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 اروپا 
 از روزنه انتخابات

 
انتخابات در سيستم هاى مبتنى بر دمکراسى نيابتى                        
چيزى جز دست بدست شدن قدرت بين احزاب طبقه                      

در   ،کسانى که حق راى دارند         ،شهروندان.  حاکم نيست 
بهترین حالت نارضایتى و خسته شدنشان از این یا آن                   
حزب بورژوائى را با چرخش مقطعى به سوى حزب                   

مردم نه تاثيرى واقعى در سرنوشت       .  رقيب نشان ميدهند  
انتخابات و تعيين سياستهاى آینده دولتها دارند و نه دولتها          
و مجالس بسيار دمکرات نظر شهروندان را راجع به                   

انتخابات .  تصميمات اليت سياسى بورژوازى مى پرسند         
در شرایط عادى کارنوالى است که براى دوره اى                          
محدود رنگ و بوى فضاى عمومى و رسانه ها را تغيير             

فرداى انتخابات همه چيز عادى ميشود و وعده               .  ميدهد
 . هاى ارزان دوره انتخاباتى گوشه اى گم و گور ميشوند

 
و انتخابات محلى     ،یونان  ،انتخابات هاى اخير در فرانسه     

. در ایتاليا در شرایط تماما متفاوتى برگزار شدند                             
شرایطى که بحران اقتصادى جهان سرمایه دارى                           
چهارچوبهاى قدیمى تر را بى اعتبار و یا دستکم در هاله            

این انتخابات ها اگر چه از         .  اى از ابهام فرو برده است        
نظر تقویمى تکرار سيکليک انتخاباتهاى سيستم                               
دمکراسى اند اما در دنياى واقعى روزنه اى بودند که                   
تناقضات بنيادى جوامع امروز را در سطح معينى روى             

و فردا    ،بویژه در فرانسه و یونان و ایتاليا      .  صحنه آوردند 
یک .  نسيم جدیدى وزیدن گرفت          ،در کشورهاى دیگر     

چرخش به چپ آشکار اجتماعى عليه سياستهاى دست                 
راستى البته همراه با تناقضات تاکنونى اش به صحنه                   

انتخابات دریچه اى بود که بطور سلبى بى اعتبارى           .  آمد
سياستهائى و هموار کردن راه رفتن         
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 توان قدرت سياسی را گرفت؟ چرا می
 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد

 

 ١٣صفحه حامد محمدى                                                    

 اعتراضات کارگران در پااليشگاه نفت اصفهان 

هزينه از جان کارگران براى انتخابات ،پااليشگاه بندر عباس   

 اعتصاب در اول مه در ماشين سازى اراک 

انفجار در پااليشگاه هاى گاز پارس جنوبى در اول مه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

بسوى سياستهائى دیگر کوبيده               
راهى که انتهاى آن را                  .  شود

ضرورتا سکانداران مجالس و               
کاخهاى ریاست جمهورى و                    

. تناسب قواى کنونى ترسيم نميکند      
کل این ماجرا مقدمه اى بر دوران        
جدیدى از کشمکش سياسى و                   
طبقاتى است که سرنوشت کل                 
جامعه را بشمول کابينه ها و                     
احزاب تازه بقدرت پرتاب شده               

روندى که خلق          .  تعيين ميکند    
زمينه هاى اجتماعى      ،الساعه نبود 

نبردهاى قدیمى ترى را              ،داشت
و برآیند آن      ،پشت سر گذاشته بود    

 . از دریچه انتخابات رخ نمود
 

بعنوان ترسيم تمایز این انتخاباتها        
با مراسمهاى مشابه پيشين باید                
عنوان کرد که اینبار برخالف                 
دوره هاى قبل مردم در سطح                  
وسيعى در انتخابات شرکت                     

در همان یونانى که سال           .  کردند
خائن ها در پالمان    "گذشته ميگفتند   

نشسته اند و عليه ما قانون                           
و تالش داشتند      "  تصویب ميکنند  

پارلمان و مراکز دولتى را تسخير        
در همان اسپانيائى که مردم         ،کنند

انتخاب بين چپ و راست     "ميگفتند  
 ،"انتخاب بين طاعون و وباست           

در همان فرانسه اى که نرخ                      
شرکت کنندگان در انتخابات و               
روى آورى به طيف چپ وسيعتر         

در همان    ،از دو دهه گذشته است       
ایتاليا که جوک مردم برلوسکونى        
و مافياى دولتى و رسانه اى شده            

اشتباه است اگر فکر کنيم                  ،بود
یکباره نور معرفت دمکراسى و           

. انتخابات در دل مردم تابيده است       
این دمکراسى نيست که                  ،خير

اعتبارى بيش از گذشته یافته است       
 ،بلکه تشدید بحران اقتصادى                  

ورشکستگى سياستهاى جناح هاى      
و در      ،چپ و راست بورژوازى       

عين حال فقدان یک آلترناتيو                    
قدرتمند و سوسياليستى است که به       

 

 اروپا 
 ...از روزنه انتخابات 

راى سلبى و شرکت وسيع در          
. انتخابات ميدان داده است                 

انتخابات روزنه اى بود که                
کارگران و شهروندان تالش            
کردند تا مهر کشمکشهاى پایه         
اى تر را به روند سياسى                      

 .  بکوبند
 

نه به سياستهاى رياضت                   
 اقتصادى

در فرانسه و یونان و ایتاليا                 
انتخابات صحنه اى شد که                  
مردم به سياستهاى ریاضت              

" نه"این   .  اقتصادى نه بگویند    
البته جدید نبود و سابقه اى از            
کشمکش و نبرد خيابانى و                  
اعتصابات و اعتراضات                    
گسترده رادیکال در سالهاى             

آنچه جدید بود        .  گذشته دارد   
در اردوى    "  نه"انعکاس این       

بورژوازى و تبدیل شدن آن به        
یک قلمرو تبليغاتى در                          

اما وقتى         .  انتخابات بود        
نيروهاى طبقه حاکم و                           
اپوزیسيون بورژوائى خود               
راسا پرچمدار سياستهائى                  
ميشوند که عمدتا قبلتر مجرى         

دیگر مسئله فرق            ،آن بودند   
صحنه نبرد جدیدى باز      .  ميکند

شده است که فرجام آن کشورى      
نيست بلکه اروپائى و چه بسا           
جهانى است و به سهم خود                 
بحران سياسى و اقتصادى را           

این روند    .  تشدید خواهد کرد      
محصوالت جدیدى ببار مى              
آورد و نيروهاى سياسى                      
جدیدى در صحنه سياست قد             

آرایشهاى جدیدى   .  علم ميکنند  
را در صفوف باال و پائين                   
موجب ميشود و کشمکش                   
طبقاتى اشکال عریان ترى                

به "  نه"اهميت   .  خواهد گرفت  
سياستهاى ریاضت اقتصادى          
در این انتخاباتها بحرانى است        
که ایجاد کرده است و همه را            

٢۵۴شماره   
 . به تکاپو انداخته است

 
 يونان

در یونان احزاب اصلى و سنتى                  
راست و سوسيال دمکرات و                        
جریانات طرفدار سياستهاى اعمال         
ریاضت اقتصادى دچار سقوط آزاد        

متقابال هر نيروى سياسى که        .  شدند
خواهان پایان دادن به این سياستها            
بود راى بخشى از شهروندان را                

از نيروهاى فاشيست و               .  گرفت
ناسيوناليست مرکز تا نيروهاى                  
حزب کمونيست پرو سوویت سابق         
و جبهه چپ رادیکال رشد جهشى             

انتخابات یونان دولت جدیدى    .  داشتند
را سر کار نياورد بلکه بحران دولت  

بحرانى که قبل از        .  را تشدید کرد     
اینکه در یونان حل و فصل شود در          
کرویدورهاى اتحادیه اروپا و                     

. کانونهاى جهانى مورد توجه است        
بحرانى که یکبار دیگر خطر                       
فروپاشى اتحادیه اروپا و پول واحد         

. یورو را به سوال اصلى تبدیل کرد        
بحرانى که دو راهى تبعيت از                     
سياستهاى ریاضت اقتصادى اروپا         
یا جهتگيرى ناسيوناليسم اقتصادى و      
جدا کردن سفره ها را مقابل                           
نيروهائى گذاشت که به جلو صحنه         

 . سياست پرتاب شده اند
 

یونان کوچولو بار دیگر به معضلى         
گسترش .  جهانى تبدیل شده است           

چپگرائى و اعتراضات رادیکال              
کارگرى و سياست کنترل کارگرى         
ميرود تا صحنه سياست را تماما                

اما پيروزى این اردو        .  عوض کند  
در گرو پاسخ دادن به سواالت                     

رویدادهاى .  بنيادى ترى است             
فرانسه تنها و صرفا ميتواند بعنوان         
یک نقطه مساعد براى یونان عمل           

. کند اما نميتواند یونان را نجات دهد       
اگر طبقه کارگر یونان از نظر                    
اقتصادى به سياست کمتر کردن                
فشار اقتصادى و پرداخت بدهى ها          

و از نظر سياسى               ،رضایت دهد   
حول ناسيوناليسمى بسيج شود که              
فاصله اى از حزب فاشيستى آن                  

که بنظر ميرسد این تنها راه              ،دارد
ميانى و نقطه سازش جناح ها برسر        

شاید براى      ،معضالت کنونى است     
دوره اى کوتاه تعادل جدیدى برقرار       

اما این تعادل نيز پایدار                   .  شود

خيلى سریع سياست     .  نخواهد بود  
سرکوب دولتى که متعهد به یونان       
اروپائى است از یکسو و سياست         
کار و رفاه و آزادى از سوى                    
دیگر که حرف دل ميليونها                      

صحنه      ،خانواده کارگرى است        
سياسى یونان را با اعتراضات              
رادیکال و ضد حکومتى روبرو          

 . ميکند
 

اشتباه تاریخى کمونيستها و                      
رادیکالهاى یونان در مقطع کنونى     
اینست که در تقابل با سياستهاى            
ریاضت کشى اقتصادى اروپا و           
بانک جهانى حول سياستهاى                 

اتحاذ .  ناسيوناليستى بسيج شده اند     
این سياست اگر انعکاسى از                    
نارضایتى مردم و طبقه کارگر             
یونان است اما در عين حال                      
تمایزشان را در این قلمرو با                   
سياستهاى راست افراطى مخدوش    

هنوز اردوى چپ یونان از     .  ميکند
اتخاذ یک سياست                                            
انترناسيوناليستى و کارگرى و             
سوسياليستى در قبال بحران                    
اقتصادى رنج ميبرد و همين                   
پاشنه آشيل ميتواند زمينه                           
شکستهاى سنگين آتى شان را                

 .  فراهم کند
 

 فرانسه
سقوط سارکوزى را باید بمثابه              
پيش درآمدى براى تشدید بحران          
در آلمان و سقوط مرکل ارزیابى          

آلمان و موج جدید                       .  کرد
اعتصابات کارگرى در آلمان                 
ميتواند بار دیگر جناح چپ                      
بورژوازى آلمان را بقدرت                     

اما سقوط سارکوزى    .  نزدیک کند 
و پيروزى سوسيال دمکراتهاى            
فرانسه شاخصى و آئينه اى براى         
انعکاس رشد رادیکاليسم اجتماعى    

بطور .  در جامعه فرانسه است          
کلى چپ ها و بویژه جبهه چپ و           
طيف چپ رادیکال فرانسه است          
که بدرجه اى که روى تمایالت              
عمومى و خواستهاى واقعى                    
جامعه انگشت گذاشت به همان             
درجه توانست راستها را فلج کند          
و بویژه در دور دوم با حمایت از          
اوالند و حزب سوسياليست                      

٣صفحه توانست پایان    



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

 . سارکوزى دست راستى را اعالم کند
 

تناقض در فرانسه اینست که اوالند و موئتلفينش نميتوانند کار          
خاصى براى مردم ناراضى فرانسه و بویژه طبقه کارگر و                

اوالند از همان ابتدا روى           .  بيکارى گسترده صورت دهند       
این .  یورو سنتریسم کوبيد و بعنوان رئيس اروپا ظاهر شد                

اگر پيامى به مرکل و شرکا بود در عين حال تالشى بود                         
اما این مانورها و              .  براى بسيج ناسيوناليسم فرانسوى             

سخنرانى هاى پيشا و پسا انتخاباتى ارزش مصرف کوتاهى              
کسى که سکان حکومت سرمایه دارى در فرانسه را              .  دارند

بدست گرفته است بناچار و عليرغم هر خرده رفرمى مجبور           
است منافع بورژوازى فرانسه در قلمرو داخلى و جهانى را               

اوالند از اوباما نميتواند فراتر برود و تکرار             .  نمایندگى کند 
کليشه هاى اوباما نيز چنگى به دل کارگران معترض فرانسه            

 . نخواهد زد
 

انتخابات فرانسه اهميتش اینبود که یک قلدر ميليتاریست                     
دست راستى که اداى ریگان و بوش و تاچر در مى آورد را                
ساقط کرد و شرکاى جهانى و موسسات مالى ذیربط را با                     

اما اهميت اساسى این انتخابات     .  مشکالت جدیدى روبرو کرد   
عروج نيروهاى چپ در مقابل اردوى راست بشمول                              
فاشيستها بود که در دوره بحران اقتصادى همواره تالش                     
ميکنند روى سياستهاى ناسيوناليستى و ضد کارگرى نيرو                 

فرانسه ميرود که صحنه کشمکش هاى رادیکال           .  بسيج کنند 
ترى عليه بورژوازى باشد و سهمش را در تاثير روى                            

مهم در این ميان و در دل این                .  روندهاى اروپائى ادا کند      
کشمکش هاى طوالنى این واقعيت است که هر روز                                
ضرورت عروج یک نيروى واقعا کارگرى و کمونيستى که            

 . روى پاى خودش بایستد عریان تر و عينى تر ميشود
 

 استثنا روسيه
در این ميان باید انتخابات روسيه و بقدرت رسيدن مجدد                       

داستان روسيه تنها این نيست که                 .  پوتين را استثنا کرد         
اریستوکراسى جدید طبقه بورژوا و                        ،باندهاى مافيائى    

سازمانهاى جاسوسى سرنوشت قدرت در کرملين را تعيين               
داستان روسيه الزامات یک روسيه کمر راست کرده          .  ميکنند

عروج یک رقيب جهانى و نظامى               ،از سقوط بلوک شرق      
و سهم خواهى در جدال جهانى برسر حوزه            ،قدرتمند و قلدر  

اما در همان روسيه نيز چرخش به         .  هاى نفوذ و قدرت است     
سياستهاى سنتى چپ و قدرتگيرى جریاناتى که بدرجه اى                  

. دولت را در قبال جامعه مسئول ميدانند چشمگير است                         
مضافا اینکه هر سال قدرتى که کارگران در اول مه بميدان                
مى آورند سير صعودى دارد و همين روند ميتواند این اميد                 
را احيا کند که مبارزه طبقاتى در روسيه روى صفحه جدیدى           
مستقل از تقابلهاى سنتى جناح هاى راست و چپ و                                   

 . *ناسيوناليست طبقه حاکم روى صحنه بياید

٢۵۴شماره   
 

 کارگران پااليشگاه نفت اصفهان 
 اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا 

 

فروردین کارگران پاالیشگاه نفت اصفهان         29و    28روزهای    ،بنا به خبر دریافتى    
با اعتراض   .  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا دست به اعتراض زدند                     

متحد کارگران بسرعت مسئولين به ميان کارگران اعتصابى آمدند و تالش کردند با                  
عدم .  توجيه و بهانه آوردن به کارگران قول دهند که سریعا حقوقها را پرداخت کنند                 

پرداخت حقوق کارگران بدليل اعالم ورشکستگى پيمانکار و ناتوانى از پرداخت                      
 . حقوق کارگران بوده است

 

اخيرا یک سياست براى باال کشيدن چکى دستمزد کارگران اعالم ورشکستگی                           
در مقابل دولت و شرکتهاى بزرگ در پاسخ به                      .  توسط شرکتهاى پيمانى است        

اعتراض کارگران تالش دارند ضمن مسئوليت نگرفتن در مقابل این دزدیهاى آشکار        
قرارداد "پاسخ هر اعتراض را با وعده            ،کارفرماها و شرکتهاى زالو صفت پيمانى       

قرادادهاى مستقيمى که محتواى آن در حال حاضر             .  بدهند"  مستقيم و امنيت شغلی     
چيزى جز حقوق محقر سابق شرکتهاى پيمانى آنهم براى بخش قليلى از کارگران                       

 . نيست

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٩ – ٢٠١٢مه  ٨

 

  ،پااليشگاه بندر عباس
 انتخابات رياست جمهوریهزينه از جان کارگران براى 

 

حکومت اسالمى طی ابالغ بخشنامه ای به                  وزارت نفت        ،بنا به خبر دریافتى        
اعالم   ،پيمانکاران و شرکتهائی که در پاالیشگاه بندر عباس مشغول به فعاليت هستند             

کردند که باید هرچه سریعتر و تا مقطع انتخابات ریاست جمهوری پاالیشگاه بندر                      
قرار است راه اندازى پاالیشگاه یکى از اقالم تبليغات                .  عباس را راه اندازی کنند       

از قرار هزینه رقابت           .  درون حکومتى جناحها براى ریاست جمهورى باشد                     
کرکسهاى اسالمى براى فتح کاخ ریاست جمهورى را باید کارگران و خانواده                              

 .هایشان بپردازند
 

تجارب در پروژه هاى نفت و گاز نشان ميدهد که نتيجه مستقيم این نوع اقدامات و                       
" حوادث محل کار    "سمبل کاریها همواره حوادث خونين از جمله انفجار و وقوع                    

 . است که کارگران با جان خود هزینه آن را ميپردازند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٩ – ٢٠١٢مه  ٨

 

 اروپا 
 ...از روزنه انتخابات 

 

 به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
!کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

پنج سال پيش          :يک دنيای بهتر     
حزب اتحاد کمونيسم کارگری                

. فعاليت خود را رسما آغاز کرد            
این موقعيت فرصتی است برای            
بررسی جایگاه و فعاليتهای                      
تاکنونی حزب و راهی که باید                 

در این زمينه مسائل      .  پيموده شود 
زیر نيازمند بررسی و ارزیابی             

 :اند
 

چه زمينه ها و مسائلی باعث      :  الف
جدایی از حزب کمونيست                         
کارگری و پایه گذاری حزب اتحاد   
کمونيسم کارگری شدند؟ آیا راهی       
برای جلوگيری از انشقاق وجود           
نداشت؟ آیا همان مسائل کماکان بر      

 قوت خود باقی اند؟ 
 
ویژگی های حزب اتحاد                :  ب

کمونيسم کارگری که این حزب را       
از سایر احزابی که تحت نام                     
کمونيسم کارگری فعاليت می                  

 کدام است؟  ،کنند
 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری      :  ج

چه سنگرهایی را فتح کرده است؟        
موفقيتها و نقاط ضعف این حزب          
کدام است؟ چه راهکارهایی برای       

 مقابله با آن در دستور دارید؟ 
 
چرا باید به حزب اتحاد                      :  د

 کمونيسم کارگری پيوست؟ 
 

قبل از هر چيز                  :آذر ماجدی    
پنجمين سالگرد تشکيل حزب                  
اتحاد کمونيسم کارگری را به تمام       
اعضاء، کادرها و دوستداران                

 . حزب تبریک می گویم
 

دالیل انشقاق در حزب کمونيست         
کارگری که منجر به جدایی ما از         
این حزب و تشکيل حزب اتحاد              
کمونيسم کارگری شد را نباید در          

سال پيش، بلکه        ۶-  ۵اختالفات   

 

 در سالروز تشکيل حزب
 

 با هيئت دائر حزب
 

 گفتگو با آذر ماجدى

باید در وقایعی که پس از مرگ     
منصور حکمت در این حزب          

کمتر از  .  رخ داد، جستجو کرد    
دو ماه به دهمين سالگرد                      
درگذشت منصور حکمت باقی      

با مرگ منصور حکمت      .  است
گرایشات خاموش غير                         
کمونيست کارگری در حزب           
تکان خوردند، خود را برای             
گرفتن قدرت آماده کردند و                

اینکه گرایشات   .  سازمان دادند  
مختلف چپ سنتی، چپ                       
رادیکال و حتی پوپوليستی در        
حزب موجود بودند، مساله تازه     

منصور حکمت در     .  ای نيست  
، آخرین پلنومی که          ١۴پلنوم    

در آن شرکت کرد، خود به این        
مساله اشاره کرد که کمونيسم           
کارگری گرایش حاکم در                   

 . حزب نبوده است
 

منصور حکمت در این پلنوم،          
بعلت بيماری، بسيار کوشيد که      
حزب را در مسيری بياندازد            

دچار از هم      "  در غيابش  "که   
وی از پيش از     .  پاشيدگی نشود 

کنگره سوم، یعنی حتی پيش از       
مطلع شدن از اینکه به سرطان        
مبتال شده است، می کوشيد که         
به یک رهبری وسيعتر،                      
جوانتر و فعال کمونيست                    

. کارگری در حزب شکل دهد         
اصطالحی که خود استفاده می       

. بود"  جونيور"کرد لفظ               
منظور او از جونيور لزوما              
جوانتر بمعنای سنی نبود؛ نيت       
او بيشتر فضا دادن به                             
کادرهایی بود که تاریخا و                  
سنتا، یعنی از زمان حزب                  
کمونيست ایران، در موقعيت          

او با بی    .  رهبری قرار نداشتند   
عملی و خاموشی تعدادی از             
کادرهای قدیمی روبرو بود که       
سنتا در یک موقعيت رهبری           

٢۵۴شماره   
قرار گرفته بودند، اما عمال عناصر        
غير فعال در سياست روزمره حزب      
و در امر سياست گذاری حزب                   
بودند؛ روشن است که او قصد                     
مقابله با آنها را نداشت؛ بيشتر می             
خواست فضایی را ایجاد کند که                 

رهبری بجلوی   "  جونيور"عناصر   
 . صحنه بيایند

 
اميدش این بود که باین طریق بتواند        
به  جمعی از رهبری فعال و روی             

. خط کمونيسم کارگری شکل دهد            
تالشهای عملی ای نيز در این جهت        

اما پس از اطالع یافتن از       .  انجام داد 
بيماری، تالشهای فعالتری برای              
متوجه کردن رهبری وقت حزب به        
موقعيت خطير و شکننده رهبری              

جلساتی که با دفتر      .  حزب انجام داد   
سياسی گرفت و بطور جمعی با آنها        
در مورد ضعف های رهبری                      
صحبت کرد؛ جلساتی که با تک تک     
رفقای رهبری نشسته حزب گرفت          
تا به آنها نقاط قوت و ضعف شان               
را یادآوری کند؛ نامه ای که قبل از           

برای کميته مرکزی و             ١۴پلنوم    
رهبری "مشاورین نوشت تحت نام         

و مطالعه دقيق پاسخ   " در غياب نادر
های آنها؛ صحبت با بسياری از                 
اعضای کميته مرکزی در مورد               
شکل مناسب رهبری و اینکه چه               
افرادی را مناسب رهبری می بينند؛       
تمام اینها تالشهای این انسان بزرگ       

و باید توجه داشت که تمام این        . (بود
تالشها در زمانی انجام شد که او از          
مبتال شدن به سرطان مطلع شده                 
بود، تحت عمل جراحی قرار گرفته        
بود و باید موقعيت خود را با                          
زندگی، با خانواده و فرزندانش و              
غيره الاقل در ذهنش سر و سامان            

 ).می داد
 

این تاریخچه را   .  از بحث دور نشویم   
مختصرا ذکر کردم، تا این تصور            
که گویی اختالفات و جدایی ها در             
حزب یک اتفاق بی ریشه و ناگهانی        

ممکن است برخی     .  بود را رد کنم      
از ما اعضای رهبری خوش خياالنه      
به استحکام حزب اميد داشتيم؛ اما             

در "منصور حکمت می دانست که          
گرایشات و جنبش های     "  غياب نادر 

دیگر درون حزب فعال می شوند و          
جدالهایی بر سر رهبری شکل می            

گيرد که می تواند به از هم                         
یادم .  پاشيدگی حزب منجر شود        

است حتی یکبار گفت، نگران                
حاکميت کمونيسم کارگری نباشيد،    
همين االن هم حزب تحت                          
حاکميت کمونيسم کارگری نيست،     
بکوشيد یک حزب رادیکال با                
یک برنامه رادیکال را حفظ کنيد،      
باندازه کافی ماتریال دارید تا این         

ولی .  حزب را بقدرت برسانيد           
عمال آنچه منصور حکمت در                
مورد آن به رهبری حزب هشدار        
داده بود و کوشيده بود از وقوع              

شکل .  آن جلوگيری کند، رخ داد        
گيری صفوف حتی پيش از مرگ       
او بوقوع پيوست؛ عناصر قدیمی        
خاموش رهبری در طول بيماری       
او فعال شدند و خود را برای                    
گرفتن پست ليدری آماده کردند؛          

را به         "  درافزوده هایشان        "
کمونيسم کارگری رفته رفته طرح     
و بسط دادند؛ و آنچه نباید اتفاق              

اولين انشعاب در   .  افتد، اتفاق افتاد  
یعنی دو سال پس از         ٢٠٠۴سال  

مرگ منصور حکمت بوقوع                 
اما عمال یکسال پيش از        .  پيوست

این انشعاب حزب به دو جناح رو        
در روی هم تقسيم شده بود که                  
بيش از آنکه حول سياستهای                   
متفاوت باشد، حول کاندید ليدر              

 .بود
 

ما پيش از این نيز اعالم کرده ایم،     
که عليرغم هياهوی دو طرف                
انشعاب که هر یک ادعای                        
نمایندگی کمونيسم کارگری                     
منصور حکمت را داشت، در این       
انشعاب خط منصور حکمت                   

بعد از فيصله یافتن     .  نمایندگی نشد 
این جدایی وسيع و دردناک،                    

گرایشی و        -اختالفات جنبشی     
تالش برای       

۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

محکم کردن پا در رهبری حزب           
در همان  .  به شکل نوینی آغاز شد     

، یعنی یکماه پس از                ۵کنگره    
انشعاب، بود که من متوجه                        
اختالفات شدید سياسی و صف               
بندی های درون رهبری برای               

که   ۵از همين کنگره     .  قدرت شدم 
بيش از هر چيز فرصتی برای                
کوبيدن مهر پوپوليسم حميد تقوایی      
بر حزب بود، اختالفات بشکل                
جدیدی در رهبری حزب شکل               
گرفت و به بدنه حزب سرایت                 

 .کرد
 

جدل ها از همان روز پس از پایان        
بطور علنی و بسيار             ۵کنگره    

این روز یکی      .  زشت شروع شد     
از تاریک ترین روزهای زندگی          

خيلی سریع     .  سياسی من است        
برایم روشن شد که اشتباهات                   

زلزله .  بزرگی مرتکب شده ایم          
پس از مرگ منصور حکمت، درد      
و غم از دست دادنش، خالئی که            
در حزب، قلب ها و اذهانمان                   
بوجود آمده بود ما را بطور                       

از .  خودبخودی بجلو رانده بود           
همان زمان می شد تشخيص داد             
که پس از آن جدایی بزرگ، نگاه          
داشتن حزب روی یک خط                       
کمونيستی کارگری، روی اصول       
سياسی و سازمانی کمونيستی                 
کارگری منصور حکمت، بسيار          

بویژه که  .  کار دشواری خواهد بود   
بخش اعظم کادرهای قدیمی رفته         

 ٢٠٠۴بودند؛ در فاصله سپتامبر          
که ما فراکسيون     ٢٠٠۶تا دسامبر   

اتحاد کمونيسم کارگری را تشکيل       
دادیم، یک دوره سخت و پر تنش           

حزبی را از سر                        -سياسی
این یک دورهء                   .  گذراندیم

فرسایشی بود؛ سياست های                     
پوپوليستی هر روز بيشتر در                  
حزب خودنمایی ميکرد؛ روش              
های هياهوگرایانه و آکسيونيستی        
که ناشی از سياست های                              
پوپوليستی بود؛ اغراق و دروغ             

 

 در سالروز تشکيل حزب
 

 ...با هيئت دائر حزب 
 

در گزارش های تشکيالتی و           
به پلنوم ها؛ پشت پا گرفتن                  
برای رفيق بغل دستی،                         
چاپلوسی برای ليدر؛ اینها یک       

 . مجموعه بهم تنيده بود
 

روشن است که روش ها و                 
سبک کار غير کمونيستی از            
نتایج سياست های پوپوليستی و      

تالش ما برای    .  چپ سنتی بود   
ممانعت از پا گرفتن و حاکم               
شدن این سياست ها و روش ها        
در حزب، به یک تالش                        

روش .  فرسایشی بدل شده بود      
های فرافکنانه نيز در جلسات         

ما تالش های      .  حاکم شده بود     
بسياری کردیم تا از یک                       
انشعاب دیگر ممانعت بعمل             

بر ضربه ای که این             .  آوریم
حرکت به کل جنبش کمونيسم          

: کارگری می زد آگاه بودیم              
باین خاطر طرح و پيشنهاد                
ارائه دادیم؛ تحمل کردیم؛ دندان     
روی جگر گذاشتيم؛ اما دیگر          
بجایی رسيدیم که این شرایط            
بجای جلوگيری از ضربه،               
خود به کمونيسم کارگری                   

کرد؛ ضربه بيشتری وارد می          
عمال تالشهای ما به ضد خود           

راست روی      .  بدل می شد          
آنچنان سریع در سياست هاى          
حزب خودنمایی می کرد که             
امکان مماشات با آن قابل                    

یک نمونه بارز      .  پذیرش نبود  
آن زیر پا گذاشتن سياست و               
خط مشی حزب در تقابل فعال         
با دو قطب تروریستی و تالش         
برای سازمان دادن قطب سوم         

ليدر حزب با شتاب بسوی      .  بود
قطب تروریستی دولتی جهت          

پالتفرم عليه    .  گيری می کرد      
تهدید جنگ عليه ایران، موضع     
در رابطه با مساله فلسطين و            
اسالم سياسی، برخورد کامال          
پوپوليستی در قبال تحرکات             
مردم در ایران، از جمله                      

٢۵۴شماره   
رویدادهای وقت در آذربایجان،                 
همگی زنگ خطری مهم برای ما             
فعالين خط کمونيسم کارگری                       

عبور از      .  منصور حکمت بود          
منصور حکمت با سرعت به پيش            

 .می رفت
 

یک لحظه مهم در این تاریخ که                   
برای من روشن کرد که کار بسيار           
بيخ پيدا کرده است و حزب به یک            
نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است،     

در این پلنوم     .  حزب بود    ٢۶پلنوم   
حميد تقوایی تمام سنن اصولی                     
سازمانی را زیر پا گذاشت و پلنوم            
را در مخالفت با دستور جلسه ای              
که به تصویب رسانده بود، به محل          

. محاکمه ما، بویژه من، بدل کرد               
عالوه بر روش بسيار غير                             
کمونيستی و فرصت طلبانه حميد             
تقوایی و رهبری وقت، فضای حاکم       
بر پلنوم مرا به این نتيجه رساند، که         

معلوم بود  .  داریم به ته خط ميرسيم       
که یک جنگ محفلی عليه ما در                  
ميان کادرها سازمان یافته بود؛ پلنوم  

یکی از سياهترین لحظات                  ٢۶
 .سازمانی در حيات این حزب است

 
حزب رهبر،     "پالتفرم ما برای              

و پيشنهاد ما برای     "  حزب سازمانده 
بازگشت به طرح رهبری جمعی،            

" حسادت ورزانه "بعنوان طرحهایی   
و رقابت برای گرفتن پست ليدری            

لذا ما کوشيدیم   .  به ریشخند گرفته شد   
که بر مبنای همين پالتفرم یک                    

نمی .  فراکسيون تشکيل دهيم               
فکر کردیم   .  خواستيم انشعاب کنيم     

در قالب فراکسيون به فعاليت خود            
ادامه می دهيم و می کوشيم                            
کادرهای حزب را متوجه دیدگاه               

. خود و نقدهای خویش کنيم                           
فراکسيون از همان روز اول با                   
حمالت شدید رهبری حزب مواجه          

"شد کذایی خود را      "  جدل آنالین  . 
براه انداختند و شنيع ترین حمالت            
را نثار ما کردند؛ سپس کار                           
نادرست یکی از کادرهای مرکزی         
وقت حزب را دستاویز قرار دادند و        
بر مبنای آن یک کمپين غير سياسى         

 . را عليه فراکسيون سازمان دادند
ماه و خورده ای مقاومت                 ۴ما    

کردیم؛ کوشيدیم با برخوردهای                 
سياسی و نقد سياسی آنها را متوجه           

. رفتارهای غير کمونيستی بسازیم    
سپس به این نتيجه رسيدیم که                  
جدایی مان برای کمونيسم                         

. کارگری مفيد تر از ماندمان است     
از   ٢٠٠٧باین ترتيب در ماه مه          

حزب کمونيست کارگری جدا                
شدیم و حزب اتحاد کمونيسم                    

. کارگری را تشکيل دادیم                         
خاطرات این دوره یک احساس            
مختلط درد و شادی و تلخ و                       

. شيرین را در انسان زنده می کند        
پنج سال مبارزه قاطع و بی امان           
برای برافراشتن پرچم کمونيسم           
کارگری منصور حکمت، برای          
دفاع از سياست های او، برای               
اینکه نشان دهيم که سياست های          
راست آنچه از حزب کمونيست            
کارگری باقی مانده ربطی به                  
منصور حکمت و خط مشی او               

این فعاليت پنج ساله افتخار      .  ندارد
ما توانسته ایم             .  انگيز است      

قاطعانه و بی امان از سياست ها           
و سنت کمونيسم کارگری منصور     
حکمت دفاع کنيم؛ حمالت                        
جریانات ضد کمونيسم کارگری          
به منصور حکمت را که طی این         
سالها بسيار افزایش یافته است،            
پاسخ گویيم و پرچم کمونيسم                   
کارگری منصور حکمت را                    

. کماکان برافراشته نگاه داریم               
اینها شيرین است؛ اما سرنوشت           
حزب کمونيست کارگری بسيار          

 . تلخ و دردناک است
 

مهمترین ویژگی حزب اتحاد                  
کمونيسم کارگری، پایفشاری آن          
بر کمونيسم کارگری منصور                
حکمت، تالش برای برافراشته             
نگاه داشتن پرچم این جنبش، دفاع       
بی امان از منصور حکمت و خط        

. مشی، سنت و کمونيسم او است          
حزب طی این سالها نماینده فکری     

سياسی کمونيسم کارگری                      -
منصور حکمت بوده است؛                      

انقالبی که     -رادیکاليسم توده ای       
کمونيسم منصور حکمت با آن               
شناخته شده است را نمایندگی                 

در حاليکه احزاب        .  کرده است   
دیگر طی این سالها به راست                  

شدند، حزب ما بر این                     کشيده      
. سياستها و سنتها پای فشرده است              

۶صفحه یکی از                      



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

مهمترین لحظات تاریخی خيزش         
توده ای مردم در دو سال پيش                  

در این تندپيچ سياسی خطير      .  است
حزب توانست یک سياست                       
کمونيستی کارگری دخالت گر را        
نمایندگی کند و در عين حال                      
راست روی های دو حزب دیگر          

بی اغراق می توان         .  را نقد کند     
گفت که بدون حزب ما خالء                     
کمونيسم کارگری رادیکال                       
دخالتگر منصور حکمت کامال              

این فصل از        .  احساس می شد       
فعاليت حزب اتحاد  کمونيسم                   
کارگری بسيار موجب افتخار و            

استقبال بخشی از         .  شادی است    
کارگران رادیکال سوسياليست و         
نسل جوان کمونيست کارگری در        
داخل کشور از حزب و سياست             
هایش در این دوره گواه موفقيت            

 .حزب است
 

اما این موفقيت ها دیگر کافی                   
اگر برای یک حزب تازه         .  نيست

تاسيس که بویژه در فضایی                      
مسموم شده توسط کمپين های                 
شنيع ترور شخصيت و منفی                   
احزاب دیگر شکل گرفته بود، این       
موفقيت یک پيروزی بزرگ                   
محسوب می شود؛ اما باید توجه            
داشت که اکنون که این پيروزی            
برسميت شناخته شده است و بپای        
حزب ثبت شده است، دیگر لم                  

. دادن به آن بمعنای عقبگرد است         
ما باید این پيروزی را به تخت                 
پرشی برای گسترش حزب،                    

 -تقویت حزبيت کمونيستی                       
کارگری در حزب و در ميان                   

. جنبش کمونيسم کارگری بدل کنيم     
دلخوش کردن به پيروزی ها                   

ما اکنون  .  انسان را زمين می زند      
مدتی است که بر تقویت حزبيت و        

از پيش از . تحزب تاکيد گذاشته ایم
کنگره ما این پالتفرم را بعنوان              
اصلی ترین پالتفرم حزب مطرح        

در کنگره هم کوشيدیم بر         .  کردیم

 

 در سالروز تشکيل حزب
 

 ...با هيئت دائر حزب 

اهميت حزبيت و تحزب                       
. کمونيستی تاکيد بيشتر بگذاریم    

اما باید بگویم که پيشروی مان         
در این جهت بسيار کند و کم              

 . بوده است
 

یک مساله مهم اینست که                     
انشعابات در حزب کمونيست         
کارگری و بویژه فضای                      
مسمومی که این انشعابات در          
آن صورت گرفت، کمپين های       
منفی و ترور شخصيتی که                
سازمان یافت، یک دلسردی             
نسبت به امر تحزب در جنبش         
کمونيسم کارگری بوجود آورده    

کال مقوله حزبيت،              .  است
تحزب، آرمانخواهی، تعهد               
انقالبی کمونيستی حزبی بسيار     

. ضعيف و کمرنگ شده است          
فقط ما نيستيم که با این پدیده               

یک بی اعتمادی   .  روبرو هستيم 
و دلسردی بر جنبش حاکم شده        

لذا ما برای تحکيم                 .  است
حزبيت و تحزب فقط با یک               
فعاليت درون تشکيالتی روبرو     

باید این پالتفرم را در         .  نيستيم
کل جنبش کمونيسم کارگری به      
پيش برد؛ اعتماد را به جنبش           
بازگرداند؛ دلگرمی را بجای           
دلسردی نشاند؛ احترام به تعهد       

کمونيستی و            -انقالبی          
آرمانخواهی کمونيستی را                 

تمام اینها    .  دوباره زنده کرد       
. بشدت ضربه خورده است              

همراه با مبارزه با این                            
عوارض باید کوشيد سنت های      
کمونيسم کارگری منصور                
حکمت را در تحزب و حزبيت       

این .  به پيش راند و تثبيت کرد        
کار دشواری است که در مقابل      

بنظر من  .  ما قرار گرفته است     
این وظيفه بعهده هر جریانی             
است که مدعی بلند کردن پرچم      
کمونيسم کارگری منصور                
حکمت است و تالش دارد این         

٢۵۴شماره   
. کمونيسم و سنت را به پيش ببرد               

باید اعتماد را به جنبش کمونيسم                
کارگری که بسيار وسيعتر از                      
احزابی است که مدعی نمایندگی               

باید از خطاها          .  آنند، بازگرداند     
 . آموخت، اعالم کرد و پيش رفت

 
من در همينجا تمام دوستداران                    
کمونيسم کارگری منصور حکمت          
را دعوت ميکنم که به حزب اتحاد            

باید .  کمونيسم کارگری بپيوندند           
توجه داشت که یک خصلت برجسته      
این کمونيسم دخالتگری انقالبی آن و      
برسميت شناختن نقش انسان انقالبی      

باید بی     .  در تغيير جهان است              
بی .  اعتمادی را کنار گذاشت                 

اعتمادی و دلسردی خوراک                        
بورژوازی برای حمله هر چه                    
بيشتر به کمونيسم و مبارزه طبقه              

باید به   .  کارگر برای رهایی است        
نقش خویش برای ایجاد تغيير ایمان         
آورد و در کنار انقالبيون کمونيست        
دیگر قرار گرفت و در یک تالش             
جمعی و حزبی اهدافمان را که                    
ساختن یک دنيای بهتر، سرنگونی          

رژیم اسالمی، سازماندهی انقالب     
کارگری و برقراری جمهوری             

. سوسياليستی است، به پيش ببریم      
اشتباه روی می دهد؛ این مهم                  

مهم اینست که با اشتباه             .  نيست
روی داده چگونه برخورد می               

چگونه سهم خود را می               .  کنيم
پذیریم و از آن تخت پرشی برای          
پيشروی بسوی اهدافمان می                  

اگر قرار است مردم ایران     .  سازیم
باالخره رنگ سعادت و شادی را        

از یک زندگی مرفه، آزاد          ،ببينند
و برابر برخوردار شوند، این                
رژیم باید بشيوه ای انقالبی                       
سرنگون شود و بر ویرانه های             
آن یک جامعه خالی از طبقات و           

برای .  کار مزدی سازمان داد            
اینکار تمام کمونيست های                       
کارگری باید با هم متحد و متشکل       

. بسوی هدف مشترک پيش بروند       
تحزب و حزبيت کمونيستی                     
اینجاست که اهميتش آشکار می           

تالش ما باید ساختن یک             .  شود
حزب محکم، رادیکال، ميليتانت و   
 . انقالبی کمونيستی کارگری باشد

 يک دنياى بهتر
ان هميشگى           تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرم

رغم رواج     .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است علي
ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى 
در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى 
د،                  ن ن ک ي غ م ي ل ب عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را ت
واره              ردم هم ع م زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسي
حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب 

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از .  ناپذيرى يک آينده بهتر است
ا                 ى هاى امروز ره محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشت
ا، چه جمعى و چه                  باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ه
ر است، يک                            وث ردا م اى ف ي د و چون دن فردى، در تعيين چن
نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که زندگى و حرکت   

 .توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و              
اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن     
يک آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و 

 .ميسر است



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

سئوالی که اکنون بر فراز جامعه           
به پرواز در آمده و اذهان را بخود        

: مشغول کرده است این است                  
ایران به کدام سو ميرود؟ کدام                 
آلترناتيو سرنوشت فردای جامعه         
و مردم را رقم خواهد زد؟ آیا                    

مشقات   ،ایران فردا از محروميتها    
و کمبودها رها خواهد شد؟ یا بار           
دیگر نيروها و جنبشهای راست و       

کنترل   ،بورژوایی سرنوشت مردم   
را در دست      ،شرایط زندگی مردم   

خواهند گرفت؟ آیا خواستها و                  
تالش همه جانبه مردم یکبار دیگر       
تخته پرش نيروهای استثمارگر و        
استبدادی به قدرت خواهد شد؟ آیا         
بار دیگر نيروها و جنبشهای                    
راست و بورژوایی سرنوشت                
مقدرات و زندگی مردم را در                  
اختيار خواهند گرفت و نوعی                 
دیگری از استبداد و نابرابری و            
تبعيض بر جامعه حاکم خواهد                
شد؟ یا نه؟ ایران فردا ميتواند خود        
را از قيد اسارت اقتصادی و                     
سياسی سرمایه و مذهب و                         
نابرابری زن و مرد و عقب                       
ماندگيهای طبقاتی و اجتماعی                

 خالص کند؟ 
 

قطعنامه حزب اتحاد کمونيسم                 
شورای پایه    "کارگری پيرامون        

 –گذاری حکومت کارگری                     
اعالم تالش            "  سوسياليستی

مشخص و همه جانبه کمونيسم               
کارگری در شکل دادن به یک                
آلترناتيو حکومتی کارگری و                 

آلترناتيوی که   .  سوسياليستی است  
برابری و رفاه           ،متضمن آزادی   
یک آلترناتيو        .  همگان است       

 ،یک آلترناتيو رهایبخش    ،سکوالر
 !یک آلترناتيو تاریخی

 

اجزاء و ویژگيهای این آلترناتيوها      
را باید شناخت و در مقابل جامعه          

در این قسمت به مساله        .  قرار داد 

 

 جدال برسر آلترناتيو حکومتی
 

 سوسياليستی يا سرمايه داری ،کارگری يا بورژوايی
)٣( 

 

 على جوادى

آزادیهای سيادی و حقوق فردی     
 . و مدنی ميپردازیم

 
حقوق          ،آزاديهای سياسی        

 فردی و مدنی
برخی از سخنگویان و مبلغين         
آلترناتيو راست و ضد کارگری     

را یک  "  احترام به حقوق بشر   "
مشخصه حکومت مطلوب خود     
در فردای پس از حکومت                  

بعضا .  اسالمی اعالم ميکنند       
مدعی اند که از شکست نظام            
سلطنتی محمد رضا شاه                       

خواهان .  درسهایی آموخته اند     
سلطنت مشروطه و نه سلطنت        

برخی از جوامع        .  مطلقه اند   
اروپایی از جمله هلند و                        
انگليس و دانمارک و سوئد را         
الگوی حکومت مطلوب خود          

البته آلترناتيو     .  اعالم ميکنند    
سلطنت تنها یک شکل                           
حکومتی و خواست یکی از              
گرایشات موجود در صفوف           
ناسيوناليسم بورژوایی پرو               

شکلی که اتفاقا از     .  غربی است 
کمترین شانس در پس تحوالت       

کال .  جامعه برخوردار است        
مقوله شکل و فرم حکومتی و           
نه مضمون و مناسبات                          

 ،سياسی حاکم       –اقتصادی      
سلطنت یا جمهوری یک امر            
مورد مشاجره و جدل در این            
جنبش است که بدون یک                     
کشمکش حاد هم حل و فصل             

 . نخواهد شد
 

برای درک عميقتر و ریشه ای        
از واقعيت مختصات سياسی            
حکومتی و حقوق فرد و جامعه       
در این آلترناتيو ميتوان از                  

. پاسخ به چند سئوال آغاز کرد        
چرا حقوق و آزادیهای فردی و       

آزادیهای بی قيد و شرط        ،مدنی
 ،آزادی مطبوعات               ،سياسی

٢۵۴شماره   
تحزب و            ،اعتصاب      ،تظاهرات
آزادی نقد به کليه جوانب                 ،تشکل
فرهنگی و اخالقی و                       ،سياسی

ایدئولوژیک جامعه جزیی از حقوق       
مردم و مبنای کارکرد متعارف و              
روزمره جامعه در این آلترناتيو                
بورژوایی و ضد کارگری نيست؟            
چرا کارکرد این سيستم به لحاظ                 
سياسی مستلزم برقراری اشکال               
نهادینه شده استبداد و بی حقوقی و            
سانسور و محدودیت و ممنوعيت             
احزاب آزادیخواه و کمونيست و                
غير قانونی بودن اعتصاب کارگر و      
تظاهرات ضد حکومتی خواهد بود؟      

" دمکراتيک"چرا یک حکومت               
بورژوایی در این آلترناتيو یک                  
ساختار روتين و پایدار کاپيتاليسم             

این جریانات   "  احترام"نيست؟ چرا     
هم ظاهری و    "  حقوق بشر "حتی به   

 غير واقعی است؟ 
 

. باید آغاز کرد    "  احترام"از مقوله     
حقوق بشر   "این جریانات شاید به           

اما حتی به این         .  بگذارند"  احترام
سطح نازل از حقوق فردی و مدنی           
هم پایبند نيستند و نظام سياسی                     
مطلوبشان در بهترین حالت غير از        

کار دیگری  "  احترام به حقوق بشر    "
اما واقعيت اساسی این     .  نخواهد کرد 

است که تاریخ حيات بورژوازی              
 ،تاریخ استبداد سياسی                      ،ایران

و بی حقوقی مطلق مردم          ،سرکوب
هر گونه تالش مردم           .  بوده است   

برای کسب آزادی و حقوق مدنی در       
. این تاریخ سرکوب شده است                     

غير    ،سرمایه داری غير سرکوبگر     
حتی در موزه تاریخ سياسی         ،مستبد

آزادی .  ایران هم نيز دیده نشده است      
و سرمایه داری در ایران یک                      

همانطور که  .  تناقض در کالم است     
. فاشيسم و آزادی قابل جمع نيستند            

آزادی های فردی و اجتماعی هم با          
وجود سرمایه داری دوامی نخواهد         

 . داشت
 

 ،سانسور    ،اما بی حقوقی سياسی           
دستگاه سرکوب و اختناق و شکنجه        
در ایران نه تصادفی بودی است و            
نه اساسا ناشی از خلق و خوی                     

چه در          ،فردی عناصر حاکميت        
دوران سلطنت و چه در دوران                   

استبداد در  .  است  ،حکومت اسالمی 

این نظام یک نياز پایه ای کارکرد       
نظامی است که کل بورژوازی             
در برابر کارگر و مردم ایجاد                
کرده است و این آلترناتيو ميکوشد      
این وضعيت را در اشکال دیگر           

به عبارت دیگر          .  تداوم بخشد    
استبداد ضرورت سياسی                          

کار "اقتصادی است که مبتنی بر         
 . در جامعه است" ارزان

 
برخالف ادعاهای عوامفریبانه            

سلطنت "رضا پهلوی و مدافعين          
استبداد محمد رضا            ،"مشروطه

قبول مسئوليت بيش   "شاه ناشی از    
توسط شخص شاه یا             "  از حد    

دستگاه "حوزه عملکرد     "  تداخل"
" اجرایی"  سلطنت و دستگاه            

برعکس چه در       .  حکومت نبود   
دوران رژیم سلطنت و چه دوران       
حکومت اسالمی این ملزومات             
اقتصادی سرمایه داری اند که               
مبانی پایه ای استبداد و                                

اما .  دیکتاتوری را شکل ميدهند        
 چرا؟

 
نيروی "اگر اقتصادی بر مبنای           

سازمان داده شده         "  کار ارزان   
نتيجتا تالش برای پایين                  ،باشد

نگهداشتن دستمزد کارگر مستلزم       
تالشی سازمانيافته است که در              

نيز "  کارگر"بطن این مناسبات         
معترض .  باشد"  خاموش"باید     
. اعتصابی در کار نباشد         .  نباشد

نتيجتا .  اعتراضی در کار نباشد         
. اعتصاب باید غير قانونی شود           

تالش کارگر و کمونيست برای             
افزایش دستمزد تالشی برای                  

نظام اقتصادی     "  مختل کردن    "
شورا .  حاکم بر جامعه قلمداد شود     

و اتحادیه و کال تشکلهای                           
چرا که  .  کارگری باید ممنوع شود   

٨صفحه چوب الی       "  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

و در حقيقت مخل          "  چرخ نظام   
انباشت سرمایه و توليد برای                   

احزاب .  سرمایه خواهند بود             
کمونيست و کارگری باید ممنوع          

چرا که عامل اخالل در             .  شوند
و برای   .  نظم سرمایه خواهند بود     
" برنامه"تحقق چنين اهدافی باید          

باید .  داشت"  سازمان"باید  .  داشت
نه تنها با نيروی سرکوب و زندان        
و شکنجه جلوی چنين فعاليتهایی          
را گرفت بلکه باید اساسا از چنين         

باید .  فعاليتهایی پيشگيری کرد          
. جلوی آن را قبل از وقوع گرفت          

یعنی به زبان صاف و ساده باید              
سازمان جاسوسی و اطالعاتی               

بی جهت نيست که صدای       .  داشت
آمریکا در پس این تحوالت به                 

رژیم شاه    "  مقام امنيتی   "سراغ    
ميرود و این منفور همه دوران را        

که .  جلوی دوربين قرار ميدهد           
وجود زندانی سياسی در نظام آتی        

بطور .  جلوه گر کند     "  عادی"را   
همانطور که تاکنون در          ،خالصه

تمامی حکومتهای سرمایه در                 
در دوران   .  ایران شاهد بوده ایم        

حکومت استبدادی پهلوی چنين             
در جمهوری اسالمی به               .  بود

و در هر              ،مراتب چنين است        
حکومت سرمایه داری دیگر هم            

 . همين خواهد بود
 

از این رو آلترناتيو سرمایه در                
جامعه باید کارگر و مطالبات و              
تشکالت و احزابش را بطور                   

مسلما .  کند"  خاموش"روزمره     
هيچ بخشی از جامعه چنين                        

" داوطلبانه"ای را         "  خاموشی"
از این رو اگر به      .  نخواهد پذیرفت 

قدرت برسند به سرعت باید                      
مشغول سازماندهی سرکوب و              

" ساکت"سلب آزادیهای سياسی و       
به این اعتبار    .  کردن جامعه شوند   

پيش شرط راه اندازی انباشت                 
سرمایه و حل معضل اقتصادی در      
چهارچوب مناسبات سرمایه داری     

 

 جدال برسر آلترناتيو حکومتی
 

 ...سوسياليستی يا سرمايه داری  ،کارگری يا بورژوايی
)٣( 

مستلزم سرکوب همه جانبه               
کمونيسم و کارگر و                                

. آزادیخواهی در جامعه است          
پاسخ آلترناتيو به کارگری که          
خواهان برسميت شناخته شدن        
حقوق و شرایط اجتماعی و               
سياسی و کاری حتی مشابه               
شرایط کارگر در فرانسه و                

در        ،کانادا و سوئد باشد                   
آلترناتيو سرمایه در ایران تنها        
ميتواند سرکوب در دراز مدت       

این آلترناتيو را با وجود        .  باشد
اتحادیه ها و شوراهای                          

. کارگری نميتوان اداره کرد            
نميتوان دارای تشکالت                       
کارگری قدرتمند بود و سود             

نميتوان هم  .  برد و انباشت کرد    
انباشت کرد و هم کمونيسم و             
کارگر و آزادیخواهی از حقوق      
فردی و حزبی و اجتماعی                 
تعریف شده ای برخوردار                 

نميتوان بحران اقتصادی   .  باشند
این آلترناتيو راست را حل کرد       
مگر اینکه کارگر و                                 
آزادیخواهی و اعتراض را به         

هر .  گلوله بست و زندانی کرد       
حکومت بورژوایی بيش از دو       
روز اعتصاب کارگران نفت و      
گاز و برق را تحمل نخواهد              

روز سوم ارتش و نيروی     .  کرد
سرکوبش را روانه معرکه                 

 . خواهد کرد
 

شده "  خاموش"اما اگر کارگر       
از حقوق مدنی و حزبی          ،باشد

و آزادی بيان و تشکل محروم          
شده باشد بدون تردید سایر                 
شهروندان جامعه هم بویی از          
حقوق مدنی و اجتماعی و                   
آزادیهای فردی و سياسی                    

چرا که رابطه       .  نخواهند برد   
وجود حقوق مدنی و آزادیهای         
سياسی و اجتماعی در جامعه و      
حقوق کارگر و ميزان ابراز             
وجود سياسی و اجتماعی                    

٢۵۴شماره   
کارگر یک رابطه تنگاتنگ و یک            

بطوریکه نميتوان     .  به یک است        
احزاب کارگری و کمونيستی را               
ممنوع اعالم کرد اما در عين حال            
مدعی شد که مردم در جامعه از                 
حقوق و آزادیهای مدنی                                    

نميتوان تشکل            .  برخوردارند
کارگری و تحزب کمونيستی و                   
کارگری را ممنوع اعالم کرد اما              
ادعا کرد که جامعه از حق تشکل و          

نفی و     .  تحزب برخوردار است         
سرکوب آزادی کارگر و کمونيسم            
پيش شرط نفی آزادیهای سياسی و            

. حقوق مدنی در جامعه است                        
خاموش نگهداشتن کارگر مترادف         

 . خاموش نگهداشت جامعه است
 

از این رو  استبداد و سرکوب و                   
سيستم پليسی یک نياز غير قابل                 
انکار آلترناتيو سرمایه و هر                        

چه در شکل               ،حکومت سرمایه    
سلطنتی و مذهبی و یا حتی نيمچه              

نياز به   .  آن خواهد بود     "  سکوالر"
دیکتاتوری از مسائل پایه ای گردش       
اقتصاد سرمایه داری در ایران                   

باید صد بار تاکيد         .  نشات ميگيرد  
کرد که آزادی و شرایط کارکرد                 
روتين سرمایه در ایران قابل جمع            

نميتوان هم نظام سرمایه             .  نيستند
داری را در ایران داشت و خواست         

سرمایه و   .  و هم آزادی و رفاه را           
. آزادی در ایران قابل دوام نيستند             

 . یکی باید دیگری را کنار بزند
 

از این رو در بررسی آلترناتيو              
بورژوایی و راست در جامعه                
نميتوان به ادعاهای فرضی و                
تبليغات توخالی این جریانات حتی     

به "  تعهد"و نه        "  احترام"در    
. وقعی گذاشت      "  حقوق بشر      "

ساختار و مختصات سياسی                    
آلترناتيو راست یک آلترناتيو                 
استبدادی و سرکوبگرایانه خواهد      

تنها آلترناتيوی که برای              .  بود
نابودی مناسبات اقتصادی و                   
سياسی سرمایه داری حاکم بر               
جامعه تالش ميکند قادر خواهد             
شد آزادیهای سياسی و اجتماعی           

. را در جامعه نهادینه و روتين کند      
تنها آلترناتيوی که با مناسبات                 

اقتصادی سرمایه داری تعيين                 
و بجای آن یک نظام         ،تکليف کند 

سوسياليستی مبتنی بر تالش                   
همگان برای رفع نيازمندیهای              
اقتصادی جامعه را قرار دهد                  
 . ميتواند از آزادی نيز پایداری کند

 
گسترده و بی قيد       ،آزادیهای وسيع 

و شرط سياسی و اجتماعی یک             
رکن گسست ناپذیر آلترناتيون               

 . سوسياليستی است –کارگری 
 

 ...ادامه دارد
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 ،روز جهانى کارگر
 انفجار در پااليشگاههاى گاز پارس جنوبى

پاالیشگاههاى گاز پارس جنوبى بوقوع         ١٠و    ٩نيمه شب روز جهانى کارگر بر اثر نشت گاز انفجارى در فازهاى                      ٣ساعت    ،بنا به خبر دریافتى    
همينطور یکی از کارگران در واحد توليدی          .  و جان باختند    با کمال تاسف بر اثر این انفجار دو کارگر بدليل نشت گاز دچار خفگى ميشوند                    .  پيوست
درصد سوختگى ميشود که همکاران پيکر سوخته وى را سریعا به یکط از بيمارستانهاى منطقه انتقال                              ٨٠بشدت مجروح و دچار بيش از              ١٠٨
 . ميدهند

 

کارفرما بجاى پاسخ سرراست به کارگران و قبول مسئوليت طبق معمول به دروغگوئى و سو                      .  این واقعه با اعتراض شدید کارگران روبرو ميشود          
 ! استفاده مبادرت ميکند و اعالم کرده که دليل انفجار اینبوده که یکی از کارگران سيگار روشن کرده و مقصر خود کارگران بودند

 

این کارگران برای تعميرات    .  کارگران ساده مشغول بکار هستند که هيچ آموزشی در رابطه با ایمنی محيط کار نداشته اند                  10و    9در این بخش از فاز      
چون .  همينطور در مورد کيفيت ساخت این دو فاز بحث زیادی وجود دارد                  .  ساليانه استخدام ميشوند و داراى قراردادهاى یک الى سه ماهه هستند                

یعنی مقدار زیادی از گاز ميسوزد و هدر ميرود و از              .  حتی پروسس توليد این دو فاز نيمه کاره است          .  برخی موارد اساسى به خوبی اجرا نشده است         
ساختند و یکی از پيمانکاران تعميراتى شرکت پناه ساز ایران          سپاه پاسداران   این دو فاز را شرکت خاتم االنبيا       . نظر محيط زیست هم مشکل ساز ميباشد

 .است که در زمينه کاریش چندان سابقه ای ندارد و از شرکتهای اقماری جهاد سازندگی است
 

حزب جان باختن دو کارگر را به اعضاى خانواده و همکارانشان صميمانه تسليت ميگوید و براى کارگرى که دچار سوختگى شده آرزوى بهبود و                                  
 . مسئول این جنایات محيط کار سرمایه داران هستند که براى سود سرمایه محيط هاى کار را به قصابخانه کارگران تبدیل کرده اند. سالمتى مجدد دارد

   

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٩ – ٢٠١٢مه  ٨

 

 بزرگداشت اول مه توسط کارگران ماشين سازی اراک
 

 . کارگران ماشين سازی اراک در پروژه عسلویه روز اول ماه مه دست از کار کشيدند و این روز را گرامى داشتند ،بنا به خبر دریافتى
 

این روز در همه جاى دنيا         ،روز ماست   ،بى باکانه اعالم کردند که امروز روز کارگر است            ،کارگران عليرغم تهدیدات کارفرما و نيروهاى حراستى       
 . لذا کارگران از صبح تا ظهر در محل کار حاضر نشدند و با اعتصاب روز جهانى کارگر را گرامى داشتند. تعطيل است و یا باید تعطيل باشد

 

زنده باد اول   .  بنا به اخبار این اقدام جسورانه و دسته جمعى کارگران ماشين سازى اراک تاثير شورانگيزى بر روحيه سایر کارگران منطقه گذاشت                            
 !مه

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ١٩ – ٢٠١٢مه  ٨

٢۵۴شماره   

 

!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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طی هفته گذشته گزارشات،                         
ارزیابی ها و تحليل های بسياری             
از گراميداشت روز جهانی کارگر         

امسال در اکثر       .  ارائه شده است      
نقاط جهان مراسم روز جهانی                   

در .  کارگر با عظمت برگزار شد          
همه جا شعارهای ضد سرمایه                   

این در واقع   .  داری بچشم می خورد   
کيفر خواست طبقه کارگر عليه                 

همه جا    .  نظام سرمایه داری بود         
پرچمهای سرخ در دست کارگران         

. و زحمتکشان باهتزاز درآمده بود        
شعارهای ضد سرمایه داری و                  
پرچمهای سرخ گویای اینست که             
جنبش آزادیخواهی چپ و                             
سوسياليستی در سطح جهان                       

در این روز      .  مبرميت یافته است     
لرزه بر اندام      "  خطر سوسياليسم  "

 .  صاحبان قدرت سرمایه انداخت
 

در همه جا پليس طبق معمول با                 
آمادگی کامل در مقابل تظاهر                     

در .  کنندگان صف کشيده بود                
بسياری از کشورها بين تظاهر                 
کنندکان و پليس زد خورد شدید                  

 99بنرهای ما جنبش          .  روی داد   
درصدیم در همه جا برافراشته شده        

جنبش عظيم طبقه کارگر عليه      .  بود
سرمایه داری توانست در روز                 
جهانی کارگر قدرتنمائی کند و هم           
سرنوشتی طبقه کارگر را در                     

در .  سراسر دنيا به نمایش بگذارد         
این روز  قطعنامه های متعددی با            
خواست شرایط بهتر، امکانات                 
رفاهی بيشتر، امنيت شغلی، زندگی      
امن، بيمه بيکاری مکفی و حق                  
برخورداری از تشکلهای کارگری       

در بسياری از         .  بتصویب رسيد    
مراسم اول ماه مه، کارگران                       
خواهان امکانات رفاهی بيشتر                 
برای هم طبقه ای های خود در                   
کشورهای تحت رژیم های مستبد            

به نيروی کار فوق        .  سرمایه شدند  
ارزان در این کشورها و استثمار             
شدید هم طبقه ای هایشان اعتراض         

ناسيوناليسم در این روز            .  کردند

شعار :  بسيار کمرنگ شده بود          
، یا  "سرمایه ملی "و  "  توليد ملی "
در این   "  محدود کردن واردات     "

روز بچشم نمی خورد؛ عموما              
یک شعار واحد، یعنی، زندگی             
بهتر و شایسته حق مسلم همه                  
کارگران است در بيشتر قطعنامه       
 .ها و سخنرانيها بچشم می خورد

 
در ایران کارگران و مردم زیر             
حاکميت یکی از ارتجاعی ترین و   
سرکوبگر ترین حکومتها سرمایه     

قوانين بشدت    .  زندگی می کنند       
ضد انسانی و سرکوب خشن                   
رژیم اسالمی که هر ندای                         
معترض را با زندان، شکنجه و            
اعدام پاسخ می دهد، طبقه کارگر        
در حال یک جدال دائمی خشن با         

. سرمایه و نظام آن بسر می برد           
روز جهانی کارگر یک روز نبرد      
تمام عيار ميان طبقه سرمایه دار         

. و حکومتش و طبقه کارگر است       
حکومت اسالمی با اسلحه و                    
نيروی سرکوب به استقبال این              
روز می رود، نان شب کارگر و          

لذا .  کارش را به گرو می گيرد           
طبقه کارگر هم می کوشد که با              
دادن کمترین هزینه بيشترین                  

 .دستاورد را کسب کند
 

در اینجا یک گزارش مختصر از        
فعاليت های اعتراضی کارگران        
در برخی محيط های اصلی                    
توليدی را ارائه می دهيم؛ این                
تنها گوشه ای از یک واقعيت                 

. بزرگ مبارزاتی کارگران است      
کارگران در بخشها و فازهای               
کارخانه های پتروشيمی در                    
علسویه، مجتمع پتروشمی بندر           
امام، ذوب آهن اصفهان،                          
پاالیشگاه نفت اصفهان،                            
پتروشيمی اراک، کرمانشاه و               
اروميه، صنایع فلز ابهر، شرکت       
مخابراتی راه دور شيراز،                      
نساجی مازنداران و قزوین،                  
منطقه ویژه ماهشهر، مراکز                 

متعدد ماشين سازی در علسویه،     
آرام، تهران و کرج از ماهها              
قبل به استقبال روز جهانی                   

کارگران با        .  کارگر رفتند       
اعتراضات، اعتصابات و                   
تجمعات خود تالش داشتند و              
کماکان تالش دارند خواستهای         
خود را به کارفرما و دولت                  

این مبارزات بخشا    .  تحميل کنند 
به موفقيت رسيده است و بخشا          
با وعده وعيد کارفرما روبرو            

در قریب به اتفاق این     . شده است
اعتراضات کارگران با تشکيل        
مجامع عمومی خود، سياستهای      
کارفرما و پيمانکاران را افشاء        
کرده اند و کوشيده اند  صفی               
 . محکم در مقابل آنها ایجاد کنند

 

در روز اول ماه مه رژیم                       
اسالمی با آماده باش کامل، مانع      

. تجمعات وسيع کارگری شد              
صف آرایی نيروهای سرکوب         
عمال مانع قدرتنمایی کارگران و     
حضور گسترده آنان در خيابانها     

خانه کارگر مزدور نيز در       .  شد
همه جا شایع کرده بود که برای         
راهپيمایی در این روز تقاضای       
مجوز کرده که مورد قبول واقع       

اینها تالش کردند       .  نشده است   
جو ارعاب را در ميان طبقه                
کارگر گسترش دهند؛ شایع                 
کردند که اگر کسی در مراسم            
اول ماه مه شرکت کند اخراج             
خواهد شد یا اینکه قراردادهای         

با .  مستقيم شامل حالش نميشود       
این اوصاف کارگران در اشکال     
مختلفی در گراميداشت اول ماه        

این .  مه مراسمی برگزار کردند     
خود نشان از یک واقعيت دارد؛       

. نميشود کارگران را خفه کرد          
کارگران در محافل و جمعهای         
متعدد این روز را گرامی                      

و بخشا مثل کارگران          .  داشتند
ماشين سازی اراک در عسلویه        
نصف روز را تعطيل اعالم                
کردند و هيچ کارگری از این              

 .  بخش سر کار حاضر نشد
 

بعالوه، کارگران ماشين سازی        
در جمعهایی تحت عنوان گل             

. گشت دور هم جمع شدند                      
بمناسبت اول ماه مه تعداد                     
زیادی قطعنامه و بيانيه از                    

جانب کارگران و تشکلهای                      
کارگری نوشته شد و وسيعا در             
رسانه های خبری اینترنتی و                 

مراسم .  سایتهای خبری منتشر شد    
دیگری از جانب خانواده های                
کارگری در خارج از شهر                       

برجسته ترین مراسم    .  برگزار شد 
روز جهانی کارگر مراسمی                   

در سنندج  .  باشکوه در سنندج بود    
صدها نفر با در دست داشتن                    
پرچمهای سرخ و شعارهایی بر           
روی مقواهای سرخ به خيابان               

در سنندج که سنت کمونيسم     .  آمدند
کارگری قوی است، نه فضای               
نظامی، نه احضارها و نه مجبور        
کردن فعالين و چهرهای شناخته          
شده به امضاء نامه، هيچيک                   

مردم جمع شدند و     .  تاثيری نداشت 
 . این روز را گرامی داشتند

 
نيروهای سرکوبگر به صف مردم     
حمله کردند، تعدادی را کتک                 

. زدند و تعدادی را دستگير کردند       
اما نتوانستند از برگزاری مراسم        
روز اول ماه مه در شهر سنندج             

رژیم .  ممانعت بعمل آورند               
اسالمی بخوبی ميداند روی چه             
بمبی نشسته است؛ آگاه است که             
این بمب هر آن ممکن است                      

و از این رو است که       .  منفجر شود 
اینگونه به استقبال اول ماه مه می        
رود؛ عمال حکومت نظامی اعالم       
می کند و تمام قدرت خود را                    
برای سرکوب طبقه کارگر مورد        

طنين شعار  .  استفاده قرار می دهد    
نان، مسکن، آزادی در شهر                    
سنندج بيانگر نيروی بالقوه                      
کارگری در تقابل با سرمایه و                

رژیم .  حکومت اسالمی آنست         
اسالمی این قدرت الیزال را می          
شناسد و از اینرو است که                          
پيشاپيش با تمام قوا باستقبال آن              

 * .می رود

 

 ٢٠١٢اول مه 
 

 نسرين رمضانعلى
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اول ماه مه، روز جهانی کارگر،             
ی کارگر   ¬روز کيفرخواست طبقه    

عليه نظامی است، که با اتکا به                  
ساختار طبقاتی و مناسبات ضد                 
انسانی، سعی بر تعميق شکاف های      

ها ¬طبقاتی موجود ميان انسان                 
دارد؛ نظامی که کارکرد واقعی آن         
از همان آغاز ظهورش تا کنون،              
چيزی جدای از فقر و فالکت،                    
جنگ و خون ریزی و فساد و                      
تباهی برای بشریت نبوده و نخواهد       
بود؛ نظامی که هر بار با بروز                  

های جدید، پيش از پيش              ¬بحران
بشریت را به سوی سراشيِب تنِد               

 .سقوط، سوق می هد
 

در چنين اوضاعی طبقه ی کارگر          
برای رهایی از ستم طبقاتی و                     
زدودن غبار نابرابری های موجود       
از چهره ی زندگی خویش، و                      
ساختن تاریخ پيشاروی خود، به باز      
تعریِف عظيمت طبقه ی کارگر،              
متناسب با شرایط کنونی، با توجه           
به بحران های موجود پرداخته و با         
در دستور کار قرار دادن مبارزات        
متحدانه و گسترده ی کارگران در           
سراسر جهان، افِق روشنی را                    
پيشاروی محرومان و تهی دستان           

 .قرار می دهد
 

بدین منظور، امسال در اول ماه مه         
کارگران در چهار گوشه ی جهان،        
از استراليا تا کانادا، از آمریکای              
جنوبی تا شمال آفریقا و شرق دور          
در آسيا، از خيابان های سنندج و              
پاریس تا نيویورک و شيکاگو،                  
فریاد برابری طلبی و عدالت                      
خواهی و شعاِر نان و آزادی برای          
همه ی بشریت را به فراخوان                    
جنبش جهانی ضد سرمایه داری،            
رساتر از هميشه بر پرچم های خود       
به اهتزاز در آوردند و فریاد بر                 

بيکاری و گرسنگی،              :  آوردند
تبعيض و بی حقوقی، زندان و                    

اعدام و استثمار انسان به دست             
و هر چه   !  انسان باید برچيده شود   

متحدانه تر، آوای برپایی دنيایی           
آزاد و برابر و عاری از ستم و               

در مقابل    .  استثمار را سرودند       
سرمایه داری باز هم امسال در             
بسياری از نقاط جهان، با بهره              
گيری از ابزارهای سرکوبش، به       
منظور شکافتن صفوف در هم              

ی کارگران، رژه ی آنان           ¬تنيده
را مورد تعرض و تهاجم                           
وحشيانه ی خود قرار داده، تا بار        
دیگر نقاب از چهره ی واقعی و            

 .ضد انسانی اش بيافتد
 

کارگران سنندج نيز قصد داشتند         
امسال در اول ماه مه، هم آوا و               
هم صدا با دیگر کارگران و هم              
طبقه ای های خویش در سراسر          
جهان، خواسته ها و مطالبات                 

اما در مقابل   !  خود را اعالم دارند   
چه شد؟ گسترش فضای شدید                 

امنيتی و پليسی در سطح شهر            
سنندج، به منظور ایجاد فضای         
رعب و وحشت، جهت                           
جلوگيری از استقبال و مشارکت   

عمومی از مراسم؛ احضار و             
تهدید کارگران و فعالين                         
کارگری و اخذ تعهد مبنی بر              
عدم حضور آنان در مراسم؛              
تنها بخشی از مانع تراشی های         

دستگاه های دولتی و امنيتی، بر      
سر راه برگزاری روز جهانی          

 .کارگر بود
 

با این اوصاف کارگران و توده         
های مردِم به ستوه آمده از فقر            
و تنگدستی، سدها و موانع                    
موجود را نادیده انگاشته و با              

برخيزیم :  سر دادن سرود             
خود به     !  زنجيریان گرسنگی    

جهان !  رهایی خویش برخيزیم     
از بنياد دگرگون می شود، و               

... آفتاب جاودانه خواهد درخشيد   

ها آمدند؛ تا طنين               ¬به خيابان    
فریادهای در هم آميخته شان،                 

! دليلی بر اتحاد طبقاتی شان باشد        
به خيابان ها آمدند تا فریاد برآرند         
که دیگر فقر و گرسنگی بس                    

 !است
 

اما در جواِب این حق خواهی،               
نيروهای امنيتی و گارد ویژه، با          
تعرض و تهاجم وحشيانه و غير           
انسانی خود به صفوف کارگران،       
آن هم با بهره گيری از باطوم و              
اسپری فلفل و گاز اشک آور به             
شدیدترین وجهی به سرکوب و              
ضرب و شتم کارگران پرداخته و       
تعدادی نامشخص از آنان را تنها         
به جرم درخواست زندگی انسانی       

اینجاست که دمل     .  بازداشت نمود  
چرکين مصائب مناسبات سرمایه       
داری سرباز کرده و عمق درد و          
محنت محروماِن جامعه ی ایران         
را به جهانيان نمایان می سازد و           
قلب هر انسان آزاده ای را به درد         

 .می اورد
 

در پایان کميته ی برگزار کننده ی       
سنندج،   2012مراسم اول ماه مه       

به حضور تمام کسانی که با قلبی          
ماالمال از عشق به انسان و                     
عظمی نستوه و استوار، بار دیگر       
با روحيه ای مبارزاتی پا به ميدان       
گذاشتند و فریاد برابری خواهی           
سر دادند، و با حضور و                             
ایستادگی وصف ناشدنی شان                
درسی دیگر را به ما آموختند،               
نهایت سپاس و قدردانی خود را            
اعالم می داریم و دست یکایک             

! آنان را به گرمی می فشاریم                 
ضمنًا برخورد سرکوب گرانه و          
ضدانسانی نيروهای امنيتی و                
گارد ویژه، در برابر کارگران را        
به شدت محکوم می نمائيم و                    
آزادی بدون قيد و شرط تمامی               
بازداشت شدگان را در اسرع                 

 !وقت خواستاریم
 

 !زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگی طبقاتی 

 !کارگران
کميته ی برگزار کننده ی مراسم 

 سنندج 2012اول ماه مه 

 

  ،به نقل از سايتهاى خبرى
 

 سنندج 2012بيانيه ی کميته ی برگزار کننده ی مراسم اول ماه مه 
 

 به مناسبت برگزاری شکوهمند روز جهانی کارگر
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 کارگران کارخانه مواد غذايی به تک
 !ماه دستمزد معوق 2اخراج و بيکاری، 

 

از آغاز سال جدید تاکنون بتدریج و بطور متوالی              ،بنا به خبر دریافتى    
نفر از کارگران کارخانه مواد غذایی به تک از کار                        500بيش از     

بهانه عوامل کارفرما برای اخراج کارگران          .  اخراج و بيکار شده اند       
اخراجها .  تحریمهای اقتصادی و بحران و ورشکستگی مالی است                   

با روال و     :  برخی از عوامل کارفرما گفته اند            .  همچنان ادامه دارد    
شرایطی که داریم در آینده نزدیک احتمال تعطيلی کارخانه و اخراج                  

هم کارگران اخراجی و هم کارگران فعال        !  همه  کارگران در راه است      
ماه فروردین و اسفند ماه سال          2شاغل تاکنون دستمزدهای معوق شده        

اعتراض و پيگيری و شکایت و             .  گذشته را نيز دریافت ننموده اند            
مراجعات مکرر کارگران اخراجی به ادارات فرمایشی و پادو کار و                 
بيمه حکومت اسالمی برای بازگشت به کار و برای دریافت                                      

 .دستمزدهای معوق هم بی ثمر و بدون نتيجه بوده است
 

به هر جا و به هر اداره حکومتی که برای              :  یکی از کارگران ميگفت    
در این مملکت فساد و دروغ        .  شکایت مراجعه ميکنيم درها بسته است       

و دزدی کسی حاضر به شنيدن مشکالت ما کارگران نيست چه رسد به              
انگار همه دنيا عليه ما         .  اینکه قرار به رسيدگی و احقاق حقی باشد               

نه چشمی برای دیدن،    .  کارگران و خانواده هایمان با هم تبانی کرده اند         
نه گوشی برای شنيدن و نه وجدانی برای رعایت حق و حقوق انسانی                 

 .ما نيست

 

کارخانه مواد غذایی به تک واقع در جاده مخصوص کرج فعال با بيش               
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا و                      500از   

 8هزار تومانی پرداخت نشده با ساعت کاری از                     300دستمزدهای   
عصر توليد کننده انواع آبميوه و مواد غذایی بسته بندی شده               6صبح تا   
 .ميباشد

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ٢٠ – ٢٠١٢مه  ٩

در طی چند روز گذشته دوباره                 
موج جدیدی از تشدید فضای                       
ارعاب و سرکوب در تهران توسط        
حکومت اوباش اسالمی سازماندهی    

 33نظامى که در پس          .  شده است  
سال فساد و جنایت و قتل و دزدی             
با ترس و وحشت از سرگذشت سياه   
خود که چيزی جز انهدام و                           
سرنگونی نيست، با تقال و فالکت            
همچنان ميکوشد سيطره فاشيستی و      
جنایت آلود تباه خود را بر بستر                 
جامعه در شرف انفجار حفظ و                  

ناقوس مرگ این         .  گسترش دهد    
سيستم سياه اسالمی دیر زمانيست          
به صدا در آمده و از قرار هيچ امام          
زمان و خدایی هم قادر به حفظ و               

 . استمرار بقای کثيفش نيست
 

امروز سه شنبه نوزده اردیبهشت            
صبح دهها نفر        10ماه در ساعت       

از مزدوران و اوباش نيروی                      
انتظامی مسلح به انواع سالحهای           
سرد و گرم مناطقی در جنوب شهر        

تهران از جمله محالت کارگر                    
نشين پاکدشت و قرچک ورامين را        
هدف خانه گردی و تفتيش به دنبال          

در .  بشقابهای ماهواره قرار داده اند     
مواردی مزدوران حکومتی با                  
توسل به زور و تهدید به منازل و              
حریم خصوصی مردم وارد شده و         
ضمن بازرسی و تفتيش اقدام به                
ضبط و مصادره گيرنده های                      

بنا .  ماهواره و ریسيورها نموده اند      
به اخبار در مواردی زنان و                        
جوانان در اعتراض به اقدامات                
فاشيستی با عوامل حکومت اسالمی     

 . درگير شده اند
 

در روزهای گذشته مناطقی دیگر           
از شهر تهران از جمله بلوار                       
فردوس، آریا شهر، شقایق جنوبی و      
شمالی، سازمان برنامه شمالی و              
جنوبی، ستارخان، شهرک غرب و       
سعادت آباد، جنت آباد و نقاط                      
مختلف شهر تهران توسط نيروهای      

اوباش و سرکوبگر اسالمی هدف      
. و تفتيش خانه گردیها بوده اند              

ماموران یگان امداد نيروی                    
انتظامی به زور و تهدید به خانه           
ها و زندگی خصوصی مردم                 
وارد شده و گيرنده ها و بشقابهای        

جای .  ماهواره را با خود ميبرند        
خالی دیشها بالفاصله و به                        
سرعت با دیشهای جدید از جانب        
مردم و جوانان به نشانه مقاومت         

در بسياری  .  و مخالفت پر ميشود     
از موارد مردم از باز نمودن                  
درب منازل به روی اوباش                     
حکومتی خودداری نموده، در              
بسياری موارد اعتراضات و                 
مخالفتهای مردمی به درگيری و         

. ضرب و شتم کشيده شده است             
هلی کوپترهای نظامی بطور                 
مداوم بر فراز شهر در پرواز و            
در صدد شناسایی پشت بامها و             
مناطقی هستند که دیشها و                         
بشقابهای ماهواره ایشان بيشتر            

انواع گشتيهای ارشاد             .  است
متشکل از ارازل و اوباش                        
اسالمی همه ميادین و خيابانها و          
چهار راهها و اتوبان ها و                         
بزرگراه ها را به قرق و                             

به زنان و   .  محاصره در آورده اند   
دختران جوان به بهانه بی حجابی       

با .  گير ميدهند   "  بد حجابی   "و    
فشار و ضرب و شتم زنان و                   
دختران جوان را از ماشينها                    
بيرون ميکشند، خودروها را                 
مصادره ميکنند و در سر چهار            
راهها مدت زمان چراغهای                   

دقيقه و      5توقف و قرمز را تا              
گله .  حتی بيشتر افزایش داده اند        

های وحشی اوباش نيروی                       
انتظامی که در کنار چهار راهها         
و چراغهای قرمز در کمين                     
نشسته اند با وحشيگری و ارعاب       
از فرصت استفاده نموده درب              
خودروها به زور باز نموده،                  
خودروها را تفتيش ميکنند، سی          
دی های آواز و آهنگ ها را می            

شکنند و دختران و پسران جوان      
را به جرم شادی و جوانی                     

 . بازداشت نموده و ميبرند
 

حکومت منفور اسالمی، سيستم      
جنایت آلودی که جامعه و                      
زندگی را در باتالق سرکوب و        
اختناق، فقر و بيکارى و                        
گرسنگی و فالکت، تجاوز و              
ارعاب، زندان و شکنجه و                  
سنگسار و اعدام، تن فروشی و         
کليه فروشی، گرانی و تورم               
فزاینده، تحقير و بيحقوقی                     

شخصی و فرهنگی و اجتماعی             
و با هزاران الیه خرافات       ،انسانها

و جهالت مذهبی زندگی و جامعه         
. را در بحران فرو برده است                  

حکومت در بحران، حکومت در         
سراشيب ورشکستگی و از هم              
پاشيدگی و سقوط، آینده کجاست؟        
اکثریت عظيمى ازمردم و در                 
لحظات زندگى عليه این وضعيت       

آینده .  اند و آن را نميخواهند                 
بيگمان از آن آزادی، برابری و             
رفاه و خوشبختی و حرمت انسان        

 *. خواهد بود

 

 فاشيسم و حکومت نظامی، خانه گردی در تهران
 

 ماهواره، بی حجابی، جوانی: جرم
 

 نازنين اکبری
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قبل از ورود به بحث الزم است به           
سخنرانی که سياوش دانشور در              
گوتنبرگ سوئد در مورد تحليل از          
روند اوضاع سياسی در ایران قبل          
از اتخاذ سياست آلترناتيو سازی،            
پرداخته است، گوش دهيم تا با                   
چکيده ای از تحليل کنکرت حزب           
اتحاد کمونيسم کارگری در دو سال        
اخير آشنا شویم و هم به خودم                      

کرده باشم که مقاله کوتاه تر            کمکی
 .نوشته شود

  
?watch/com.youtube.www://http

play=feature&Rc7tLwGJULQ=v
!#embedded_er 

 
اخيرا حزب ما سياستی آلترناتيو با         

شوراى پایه گذاری                "عنوان        
" سوسياليستی  –حکومت کارگرى     

در ایران را دستور خود قرار داده           
: به قول سياوش دانشور              .  است

جامعه اى که دستخوش تغيير                  "
است روى دهها راه حل قطبى                    
نميشود بلکه بطور کلى و اجتماعا           
روى راه حلهاى چپ و راست                    

همين نکته نيز در         .  قطبى ميشود  
گرو اینست که راه حل چپ و از               
نظر من افق کمونيستى تغيير جامعه  
خود را به صحنه سياست سراسرى       
رسانده باشد و خود را در قلمرو                
ماکرو بعنوان یک انتخاب جدى و           

. مادى در دسترس قرار داده باشد           
در غير اینصورت مردم عموما و           

عليرغم      ،طبقه کارگر خصوصا         
جانفشانى ها و فداکاریها در دوره            

به آنچه که هست رضایت          ،انقالبى
 ."ميدهند

 
حال چرا ميتوان قدرت سياسی را           

 :گرفت
اصوًال در رد تئوری قدرت                         
سياسی، دو سطح از بحث مطرح            

اول اینکه بدون طبقه                 :  ميشود
کارگر آگاه به منافع طبقاتی، و حتى       
در سطوحی دیگر بدون داشتن                  

ای، گرفتن قدرت         های توده     تشکل

البته .  سياسی امکان پذیر نيست        
تئورى قدرت سياسى منصور               
حکمت هم برخالف ادعاى                      
حرافان بى پرنسيپ نميگوید که           
بدون طبقه کارگر باید قدرت را            

بحث برسر داشتن اقليتى       .  گرفت
بانفوذ از طبقه است که بتواند کل         
طبقه و یا بخش موثر آنرا به                     

در مخالفت    ،دوم.  حرکت درآورد 
با این تئوری مطرح ميکنند که              
شرط گرفتن قدرت سياسی                      
مشروط به حزبی است که شرایط       
آن را داشته باشد، یا در روندی             

حاکم باشد    "  ما"که استراتژی        
اینجا .  قدرت سياسی رٔا ميگيرم         

کى "  استراتژى"معلوم نيست این     
و چطور و طى چه روندى حاکم          

اینها حتى فکر هم نکرده        .  ميشود
اند که بورژوازى به مدافعان این         
نظریه لطف نميکند تا طى هفتاد           
سال یواش یواش استراتژى شان         

مضافا اینکه در       .  را حاکم کنند      
ایندوره که اینها مشغول سرگرم          
کردن خود براى حاکم کردن                  
استراتژى هستند چند نسل طبقه           
کارگر زیر چرخهاى بورژوازى       

در این وسط        .  جان داده است       
بحثهاى سطحى دیگرى با عنوان        
انتقاد همچون اینکه تصرف                   
قدرت با اکثریت طبقه ممکن                  
است و بدون آن بالنکيسم است و         
غيره نيز مطرح است که پاسخ              

 .در خور خود را گرفته است
 
در مقالٔه قبلى ام با عنوان                  -١

ضرورت پایه گذاری شورای               
حکومت کارگری و سوسياليستی       

به تاریخ               نگاهی:  اشاره شد    
سرنگونی حکومت پهلوی در               
فاصله نزدیکی، قبل و  بعد از                 
  قيام، بيانگر نکات جالب توجهی        

است که اول از همه به تشکيل               
شرکت طبقه      شوراها و چگونگی   

. کارگر در حين قيام برميگردد            
یک فاکتور جدى دیگر فقدان                  

آلترناتيو کمونيستی برای گرفتن     
. قدرت سياسی در ایران است           

این نکات از چند منظر قابل                
  تشکيل عمومی     :  تاکيد است     

شوراها بعد از سقوط حکومت          
، و دیگری      ۶٠پهلوی تا سال         

نبود حزب یا آلترناتيوی که به            
جای شرکت یا عدم شرکت و یا         
به رسميت شناسی دولت موّقت        
تا تثبيت رژیم، فرمان قدرت در       

 ،دست شوراها را مطرح کند            
و شکست    ۵٧سرنوشت انقالب    

 .آنرا رقم زد
  

حزب ما در تالش روزمره                  
براى ایجاد سازمانهاى توده اى        
و شورائى کارگران و تقویت             

. حزب سياسى کارگرى است           
مسئله برسر ایجاد تشکل توده            

مسئله برسر  .  اى و حزبى نيست   
تئورى تراشى بدون عمل براى        
استنکاف از قدرت سياسى                   

تئوری اى که گرفتن              .  است
قدرت سياسی را منوط به ایجاد        

های طبقاتی و توده ای               تشکل
و خود را از جدال                       ،ميکند

قدرت بدليل فقدان این تشکلها            
اصوال جامعه و         ،معاف ميکند  

در .  روند سياسى را نمى شناسد     
دوره بحران ما شاهد نوعى از          
هم گسيختگی شرایط پيشين و            

. قطبى شدن جامعه هستيم                    
روندی که تعيين تکليف بر سر         
جامعه شروع ميشود و طبقات          
اجتماعی و احزابشان هر کدام          
به دنبال منافع متمایز خود                    

در همين دوره نيز                .  هستند
جامعه به اشکال مختلف متشکل      

از جمله شوراها تشکيل     .  ميشود
نهادها و سازمانهاى            ،ميشوند

مستقل شکل ميگيرند و امکان           
بروز آشکار اجتماعی پيدا                   
ميکنند، و حتى ميتوانند در                   
ابعادی قدرت دو فاکتو شکل               

تجربه انقالب اکتبر و قيام      .  دهند
دال  بر صحت این                             ۵٧

روند تغيير سياسی         .  ادعاست
جامعه در حال گذار، روندی              
جز به جز و ترتيب گونه مطابق       
با جداول ریاضى و کتابى                     

اتفاقا این روند تابعى از        .  نيست
کشمکش طبقاتى است و از پيش      

باید به هر درجه . تعيين شده نيست
که ممکن است از همين امروز              
سازمانهاى مستقل و با ظرفيت              
عمل انقالبى در سطوح مختلف            
ایجاد کرد و در یک کالم آمادگى          

اما .  دخالت انقالبى را فراهم کرد       
تئورى تصرف قدرت با تشکلهای      

 ،ای حتى آنارشيسم هم نيست         توده
بيشتر فانتاسى سياسى است که              
ذهنيت را جاى واقعيت قرار                   

مگر دخالت طبقه کارگر        .  ميدهد
 ۵٧در تحوالت مصر، یا قيام                 

از این دست        هایی  ایران و نمونه   
امری از پيش و آگاهانه بود که               
حاال براى اوضاع ایران، شرط            
دخالت برای گرفتن قدرت را پيش      

چنين امری      از هر چيز به تحقق       
است       موکول کرد؟ این در حالی        

و             که سنت مجامع عمومی               
از ارکان      شورایی به عنوان یکی    

سازماندهی طبقه کارگر حتی بر         
 ۵٧خالف دوران قبل از قيام                   

گسترده است و حتى در                               
کشورهاى خاورميانه و اروپائى         
در متن بحران اخير به صحنه                

اما همين به تنهائى          .  آمده است   
پاسخگوى نيازهاى ایندوره                     
قدرتگيرى کارگر و کمونيسم در         
این کشورها را فراهم نکرده                   

 . است
 
به روند اوضاع در             نگاهی  -  ٢

  های مهمی     فرانسه و یونان درس      
از تئوری قدرت سياسی در                      
فضای دو قطبی حاضر به ما                  
ميدهد چرا که جامعه همواره به            
چپ خود نيازمند است و چپ                  

(کند   خود را پيدا می        اکيدأ فکر   . 
ميکنم، چپی که در فرانسه در                 
حال تشکيل کابينه است قرار                  
است نقش مسکن سياسی در آن             

 

 توان قدرت سياسی را گرفت؟ چرا می
 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد

 
 حامد محمدى

١۴صفحه   
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 کارگران کارخانه دمافين

 !عدم تمديد قراردادهای کاری کارگران
 

ماه حق    4در اطالعيه قبلی در بيست و ششم فروردین اعالم داشتيم                   
نفر   120بيمه و مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی پایان سال بيش از               

پرداخت )  وزیریان(از کارگران کارخانه دمافين توسط مالک کارخانه          
گفتيم بعلت عدم واریز حق بيمه کارگران از جانب وزیریان          .  نشده است 

به حساب اداره بيمه دفترچه های تامين اجتماعی و درمانی کارگران                   
بی اعتبار شده و حتی درمانگاهها و مراکز درمانی درجه چندم و فاقد                 

خانواده .  امکانات از پذیرش خانواده های کارگران خودداری ميورزند         
اشتهای سود و ثروت       .  های کارگری در فقر و بيماری غوطه ورند              

اندوزی و ارتکاب جنایات بيشتر عليه خانواده های کارگری هنر و                      
. حاال قراردادهای کاری تمدید نميشود      .  ماهيت همه این جانوران است      

این ترفند جدید بسياری از سرمایه داران و حکومتشان در سال جدید                   
 . است

 

عوامل کارفرما در دمافين تا امروز به بهانه های دروغين و به                                
اصطالح مشکالت اداری بطور آگاهانه از تمدید قراردادهای کاری با              
کارگران طفره ميروند و کارگران را در شرایط عدم امنيت مطلق                        

در شرایطی که حق و حقوق کارگران ماههاست            .  شغلی فرو برده اند    
پرداخت نشده، در حاليکه کارگران بطور شبانه روزی به طرز                             
وحشيانه ای استثمار ميشوند و حتی فرصتی برای رسيدگی به بهداشت             
و نظافت و امورات فردیشان باقی نگذاشته اند، در حاليکه خانواده های            
کارگری با فقر و نداری و محروميت و با گرانی و تورم از صبح تا                       

در همچين موقعيتی عدم تمدید همين قراردادهای بی                   ،شب گرفتارند  
اعتبار و ضد کارگری برای چيست؟ عدم تمدید قراردادها کارگران را              
در ابهام و نگرانی بيشتری فرو ميبرد، اعمال سياست خطر هميشگی                
اخراج امتيازیست برای سرمایه داران و حکومت تا بتوانند با آسوده                   

یکی از کارگران       .خاطری بيشتر به جنایاتشان عليه کارگران ادامه دهند    
فقر و گرفتاری و نااميدی و ترس این حلقه های زنجيریست                  :  ميگفت

 .که سرمایه داران و حکومت اسالمی به دست و پایمان زده اند
 

ماه تا    3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای           120کارخانه دمافين با      
هزار تومانی و ساعت کاری از        300یکسال تمدید نشده و دستمزدهای      

و اضافه کاری اجباری تا شب واقع در جاده مخصوص            30/4تا    30/7
کرج سازنده انواع رادیاتورها و خنک کننده های بزرگ صنعتی                          

 .ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ٢٠ – ٢٠١٢مه  ٩

جامعه را ایفا کند، تا اعمال                           
های ریاضت اقتصادی                  سياست

اینبار با کمترین مشکل سياسی از           
جانب اعتراضات رادیکال در                  

هوالند و       .  جامعه پيش برود            
تنها بازیگران                            ،سارکوزی
و اتحادیه      های بانک جهانی     سناریو

هر چند روند در         .)  اروپا ميباشند  
این دو کشور با روندی که در                     

خواهد شد متفاوت تر              ایران طی  
است چرا که پروسه انتخاباتی و               
حتی تمکين به تعدیل سياسی رژیم،        
یک پروسه سوخته و بدون شانس           

انتخابات .  در جامعه ی ایران است       
و زمين داغ زیر پای رژیم دال          ٨٨

 . بر این ادعاست
 

در این روند سياست و استراتژی            
چپ مبنی بر سوسياليسم به عنوان          
یک افق ميتواند مبنای انتخاب مردم      
قرار بگيرد چون خواست مردم                

های راست جامعه      فراتر از سياست   
راست جامعه از اکثریتی تا         .  است

رژیم سابقی و پرو رژیم و پرو                  
غرب با هر ذهن مغشوشی از                     

های سياسی جامعه ایران در          معيار
های   نهایت چيز بيشتری از سياست      

در "  رفاه"برای معيار      بانک جهانی
مطرح کردن     .  آن جامعه ندارد         

آلترناتيو چپ در تقابل با آلترناتيو            
سازى راست اتفاقا ميخواهد به خال        
سياسى اى جواب دهد که یکبار                 
مردم و طبقه کارگر تاوانش را داده        

با این فرق که چپ ایران از               .  اند
متفاوت تر است و چپ و                  جنسی

راست در فرایند انتخابات،                           
انتخاباتی که بورژوازی تصميم               

گيرد که چه کند و چه نکند، با               می
این تفاوت در     .  هم روبرو نميشوند    

شورای پایه گذاری حکومت                   "
در ایران  "  سوسياليستی  –کارگرى  
چرا که اوال جنس         .  یابد   نمود می  

آلترناتيو مستقل خود را مطرح                  
روند این انتخاب در        کند در ثانی    می

ای تحت شوراها رقم              هر پروسه   

این ميسر عملى       .  خواهد خورد   
شود مگر نيروی این امر را           نمی

همان کاری که        یعنی.  بسيج کرد 
. حزب در حال تالش براى آنست       

به یک معنا تالش حزب، تالشی          
در راستای بردن انتخاب                          

 .سوسياليسم در جامعه است
 

در این روند گفتن آنکه چون چپ         
آن جامعه تحزب یافته نيست پس          
شانسی برای  گرفتن قدرت                      
سياسی ندارد، آنور سکه سياستی       

چون سياست    "است که ميگوید          
غرب و آمریکا تعدیل رژیم است        

من     یعنی"!  پس انقالب ادامه دارد   
 ،اهل گرفتن قدرت سياسی نيستم         

 !پس زنده باد انقالب
 

سياستی که حزب حکمتيست در          
خود مبنی بر روابط              ۴کنگرٔه    

غرب با ایران اتخاذ کرد کمتر از        
حزب کمونيست            سياست فعلی   

کارگری نيست، آنطور که در               
"گفتند    ۴کنگرٔه     در این دوره       : 

ماهيت کش مکش جمهوری                   
اسالمی و غرب و آمریکا                         
دستخوش تغييرات جدی شده                 
است، تغييراتی که اساسا معطوف     
به جلب ایران به عنوان عنصر             

دردسر به جرگه ی جامعه ی            بی
از این سياست         ".  جهانی است    

مشترک، کوروش مدرسی به این       
نتيجه رسيد که همه چيز ارتجاعی 
است و فقط خودشان مترقی                    

حزب موسوم به کمونيسم      !  هستند
کارگری هم به این نتيجه رسيد که       

همان تئوری   .  انقالب ادامه دارد    
که ميگفت من اهل قدرت سياسی         
نيستم، ما به روش خودمان قدرت       
رٔا ميگيرم ما در زمين حریف               

(زنيم   توپ نمی   البته اینها وقتى     . 
ميشوند منزوى           "  رادیکال"

ميشوند و در زمين حریف توپ            
نميزنند اما وقتى ميخواهند توپ           
بزنند راست ميشوند و موئتلف              

در .  جریانات دست راستى            
صورتى که تمام مسئله اینبود             
که جنگ را به زمين حریف                
ببرند و البته در رادیکاليسم شان      

 .) هم آب نریزند
 

که حزب اتحاد                       در حالی     
کمونيسم کارگری از ابتدای                

شروع اعتراضات جامعه اصوال       
چيز متفاوت تری رٔا گفت و                     
امروز تالش ميکند که متفاوت تر       

 . عمل ميکند
 

به حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
 * .بپيوندید

 

 توان قدرت سياسی را گرفت؟ چرا می
 

 ...به حزب اتحاد کمونيسم کارگری بپيونديد
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گزارش کوتاهی از برگزاری جلسه خانه حزب 
 اتحاد کمونيسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد

 

 شهال نوری

جلسه خانه حزب، در سالگرد قتل فرزاد کمانگر، شيرین علم هولی،                   
علی حيدریان، مهدی اسالميان،  فرهاد وکيلی و به یاد همه زندانيان                     

دهه از حاکميت رژیم جنایتکار اسالمی ایران،          3سياسی اعدام شده در     
با حضور جمعی از اعضاء حزب و فعالين چپ و سوسياليست برگزار             

 . شد

 

بحثها حول اعدام بعنوان قتل عمد دولتی، نقش قانون جزاء و قوانين                     
شریعه، نقش اعدامهای خيابانی و قصاص، اجرای احکام شریعه در                  

شرکت کنندگان ضمن بررسی نقش        .   جمهوری صد هزار اعدام بود       
مبارزه اپوزیسيون چپ و سوسياليست، بر لزوم برگزاری مراسمها و              

تایيد داشتند و      60خرداد    30آکسيونيهای سراسری  بمناسبت سالگرد         
 .اعالم کردند

بورژوازی در یونان برای بار                  
دیگر آزموده ای را دگربار آزمود          
تا همانطور که در خيابانها از سوی        
مردم معترض روبرو بود، در پای         
صندوق های رای نيز عليرغم به             
ميدان فرستادن تمام جناح های                  
راست و چپش، نه بزرگی از سوی         
بخش اعظم طبقه کارگر یونان                   

در انتخابات طبقه        .  دریافت دارد   
کارگر یونان به طور واقعی نه                  
بزرگ خود را به تمام جناح های              
بورژوازی عليرغم تفاوت های               
ظاهری شان اعالم داشت تا                         
بورژوازی را بيش از پيش در                   

بحران در یونان     .  بحران فرو برد    
عميق ميشود و سواالت بزرگتر در       
مقابل طبقه حاکم و همينطور                       
کارگران و توده معترضى قرار               
ميگيرد که دیگر این اوضاع را                 
نميتوانند به صورت کنونى اش                 

احزابى سقوط ميکنند و     .  ادامه دهند 
احزابى جلو مى آیند اما اوضاع                
واقعى فقر و بيکارى و بحران                    
اقتصادى هر روز بدتر از دیروز            

 . ميشود
 

این که چرا چرخهای دمکراسی               
های بورژوازی و از آن جمله در            
یونان به گل نشسته است، اینکه                 
چرا بحران اقتصادی رفته رفته به          
یک بحران سياسی عظيم که بی                
تردید سایر دولتهای بورژوازی در       
اروپا را نيز به کام خود خواهد                   

که همينک نشانه های آشکار       -کشيد
آن در کشورهای هلند، فرانسه،                
ایتاليا و آلمان و غيره قابل مشاهده           

را باید در تعميق بحران                 -است
سرمایه دارى و ناتوانى بورژوازی      
برای برون رفت از بحران جستجو       

چه   ،بورژوازی و جناحهایش  . نمود
آنان که همانند رژیم اسالمی در                
ایران به ضرب سرکوب و اختناق          
عریان حکم ميرانند و چه آنان که با        
دمکراسی و حقوق بشر عنان                     
ماشين سرکوب طبقاتی را در دست       
دارند، نشان داده اند که راه حل                  

آنان برای برون رفت از بحران           
مبتنی بر تحميل فقر و فالکت                  
بيشتر طبقه کارگر و توده های              

 . کارکن در این جوامع است
 

انتخابات در یونان انتخاباتى                   
معمولى نبود بلکه اعالم نه به                 
بورژوازى و طرفداران ریاضت      

این سيستم بى          .  اقتصادى بود    
اعتباریش قبلتر در خيابانها اعالم       
شده بود و ضرورى بود به طرق         
خود بورژوازى هم یعنى                          

این .  انتخابات به دنيا اعالم شود        
کامال قابل پيش بينی بود که طبقه         
کارگر یونان در مقابل چنين                    
انتخاباتی می بایست از زندگی             
انسانی خودش دفاع کند که در               
صورت راه یابی دشمنان طبقه             
کارگر به پارلمان یونان و تداوم           

رای به نابودی     ،سياستهاى گذشته 
. هرچه وسيعتر خودش داده بود          

به این دليل آشکار طبقه کارگر             
خابات پارلمانی روز    تیونان در ان   

یکشنبه این توهم بزرگ را درهم         
شکست و همانگونه که بی                       
اعتمادی اش را به تمام راه حل              
های اقتصادی بورژوازی نشان          
داده بود و همواره کف خيابانهای        
یونان را شبانه روز از آن خود              
کرده است، اینبار با راى نه                     
احزاب اصلى چپ و راست                    
 . بورژوازى را عمال زمين کوبيد

 
تاکنون بورژوازی ریاکارانه توده     
ها را به پای صندوق های راى             
ميکشاند و هر بار یکی از                         
جناحهایش را مجرى سياست                

اما در   .  سرکوب طبقاتى ميکرد     
متن بحران عميق اقتصادی دنيای      
سرمایه داری این حناء                               

. بورژوازی نيز رنگ باخته است     
سيستم دمکراسى همراه با اقتصاد      
سرمایه دارى دچار بحران ميشود     
و سير تاکنونی رویداد ها در                   
کشورهای گوناگون نشان داده              
است که دمکراسی فقط عنوانی            

برای سرپوش گذاردن بر                     
غارتگری و جنایتکاری                       

در چنين  .  بورژوازی بوده است   
شرایطى سوال اینست که آیا               
طبقه کارگر یونان که اکنون               
بورژوازی را در فرایند دست          
بدست شدن قدرت سياسی اش           
ناکام گذارده است خواهد                       
توانست این روند را تعميق                  
بخشيده و قدرت سياسی را از            

 آن خود کند؟
 

به نظر پاسخ این سئوال را                   
بایستی در چگونگی راه حل و          
سياست و برخورد پيشروان               
طبقه کارگر یونان به بحران               

کنونى و مسئله قدرت سياسی              
بحران کنونى در     .  جستجو کرد  

یونان و فضاى رادیکالى که               

ایجاد شده است زمينه عينى                      
عروج یک آلترناتيو سوسياليستی       
را بيش از هر زمان فراهم کرده            

تمام مسئله در گرو اینست         .  است
که آیا طبقه کارگر و مردم یونان           
در تقابل با انواع سياستهاى اعمال      
فقر و ریاضت کشى ميتوانند خود        
را از فالکت سرمایه داری                       

 برهانند؟ 

 

 ! يونان سراسر شور نه به کاپيتاليسم
 

 پدرام نوانديش 
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 کارگران شرکت دارو گستر ياسين
 !افزايش ساعت کار، کاهش دستمزدها

 

نفر   45در اطالعيه قبلی در چهارم اردیبهشت ماه اعالم داشتيم بيش از              
از کارگران شرکت دارو گستر یاسين دستمزدهای فروردین و همچنين              
بخشهایی از مبالغ عيدی پایان سال گذشته را دریافت ننموده و حسينی                  
مدیر شرکت عالوه بر نپرداختن دستمزدها از تمدید قراردادهای کاری              

اما حاال عوامل کارفرما عالوه     .  جدید نيز با کارگران خودداری ميورزد     
بر نپرداختن دستمزدها و عدم تمدید قراردادها با کارگران با گستاخی                   
ميزان ساعت کار را افزایش و از طرفی بخشی از دستمزدهای ماهيانه              

صبح   8به ساعت کاری قبلی که ظاهرا از          .  کارگران را کاهش داده اند     
عصر بود یکساعت اضافه شده و کار اجباری بدون دستمزد تا                        4تا   

 . عصر ادامه دارد 5ساعت 

 

 50تا    30هزار تومان پول نهار و           28بنا به دستور حسينی نيز مبلغ           
هزار تومان بابت حق عائله مندی  از دستمزدهای ماهيانه کارگران                       

این اقدام ضد کارگری بدین معناست که بطور متوسط             .  کسر شده است   
هزار تومانی هر یک       300هزار تومان از دستمزدهای        80تا    60مبلغ  

از کارگران در این شرایط تورم و گرانی لجام گسيخته کاسته شده تا                       
این ادامه و اجرای       .  سودهای ميلياردی امثال حسينی انباشته تر شود             

این .  سياست ضد کارگری سرمایه داری در بن بست و بحران است                     
همان بيان کفتار پير و آخوند جنایتکار خامنه ای است که سال جدید را                  
سال حمایت از سرمایه داران و سال افزایش و شدت کاری و استثمار                    
بيشتر و تحميل فقر و محروميت گسترده تر عليه کارگران نامگذاری                   
نمود تا شاید از قبل اجرای این سياستهای ضد کارگری و ضد انسانی                    
کشتی درهم شکسته و به گل نشسته سرمایه داری و حکومت اسالمی                   
بتواند چند صباحی بيشتر به حيات آکنده از ننگ و کثافت خود ادامه                        

 .دهد

 

نفر کارگر قراردادی و روز مزد و              45شرکت دارو پخش یاسين با           
عصر و اضافه        5صبح تا       8ساعت کاری با افزایش یکساعت   از                

با !  کاری اجباری بدون محاسبه و پرداخت مبالغ ساعات اضافه کاری               
هزار تومانی از جمله شرکتهایی گسترده در زمينه                  300دستمزدهای   

انبار اصلی شرکت در      .  واردات و توزیع دارو در سطح ایران ميباشد            
حسينی و همدستانش در شرکت از           .  جاده مخصوص کرج واقع است        

طریق استثمار کارگران و در تبانی و زد و بند با باندهای حکومت                          
اسالمی در زمينه تهيه و توزیع و فروش انواع داروهای قاچاق و                             

 .کمياب و تقلبی ثروتهای ميلياردی به جيب ميزنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١اردیبهشت  ٢٠ – ٢٠١٢مه  ٩

 

 زنده باد جنبش 
!مجمع عمومى کارگران  

زنده باد    
!شوراهاى کارگرى  

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد

! مستقيم و مستمر توده کارگران است  

 

را از کنترل کارگرى کتاب   

!سايت  حزب دريافت و توزيع کنيد  

 

  ،تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند

!حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست  

کارل مارکس                      

 

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


