد و               

ما .  دستتان را به گرمی ميفشارد         
خود را در کنار شما و بخشی از             
اين جنبش عظيم عليه سرمايه                  
داری ميدانيم و براى پيشروى و            
تشکل گسترده تر اين جنبش تالش       

 . ميکنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری يک     
ما .  حزب ضد سرمايه داری است      

برای سرنگونی انقالبی رژيم                 
 ،جمهوری اسالمی در ايران                   

پيروزی انقالب اجتماعی طبقه              
 و برقراری فوری جامعه        ،کارگر

ای آزاد و برابر و مرفه و انسانی           
ما معتقديم که          .  مبارزه ميکنيم    

 ، علمی        ،پيشرفتهای اقتصادی        
تکنولوژيک و مدنی تاکنونی                   
جامعه بشری شرايط و ملزومات         
مادی سازمان دادن يک جامعه               

 يک  ،آزاد و بدون استثمار و ستم         
 را       ،جامعه آزاد سوسياليستی            
 .مدتهاست که فراهم کرده است

 

ما نيز مانند شما معتقديم که نظام            
سرمايه داری مسبب و عامل بقاء         

 

 : پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به
 

 !  درصد٩٩جنبش آنتی کاپيتاليستی 
 

کليه مصائب گريبانگير انسان        
 ،فقر و محروميت  .  امروز است 

 اختناق و     ،تبعيض و نابرابری    
 جهل و خرافه    ،سرکوب سياسی 

 ،و عقب ماندگی فرهنگی                   
 نا امنی    ،بيکاری و بی مسکنی    

 ،اقتصادی و سياسی                               
محصوالت اجتناب ناپذير نظام     

و اگر    .  سرمايه داری هستند       
بخش قابل مالحظه ای از مردم      
در پيشرفته ترين کشورهای             
سرمايه داری کماکان گرسنه و      

 فاقد  ، فقيرند ، بيکارند ،محرومند
 ،امکانات پزشکی مناسب اند          
 ،از تحصيل رايگان محرومند        

مسکن مناسب ندارند؛ مقصر          
تمام اين شرايط ضد انسانی               
نظام سرمايه داری معاصر              

 .است
 

اين جنبش تا همينجا تاثيرات             
بسزايی بر تفکر و انديشه بشر        

مدافعين .  امروز داشته است        
سرمايه داری ميگفتند که                    
مبارزه طبقاتی به پايان رسيده         

. تاريخ تمام شده است          .  است
کمونيسم و کارگر و                                
آزاديخواهی و برابری طلبی           

تالش .  شکست خورده اند            
نسلهاى پى در پى برای ايجاد           
يک جامعه شايسته انسان                    

٢٢٩شماره   
شکست خورده است و استثمارگران      

اما .  برای هميشه پيروز شده اند              
جنبش جهانى ضد کاپيتاليستى بار            
ديگر شکست تعرض و تبليغات ضد      

ما .  انسانی سرمايه را محرز کرد          
نشان داديم که اين جنبش مرز نمی            

 و انسانها   ، مذهب نمی شناسد   ،شناسد
را به مليتها و مذاهب مختلف تقسيم          

بر .  و در تقابل با هم قرار نميدهد             
 ، انسان برايش انسان است           ،عکس

 ، جنسيت    ،مستقل از مکان تولد              
 و مستقل از تعلقات و       ،رنگ و نژاد  

اين جنبش تا هم اکنون اميد         .  باورها
و خوشبينى به مبارزه متحدانه توده         
های مردم کارگر و زحمتکش عليه         
نظام موجود را گسترش داده است و       
برگ درخشانی بر تاريخ مبارزه               
جهانی عليه سرمايه داری افزوده             

 . است

 

ما در عين حال دل نگران راه                       
پيشاروی اين جنبش و مصافهای               

ما می بينيم که             .  آتی آن هستيم        
گرايشات راست و ارتجاعی                        
بورژوايی ميکوشند اين جنبش را به       
بيراهه کشيده و زمينه های شکست          

تالش ميکنند    .  آن را فراهم کنند           
خصلت ضد سرمايه داری آن را               

ما معتقديم که هرگونه    .  مخدوش کنند 
تالش برای اسير کردن افق اين                  
جنبش به مبارزه ای محدود در                    
چهارچوب نظام سرمايه داری                   
تالشی برای بيراهه کشاندن اين                 

راه حل  .  مبارزه سرنوشت ساز است   
 تداوم    ،شرايط ضد انسانی کنونى          

نظام سرمايه داری يا گسترش                     
و "  دمکراسی"سيستم حقوقی               

جنبش آنتى       .  نيست"  پارلمانی"

کاپيتاليستى را بايد از گزند                       
جريانات راست و ارتجاعی                    

 . بورژوايی مصون داشت
 

نه به نظام     "ما معتقديم که شعار         
زنده باد      "و      "  سرمايه داری     

بايد پرچم اصلی اين      "  سوسياليسم
 ،آزادی"شعار       .  جنبش باشد      

بايد يک خصلت      "   رفاه  ،برابری
ما .  مشخصه اين جنبش باشد              

نه به سياست             "معتقديم که             
بايد يک  "  رياضت کشی اقتصادی  

در .  مطالبه روشن اين جنبش باشد    
يا کار يا    "عين حال مبارزه برای       

"،"بيمه بيکاری مکفی          مسکن  
"،"مناسب برای همگان            بيمه  

 و    ،"درمان رايگان و همگانی           
" تحصيل رايگان در تمام سطوح    "

بايد در زمره شعارهای مطالباتی        
 .      و عمومی اين جنبش باشد

 

يکبار ديگر دستتان را ميفشاريم و      
 درصد مردم       ٩٩برای  جنبش          

 درصد  ١کارگر و زحمتکش عليه     
اقليت استثمارگر آرزوی موفقيت       

 . و همراه آن تالش ميکنيم
 

 

 !سرمايه دارىمرگ بر 

 !زنده باد سوسياليسم
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 انقالب کمونيستى 
انقالب کمونيستى به   .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                             

بجاى توليد براى سود، توليد     .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند       .  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد              
کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى             .  براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند                

 ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن                                 
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى                          .  زندگى انسانى ميدهد  
 .از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است. برخوردار خواهد بود

شکوفايى هر فرد به    .  کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود        .  نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود            
مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول                .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است       .  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود     

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد                         .  انسانى ميگيرد 
تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود               .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست                .انسان ها 

توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى                          .  سرمايه دارى فى الحال فراهم شده اند          
 . ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و تامين آسايش همگان کامال مقدور است



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ها    جنبش تسخير ميادين و خيابان         
بهار " به تبعيت از                    در حالی   

در حال گسترش است که        "  عرب
 منطقٔه          در جهت ديگر يعنی              

خاورميانه و شمال آفريقا،                         
پروپاگاند نظامی و به ميدان                     

های به اصطالح              کشيدن جناح    
معتدل اسالم سياسی به عنوان راه        
حل سرمايه دارانه و حفظ نظم                 
موجود در منطقه، در حال صف           
بندی و تعرض همه جانبه به                     
اردوی وسيعی از جنبش آزادی             

.  در حال شکل گيری است        خواهی
 و    از حمله نظامی ناتو عليه ليبی         

روی کار آمدن النهضت در                      
انتخابات تونس و اينک پروپاگاند        

 .نظامی عليه ايران

 

پروپاگاند نظامی از سوريه به               
 :ايران

   مبارک و بن علی      سرنگونی سريع 
در مصر و تونس با هر درجه از           
دخالت غرب، نتايج خوش آيندی           
را برای غرب به بار نياورد، به             

 :يک دليل ساده

 

های فوق        با سرنگونی حکومت       
مسالٔه قدرت سياسی و کاهش                   
تالطمات طبقاتی و فعاليت                        

های مدرن اجتماعی و                    جنبش
آزاديخواه نه تنها مختومه نشد بلکه    
  قدرت سياسی بيش از هر زمانی          

برای جنبش های سياسی اجتماعی      
 بيش از       اين نکته وقتی    .باز گشت 

هر زمان حائز اهميت ميشود که           
مصر و تونس و دخالت سريع                 
غرب و آمريکا در سقوط                            

از شبه کودتای        (ديکتاتوری ها        
نظامی و به خط کردن افسران تا            
وعده وعيد دولت موقت به                         

پيش از     )  وزيران دولت سابق         
شکل گيری جنبش وسيع اجتماعی      
در غرب و آمريکا و علی                           
الخصوص اسرائيل را به عنوان           
يک اتفاق ناميمون برای                              

 آنگاه  ،بورژوازی در نظر بگيريم     

 

 سناريوی نظامی، جنبش های پيش رو
 قطبها ی درگير کدامند؟

 

 حامد محمدى

: تبعات آن برای غرب ميشود         
 شدن التحرير و            اوال، جهانی  

ثانيا به ميدان آمدن جنبش                    
های سکوالر    کارگری و جنبش   
 .در مصر و تونس

 

بنا بر اين نه دخالت نظامی و            
نه دخالت سياسی نبايد از منظر      

 و تعيين تکليف با                           زمان
حکومت سريع و چکشی باشد         
بلکه جنگ فرسايشی  به عنوان      
مهمترين رکن در سرکوب                

های اجتماعی ميتواند              جنبش
اين بحث از         .  نقش ايفأ کند       

آنجايی قابل درک ميشود که به        
رغم کشتار و سالخی مردم               
توسط دولت سوريه و مبارزه          
هر روزه عليه دولت بشار                  

 بيشتر قابل       اذهان عمومی   ،اسد
پذيرش و آمادگی برای حمله            
نظامی به سوريه است تا حمله         
نظامی به ايران با عنوان                     

اما چون سوريه   .    تهديدات اتمی 
کشوری نيست که تاب يک                
تهاجم وسيعی فرسايشی را                
داشته باشد بهترين گزينه ايران      

 .ميتواند باشد

 

هر چند حمله نظامی به سوريه        
و شرکت جمهورى اسالمى در      
اين جنگ شايد بتواند به عنوان       
راه حل ديگری مطرح گردد            

 پيش شرطش بايد قبول                 ولی
دخالت نظامی از جانب رژيم           
اسالمى ايران که خود مستلزم         
عدم تهديد حکومت از سمت             

 از            مردم به عنوان يکی               
های منطقه باشد، می        ديکتاتور

  .بود

 

الزم به ذکر است که اوال اين            
پروپاگاند قرار نيست سريعًا             
منجر به تحرکات نظامی شود،       

 جوادی    به دليل روشنی که علی    
در مصاحبه با نشريه در                      
شماره قبل بيان کرد مبنی بر             

٢٢٩شماره   

 :اين که

 

من معتقد نيستم که آمريکا و                       "
متحدين اش در چنين شرايطی                     
ميتوانند دست به چنين ماجراجويی         
بزنند و وارد چنين فازی از                            

داليل .  تخاصمات متقابل شوند             
نيروی نظامی آمريکا در        .  متعددند

حال حاضر توان لجستيکی ورود به       
يک جدال نظامی همه جانبه با رژيم        

اکثر ارزيابی های   .  اسالمی را ندارد  
نظامی و سياسی پيرامون اين                      
واقعيت به اين مساله اذعان دارند که      
هر اقدام نظامی محدودی به سرعت       
به يک جدال و جنگ همه جانبه                  

جنگی که ميتواند    .  منجر خواهد شد   
خاورميانه و گوشه هايی از جهان            

نتيجتا مخاطرات   .  را به آتش بکشد      
ورود به چنين فازی برای هر دو               
طرف و مسلما برای انسانيت بسيار        

از مختل شدن شريان نفتی             .  است
خاورميانه گرفته تا زير ضرب                  
رفتن نظامی مراکز معينی در                     
خاورميانه و اسرائيل و جنوب اروپا      
تماما مسائلی هستند که تنها گوشه             

. ای از هزينه چنين اقدامی هستند              
بعالوه غرب فاقد انسجام سياسی               

. برای ورود به چنين فازی است               
اروپا بسادگی اجازه نخواهد داد که          
ماجراجويی در اين پروسه نقش                

 ".تعيين کننده ای ايفا کند

  

در ثانی اگر هم هر زمان اين امر به         
وقوع پيوست، اوال حکومت                         
جمهورى اسالمى قرار نيست به               

 اگر هم      در ثانی .  سرعت سقوط کند   
سقوطی در کار باشد بايد در انتهای         
يک سناريوی همه جانبه اين امر به         

 .وقوع بپيوندد

 

اما نکته ی قابل اهميت ديگر در اين        
بحث اصرار اسرائيل و گرفتن رای        

اين .  کابينه برای حمله نظامی است       
فاکتوری است که بايد دليل آن را با           
جنبش وسيع نه به وضعيت حاکم در        
اسراييل و مساله فلسطين به عنوان          

کما .  يک کشور مستقل دنبال کرد      
اينکه در آغاز شروع اين جنبش           
حماس جز اولين نيروهايی بود که      
ملزومات تحميل عقب نشينی به            
اين جنبش را برای دولت نتانياهو        
با حمله نظامی به تل آويو فراهم            

 اين بار اسرائيل و غرب               .نمود
آيد در ابعاد وسيع تری            بدش نمی 

جنگ با اسالم سياسی را به                      
سناريوئی برای سرکوب جنبش           

يعنى .   تبديل کند           وسيع جهانی   
جنگ تروريست ها بر عليه                     

 . شدن الّتحرير جهانی

 

با اين حال پروپاگند نظامی اوال            
 را    همچون بختکی جامعه انسانی     

همينطور اين      .  کند      تهديد می     
پروپاگاند در انتهای پروسه ای             
بصورت جدى تر طرح خواهد             

  يعنى زمانى تعرض وسيعی       .  شد
از سمت کارگران و مردم عليه             

با اين  .  نظم موجود جريان پيدا کند    
حال در فضايی که جنگ  طبقاتی        
به دوران گاه آشکار خود آمده                 

 تهديد و پروپاگاند نظامی            ،است
همواره بايد به عنوان راه حل                  

 .سرمايه دارنه مطرح گردد

 

تهديد نظامی گرچه هم اکنون                  
 نيست اما  بنا به            حتمی و واقعی   

 تری که        تعرضات هر چه وسيع      
  های جهانی     در آتی بتواند جنبش       

 ،عليه نظم موجود به خود بگيرد          
آمادگی و تئوريز کردن                               

ها و مبانی اين حمله              چهارچوب
با اين حال   .  يابد  ای می   اهميت ويژه 

تاکيد بر اين نکته که اين ديگر و            
ها     صرفا جنگی بين تروريست           

 بلکه جنگ            ،تواند باشد           نمی
 ،تروريستها عليه بشريت است             

تمايز دوران کنونی را نشان                    
  *.خواهد داد
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 در شهر گوتنبرگ سوئد      2011 نوامبر 5روز  
 اشغال مرکز شهر           گردهمايی به فراخوان      

در اين گردهمايی بيش از            .  برگزار گرديد  
هزار نفر در ميدان گوستادو آدلف شرکت                

 . نمودند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اقدام به                         
برگزاری چادری اطالعاتی در اين ميدان               

چادر اطالعاتی حزب با پرچم های مارکس، زنده باد                                  .  نمود
سوسياليسم، پرچم حزب، زندانيان سياسی در ايران فورا بايد آزاد                      

روی ميز   .  گردند و همچنين پالکارد مرکز پيگرد تزئين شده بود                     
. اطالعاتی ادبيات حزب از جمله کتابهای منصور حکمت قرار داشت            

در اطراف ميدان گروههای ديگر از جمله احزاب و گروههای سياسی           
گروهی از جوانان به پخش مواد غذايی و     . ايران خود را سازمان دادند 

سوپ گرم نمودند و تعدادی هم به رقصيدن و آواز خواندن مشغول                      
 .  بودند

 

آنچه که از همان اول گردهايی به چشم ميخورد تالش گروه سازمانده                
از همان  .  تظاهرات برای به عقب راندن چپ ها و سوسياليست ها بود           

لحظات اول ما مخالفت خود را با اين تصميم اعالم کرديم و گفتيم که                   
 . ما خواهان دخالت فعال و وسيع در اين حرکت هستيم

 

در طول  گردهمايی  افراد مختلف  که همانجا با هم گروهای کوچکی                
. را تشکليل داده بودند روی مسائل مختلف به نوبت صحبت ميکردند               

 حقوق باالی      ،صحبت ها روی مسائلى مانند اختالس مالی بانکها                   
 و تاثيرات فشار         ،مديرعامالن بانکها، وضعيت بد اقتصادی مردم              

چادر اطالعاتی و ميز    .  دولت به موسسات خدمات اجتماعی دور ميزد       
. ما مورد استقبال قرار گرفت و مرکزی بود برای بحث و گفتگو بود                 

کريم نوری از      .  تعدادی از کتابهای منصور حکمت بفروش رسيد               
 .طرف حزب سخنرانی نمود

 

در پايان سخنرانی کريستفر لوندبری که از حزب عدالت اجتماعی                     
توانستيم "  زنده باد سوسياليسم  " ما فعالين حزب با شعار         ،صحبت کرد 

 . تعداد زيادی از جمعيت را با خود همراه کنيم
 

بدون شک طرفداران رئال دمکراسی تالش خواهند نمود که از جو                   
ضد سرمايه داری که راه افتاده است با تالش برای بی خاصيت کردن              
اين جنبش به سدی برای روند رو به رشد راديکاليسم و دخالت مستقيم              

اين وظيفه ما کمونيسم کارگری است که تالش           .  کمونيسم تبديل شوند     
کنيم بار ديگر پرچم مارکس را به پرچم واقعی اين حرکت ضد فقر                      

 .تبديل نمائيم
 

 زنده باد همبستگی کارگری 
 2011 نوامبر 6

 

 گزارشی کوتاه از  گردهمايی 
 !عليه فقر در گوتنبرگ سوئد

 

 پروين کابلی

٢٢٩شماره   

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  
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 کارگران 
 شرکت صنايع فوالد ايريتک

 ! يک ماه و نيم دستمزد معوق

 

 نفر از کارگران شرکت        300 بيش از      ،بنا به خبر دريافتى     
پانزده (صنايع فوالد ايريتک دستمزدهای نيمه دوم شهريور           

کارگران در طی   .  و مهر ماه را دريافت نکرده اند   ) روز دوم 
مدير شرکت و ديگر       "  گل رخ  "مراجعات مکرری که به         

عوامل کارفرما داشته اند جز جوابهای سرباال و تهديد                         
گل رخ در جواب کارگران معترضی که          .  چيزی نشنيده اند   

خواهان دريافت دستمزدهايشان شده اند با گستاخی گفته                     
خيالتان را راحت کنم فعال خبری از پول و دستمزد                 :  است

 ماهه دوم هم طرحی که داريم اين است اوال            6نيست، برای   
بخاطر فشارهای مالی و ناتوانی از ادامه کار بايد بارمان را            

بايد به ناچار تعدادی از کارگران را تعديل و               .  سبکتر کنيم 
عالوه براين باز هم به دليل فشارهای زياد                .  اخراج نماييم  

مالی برای شش ماهه دوم سال يعنی از اول مهر تا پايان                       
 درصد يعنی   50سال تصميم بر اين است که اگر بتوانيم فقط           
 !!نصف دستمزدهای شماها را پرداخت نماييم

 

اين چه قانون و چه مملکتی است؟       :  يکی از کارگران ميگفت   
هر چه ما کارگران می کشيم از دست همين حکومت                             

با اينکه خبر داريم          )  گلرخ(اين بابا       .  اسالمی می کشيم      
اوضاع ماليش هم بسيار خوب است دستمزدهايمان را باال                

حاال که ميگوييم ما و خانواده هايمان برای گذران و            !  کشيده
ادامه زندگی لنگ و گرفتار مانده ايم با پر رويی در جهنم را             

از يکطرف ما را تهديد به اخراج ميکند           !  به ما نشان ميدهد    
از طرف ديگر ميگويد تا پايان سال فقط نصف                                           

البته اگر اخراج نشده و بر      .  دستمزدهايتان را پرداخت ميکنم   
گل رخ و امثال او هم فرصت طلبند و هم                 !  سر کار باشيم   

محاسباتشان درست و هم خيالشان از لحاظ قانون و حمايت               
. های همه جانبه اين حکومت ضد کارگر راحت است                          

حکومت عليه کارگران قانون گذاری می کند، حکومت ما                
به زندان و   "  محارب"و  "  اغتشاش گر "کارگران را به جرم     

و در اين آشفته بازار فساد و                ،شالق و سرکوب می بندد        
همه اينها بر   .  تباهی سرمايه داران امثال گلرخ هم می دزدند        

سر سفره ای نشسته اند که از خون ما کارگران و خانواده                   
 . هايمان رنگين است

 

 نفر  300شرکت مهندسی صنايع فوالد ايريتک با بيش از                
 300کارگر قراردادی با قراردادهای يکساله و دستمزدهای          

 عصر و     30/4 تا     30/7هزار تومانی و ساعت کاری از             
 مجری راه اندازی و طراح در          ،اضافه کار اجباری تا شب      

دفتر شرکت در ميدان ونک           .  زمينه صنايع فوالد ميباشد       
 . تهران در خيابان خدامی واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ١٧ – ٢٠١١ نوامبر ٨

 

٢٢٩شماره   

 

 کارگران صنايع نفت و گاز دريا ساحل
 ! يکماه دستمزد معوق

 

 اعالم داشتيم بعلت دزديهای عوامل پاسدار               8/4/90در اطالعيه قبلی در مورخ             
 کارگران زحمتکش شرکت نفت      ،حکومت اسالمی در قرارگاه فساد مالی خاتم االنبيا         

همچنين .  و گاز دريا ساحل بعلت عدم دريافت دستمزدها از نظر مالی در مضيقه اند                 
 نفر از کارگران به لحاظ عدم امنيت شغلی و خطر هر لحظه ای                        40بدليل اخراج    

کارشکنی و خودداری عوامل کارفرما      .  اخراج و بيکاری تحت فشار روانی ميباشند        
در پرداخت دستمزدهای کارگران همچنان ادامه دارد و هم اکنون با گذشت بيش از                     

 نفر از کارگران شرکت مستقر در پروژه های           1000هفده روز از پايان ماه بيش از         
 . مختلف تا امروز دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مهر ماه را دريافت نکرده اند

 

نپرداختن بموقع دستمزدها سياست هميشگی اين                     :  يکی از کارگران ميگفت            
از اول تا پايان ماه بطور فشرده و سنگين طى ساعات                   .  پاسدارهای جنايتکار است   

بسياری از ما در کمپهای شبانه روزی در مراکز                    .طوالنی از ما کار می کشند           
زندگی در کمپ يعنی نگران خاطری و دوری و               .  احداث پروژه ها زندگی ميکنيم       

. بيخبری از خانواده، زندگی در کمپ يعنی خبری از غذا و بهداشت و آسايش نيست                  
اينجا بيشتر از    .  ما را در کمپهای فاقد امکانات و غير بهداشتی به اسارت گرفته اند                  

بعلت عدم امکانات مناسب از قبيل       .  هر جای ديگر شبيه اردوگاههای کار اجباريست        
غذا و امکانات که بايد با پول خودمان تهيه نماييم و هزينه های مسافرت و اياب و                          

عالوه بر اينها     .   بخش عمده ای از دستمزدهای ناچيز ما از دست ميرود                        ،ذهاب
ما اطالع داريم که هاشمی مدير شرکت که از          .  دستمزدهايمان را هم به موقع نميدهند     

پادوهای حکومت اسالمی است هميشه دستمزدهای ما را عمدا در حسابهای بانکی                    
. خودش نگه ميدارد، در حاليکه خانواده های ما گرسنه و محتاج نيازهای زندگی اند                 

هاشمی اين دستمزدهای ما را در حسا ب بانکيش به گرو گرفته تا از اين راه هم از                        
سود بانکی اين پولها سوء استفاده نمايد و هم بعلت اين سرمايه گذاری در بانک و از                   
طريق پرداخت رشوه به بانکداران انگل و فاسد از تسهيالت و وامهای کالن بانکی                    

 . استفاده کند

 

. کارفرما پروژه های شرکت دريا ساحل قرارگاه خاتم االنبيا سپاه پاسداران است                        
فرماندهان جنايتکار سپاه در همدستی با مديران شرکت با تحميل استثمار وحشيانه به               

شرکت دريا ساحل با     . کارگران ثروتهای نجومی و سرگيجه آوری به جيب می زنند            
 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای يکساله  سفيد امضا و يکطرفه و                1000بيش از   

 هزار تومانی در مناطق ايالم، عسلويه، خارک و گچساران مجری             330دستمزدهای  
 6 صبح تا      6ساعت کاری کارگران از        .  پروژه های لوله کشی نفت و گاز ميباشد            

دفتر مرکزی شرکت در      .  عصر بعالوه اضافه کاری اجباری در ايام تعطيل ميباشد             
 . خيابان تخت طاووس تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠ آبان ١٧ – ٢٠١١ نوامبر ٨

  نوامبر در استکهلم۵تظاهرات 
 روز ،به فراخوان شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم

 نفر در ميدان مرکزى شهر ٢۵٠ نوامبر تظاهراتى با شرکت بيش از ۵شنبه 
در اين . استکهلم در دفاع از کارگران زندانى و آزادى زندانيان سياسى برگزار شد

براى مشروح . تظاهرات نمايندگان احزاب سياسى و فعالين سياسى سخنرانى کردند
. اين خبر به سايت حزب مراجعه کنيد  
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 !اخراج کارگران کارخانه مزدا
 

 نفر از کارگران کارخانه خودرو سازی مزدا به دستور آشوری پاسدار کميته چی آدمکش                  11 در طی چندين روز گذشته تا کنون          ،بنا به خبر دريافتى   
عوامل کارفرما برای اخراج کارگران هيچ دليلی عنوان نکرده و فقط اعالم داشته                .  ديروز و مدير فعلی کارخانه مزدا از کار اخراج و بيکار شده اند               

کارگران اخراجی با وجود شکايت و پيگيری های خود متاسفانه تا امروز موفق به دريافت بخشهايی از                                 .  اند نياز کاری به اين کارگران نداريم            
 . دستمزدهای معوق خود نيز نشده اند

 

 اما حاال که به خاطر      ، خوب بود  ،تا ديروز که مفت و جانی در ازای هيچ بطور شبانه روزی برايشان کار ميکرديم               :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت    
هم عوامل کارفرما در کارخانه و هم عوامل حکومت اسالمی در           .  سودجويی و شيادی همين آقايان از کار اخراج شده ايم هيچ کس به ما جوابگو نيست                

 چه رسد به اينکه از سرمايه داران و مفتخوران بيکاره کسی به             ،هيچ کسی حتی حاضر به شنيدن حرف و خواستهای ما کارگران نيست   ... اداره کار و  
کار من و تعدادی از رفقايم که از کار اخراج شده ايم اين شده که از اول صبح  تا شب پای پياده و با جيب خالی با                                        .  فکر ما و خانواده هايمان باشد       

به هر کارخانه و هر جا و ناجايی که مراجعه           .  افکار پريشان در جاده مخصوص و قديم کرج که کارخانه های زيادی هست راه بيافتيم به دنبال کاری                    
صاحب کارخانه با دک و پز و       .  ديروز به يکی از کارخانه ها در جاده مخصوص رفتيم ظاهرا کارگر می خواستند             .  می کنيم هيچ کس پذيرای ما نيست      

آخرش هم گفت اگر شما نيروهای کاری و خوبی          .  حسابی سئوال جواب و محاکمه شديم     .  قيافه و غبغبی که داشت با کلی منت ما را به دفتر کارش برد               
آری، اخراج و بيکاری، فقر و بی پولی، محروميت و گرسنگی، بيماری و رنج شبانه روزی و هميشه ترس از                        !  بوديد که از کار اخراجتان نميکردند      

 . سرگذشت ما کارگران و خانواده هايمان در زير سايه سياه و کثيف سرمايه داران و حکومت اسالميشان است،فردايی که نيامده
 

نين با  در اطالعيه های قبلی اعالم داشتيم در کارخانه مزدا که تحت مالکيت سپاه پاسداران و تعدادی از پاسدار کميته چيهای جانی و دزد است و همچ                             
وجود شرکت انگل پيمانکاری راد مردان صنعت، کارگران در اين مرکز بزرگ صنعتی در شرايط بردگی مطلق و تحت انواع فشارهای روحی و                                 

 هزار تومان   120 ماه   3چندين ماه است که کمک هزينه خواروبار که هر              .  روانی و کاری در شرايط ارعاب سربازخانه ای بشدت استثمار ميشوند              
 هزار تومان از دستمزد هر کارگر را با گستاخی باال ميکشد و                      150 تا    120شرکت راد مردان صنعت ماهيانه از           .  پرداخت ميشد قطع شده است       

 . ماهه تقليل داده اند6 تا 3قراردادهای کاری را در بخشهايی از يکسال به قراردادهای 
 

استثمار شديد و بيحقوقی کارگران در جو پادگانی فشار و ارعاب و تحقير و فساد و دزدی توسط سرمايه داران و از طرف ديگر افزايش فقر و                                               
از همين رو آشوری و ديگر       .  محروميتی که حکومت اسالمی به خانواده های کارگران تحميل داشته اند فضا را بسيار ملهتب و انفجاری نموده است                        

 با تشديد هرچه بيشتر فشارها و همچنين اخراجها برای زهر             ،کارچاق کنهای دم دستش که از احتمال هر گونه اعتراض کارگری به وحشت افتاده اند                 
. دچشم گرفتن از کارگران با دستپاچگی و تقال ميخواهند دست پيش انداخته تا شايد از اين طريق از خطر اعتراض و مبارزات کارگری در امان باشن                              

 .اما همه اين جانوران انگل بايد بدانند که طوفان اعتراض کارگری و انقالب در راه است
 

 برچيدن بساط شرکت انگل پيمانکاری راد مردان صنعت، استخدام رسمی و امنيت شغلی، بيمه                ،لغو کار پيمانکاری و قراردادهای موقت و سفيد امضا        
 و حق تشکل و اعتصاب از جمله            ، ساعته کاری در هفته، افزايش فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزينه های زندگی                       6 روز    5بيکاری مکفی،    

 . خواستهای اساسی و فوری کارگران مزدا است
 

 هزار  330 ماهه و دستمزدهای     9 و   6 و   3 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای       2000کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قديم کرج با بيش از              
چهل .   سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا ميباشد          ، ساعته شبانه روزی کار     8 ساعته و قسمت رنگ با سه شيفت           12 شيفت کاری    2تومانی و   

محسن رضايی،  .  درصد کارخانه در مالکيت سپاه پاسداران و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش و جنايتکار حکومت اسالمی است                          
 . پاسدار چاقوکش و شکنجه گر و قاتل ديروز و از سرکردگان حکومت جهل و جنايت اسالمی يکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا ميباشد
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” خطر“ بدون ، بدون اميد سوسياليسم،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
! به چه منجالبى تبديل ميشود،سوسياليسم  

 منصور حکمت
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 کارگران شرکت موج آسا
 !مبالغ اضافه کاری مهر ماه معوق

 

 تا روز شنبه چهاردهم آبان             ،بنا به خبر دريافتى       
ماه، هنوز خبری از پرداخت مبالغ اضافه کاری                

قانع مدير    .  مربوط به مهر ماه کارگران نيست                
شرکت با وعده های دروغ امروز و فردا همچنان             
از پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران طفره                    

کارگران که خانواده هايشان بعلت گرانی و        .  ميرود
تورم و دستمزدهای ناچيز و هميشه معوق در فقر              

 خواستار پرداخت      ،و محروميت گرفتار آمده اند          
اما قانع چند   .  فوری و افزايش دستمزدهايشان هستند    

: روز پيش به تعدادی از کارگران گفته است                         
بفرماييد، اگر جايی بهتر از اينجا سراغ داريد                       

 نفر  50ميخواهيد همين االن با يک سوت        !  بفرماييد
کارگر بيکار را که پشت در اين شرکت نشسته اند             
به اينجا بکشم و حاضرند با نصف همين                                   

 دستمزدهای شما هم کار کنند؟ 

 

اين جواب سرمايه دار بيکاره و مفتخور به                             
کارگران شرافتمندی است که کار کرده اند، زحمت        
کشيده اند و حاال که خانواده هايشان در جهنم فقر و            
گرانی و گرسنگی و محروميت جمهوری اسالمی           
گرفتار آمده اند و حاال اندک دستمزدهای ناچيز و              

قانع .  چندين برابر زير خط  فقرشان را ميخواهند            
بعلت :   راست ميگويد      ،چندان هم بيراه نميگويد         

 بعلت فساد مالی و دزدی و        ،بحران و فلج اقتصادی   
بعلت ورشکستگی بسياری از مراکز صنعتی ريز           

 بيکاری بيداد ميکند و نيروی کار ارزان         ،و درشت 
و خاموش به وفور برای سودجويی و استثمار                     
بيشتر و وحشيانه تر در دسترس حضرات سرمايه           

اين بهشتی است برای سرمايه          .  دار موجود است    
داران و اين جهنمی است که حکومت وحوش                       
اسالمی از طريق اعمال فقر و سرکوب بر عليه ما            

بايد با  .  کارگران و خانواده هايمان به پا داشته اند            
اعتراض، با اتحاد و با قدرت اعتصابات سراسری          
بر سودجويی اين حکومت و سرمايه داران افسار             

بايد بساط اين جانيان دزد و بيکاره را يکبار                .  زد
 .برای هميشه برچيد

 

شرکت پيمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش       
 نفر کارگر قراردادی    25 تهران با بيش از      5منطقه  

با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه با سوابق                     
 هزار   300 سال و دستمزدهای            10 تا      2کاری   

 عصر با    5 صبح تا      8تومانی و ساعت کاری از          
اضافه کاری اجباری حتی در تعطيالت ارايه دهنده        

 . تهران ميباشد5خدمات مخابراتی در منطقه 
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 کارگران شرکت پرديس هميشه سبز
 !اخراج و يکماه دستمزد معوق

 

 نفر از کارگران شرکت پيمانکاری پرديس هميشه            4 در چند روز اخير        ،بنا به خبر دريافتى    
سبز مستقر در پارک جنگلی چيتگر به جرم اعتراض عليه دزدی کيانی مدير شرکت از کار                     

. اين کارگران اخراجی هنوز دستمزدهای مهر ماه را نيز دريافت ننموده اند                 .  اخراج شده اند   
منبعد پولی بعنوان اضافه کاری به شما پرداخت نخواهد            :  اخيرا کيانی به کارگران گفته است       

شد اما با اينحال عالوه بر ساعت کار عادی روزانه بايستی طی روال کاری قبل روزی                                 
ضد اين اقدام   !  بدون پرداخت هيچگونه دستمزدی؟    .  چندين ساعت هم اضافه کاری انجام دهيد        

کيانی با اعتراض و مخالفت کارگران روبرو شده است و حاال اين سرمايه دار فاسد                  کارگرى  
و نو کيسه به خشم آمده و با نشان دادن چنگ و دندان و تهديد و اخراج کارگران به دنبال                                 

البته جناب کيانی و امثال ايشان به تنهايی در            .  تامين منافع و مقاصد سودجويانه خودش است        
همه سرمايه داران طفيلی و بيکاره در ارتکاب دزدی و جنايت           .  مقابل کارگران تشريف ندارند   

عالوه بر  .  عليه کارگران پشتشان به حکومت ميرغضب های حکومت اهللا و اسالم گرم است                 
 نفر از کارگران فعال شاغل نيز دستمزدها و مبالغ اضافه                      26 بيش از       ،کارگران اخراجی  

 .کاری مربوط به مهر ماه را دريافت نکرده اند

 

نه .   سال سابقه کاری که دارم از کار اخراج شده ام               7با  :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت      
 با  ،تنها ريالی بابت حق و حقوق و سابقه کاری و بيمه و هيچ چيزی به دستم نرسيده است                             

 هنوز دستمزدهای مهر ماه را هم نداده و با ما  تسويه هم               ،اينکه از کار هم اخراجمان کرده اند      
 140 هزار تومان و مبلغ اضافه کاری ماهيانه حدود              300دستمزد ماهيانه ما ماهی       .  نميکنند

 هزار  140اين کيانی ميگويد ماهی        .   هزار تومان   440هزار تومان که جمعا ميشود حدود            
اين يعنی  !  تومان بابت اضافه کاری را نميدهم تازه بايد همان کار اضافی را هم انجا م دهيم                       

 يعنی مفتخوری و سگ خوری امثال کيانی در سايه حکومت آخوندهای دزد و                                ،بيگاری
 .ميلياردر

 

 4که فعال    ( نفر کارگر قراردادی       30شرکت انگل پيمانکاری پرديس هميشه سبز با بيش از               
 هزار تومانی و ساعت کاری        300با قراردادهای يکساله و دستمزدهای        )  نفر اخراج شده اند    

 مجری طرح و نگهداری پارک       ، صبح تا آخر شب و کار اجباری در همه ايام تعطيالت              6از  
الزم به ياد آوريست تعدادی از کارگران به         .  جنگلی چيتگر واقع در اتوبان تهران کرج ميباشد        

همراه خانواده هايشان که يا شهروندان افغانی هستند و يا از شهرستانهای دور برای کار به                        
تهران آمده اند در اتاقکهايی مخروبه و فاقد امکانات بهداشتی و الزم در فضايی ناامن در                             

 .گوشه و کنار پارک جنگلی چيتگر گذران زندگی ميکنند
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! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
 

! در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى شويد! کارگران
مجمع عمومى تجمع طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و 

!مستمر توده کارگران است  
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 !جنبش اشغال گوتنبرگ
  

 اولين آکسيون اعترض جنبش اشغال گوتنبرگ          2011 اکتبر    15روز  
اين جنبش که الهام گرفته از            .  در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد           

جنبش اشغال وال استريت و جنبشهای مشابه در اسپانيا، يونان، ايتاليا              
در اعتراض به     "   در صد هستيم      99ما   "و انگليس ميباشد با پرچم           

اين .  وضع موجود مرکز پاساژ نوردستان را به اشغال خود در آورد                
اقدام الهام بخش اقداماتی مشابه در چند شهر ديگر سوئد شد و قرار                      

 نوامبر وارد فاز و اقدامات بعدی        5است با يک تجمع بزرگ در روز         
اشغال نوردستان جرقه ای بود برای شروع اقدامات مشابه           .  خود شود 

در اعتراض به طرح رياضت کشی اقتصادی و ايجاد مقاومتهای جدی           
با ضميه کردن چند عکس بخشی از                .  عليه قطع خدمات اجتماعی       

فعاليتهای اعضاء حزب اتحاد کمونيسم کارگری را در اختيار                                
 .  خوانندگان نشريه قرار خواهم داد

 

 2011نوامبر  2 ،نگين خاتمی 
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: هلند  

 عکسهائى از تظاهرات ضد سرمايه دارى 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اين دولت، دولت عدالت است و          "
تا روزى آه من باشم روى عدالت        

 !"ام ايستاده
 

اين سخنان احمدی نژاد است که            
در استان چهار محال و بختياری،        
از همان باالی سکوی عدالت                  

. انوشيروانی اش ابراز کرده است      
براستی اين سرزمين از اين نمونه       

. عادل ها چه ها که نديده است                 
اکنون برای باال رفتن از اين                     
سکويی که احمدی نژاد از فراز             
آن روی به مردمی که فقر و                      
گرسنگی امان شان را بريده است،      
اعالم می دارد که تا روزی که                

چه !  باشد بر بام آن ايستاده است          
جنايت ها و قتل و کشتاری برای            
باال رفتن از آن و پايين نيامدن                  
براه نيانداخته و چه عدالت ها که           

 . بر پا نکرده اند 

 

عادالنه سفره ميليونها نفر را خالی      
می کنند، عادالنه از پرداخت                   
ماهها دستمزد ناچيز کارگران سر       
باز می زنند تا که عادالنه شاهد              

. بر مرگ و گرسنگی آنان باشند           
عادالنه شالق می زنند، عادالنه            
اعدام ميکنند و بر فرق زنان                     
سنگ می کوبند تا آنان پای از گليم 

 

 : درصد99فرياد 
 ! بايد برود سرمايه دارن اسالمی" عدالت"دولت 

 

 پدرام نوانديش  

و چه   .  عدالت، بيرون نگذارند    
عدالت ها که هم احمدی نژاد             
خود يک تنه با کمک ديگر                 
اوباش و ارزال جمع شده در             
رژيم، قادر به اجرای تمام و              
کمال آن خواهد بود و با شليک        
آخرين بر قلب صدها اعدامی           

.  اين را به اثبات رسانده است           
نشان داده است که از ابتدا بر            

" نه رفيع  "فراز چنين سکوی        
 نه تنها او بلکه تمام               ،عدالتی

عناصر رژيم ايستاده و برای           
تداوم عدالتشان حاضر به                   
ارتکاب هر جنايتی بوده و                  

 . هستند

 

بشار اسد به فرموده مفتی اعظم   
سوريه، چشم پزشکی تحصيل        

اما عشق عدالت       .  کرده است   
گستری چنان در او ريشه                   
دوانيده است که وی نيز حاضر      

رژيم "به فرود از سکوی آن             
آخرين .  نيست"   جنايت کار   

آمار جان باختگان در سوريه           
 نفر از سوی سازمان             3500

تانکها .  ملل اعالم گرديده است     
و نفربرهای زرهی در خيابان        
های حمص و ديگر شهرهای          
سوريه، عدالتی را رقم می                 
زنند که احمدی نژاد ذوق زده          
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در چهار محال بختياری، نويد ادامه       
همچنان که اشاره      .  آن را می دهد       

شد، رژيم اسالمی سراسر از افراد          
عادلی همچون خامنه ای و احمدی           
نژاد تشکيل يافته است که به  فرمان         
خامنه ای، عدالت ويژه شان را اجرا       

 .  ميکنند
 

 مثل هر عبارت و واژه قابل        ،عدالت
 در دست       ،احترام در تاريخ بشر          

سرمايه داران و اوباش اسالمى بى          
آنها بايد بر طبل             .  معنى ميشود    

آدمکشى و استثمار بکوبند که هر              
آنها .  عدالتى را ابتدا دفن کرده است       

حتى ميان طيف آدمکشان هم عدالت       
عده اى نوکر و گوش به               .  ندارند

فرمان اند و يکى دو تا آقا و امام و               
عدالت بورژوائى وارونه و           .  شاه

حافظ منافع عده ای قليل از افراد                
اما عدالت کارگرى        .  جامعه است   

عليه هر نوع از اين ادعاهاى                        
عدالت واقعى را    .  عوامفريبانه است 

 جنبش ضد کاپيتاليستى    ،طبقه کارگر 
 درصد     99که امروز خود را                   

 ميتواند متحقق کند چون                 ،مينامد
يعنی اين که   .  ٪ است 1عليه بيعدالتى   

 درصد مردم، عليه آن يک                     99
درصد که همه چيز را به تملک                  
خود درآورده و با زندان و پليس و            

 ،سرکوب و قانون از آن دفاع ميکند        
 . هستند

اما ديگر ترهات امثال احمدى                
نژاد و آخوندها مردم را هم نمى            

آنها ميدانند کارشان تمام        .  خنداند
بهتر است بجاى اين                  .  است

فرمايشات جل و پالس شان را               
جمع کنند چون وقتى مردم                        
سرشان ريختند ديگر سوراخ                 

دوره برهم  .  موش هم گير نمى آيد     
زدن اين عدالت وارونه فرا رسيده      

اين مجريان فقر و اختناق و      .  است
اسالم و عدالت ارتجاعى شان را          

 .  بايد به زير کشيد

 

کارگران کمونيست و مردم                     
 99آزاديخواه و برابری طلب،              

درصد توده های مردم که به                    
خيابانها در سراسر جهان آمده               
اند، خواهان بر چيدن بساط نظام          

 . سرمايه داری هستند

 

عدالت واقعی همانا به زير کشيدن      
تمام و کمال جمهوری وحشی                 

 نفی نظام مبتنی بر                     ،اسالمی
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد       

 و برقراری نظام        ،و کار مزدی     
 *. سوسياليستى در ايران است

 !اطالعيه
را بهم " همه دنيا را  تسخير کنيم"ما جمعی از انسانهای آزاديخواه و برابری طلب و آنتی کاپيتاليست گروهی در فيسبوک باز کرديم که تصويِر جهانی 

  لطفا در گروه عضو شويد و صفحه را بدوستانتان معرفی کنيد. اتصال دهيم

 

 .ما را در اين امر ياری کنيد.   ساعته و از سراسر جهان، روی صفه بگذاريم24تالش ما اين است که لينک های خبری، عکس و ويدئو را بطور 

 

http://www.facebook.com/groups/291045797579943/ 

 
This anti capitalist group try to connect all people and groups which struggle to achieve freedom and 

equality .OCCUPY WORLD'S ALL STREETS is for uploading videos, pictures and news about occupy 
movements .join this group and help us to show the world how big our movement is. 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢٢٩شماره    

٣صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 زنده باد شوراها
 

 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد
 مصوب دفتر سياسى حزب

 

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

بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها،                         
 . در سراسر جامعه است

 

 ،اين ارگانها ابزار متحد شدن        .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                                  -٢
. سازماندهى مبارزه انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                           

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

 

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده        .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                -٣
 .های مردم است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست         ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران     .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند             -۴
شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را                   .   کنترل کارگرى را تسهيل ميکند     

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

 

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات            .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است              -۵
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى            .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است                   ،مبارزاتى در آن   

 .  اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣


