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 کارگران و ناسيوناليسم 
 

اوضاع سياسى ايران کارگر را براى جنبشهاى                               
فقر و بيکارى و بيمارى بيداد       .  بورژوائى مهم کرده است   

ميکند و هر روز ارگانهاى حکومتى در وحشت شورش            
مانور    ،جلسه ميگيرند     ،گرسنگان توى سر هم ميزنند           

برگزار ميکنند و ترس شان را با گسترش سياست                           
نه فقط سران حکومت اسالمى و          .  ارعاب پنهان ميکنند   

اصالح طلبان مغضوب حکومتى بلکه نيروهاى                              
اپوزيسيون بورژوائى اعم از توده ايست هاى اسالم زده            
تا شبه سکوالرهاى پنتاگونى اينروزها يادشان افتاده که              

ظاهرا اينبار در نمايش       .  کارگران نيروى مهمى هستند      
اسم رمز بقاى   "  اقتصاد"رژيم اسالمى مسئله    "  انتخابات"

 . حکومت است
 

در کنار جنگ و جدال برسر اوضاع وخيم اقتصادى و                 
تحرکات جديدى اينجا و آنجا          ،وحشت از انفجار جامعه     

اينروزها رفيق کارگرى از پخش شيرينى      .  بچشم ميخورد 
در ميان کارگران بمناسبت تولد کوروش هخامنشى در               

پرسيدم واکنش    .  برخى از مراکز صنعتى خبر ميداد               
کارگران چه بود؟ گفت خوب هميشه شيرينى پخش کردن         
و تسليت و تبريک گفتن بدليل تولد و فوت اين امامها در               

حاال    ،سرويس ها و غذاخورى و صحن کارخانه بوده                
اما در بخش ما و تا جائى که               ،کوروش هم اضافه شده     

 . خبر دارم در جاهاى ديگر کارگران تحويل شان نگرفتند
 

کهنه پرستان و مرتجعين سياسى مدعى کوروش                             
يکى باند احمدى نژاد قاتل و           :  هخامنشى رنگارنگ اند    

و با علم به          ،شرکا است که در مقابل رقباى حکومتى             
با تمجيد از کوروش            ،نفرت مردم از قوانين اسالمى           

در کنار  .  مانور ناسيوناليستى ميدهد  

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

گر      سم زخم خورده و ضد                   :  در صفحات دي ي ال ون ي اس ن
ى             ،آذر ماجدى  -کمونيسم پاخورده ائ ر و ره ب ت انقالب اک

ا   -مشخصات جنبش زنان در ايران ،آذر ماجدى ،زنان م ه
از      ،کارگران قزوين ،کارگران سايپا ،ارجمند ران گ کارگ
 گزارش تظاهراتها ،کارکنان آموزش و پرورش ،عسلويه

 

 

 افزايش سن بازنشستگی،
 ! جنايت حکومت اسالمی برای چپاول بيشتر

 

 ١۶کامران پايدار                                                                       صفحه 
 

 در گراميداشت انقالب اکتبر

کمونيسم تنها راه نجات 
 !بشريت است
 سياوش دانشور



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

اينها سلطنت طلبان و رژيم سابقى        
ها و شاخه هاى فاشيست و آريائى        
مسلک قرار دارند که با علم کردن       
کوروش و کتيبه کوروش در واقع        

. رژيم سلطنتى را اعاده ميکنند              
مضافا اينکه گرايش ناسيوناليستى      
در جامعه بسترى است که طيفهاى      
مختلف بورژوازى به آن متکى             

تاريخ "ميشود و کوروش را در             
و امروز   "  فرهنگ ملى  "و   "  ملى

در .  هضم ميکند   "  حقوق بشر   "
عين حال اوضاع جامعه به هر               
کسى با عقل متوسط فهمانده است         
که وضعيت معيشتى طبقه کارگر         
و اکثريت عظيم مردم مسئله اى             
محورى است و اينها به رشد                    
کمونيسم و انقالبيگرى ميدان                  

لذا علم کردن کوروش             .  ميدهد
کبير و ناسيوناليسم و در آوردن             
هر عتيقه اى از قعر تاريخ                          

 . ضرورى شده است
  

 کارگران و کوروش 
تولد کوروش و پاره آجر حقوق              
بشرى عهد بوق کوروش پاسخ               
هيچ درد امروز طبقه کارگر در            

پخش شيرينى        .  ايران نيست       
برجسته     ،بمناسبت تولد کوروش      
تشکيل         ،کردن رضا پهلوى              

 ،شوراى ملى و آلترناتيو سازى            
همه گوشه هاى يک تالش آگاهانه        
و سياسى است که قرار است در             
اين اوضاع مانع تحرک انقالبى            
طبقه کارگر و مردم زحمتکش               

. عليه حکومت اسالمى شود                    
کوروش و ناسيوناليسم را برجسته      
ميکنند تا در ميان مردمى که از              
اسالم و آخوند بيزارند نيرو                      
بگيرند و يا دستکم توهم ايجاد                  

کوروش و ناسيوناليسم را          .  کنند
برجسته ميکنند تا اپوزيسيون                  
ناسيوناليست را به طرف رژيم              

آخر از      .  اسالمى متمايل کنند          
سکوالرهاى اپوزيسيون تا شاه              
پرستان و تازه ليبرال دمکراتهاى        

 
 ...کارگران و ناسيوناليسم 

طرفدار داريوش همايون و               
همه دوزى از         ،ملى اسالميها  

ايران پرستى و خاک پرستى و       
نژاد پرستى و کهنه پرستى را          
در هويت سياسى و تاکتيکها و         

. سياستهايشان ملحوظ ميکنند         
اپوزيسيون راست ناسيوناليست    
پرو غرب و ملى اسالمى که             

" حقوق بشر "جملگى در حلقه      
امروز الگوى        ،متحد شده اند      
خود را   "  ايرانى"حقوق بشر      

کمابيش در کتيبه کوروش                  
جمهورى .  جستجو ميکنند        

اسالمى حقوق بشر را اسالمى        
کرد و ناسيوناليستها حقوق بشر     

يکى الگوى اسالميش     .  را ملى  
را از حقوق بشر دارد و                        
ديگرى الگوى ناسيوناليستى           

اين در حالى است که        .  اش را 
کشتى همان حقوق بشر ليبرالى      
و جهانشمول مدتهاست به گل          

حقوق بشر        .  نشسته است       
ليبرالى که ظاهرا هنوز دنياى         
امروز خود را با آن تعريف               

چيزى جز تعريف بشر        ،ميکند
و حق او در چهارچوب منفعت       
سرمايه و نظم سرمايه دارى و        
تقدس مالکيت خصوصى                   

تکليف اين حقوق بشر        .  نيست
بورژوائى را ما کمونيست                 

. کارگريها روشن کرده ايم                
کارگران ما به ازا تبليغات                  
ناسيوناليستى را در ميان                     

 ،صفوف خود ميشناسند                      
تبليغاتى که نژاد پرستى ضد             
افغان و ضد مهاجر و حمايت           
از بخشى از بورژوازى و                  
کارفرماهاى خودى اولين نتيجه    

با اينحال ناسيوناليسم و      .  آنست
هر گرايش اجتماعى ديگر                 
جامعه و طبقه کارگر را به                 

. حال خود واگذار نميکند                    
کارگران کمونيست قاطعانه             
پاسخ تحرک ناسيوناليستى در         
جنبش کارگرى را با سياست            

٢٧٨شماره   
کمونيستى که متضمن اتحاد وسيع            
طبقه کارگر و تامين استقالل سياسى      
و سازمانى طبقه کارگر است                       

 . خواهند داد
 

ناسيوناليسم دشمن طبقه کارگر                
 است

ناسيوناليسم بعنوان يک ايدئولوژى         
منحط طبقات حاکم که مرز منافع              
متمايز طبقات اجتماعى را در گونى       

هرچه را که      ،درهم ميريزد "  ملت"
در يک جغرافياى سياسى يا                          
کشورى وجود دارد جزو مايملک            

"خود ميداند    ،"کارگران کشورمان  . 
کارگران ميهن  "  ،"زنان کشورمان "
و يا خرافاتى        ،"کارگران ما  "  ،"ما

 ،"منافع ملى "  ،"فرهنگ ملى "مانند  
و غيره نقطه شروع         "  توليد ملى  "

. ادبيات سياسى ناسيوناليسم است             
همه اينها براى ناسيوناليسم همان              
معنى را دارد که بردگان براى برده        

کارگران "قرار است     .  داران داشت  
جان بکنند تا سرمايه       "  غيور ميهن  

داران و طبقات دارا و اليت سياسى          
شان بتوانند در رقابت منطقه اى و            

سرى در ميان سرها                  "جهانى      
قرار است که                   "!  دربياورند

برده وار کار   "  کارگران کشورمان "
کنند تا سهم حضرات در بازار                    

يعنى همان حيات خلوت                ،داخلى
 ،استثمار طبقاتى سرمايه داران                 

ناسيوناليسم يک گرايش    .  تامين شود 
اجتماعى طبقات دارا است که تالش       
ميکند منافع خود را بعنوان منافع               

جا "  ملت"عموم زير عنوان خرافه        
همان کارى که اسالم آن را             .  بزند

پيش "  امت"زير عنوان خرافه               
 .ميبرد

 
ناسيوناليسم يک جنبش سياسى طبقه       

احزاب مختلف          .  حاکم است         
ناسيوناليست اعم از فاشيست و                   
آريائى مسلک و کورشى ها تا شبه           
ليبرال و مصدقى و سکوالر و چپ          

همه و هر کدام بنوعى                        ،خلقى
پرچمدار اهداف ناسيوناليستى بوده         

ناسيوناليسم چه بعنوان يک              .  اند
گرايش اجتماعى و جنبش سياسى و         
احزاب متفرقه و چه بعنوان يک                

عميقا ارتجاعى و                     ،ايدئولوژى
تبعيض گر و ضد کارگر و ضد                   

کارگر براى        .  کمونيست است       

ناسيوناليسم مرغ عزا و عروسى         
و "  صلح"چه در دوران            ،است

بازسازى اقتصادى و تلمبار                    
ثروت روى دوش استثمار                        

" کارگران غيور ميهن    "وحشيانه   
" جنگ با اجنبى  "و چه در دوران     

مام "که بايد کارگران در خدمت           
بيشتر کار کنند و تفنگ            "  وطن

بدوش بگيرند و گوشت دم توپ             
. جنگ سرمايه داران شوند                     

ناسيوناليسم مانند مذهب از                      
خطرناکترين عقايد و سياستها               

. براى جنبش طبقه کارگر است            
نقطه شروع جنبش طبقه کارگر            
درک و اعالم تمايز منافع سياسى        
و طبقاتى با جنبشهاى سياسى                  

و "  وطنى"طبقات حاکم اعم از           
کارگر وقتى     .  است"  خارجى"

ناسيوناليست ميشود تنها به سرباز      
دون پايه بورژوازى در جنگ               
منافع جناح هاى سرمايه دارى              

 .تبديل ميشود
 

ناسيوناليسم اگر از نظر سياسى و        
مدل حکومتى متکى بر سرکوب          

از   ،و تبعيض و نژاد پرستى است      
نظر اقتصادى متکى به دست                 
راستى ترين سياستهاى اقتصادى        

به .  جهان سرمايه دارى است             
سياستهاى اقتصادى اپوزيسيون          
راست ايران نگاه کنيد؛ جملگى و        
اساسا سنگ بانک جهانى و                      
توحش بازار آزاد را به سينه                    
ميزنند و رشد اقتصادى را در                

فداکارى کارگران براى         "گرو     
. ميدانند"  ميهن عزيز                 

سکوالرهايشان به احمدى نژاد             
گله ميکنند که سياست يارانه دادن       
سياست گدا پرورى است و با                  
روح اقتصاد مدرن و رشد اقتصاد      

اينها فکر   .  ملى در تناقض است       
ميکنند دولت اسالمى با يارانه                

کرده و  "  تنبل"دادن کارگران را      
نگه "  عاطل و باطل       "آنها را        

اينها ظاهرا در           !  داشته است     
اجراى نسخه هاى بانک جهانى            

" راديکال"از احمدى نژادها                  
ناسيوناليسم وقتى سوار موج    .  ترند

خرافاتش ميشود اولين پديده اى             
که در ذهنيت و تئورى و سياستش       
جائى ندارد انسان و حرمت و حق       

٣صفحه  . اوست  



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

طبقه حاکم نه فقط در ايران بلکه            
ناچار   ،کم و بيش    ،همه جاى جهان  

است بخشى از سود حاصله و در          
واقع بخشى از دستمزد کارگران           
را هزينه خدمات عمومى و                       
سوبسيد کاالهاى اساسى و آموزش     
و غيره و در يک کالم بازتوليد               

اين نه فقط نياز      .  طبقه کارگر کند   
بازتوليد جامعه بلکه نياز بازتوليد        

تمام هنر     .  سرمايه دارى است        
راست افراطى و نسخه هاى بانک       
جهانى که احمدى نژادها دقيقا                 

اينست که        ،همانرا دنبال ميکنند      
همه چيز را به مکانيسم بازار                  
واگذار کند و يک وجه مهم اين                
پالتفرم دست راستى انقباض و              
قطع خدمات و سوبسيدهاى دولتى        
است که براى طبقه سرمايه دار             

واقعيت اما   .  است"  هزينه بردار  "
اينست که کارگران خرج دولت و         
طبقه حاکم و کل فيس و افاده                      

اين "  فرهنگ ورزان "بورژواها و   
طبقه و دستگاه سرکوب و                          

اگر .  بورکراسى شان را ميدهند         
کارگران کار نکنند کل جمال و              
جبروت و قدرت حضرات به                  
سرعت برق و باد دود ميشود و              

طبقه اى که هر روز        .  هوا ميرود 
در متن مناسبات بردگى مزدى               
ناچار است کار و خالقيت اش را          

 
 ...کارگران و ناسيوناليسم 

به اين طفيلى هاى سرمايه دار         
بفروشد و برايشان سود تلمبار        

 . کند
 

کارگران کمونيست و مردم               
آزاد انديش بايد معناى سياسى         
اين ناسيوناليسم کوروشى را            
در جنگ فراکسيونهاى                        
بورژوائى بشناسند و براى                
تقابلهاى خونين جناح هاى                 
اسالم سياسى که ديگر به آخر          

اگر .  خط رسيدند آماده باشند         
مانور ناسيوناليستى در تيم                
احمدى نژاد بيانگر تشديد تقابل       
جناح هاى حکومتى براى                  
نجات نظام منحوس اسالمى             

تبليغات کوروش کبيرى        ،است
و سياستهاى اقتصادى                           
ناسيوناليستى در ميان کارگران     
تقابل آگاهانه با سوسياليسم و            

 . کمونيسم است
 

ما تضمين ميکنيم که اين تقابل         
به نفع طبقه کارگر و                               
سوسياليسم و کمونيسم کارگرى    

 . *فيصله يابد
 

  ٢٠١٢اکتبر  ٣١
 
 

٢٧٨شماره   
 

 زنده باد 
 !جنبش عليه فقر و فالکت

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در راس مبارزه عيله فقر و                  
در اين  .  گرسنگى و وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار گيرند        

مبارزه يک هدف استراتژيک ما خارج کردن کنترل                           
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم مورد نياز پايه ای                     

 . مردم از مکانيزم و تسلط بازار است
 

دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و                   
سالمتی، نه يک امتياز ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه                  

هر .  ای همگان و هدف عمومی ما در اين مبارزه است                  
انسانی به محض چشم گشودن به اين جهان بايد از تمامی            

از اينرو مبارزه برای        .  نيازهای انسانی برخوردار شود       
وادار کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد به اقالم مورد             
نياز زندگی مردم  و تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر                

ايجاد سازمانهاى توده اى عليه فقر،                 .  سياست ماست   
برگزارى مجامع عمومى کارگری در مراکز مهم توليد                    
مواد غذايی و نيازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در          
محالت کارگرى و فقر زده، سازمان دادن ايجاد شبکه                     
هاى متنوع عليه گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد                  

 . چنين استراتژی و سياستی است
 

بايد در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر و فالکت                               
  .اقتصادی برافراشت

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
را از سايت حزب 
!دريافت و توزيع کنيد  

 

 

 انقالب کمونيستى
وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد دقيقا بداند که چه چيز 

ما خواهان انقالب کارگرى عليه . ميخواهد و چه چيز نميخواهد
کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه سرمايه دارى 

ما خواهان انقالب کمونيستى هستيم که جامعه موجود . هستيم
!را از بنياد دگرگون ميکند  

 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی          
بار ديگر به کورش آويزان شده             

روز ملی     آبان را     7روز   .  است
از مدتی    .  ايران اعالم کرده اند         

پيش در سايت هايشان به استقبال          
نويسندگان شان در  . اين روز رفتند

مدح کورش و تاريخ و فرهنگ              
"پرافتخار ايران نوشتند    هنر نزد  . 
را مزمزه   "  ايرانيان است و بس       

عی اند که در اين روز          مد.  کردند
کورش، نماينده هويت ايرانی،            "

فرهنگ و خرد جاويدان ايرانی را       
. برای همه جهانيان نهادينه کرد            

روزی که نخستين اعالميه جهانی       
حقوق بشر، صادر شد و جهانيان          
را به آزادی و برابری و نيکبختی         

کورش از منظر       ."  اميدوار کرد   
ناسيوناليسم عظمت طلب ايرانی          

شاه نيز که     .  جد اين جنبش است       
بر "  اعليحضرت همايونی   "لقب    

خود نهاده بود، زمانی که اعالم              
کرد ايران در آستانه تمدن جهانی         
قرار گرفته و خيمه شب بازی                 

ساله را براه           2500جشن های       
او .  انداخت، به کورش آويزان شد      

تو آسوده بخواب   : "به کورش گفت  
بازماندگانش ."  که ما بيداريم            

: اکنون در پاسارگاد اعالم ميکنند        
کورش تو هرگز نخفته ای، که             "

 !"روح تو در وجود ما بيدار است

 

قول داده اند که ايران را دوباره به        
همان شکوه و افتخار خواهند                   

اما براستی کدام شکوه و          .  رساند
افتخار؟ تاريخ ايران مملو از                    
سرکوب های دهشتناک پادشاهی         

بار ديگر  "قول داده اند که        .  است

 

 گراميداشت روز کورش 
 !نوستالژی رژيم گذشته

 !مردم نه ايران اسالمی ميخواهند نه ايران اهورايی
 

 آذر ماجدى

آفتاب ِخَرد ايرانی بر سراسر           
خرد ايرانی  ."  جهان تابان گردد  

ديگر چگونه پديده ای است؟ آيا      
خرد هم مليت دارد؟ و                            

سرزمين اهورايی تو را از             "
سلطه فرهنگ بيگانه ی ضد             

 ."ايرانی رها خواهيم ساخت

 

اين عبارات بغير از تالشی               
برای انشاء نويسی                                   
ناسيوناليستی و دميدن در                   
غرور فرو خورده ملی، چه              
پيامی دارد؟ آيا ايران اهورايی        
جايی در قلب اکثريت مردم               
دارد؟ آيا ناسيوناليسم عظمت           
طلب ميخواهد يا ميتواند اميال         
و خواست های مردم را پاسخ          
گويد؟ چرا در روزهايی که               
اعتراضات کارگری گسترده          
شده و رژيم اسالمی در تالش          
برای سرکوب آن به ترور                  
رهبران کارگری دست ميزند و     
آنها را به حبس های طوالنی            
مدت محکوم ميکند، اين                      
ناسيوناليست ها اشاره ای نيز          
به اين شرايط نميکنند؟ چرا به         
کورش قول نميدهند که بساط           
سرکوب جنبش کارگری را              
برخواهند چيد؟ چرا در زمانی        
که جنبش دانشجويی با                          
صراحت و شجاعت خاصی            

ژاد را به سخره                 ناحمدی      
ميکشد و در عرض چند هفته           
چند تجمع وسيع و راديکال در        
اعتراض به دستگيری فعالين          
دانشجو سازمان داده است،               

ما "  شرمنده"ناسيوناليست های   

٢٧٨شماره   

به کورش قول نميدهند که بساط هر         
گونه سرکوب را برخواهند چيد و             
مقوله زندانی سياسی را بکلی ريشه        
کن خواهند کرد؟ چرا در شرايطی           
که جنبش آزادی زن اين چنين                      
مقاومت قهرمانانه ای را سازمان             
داده است، اينها از حقوق برابر                   
برای زنان صحبت نميکنند، از                  
بيگانه زدايی ميگويند ولی از                       
مردساالری زدايی سخنی نيز به               
زبان نمياورند و هنوز دم از                          

ميزنند؟ چرا تنها کالمی      "  برادری"
که در مورد فقر عنان گسيخته                     

ما که از مرفه     "ميگويند، اينست که     
چرا "  ترين بوديم، فقيرترين شديم؟       

به کورش قول نميدهند که جامعه ای       
آزاد و برابر و مرفه خواهند ساخت،   
پديده ای که در تاريخ ايران                            
اهورايی يا اهريمنی وجود خارجی         
نداشته است؟ چرا به کورش                         
نميگويند که بدعت گذاری خواهند           
کرد و آزادی و برابری و رفاه را               
در ايران پياده خواهند کرد؟ چرا               
ميخواهند گذشته را زنده کنند؟ و                
کدام گذشته؟ پاسخ به اين سواالت              

ما اين جنبش،       .  کار سختی نيست      
 .اميال و آرزوهايش را می شناسيم

 

اينها خواهان زنده کردن رژيم                    
اينها در نوستالژی       .  گذشته هستند   

به ياد پدر     .  رژيم گذشته گريان اند      
. تاجدارشان کاله از سر برميدارند          

همان رژيمی که مردم ايران                         
ميليونی )  اهورايی يا اهريمنی؟          (

آيا از  .  خواهان سرنگونی اش شدند     
ياد برده اند که پدر تاجدارشان بر              
صحنه تلويزيون با چشمانی خيس            

: خطاب به مردم اعالم کرد که              
!" صدای انقالب تان را شنيدم            "

مساله اينجاست که رژيم اسالمی         
که حاصل شکست انقالب مردم            
است، آنچنان سرکوب، جنايت و         
فقری بر جامعه تحميل کرده است       
که به اين طرفداران نظام گذشته           
امکان مدح و ثنای علنی آن را                

اينها به فراموشکاری     .  داده است  
اما ما اين      .  انسان اميد بسته اند        

تاريخ را با تمام تاريکی اش در             
مقابل مردم و نسل جوان                             

سرکوب پادشاهی،        .  ميگذاريم
ساواکی که به همان ميزان                        

بود که    "  خرد ايرانی   "محصول   
خرد "موساد و     "  خرد اسرائيلی  "

ض يسيا، تبع              "  آمريکايی
سازمانيافته و نهادينه شده، فساد و       
ارتشاء و دزدی، زن ستيزی و               
مرد ساالری، عقب ماندگی و                 
ارتجاع را که چندين دهه تحت               
حکومت پهلوی بر ايران حاکم              

گفته .  بود را ترسيم خواهيم کرد         
رهبران امروزيشان را فقط                     
تکرار ميکنيم تا مردم انتخاب                 

مردم بايد بپذيرند که برای       : "کنند
سال بيش از آنچه ميخواهند             30

بايد کار کنند، و کمتر از آنچه                  
تا سياست  "  ميخواهند مزد بگيرند   

(ايران ساخته شود      از مصاحبه   . 
تلويزويونی آذر ماجدی با                         

 .)داريوش همايون
 

درست است که مردم از فقر و                
فالکت، سرکوب و اختناق، عقب         
ماندگی و ارتجاع جانشان به لب           

۵صفحه . رسيده است     



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

درست است  .  درست است که مردم ميخواهند سر به تن اين رژيم نباشد             
که مردم قاطعانه حکم به رفتن رژيم اسالمی داده اند، اما اين بمعنای                      

جنبش .  بازگشت رژيم سابق، چه از نوع تاجدار و چه بی تاج آن نيست               
های وسيع اجتماعی پيشرويی که در ايران عرض اندام کرده اند، جنبش            
کارگری، جنبش آزادی زن، جنبش دفاع از حقوق کودک، جنبش برای               

خود را نه فقط به رژيم               "  نه"آزادی سياسی، جنبش سکوالريستی            
 . اسالمی، بلکه به ايران اهورايی نيز گفته اند

 

مردم سعادت و رفاه     .  مردم خواهان يک زندگی آزاد، برابر و مرفه اند           
سال ديگر بيشتر از انتظارشان          5نميخواهند حتی    .  و آزادی ميخواهند   

کار کنند و کمتر از انتظارشان مزد بگيرند، ميخواهند مرفه و آزاد                          
اين اميال و خواست مردم ايران را فقط کمونيسم کارگری                           .  باشند

. يک دنيای بهتر آينده ايران را رقم ميزند         .  ميخواهد و ميتواند تامين کند     
مردم نميخواهند به گذشته رجعت کنند، ميخواهند به آينده ای با افق باز                 

ايران اهورايی و اسالمی را با هم بايد به تاريخ                   .  و شاد قدم بگذارند      
بر ويرانه های رژيم سرنگون شده اسالمی بايد جمهوری                           .  سپرد

سوسياليستی را بنا کرد و ايران را از پيشا تاريخ اهورايی واسالمی                       
 .*طبقاتی وارد تمدن واقعی بشری کرد

 

آبان   ٩  -  ٢٠٠٧اکتبر    ٣١يک دنياى بهتر در        ٢٣اولين بار در شماره      
 .منتشر شد ١٣٨۶

 

  ،گراميداشت روز کورش
 !نوستالژی رژيم گذشته

 ...مردم نه ايران اسالمی ميخواهند نه ايران اهورايی

٢٧٨شماره   
 

 !کارگران گاز حقوق هايشان را نقد کردند
 

بدنبال اعتراض و اعتصابات کارگران گاز پارس                ،بنا به خبر دريافتى      
آبان در محل      ٨يکى از وزراى حکومت اسالمى روز دوشنبه               ،جنوبى

حاضر شد و به کارگران اعالم کرد که مطالبات کارگران از جمله                              
 . آبان به حساب کارگران ميريزند ٩حقوقهاى مهرماه را روز سه شنبه 

 

الزم به توضيح است که چهارشنبه گذشته کارگران قسمت برنامه ريزى               
در اعتراض به نپرداختن حقوق شهريور ماه و مزاياى ديگر در                                   
پااليشگاههاى گاز عسلويه دست از کار کشيده و به مقابل ساختمان                            

قسمت مهندسى نيز در حمايت از کارگران اعتصابى در              .  عمليات رفتند 
بدنبال اعتراض کارگران فضاى بگير     .  مقابل ساختمان عمليات جمع شدند    

کارگران را بصورت انفرادى احضار کردند و        .  و ببند و ارعاب راه افتاد     
اما اين تالش     .  تالش داشتند اتحاد کارگران اعتصابى را درهم شکنند                 
در همان روز   .  بالفاصله با اعتصاب کارگران سکوهاى گاز پاسخ گرفت         

چهارشنبه کارگران سکوى گازى دست به اعتصاب زدند که بالفاصله                   
مديران وارد صحبت با کارگران ميشوند و وعده پرداخت سريع حقوق ها             
را ميدهند و همان هفته گذشته بخشى از حقوقهاى کارگران را پرداخت                   

کارگران در عين حال اعالم کردند که در صورت عدم پرداخت                .  کردند
 .مابقى حقوقها مجددا دست به اعتصاب ميزنند

 

باالخره سران حکومتى مجبور به دخالت مستقيم شدند و با پرداخت حقوق    
. کارگران تالش کردند که دامنه اعتراض و اعتصاب را کنترل کنند                         

کارگران با اعتصاب متحدانه و زنجيره اى خود موفق شدند حقوقهاى                      
 . زنده باد اعتصاب و اتحاد کارگران. معوق را نقد کنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣٠ – ١٣٩١آبان  ٩

 

 

!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 
 

 

جنبش مجمع عمومى زنده باد   
زنده باد شوراهاى ! کارگران

!کارگرى  
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 

مجمع عمومى ظرف ! عمومى متکى شويد
اعمال اراده مستقيم و مستمر توده 

جنبش مجمع عمومى ! کارگران است
!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

اخيرا آقای اسماعيل نوری عال،           
، "سکوالريسم نو   "مسئول سايت       

کورش و  "در نوشته ای با عنوان        
خشم ضد    "  عصبانيت کمونيستی   

کمونيستی شان را با حرارت                   
بهانه .  بسيار بر قلم روان کرده اند      

اين لبريز شدن خشم مقاله ای است       
که من سال پيش در رابطه با                     

نوشته "  روز کورش "گراميداشت  
ام و امسال تعدادی از دوستان اين         
مقاله را در حول و حوش همان               

. روز در ايران توزيع کرده اند              
يک کپی از اين نوشته هم برای              

. آقای نوری عال ارسال شده است        
مقاله من نقدی است به ناسيوناليسم      

اين نقد را      .  عظمت طلب ايرانی     
آقای نوری عال همچون توهينی            

 چرا؟ . بخود گرفته اند
 

من ناسيوناليسم را نقد کرده ام،               
ايشان به تالفی ادبيات                                   
ضدکمونيستی نخ نما شده ای را             
که ديگر عصر آن هم سر آمده                 
است بر روی کاغذ روان کرده               

من "  جرم"از نظر ايشان           .  اند
اينست که به کورش افتخار نمی            

افتخارات ملی برايم جايگاهی    .  کنم
محل تولدم در من افتخار و       .  ندارد

. حس وطن پرستی ايجاد نمی کند         
به اين علت که برای من لحظات            
برجسته و مبارزات آزاديخواهانه       
و انسان دوستانه تاريخ بشری،               
صرفنظر از محل شکل گيری و           
پيشروی مبارزه، مايه افتخار                  

برای من مبارزات کارگران    .  است
به     57صنعت نفت در انقالب               

همان ميزان موجب افتخار است           
که مبارزات طبقه کارگر جهانی           
برای آزادی و عليه نظام سرمايه،        
انقالب اکتبر، جنبش آزادی زن،           
مبارزات مردم زحمتکش در طول     

. تاريخ برای برابری و عدالت               
آقای نوری عال از احساس تعلق            
من به اردوی آزاديخواه، برابری         
طلب و سوسياليستی جهانی                      
برافروخته شده اند و می پرسند که   

" وقت ام را صرف          "پس چرا        
 :توجه کنيد. ايران می کنم

 

 وناليسم زخم خورده يناس
 و ضد کمونيسم پاخورده

 
 آذر ماجدی

من نمی دانم چرا                          "
دوستانی همچون خانم                
ماجدی، که در گذشتۀ                  
ايران هيچ بارقه ای از نور      
رستگاری نمی بينند، و              
افتخار به دست آوردهای          
انسانی گذشتگان را                      
نادرست می دانند، و همۀ          
جنبش های جوانان ما را           
خالی از هويت و تاريخ می  
بينند، و با اين نفرت از                
گذشته سخن می گويند،              
اينقدر وقت شان را صرف      
يک ملت از زير بوته                   
درآمدهء بی هويت و بی             

. پدر و مادر می کنند                    
اصًال، با اين عقايد ضد               
ناسيوناليستی و ضد ميهن        
دوستی، چرا نمی روند              
حزب شان را در خدمت            

 »آدم حسابی    «يک ملت         
بگذارند و وقت عزيزشان        
را صرف يک عده مردم           
خون آشام در سراسر                   
تاريخ می کنند؟ بنظر می          
رسد که در نوع عقيدۀ                  
ايشان برای مقوالتی                    
همچون پای بندی به خاک        

من آنم  «و وطن و ميهن و        
که ابوعلی سينا دانشمند             

. جائی وجود ندارد           »بود
خوب، آيا بهتر نيست خيال      
همه را راحت کنند و اصًال      
با دانش و تبحری که در             
زبان انگليسی دارند                     
مقاالتشان را برای آنانی           
بنويسند که قدر سخن ايشان     

 "را می دانند؟
 

عالوه بر خشمی که در اين                
کلمات هويدا است، اين نوشته         
انسان را ياد مقطعی از تاريخ           

. معاصر ايران می اندازد                  
عليرعم اينکه آقای نوری عال       (

معتقدند من به تاريخ بی                        
چند سال پيش از              !)  توجهم

انقالب، و شنيدن صدای انقالب     
مردم توسط محمد رضا شاه،           

٢٧٨شماره   

وی به تمام کسانی که حاضر نبودند        
به حزب رستاخيز بپيوندند، گفت که       

با لحنی تلطيف شده    .  از ايران بروند  
تر، ما اينجا يک نمونه از تکرار                

از نظر    .  تاريخ ايران را شاهديم          
ايشان چون من حس ناسيوناليستی و       
وطن پرستی ندارم، چون انسان و            
انسانيت و نه ملت و ناسيوناليسم                 
نقطه عزيمت و حرکت ام در زندگی     

چون ميگويم من آنم که                "است،    
مارکس يک فيلسوف و انقالبی                   

با تندی توصيه می       "  آزاديخواه بود  
 . کنند که به ايران کاری نداشته باشم

 
دقيقا اين نحوه برخورد بعنوان يکی        
از بروزات زشت و احساس تملک          
پوچ ناسيوناليستی است که من                    
کمونيست را از ناسيوناليسم بيزار           

ايشان چون ناسيوناليست       .  می کند   
هستند، بخود حق ميدهند و احساس          

آنقدر احساس    .  حق بجانبی ميکنند      
صاحب ملکی ميکنند که به منی که          
تازه متولد ايران هم هستم و به                      
فارسی نيز سخن ميگويم، توصيه             

وای .  کنند که بجای ديگری بروم           
اگر يک انسان متولد افغانستان بخود      
اجازه دهد و نقدی به ناسيوناليسم               

با او چه      !  عظمت طلب ايران کند       
خواهند کرد؟ آيا آنگاه برای سياستی       
که افعانستانی االصل ها را بار                   
کاميون می کند و بزور از ايران                
بيرون می اندازد هلهله نمی کشند؟          
آيا با همين استدالل ناسيوناليسم                  
آمريکايی هم حق ندارد که منقد                   
سياست های دولت متبوع اش، منقد         
تاريخ مملو از سرکوب و کشتار و            

را از آمريکا      "  وطن اش  "تبعيض   
در !  بيرون بياندازد؟ بنظر من چرا       

"اين صورت فقط بايد گفت           آنچه : 
 ."عوض دارد، گله ندارد

 
ايشان نيز متاسفانه مانند بسياری از        
ناسيوناليست ها برای اينکه بتوانند،       

 جخواننده مطلب خود را خوب تهيي         
و متقاعد کنند، به مقدار زيادی                    

من در مقاله   .  تحريف متوسل شده اند 
تاريخ ايران مملو     "ام نوشته ام که         

از سرکوب های دهشتناک پادشاهی       

اين جمله به ايشان گران          ."  است
آمده است و من را به بی اطالعی         

و بعالوه  .  از تاريخ متهم کرده اند      
اين جمله را به اينصورت تعبير            
کرده اند که من مردم ايران را                

نميدانم، و اين           "  آدم حسابی     "
عبارت را در گيومه هم گذاشته             
اند تا تعلق آن را به من دو پشته               

آقای نوری عالی        .  محکم کنند   
شما که اديب هستيد و               !  عزيز

معانی اين عالئم را خوب می                 
آيا اين جعل و افترا نيست؟         .  دانيد

من را متهم ميکنند که مردم ايران        
" بی پدر مادر و خون آشام            "را   

خوب است که اين مقاله      .  می نامم 
در اين مقاله يک         .  موجود است  

کالم توهين و بی احترامی به                  
فقط .  مردم ايران روا نشده است         

به يک حقيقت ثبت شده در مورد          
تاريخ پادشاهی و سرکوب و ستم          

. شاهانه ايران اشاره شده است              
ايشان برای اينکه بتوانند به                      
ادبيات ضد کمونيستی شان گوشت     
و پوستی بدهند به تحريف و                     
ببخشيد که بايد بگويم به دروغ               

اين کاری بسيار     .  متوسل شده اند    
ناپسند است و من اطمينان دارم             
که ايشان خود از زشتی اين عمل          

 .آگاهند
 

خوشبختانه اين تحريفات و اين              
ادبيات ضد کمونيستی در مورد            
من و کمونيسم کارگری  در                      

مردم .  جامعه ايران کارساز نيست   
. کمونيسم کارگری را می شناسند       

از سوابق مبارزات و فعاليت های       
شبانه روزی ما برای آزادی و               
برابری، برای ساختن يک دنيای         
بهتر که نه تنها فقر و نابرابری و          
تبعيض را ريشه کن می کند، بلکه       
حرمت و احترام واقعی و انسانی         
را به تک تک انسان ها باز می              

می دانند که   .  گرداند، مطلع هستند  
تا چه حد رفاه و آسايش و حرمت          
و احترام تک تک انسان هايی که         

نه فقط در            
٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

ايران، بلکه در کل کره ارض                  
زندگی می کنند برای ما ارزشمند        

کمونيسم کارگری يک پديده     .  است
معرفه و شناخته شده در جامعه              

بسياری از شخصيت    .  ايران است 
های اين جنبش نيز برای مردم                

اين .  چهره هايی آشنا هستند                
تحريفات نمی تواند تصوير ما را          

بلکه تاثير وارونه    .  خدشه دار کند   
در مقابل        رادارد، نويسنده آن           

مردم شرمنده و خجلت زده می               
 .کند

جالب است که ايشان درست در             
شرايطی که دنيا ادبيات ضد                      
کمونيستی اش را بايگانی کرده              
است و هر روز حتی در راست              
ترين نشريات از رجعت به                       
مارکس سخن می گويد، به تکرار        
اين ادبيات نخ نما و پاخورده                     

آيا باز بايد به          .  متوسل شده اند      
ادبيات ايرانی افتخار کنم؟ يا با                
استناد به خود ايشان اين عقب                  
ماندن از تاريخ و زمانه را به                    

بگذارم؟ من  "  خرد ايرانی "حساب  
در مقاله ام پرسيده ام که آخر                     

ديگر چه پديده ای      "  خرد ايرانی "
است؟ مگر خرد هم مليت دارد؟             
ايشان برافروخته شده اند و در                

در يک    "  خرد ايرانی   "دفاع از       
چاه راسيستی خود کنده فرو افتاده        

 :اند
  

غافلند از    ...  ايشان    "
اينکه اگر خرد چيزی      

روش راه   «در حدود      
باشد،         »بردن عقل       

آنگاه هر فرهنگ و           
هر ملتی در طول               
تاريخ خود روشی را       
با آزمون و خطا                   
پرداخته و بکار برده       

و اين تقصير        .  است
من نيست اگر، مثًال،        
خدای اعراب باديه در    

سال پيش                  1400
خدای معجزۀ موسوی    
و شق القمر نبوی                
بوده است و خدای              

 
 وناليسم زخم خورده يناس

 ...و ضد کمونيسم پاخورده 

فردوسی ما ـ که از   
قول تاريخی دو            
هزار ساله می              

خداوند «نوشته ـ          
نام     »جان و خرد       
می .  داشته است     

گوئيد ما نبايد به           
اين بنازيم و بايد           
هميشه بياد داشته        
باشيم که ملتی                
خرافات زده و تا          
گلو در مذاهب بی       
خردانه فرو رفته        

 "هستيم؟

 

. اين عين ناسيوناليسم است               
برتری .  راسيستی است؟ بله        

فخر .  طلبانه است؟ مسلما            
فروشی توهين آميز به مردم             
عرب، يکی از سنت های                    
ديرينه و تاريخی ناسيوناليسم          

در اينجا ادب         .  ايرانی است    
رعايت شده است و به مردم              

اعراب "عرب فقط با صفت             
اشاره شده است و             "   باديه

صفات زشت و موهنی که در          
محافل خصوصی نثار مردم            
عرب ميشود مورد استفاده                 

اين روش   .  قرار نگرفته است     
برافروخته، من را به ياد معلم          
تاريخ سال های آخر دبيرستان        
انداخت، که چگونه با دهان               
کف کرده مردم عرب را تحقير      
ميکرد و با رگ های ورم کرده       
در گردن از افتخار ناسيوناليسم     

 . ايرانی سخن ميگفت

 

ناسيوناليسم از هر نوع آن پديده      
. ای زشت و ضد انسانی است         

در افراطی ترين شکل هيتلر و        
کوره های آدم سوزی و                        
پاکسازی قومی از نوع بالکان        
آخر قرن بيست را ببار می                 
آورد، در اشکال تلطيف شده            
تر و يا در زمانی که بر مسند            
قدرت و تهاجم و تجاوز ننشسته      

٢٧٨شماره   
است، راسيسم و برتری طلبی ملی           

نژادی را تحويل جامعه بشری              –
 . ميدهد

 

در دنيای امروز، حداقل در دنيای            
غرب، که سالها مبارزه ضد نژاد              
پرستی را تجربه کرده است، اگر              
شما بعنوان يک مورخ و اديب                     
ايرانی در يک کالس دانشگاهی با           
اين جمالت درباره تاريخ ايران و             
هويت ايرانی تدريس کنيد، مطمئن          
باشيد که دانشجويان بسياری از                 
کالس تان بعنوان اعتراض بيرون           
خواهند رفت و با شکايت به رئيس           
دانشگاه خواهان جايگزينی تان                  

اما اين کلمات به فارسی     .  خواهند شد 
و برای يک مخاطب معين نوشته              

همانگونه .  پس باکی نيست     .  ميشود
که در روياها و توهمات ميتوان                 
تاخت و تاز کرد، با اين زبان و                    
برای اين مخاطبين هم ميتوان به                

 .ايرانی باليد" خرد"افتخارات و 

 

نوشته آقای نوری عال در تالش                 
برای باد کردن احساس افتخار ملی         
و ناسيوناليستی ايرانی از تحريف پا       
را فراتر می گذارد و به افسانه                     

اگر بخش های       .  نگاری می رسد      
ديگر نوشته شان ياد معلم تاريخ                  
دوران دبيرستان را در ذهنم زنده              
کرد، نقل قول زير قصه های شيرين    
مادر بزرگ را بيادم آورد، البته با            
همان نگرش سنتی و مردساالرانه           

و جالب اينجاست    .  مادر بزرگ پير   
که حتی در کودکی از مردساالری           
مادر بزرگ دوست داشتنی                           

اما در مورد        .  خشمگين می شدم       
دوست گرامی آقای نوری عال که             
تصور می کردم مدرن اند و                          
 :امروزی راستش نميدانم چه بگويم

 

من براستی نمی دانم          "
ملت ايران با خانم                   
ماجدی چه بدی کرده           
که ايشان، در مقام                  
ميراثی خود در رهبری     
حزب کمونيست                      
کارگری، عالقه دارند        
کارگران ايران از زير       
بوته در آمده باشند و              
بياد نياورند که                          
روزگاری در سرزمين     
شان ـ مطابق اسناد                 
ترديد ناپذير تاريخی ـ          

کارگران زن و مرد         
يک سان حقوق می          
گرفتند، مرخصی             
بارداری و بيماری           
داشتند، برای بچه             
هاشان مهد کودک            
فراهم بود، و حقوق         
ماهانه شان هيچگاه         

و يا   .  عقب نمی افتاد    
آيا عيبی دارد اگر              

که (آقای اسانلو                   
معلوم نيست از کی           
ملک طلق حزب                
کمونيست کارگری         

آگاه شود   )  شده است  
که اگر در عصر                
ديگری در ايران بدنيا    
آمده بودند کسی                  
ايشان را، به جرم              
بيان خواست های             
کارگری، زبان نمی        
بريد و به شکنجه               

 "دچار نمی کرد؟

 

: اول به اين نکته بپردازيم                         
ايشان، در مقام ميراثی خود در          "

رهبری حزب کمونيست                            
خيلی فکر کردم که           ."  کارگری

اين جمله معترضه در اين وسط            
آقای نوری عال با    .  چه نقشی دارد  

چه نيتی اين عبارت را در اينجا             
پرتاب کرده اند؟ آيا صرفا از                  
روی خشم و عصبانيت                               
ناسيوناليسم زخم خورده خواسته         
اند بشکلی بچه گانه تالفی کنند؟            

اين هم    .  راستش فرقی نمی کند         
خرد . "است"  خرد ايرانی "بيانگر  
ظاهرا عادت ندارد زنی       "  ايرانی

لذا .  را در رهبری يک حزب ببيند     
زمانی که با اين پديده روبرو می          

 –شود، بايد به سبک تاريخی                  
سنتی دست پدر، برادر يا همسر           

 . را در کار ببيند

 

. ايشان همسر مرا می شناسند                
مطلعند که منصور حکمت،                    

اين کلمه    .  همسر من بوده است         
قرار است بشکلی             "  ميراثی"

ظريف نظريات مردساالرانه                
من از      .  ايشان را عيان کند               

نوجوانی با مرد ساالری جنگيده          
يک علتی نيز که به تاريخ و            .  ام

سنن و ارزشهای ايرانی افتخار            
نمی کنم، همين ضديت و دشمنی          

آشتی ناپذيرم   
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

بايد با      .  با مردساالری است           
مردساالری در تمام اشکال اش             

اين هم يکی از آن           .  مبارزه کرد  
بروزاتی است که بايد افشاء و                 

اين شرق زدگی است و     .  طرد شود 
يکی از خصوصيات مهم آن زن            

ترکيبی از تاريخ و      .  ستيزی است 
اما .  سنت ايرانی و مذهب اسالم          

من بخود اجازه نميدهم که به                     
روش آقای نوری عال ايشان را با         
مردان حکومت اسالمی، خامنه            
ای، احمدی نژاد و خلخالی و                    
آخوند سر محله بچگی شان مقايسه      

اين کار را بسيار زشت و               .  کنم
مقابله به مثل نيز،     .  ناپسند می دانم  

. در نظرم، روشی بچگانه است            
راستش آنچنان اين عمل ايشان               
زشت و کريه است که حتی پاسخ          

. به آن را دون شان خود می دانم            
فقط بايد بگويم که بشدت متاسفم و         
از ايشان انتظار بيش از اين                      

 .داشتم

 

کارگر در سرزمين   "دوم به افسانه    
آقای نوری عال نگاهی        "  عجايب
اگر متولد ايران نبودم و      .  بياندازيم

سنی ازم نگذشته بود و يا واقعا                
آنطور که آقای نوری عال تالش            
ميکند جلوه دهد، از تاريخ بی                  
اطالع بودم، با هيجان می                          
پرسيدم، در چه زمانی در ايران            
کارگر زن و مرد از حقوق برابر          
برخوردار بوده اند و نيز از حقوق       
ديگری که ايشان نام می برد؟ در          
چه زمانی کارگر حق تشکل،                  
اعتصاب و اعتراض داشته است؟       
البد منظور شان دوران سلطنت            
محمد رضا شاه پهلوی است؟ چون      
تاريخا در دوران ديگری بغير از         

سياسی –آن، سيستم اقتصادی                 
حاکم بر جامعه امکان نميداده                  
است که از حقوق دوران بارداری       
و مهد کودک و امثالهم صحبت               

آنگاه چرا ناراحت ميشوند         .  کنيم
وقتی گفته ميشود دوستان                           
ناسيوناليست ما نوستالژی رژيم           
گذشته را دارند؟ ما ايشان را                     

از رژيم  .  سلطنت طلب نناميديم  
گذشته در بنياد آن صحبت                  

رژيم گذشته با تاج يا           .  کرديم
 .تفاوت ماهوی ندارد. بی تاج

  

و باالخره، اين لحن از باال و             
معلم وار برای آقای اسانلو را          
ديگر چه چيزی توجيه ميکند؟        
ايشان با لحنی از آقای اسانلو            
صحبت می کنند که گويی با              
يک بچه دبستانی طرفند که بايد      
از آقای نوری عال تاريخ                     

آيا اين لحنی نيست         .  بياموزند
در "  مهربان"که کارفرمای         

مقابل کارگر استفاده می کند؟           
اگر آقای اسانلو بجای کارگر،         
دکتر يا مهندس يا تيمسار بود            
هم، همين لحن استفاده می شد؟        
بايد بگويم که تمام نگرش عقب       
مانده ای که در اين يک                         
پاراگراف عيان شده است، از         
محصوالت ذاتی ناسيوناليسم،        

. بويژه از نوع ايرانی آن است         
باز می پرسيد، چرا کمونيسم            
از ناسيوناليسم بيزار است؟               

برای اينکه    :  يک پاسخ کوتاه      
کمونيسم پيشرو، انسان دوست،     
برابری طلب و آزاديخواه                  

برای اينکه کمونيسم با         .  است
هرگونه تبعيض و نابرابری             
اجتماعی، اقتصادی و سياسی         

به همين دليل        .  مخالف است   
 .ساده

 

ايشان در نوشته شان سوالی              
پرسيده اند که   .  مطرح کرده اند  

خصومت ما با چيست؟                         
ناسيوناليسم، ناسيوناليسم                    

ناسيوناليسم عظمت طلب، يا            
ما با هر نوع    .  ؟ با هر سه   قومى

ناسيوناليسمی مخالفيم و آن را         
اما .  با انسانيت مغاير می دانيم      

چرا از اصطالح ناسيوناليسم          
. عظمت طلب استفاده کرده ايم       

در ايران ما با دو نوع                             
. ناسيوناليسم روبرويم                          

٢٧٨شماره   
. ناسيوناليسم قومی و عظمت طلب          

ناسيوناليسم قومی، بطور مثال به             
در .  ناسيوناليسم کرد گفته می شود        

مقابل اين ناسيوناليسم، ناسيوناليسم         
عظمت طلب، ناسيوناليسمی است           
که در مقابل ناسيوناليسم قومی                    

ما با هر دو             .  چکمه بپا ميکند        
ناسيوناليسم مخالفيم، در عين حاليکه     

. عليه ستم ملی نيز مبارزه می کنيم          
در برنامه يک دنيای بهتر اين مقوله        

برای آشنايی با   . (را توضيح داده ايم   
و درک بيشتر موضع ما به نوشته             

ملت، ناسيوناليسم  "منصور حکمت،    
در جلد  "  و برنامه کمونيسم کارگری   

مچموعه آثار يا به سايت                             8
com.hekmat-m.www       رجوع
 .)کنيد

 

و باالخره ايشان می                   
حزب "پرسند که اگر                

ايشان بر مسند قدرت                
قرار گيرد البد قصد دارد       

اتحاد جماهير  «چيزی مثل   
را برقرار    »شورائی ايران 

در آن صورت چه       .  نمايد
اين      »ايرانيت«چيزهائی     

حکومت را تعيين می کند       
و آيا ايشان به کسی اجازه       
خواهد داد که به ديدار               
آرامگاه کورش برود و يا       
منشور حقوق بشر او را          

آيا حکومت  .  گرامی بدارد 
شورائی ايشان سد سيوند        
را که می رود تا آرامگاه         
کورش به مخروبه تبديل        
کند خراب خواهند کرد يا       
آن را به همان بهانه ها که       
حکومت اسالمی اقامه می    
کند برقرار نگاه خواهند          

 "داشت؟

 

. برنامه ما روشن و مستند است                 
ايشان ميتوانند از روی                                     

برنامه net.wupiran.www سايت
يک دنيای بهتر را دريافت و                         

بايد بگويم که            .  مطالعه کنند     
کمونيسم کارگری تنها جريانی             
است که برنامه بسيار روشن و              
دقيق با يک ليست بلند از                            
مطالباتی که در عمل حکم قانون          
مدنی، کار و کشوری دارد را                 

ما هيچگاه     .  تدوين کرده است         
اعالم نکرده ايم که قصد تشکيل            

را "  اتحاد جماهير شورايی ايران   "
حکومتی که ما خواهان           .  داريم

استقرار آن هستيم، جمهوری                 
در اين نظام      .  سوسياليستی است  

هر انسانی آزاد است که به هر                
چه ميخواهد بيانديشد و اعتقاد                

از آزادی بی قيد و           .  داشته باشد  
شرط ابراز وجود، بيان و تشکل           

هر کس می         .  برخوردار است    
تواند به هر محلی که عالقمند                  
است سفر کند، آرامگاه کورش،           
حرم معصومه در قم يا رضا در            

. مشهد، تصميم شخصی فرد است      
جمهوری سوسياليستی قصد                   
خراب کردن هيچيک از آثار                  

مخالفتی با اين    .  باستانی را ندارد   
آثار ندارد و آن را بخشی از                      

 . تاريخ بشر می داند
 

البته بديهی است که من از حاال              
نميتوانم برای جمهوری                             

ارگان .  سوسياليستی تصميم بگيرم  
های تصميم گيرنده در جمهوری         
سوسياليستی حتما در مورد تک           
تک آثار باستانی و چگونگی                  
حفاظت آنها با در نظر گرفتن                 
شرايط روز تصميم خواهند                     

اما اگر من نقشی داشته            .  گرفت
باشم، حتما از حفظ و ترميم اين              

ضمنا آقای  .  آثار دفاع خواهم کرد    
نوری عال نيز می توانند سازمان         
شان را در خود ايران ايجاد کنند           
و از پاسارگاد و کليه آثار باستانی        

 .* دفاع کنند

 
نشريه يک    ٧۴اولين بار در شماره        

نوامبر      ۵دنياى بهتر در تاريخ                   
 .منتشر شد ١٣٨٧آبان  ١۵ -٢٠٠٨

 
 وناليسم زخم خورده يناس

 ...و ضد کمونيسم پاخورده 

 

 !فقر و فالآت عامل تباهی است
زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم 

 ! مرگ بر حكومت فقر و گرانی  !ماست
 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

رئوس يك راه حل          :  ستم ملی       
 انسانی 

هر گونه ستم و تبعيض ملی بايد             
تبعيض بر مبنای        .  برچيده شود   

انتساب انسانها به مليتهای مختلف        
يكی از اشكال آريه و ضد انسانی         
نابرابری در جامعه طبقاتی                      

. سرمايه داری حاضر است                     
نابودی ستم و تبعيض بر مبنای               
مليت و تضمين برابری همه جانبه      
تمامی شهروندان مستقل از                      
هرگونه تعلق ملی و قومی يك                  
هدف پايه ای آمونيسم آارگری             

سياست حزب  تحاد                    .  است
آمونيسم آارگری در قبال مساله           

 ،ستم ملی در يك دنيای بهتر                      
برنامه حزب اتحاد آمونيسم                     

روشن و دقيق بيان شده         ،آارگری
 :است

 

حزب اتحاد آمونيسم آارگری            "
برای رفع آامل هر نوع ستم ملی           
و هر نوع تبعيض بر حسب مليت          
در قوانين آشور و عملكردهای             

حزب اتحاد   .  دولت مبارزه ميكند     
 ،آمونيسم آارگری هويت ملی              

عرق ملی و ناسيوناليسم را افكار          
 ،و تمايالتی بسيار عقب مانده                 

مخرب و مغاير با اصالت انسان و       
آزادی و برابری انسانها ميداند و          
با هر نوع تقسيم بندی ملی ساآنين        
آشور و هر نوع تعريف هويت              
ملی برای مردم قاطعانه مخالف            

حزب اتحاد آمونيسم                .  است
آارگری خواهان برقرار نظامی          
است آه در آن آليه ساآنين آشور         
مستقل از مليت يا احساس تعلق              

اعضای متساوی            ،ملی خويش     
الحقوق جامعه باشند و هيچ نوع             
تبعيضی چه مثبت و چه منفی در           
قبال مردم منتسب به مليت های              

 

 راه حل آمونيسم آارگری ،مساله ملی ،ستم ملی
 

 على جوادى

 ."خاص معمول داشته نشود

  

از نقطه نظر ما نظام سياسی و         
اداری جامعه بايد تضمين آننده      
حقوق و امكانات برابر آليه              
شهروندان بدون آوچكترين             

اسناد .  تبعيضی در جامعه باشد    
رسمی آشور و اوراق هويتی          
دولت بايد شهروندان جامعه را       
بدور از هرگونه تقسيم بندی             
ملی و قومی و مذهبی بمثابه              
اعضاء و شهروندان متساوی          
الحقوق جامعه در فعل و                      
انفعاالت جامعه برسميت                    

نظام دولتی  .  شناخته و ثبت آند    
بايد فاقد هرگونه عنصر هويتی      

 . قومی و يا مذهبی باشد ،ملی

 

 مساله زبان : ستم ملی 

يكی ديگر از اجزاء و مولفه              
های رفع ستم ملی در جامعه             

ايران .  مساله زبان است               
به .  آشوری چند زبانی است         

 ۵اعتباری مردم را ميتوان به          
زبان .  گروه زبانی تقسيم آرد       

چه در          ،اجباری در جامعه        
دوران سلطنت پهلوی و چه در       

يكی از        ،زمان رژيم اسالمی      
عرصه های ستم و محروميت         
بر مردمی است آه به زبانی             

) اجباری(غير از زبان رسمی       
نمونه های   .  آشور تكلم ميكنند    

محروميت و اذيت و آزار                   
دولتی در اين زمينه بسيار                  

از مجازات و اذيت و            .  است
آزار و تحقير آودآانی آه قادر       
به تكلم به زبان رسمی اجباری        
در مدارس نبوده تا افرادی آه          
بخاطر تكلم به زبان ديگری در       
بهره مندی از خدمات و                        

٢٧٨شماره   

سرويس های موجود در جامعه                  
دچار انواع مشكل و محدوديت                   

 . نمونه ها بسيارند ،ميشوند

 

يك گام جدی در رفع اين معضل و             
ستم تاريخی ممنوعيت زبان رسمی        

احدی نبايد بخاطر       .  اجباری است   
چشم باز آردن در جامعه ای آه به           
زبان ديگری به غير از زبان رسمی       

مورد اذيت و           ،جامعه تكلم ميكند      
آزار و يا از دريافت و بهره مندی              
خدمات اجتماعی محروم و يا دچار         

چگونه؟ جامعه و         .  مشكلی گردد    
دولت بايد بتواند در يك پروسه آامال  
آزاد يك زبان از ميان زبانهای رايج        
در آشور را به عنوان زبان اداری           

. و آموزشی اصلی تعيين نمايد                    
مشروط بر اينكه امكانات و                           
تسهيالت الزم برای برخورداری            
افراديكه به زبانهای ديگری تكلم               

 ،ميكنند در آليه شئون اجتماعی                 
فرهنگی و سياسی و اداری جامعه           

از طرف ديگر دولت        .  فراهم شود  
بايد موظف شود امكانات ويژه ای            
بمنظور آموزش و يادگيری زبان يا         
زبانهای رسمی و آموزشی اصلی            
آشور را به آودآانی آه به زبانی             

قبل از ورود به          ،ديگر تكلم ميكنند    
 . فراهم آند ،دوره آموزش اجباری

 

از طرف ديگر واقعيت جهان                       
امروز اين است آه زبان انگليسی            
زبان علمی جهان معاصر و اينترنت      

از اين رو به منظور پايان              .  است
دادن به عقب ماندگی جامعه از                   
پيشرفتهای علمی و فرهنگی و                    

دولت بايد موظف            ،جهان امروز   
شود زبان انگليسی را با هدف تبديل        
گام به گام به زبان و يا بخش اصلی           
زبان آموزشی و اداری متداول در           

از سنين پايين در مدارس و           ،آشور

در سيستم آموزشی تعليم دهد و              
سيستم آموزشی و اداری جامعه            
در پروسه ای تدريجی به سيستمی      
مبتنی بر زبان انگيسی و يكی از           

. زبانهای رايج آشور منتقل شود         
نمونه های موفق چنين سيستمی            

از .  در سطح جهان بسيارند                
هندوستان گرفته تا آمريكا و آانادا       

بسياری از      ،و سوئيس و بلژيك        
آشورها دو زبان اداری و بعضا          

تبديل .  دو زبان آموزشی هستند         
زبان انگليسی به يك زبان رايج             
در جامعه عالوه بر تسهيل                        
برخورداری شهروندان جامعه از      
دستاوردهای عملی و هنری و               

اين امكان را           ،اجتماعی جهانی   
فراهم ميكند آه زبان رايج در                 
جامعه را از حوزه اعمال                          

رقابتهای "و يا        "  برتری ملی   "
خارج آرده و صرفا جنبه          "  ملی

نياز به مراوده اجتماعی انسانها           
 . در جامعه را تامين می نمايد

 

 مساله ملی  ،ستم ملی

پاسخ انسانی و آمونيستی به                    
تالش    ،وجود ستم ملی در جامعه        

و مبارزه برای ريشه آن آردن             
ستم ملی و ايجاد نظامی است آه           
همگان بمثابه شهروندان آزاد و            
متساوی الحقوق تحت قوانين واحد     

پاسخ .  و يكسانی قرار داشته باشند     
نهايی ما برای پايان دادن                           
هميشگی به اين شكافهای موجود         
در جامعه طبقاتی از ميان بردن            
سرمايه داری و استثمار و تقسيم           
جامعه به طبقات سرمايه دار و              

اما در شرايطی آه       .  آارگر است  
تبعيضات ناسيوناليستی و تاريخ          

١٠صفحه ستم ملی در         



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

جامعه زندگی و همزيستی                         
مسالمت آميز ميان مردم منتسب به   
مليتهای مختلف را عمال مشقت              
بار و سخت و يا عمال ناممكن                  

در شرايطی آه              ،آرده باشد     
آشمكش ملی در            خصومت و    

جامعه به درجه ای از غلظت و              
حدت رسيده باشد آه حساسيت                
وسيعی در ميان بخشهای وسيعی         

راه    ،از جامعه بوجود آمده باشد          
حل ما در اين شرايط يك روش                

حزب در  .  درمانی است _جراحی  
چنين شرايطی حق جدايی از                   
ايران و تشكيل دولت مستقل از               
طريق يك پروسه انتخاب آزاد را          
برای مردم علی االصول برسميت      

برسميت شناسی حق          .  ميشناسد
جدايی اهرمی برای پاسخگويی به      

است آه در جامعه       "  مساله ملی  "
در عين حال        .  ايجاد شده است       

تسليم شدن به واقعيت تلخی است           
آه در جامعه بر خالف اراده و                
ايده آلهای انترناسيوناليستی و                 
اصل اصالت انسانی ما شكل                    

 . گرفته و پرداخته شده است
 

محصول عملكرد     "  مساله ملی    "
چه ناسيوناليسم      ،ناسيوناليسم است  

چه ناسيوناليسم    ،"ملت باال دست   "
نقش ".  ملت فرو دست                    "

ناسيوناليسم در پيدايش مساله ملی        
آشاندن نابرابريها و تبعيض و                
آشمكش در عرصه فرهنگی و              
اقتصادی به عرصه سياسی و                 
مساله قدرت سياسی و دولت در             

"جامعه است  زمانی "  مساله ملی . 
در صحنه سياسی پديدار ميشود آه 
جنبشهای ناسيوناليستی توانسته            

تبعيض و يا تفاوتهای قومی       ،باشند
و نابرابريهای اقتصادی و                         
اجتماعی بر حسب مليت را به                 
مساله قدرت سياسی و حاآميت              

 

  ،مساله ملی ،ستم ملی
 ...راه حل آمونيسم آارگری

در چنين      .  ربط داده باشند          
شرايطی جدال بر سر سهم                 
بری ناسيوناليستها از ثروت            
اجتماعی جامعه تحت پرچم              
جدال بر سر قدرت دولتی به             

ناسيوناليسم .  پيش برده ميشود     
به مساله نابرابريها تبلوری               

جريانی است آه   .  سياسی ميدهد 
قادر است بزرگترين جدالها و         
جنگها را بر سرفرعی ترين             

اما .   شكافهای ملی سازمان دهد   
حق جدايی حقی آامال منفی               

در اآثر موارد قابل              .  است
برسميت شناسی  .  توصيه نيست 

حق جدايی مترادف توصيه به         
از نقطه نظر ما      .  جدايی نيست 

جدايی تنها در مواردی قابل              
 ،توصيه است آه چنين مسيری      

منجر به                    ،يعنی جدايی         
برخورداری آارگران و توده         
مردم زحمتكش از حقوق مدنی       
پيشروتر و موقعيت اجتماعی          
برابرتر و رفاه بيشتر اقتصادی      

ما علی االصول خواهان    .  شوند
سازمانيابی مردم در                              
چهارچوبهای بزرگتر آشوری     
بمثابه شهروندان آزاد و                       

ايران .  متساوی الحقوق هستيم     
از نظر ما ميتواند آشوری                 

. آوچكتر و يا بزرگتر باشد               
فاآتور تعيين آننده در اين                   
تغيير و تحوالت اعمال اراده            
آزاد خود مردم ساآن اين                     

 . سرزمينها است
  

در ايران تنها مساله آرد دارای      
. چنين خصوصياتی است                  

عالوه بر پيشينه سرآوب و               
 ،ستم بر مردم منتسب به آرد           

چه در دوران سلطنت و چه در        
وجود      ،دوران رژيم اسالمی        

اعتراض اجتماعی و تحرك              

٢٧٨شماره   
جريانات ناسيوناليستی آه قادر شده        
اند ستم و تبعيض بر مردم آرد را              
به سكوی پرش خود بمنظور سهم             

 ،خواهی از قدرت سياسی تبديل آنند      
عمال ستم بر مردم آرد را به مساله           
ای باز و مفتوح تبديل آرده است آه         
از نقطه نظر توده های مردم در                 
آردستان و از نقطه نظر حيات                   
سياسی جامعه نيازمند پاسخی                     

پاسخ اصولی ما          .  اصولی است    
برگزاری رفراندوم در مناطق آرد         
نشين و تنها آرد نشين و نه سراسر           

. ايران درمورد حل مساله آرد است      
برخی از جريانات ناسيوناليست             (

عظمت طلب ايرانی از قرار                        
فورمول جديدی در ضديت با                       
خواست رفراندم در زمينه حل                    

" عقالی. "مساله آرد آشف آرده اند    
اين جريانات در مقابل ما استدالل             
ميكنند آه رفراندم در باره مساله                
آرد بايد در سراسر ايران و نه فقط           

!در مناطق آرد نشين صورت گيرد      
؟ اين هم استدالل ديگری است دال           
بر اينكه هنر واقعا نزد ايرانيان و               
صد البته و در درجه اول نزد                        

! جريانات ناسيوناليستی است و بس       
اما اين استدالالت فقط يك حربه                  

اين جريانات خود يك    .  تبليغاتی است 
ستم .  پای هر جنگ داخلی هستند            

گری ملی و چكمه به پا آردن يك                
رآن پايه ای سياست ناسيوناليسم               

اخيرا .  عظمت طلب ايرانی است          
" ليبرال"داريوش همايون تئوريسين    

صف مشروطه خواهان تهديد آرده        
است آه در صورت پاگرفتن                        
خواست جدايی و پرو بال گرفتن                
جنبشهای استقالل طلبانه در ايران           
اين جريانات در آنار جمهوری                 
اسالمی در مقابله با اين وضعيت               

جريانات فاشسيت و    .  خواهند ايستاد 
آريايی پرست سلطنت طلب آه                   

 ،آارنامه شان الزم به بررسی نيست     
خود يك پای سوق دادن جامعه به               

 .)يك آشمكش قومی و ملی هستند             
از نظر ما موضوع رفراندم جدايی      "

و يا عدم جدايی است و نه خود                      
فدراليسم قومی و نظاير            ،مختاری

پرسشی آه مردم آردستان در        .  آنها
 ،چنين رفراندمی با آن پاسخ ميدهند        

جدايی از ايران و     "عبارت است از     

يا ماندن در      ،تشكيل دولت مستقل   
چهارچوب ايران با تضمين                     
برابری آامل در آليه حقوق و                
آزاديها بعنوان شهروندان آزاد و          

منصور " (متساوی الحقوق آشور   
در باره حل مساله آرد        :  حکمت  

) ١٣٧٣آذر      ،در آردستان ايران    
در عين حال توصيه اصولی                   
حزب اتحاد آمونيسم آارگری در       

با توجه    ،پاسخ به سئوال رفراندم     
به وضعيت توده های مردم در               
مناطق آرد نشين و مجموعه ای           
از فاآتورهای اقتصادی و سياسی       

ماندن در چهارچوب         ،در منطقه  
ايران با تضمين حق برابری                   
شهروندی و رفع هر گونه ستم و           

 . تبعيض است

 

 اشكال ديگر ستم ملی

عرب    ،ستم بر مردم ترك زبان           
زبان و يا منتسب به بلوچ گونه               
ديگری از ستم تاريخی                                
ناسيوناليسم ايرانی در جامعه                 

راه حل آمونيستی در قبال        .  است
اين اشكال ستم و نابرابری راه               

ما .  حل اصولی و انسانی است            
برای يك جامعه به دور از                         
هرگونه تبعيض و با حقوق و                   
امكانات برابر برای همه                            
شهروندان مبارزه ميكنم و لزومی      
به توسل به رفراندم و جراحی                

اما مساله اين        .  اجتماعی نيست   
است آه وجود درجه ای از ستم و        
تبعيض و نابرابری بر حسب                  
مليت الزاما مترادف با وجود                  

هر ستم ملی    .  نيست"  مساله ملی "
را نيز نبايد و نميتوان الزاما با                
رفراندم و برسميت شناختن حق           

هر دردی در       .  جدايی پاسخ داد      
ما .  جامعه محتاج جراحی نيسست    

علی العموم حقی برای جريانات          
ناسيوناليستی آه بمنظور سهم                
بری از حاآميت و ثروت                           
اجتماعی جنبشی برای استقالل و        
تشكيل دولت مستقل براه می                    

. اندازد را برسميت نمی شناسيم           
مساله آرد و حق تشكيل دولت                
مستقل از نقطه نظر ما يك استثناء        

١١صفحه قاعده       ،است  



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

از نقطه نظر ما الزاما هر         .  نيست
هر قوم و يا نژاد        ،گروه از جامعه  

و يا متكلمين به زبان خاصی                     
برای ايجاد آشور      "  حقی"الزاما   

جنبشهای استقالل    .  مستقل ندارند   
طلبانه در بسياری از مواقع جايی         
در ميان جنبشهای آزاديخواهانه و       
برابری طلبانه در دنيای امروز             

مساله ما حل معضالت           .  ندارند
اجتماعی توده های مردم، نابودی        
و ريشه آن آردن ستم و نابرابری        
و استثمار موجود در جوامع                     

به اين اعتبار و در         .  آنونی است  
شرايط آنونی جامعه فورمول                
رفراندم برای حل مساله آرد                   
فورمولی قابل بسط به ستم ملی در       

راه حل  .  ساير مناطق ايران نيست    
ما برای رفع ستم ملی بر مردم                 

يا ترك زبان و يا                 ،عرب زبان   
بلوچ تالش همه جانبه برای رفع            
هرگونه ستم و نابرابری بر حسب        

در شرايط آنونی در       .  مليت است  
جامعه ايران مساله ای بنام مساله          

بلوچ و يا عرب وجود                   ،آذری
ما شاهد درجه ای قابل               .  ندارد

مالحظه و غير قابل درمان                       
آشمكش قومی و ملی ميان مردم           
منتسب به آذری و بلوچ و عرب             

و بر خالف تصور تبليغات     .  نيستيم
رژيم اسالمی و يا تصور جريانات      
ناسيوناليست ايرانی جامعه ايران        
ائتالف شكننده و ناپايداری از                  

نيست آه به محض     "  اقوام و ملل  "
شل شدن قدرت مرآزی در تهران       
و روشن شدن سقوط محتوم رژيم         
اسالمی به جان يكديگر خواهند             

اين تبليغات رژيم اسالمی و       .  افتاد
شاخه هايی از جريانات                               
ناسيوناليست ايرانی و قومی                    
ربطی به واقعيت جامعه ايران و           
تصور و ذهنيت مردم در ايران              

. تبليغاتی سياسی است            .  ندارد

 

  ،مساله ملی ،ستم ملی
 ...راه حل آمونيسم آارگری 

تالشی برای الصاق هويت                
قومی و ملی به انسانهای ساآن       

خلق خود آگاهی      ،يك جامعه و   
. وارونه ملی و قومی است                

هيچ نشانی از       .  واقعی نيست   
تخاصمات و آشمكشهای قومی     
العالج و غير قابل درمان در          
جامعه و در ميان مردم مشاهده       

واقعيت اين است آه         .  نميشود
جامعه ايران جامعه ای متشكل       

. نيست"  ملل گوناگون     "از      
مردم در ايران به زبانهای                  

. گوناگون صحبت و تكلم ميكنند    
اما ملت و يا مليت هر دو                      
مقوالتی ساخته و پرداخته                  

. جريانات ناسيوناليست است          
اگرچه ملت و هويت ملی و                
قومی يك پديده سياسی و دست         

اگرچه قوم پرستی و    .  ساز است 
آشمكش قومی يك بيماری                 
سياسی جدی و قابل مشاهده در       

اما مساله اين         .  ايران نيست    
است آه اين بيماری نه ريشه            
آن شده و نه جامعه و مردم در         

و از  .  برابر آن واآسينه شده اند    
اين رو بايد بطور همه جانبه             

 .ای افشا و نقد شود

  

 در خاتمه 

ما تقسيم بندی انسانها به ملت و        
يا مليتهای مختلف را به                        

ما .  رسميت نمی شناسيم               
ترك و آرد و بلوچ و          .  انسانيم

هويت انسانی ما    .  عرب نيستيم 
قابل تقليل و يا تبديل به هويت           

خود آگاه   .  قومی و ملی نيست      
آردن توده های وسيع جامعه           

در عين      ،به اين اصل پايه ای       
حال بخشی از تالش ما در                  
حاشيه ای آردن و پيروزی بر        

. جريانات ناسيوناليستی است         

٢٧٨شماره   
مبارزه پيگير و قاطع با ستم و تبعيض ملی بخشی از مبارزه ما برای                              

يك جمهوری      ،آزادی و برابری و رفاه و نظام متضمن چنين شرايطی                      
ما تمامی انسانهای شريف و آزاديخواه را به يك مبارزه          .  است  ،سوسياليستی

سراسری برای ايجاد يك جامعه برابر و به دور از هرگونه تبعيضی و افشا               
جمهوری سوسياليستی نمونه    .  و طرد جريانات ناسيوناليستی دعوت ميكنيم       

غير    ،غير ملی     ،غير قومی     ،سوسياليستی   ،ای است از يك آشور آزاد            
 !*با قانون واحد برای همه ،مذهبی

 

 اخراج کارگران 
 !وانيا ريل راه آهن تهران

 

بر طبق دستور اميرعلی مدير شرکت پيمانکاری وانيا            ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از کارگران از       3ريل راه آهن تهران و بهانه کسر بودجه و بی پولی                 

در چند روز گذشته تالش و مراجعات                  .  کار اخراج و بيکار شده اند              
کارگران به عوامل کارفرما در شرکت وانيا ريل برای بازگشت به کار به                 

 .دليل مخالفت و کارشکنی اميرعلی بی نتيجه مانده است

 

بحران و رکود مالی    :  عوامل کارفرما در جواب کارگران اخراجی گفته اند        
در شرکت علت اصلی اخراج کارگران است و اگر اوضاع به همين منوال               
باشد در آينده نزديک تعداد بيشتری از کارگران فعال شاغل نيز بايستی                        

 .بعنوان مازاد و سربار از کار اخراج گردند

 

اخراجها و بيکارسازيهای بی رويه هدفی جز انباشت هرچه بيشتر سود و                 
در زمانيکه موج     .  ثروت برای سرمايه داران و حکومت اسالمی ندارد               

گرانی و فقر و بحران و فلج اقتصادی همه تار و پود پوسيده حکومت                             
اسالمی و نظام سرمايه داری را در برگرفته است، در دورانی که رونق                    
بازار و توليد و سود آوری سرمايه در لجن نشسته است، اين کارگران و                      

اخراج و   .  خانواده های محرومشان هستند که بايد قربانی و فدا شوند                         
بيکارسازی کارگران در همه صنايع بحران زده ريز و درشت اقدام ضد                   
انسانی و آگاهانه سرمايه داران و حکومت اسالميشان برای خروج از بن                  

اخراج و بيکارسازيها که اين روزها        .  بست و بحران و ورشکستگی است       
در سطح بسيار وسيع زندگی و معيشت خانواده های کارگری را نشانه                        
گرفته است جنايتی آگاهانه و سازماندهی شده درجهت انهدام و نابودی                        

ارابه جنون سود و سرمايه برای بقا و انباشت                .  خانواده های کارگريست   
بيشتر ثروت از روی اجساد خونين و له شده خانواده های کارگری به پيش               

 .ميتازد

 

نفر کارگر      100شرکت پيمانکاری وانيا ريل راه آهن تهران با بيش از                     
قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                       

عصر ارائه دهنده انواع       5صبح تا      8هزار تومانی و ساعت کاری           300
 .خدمات تعميرات داخلی و سيستم برق و تهويه راه آهن تهران ميباشد

 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣٠ – ١٣٩١آبان  ٩



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

پانل بستن سفارتخانه ها و نقش               
 ١٤البيهای جمهوری اسالمی در        

در کانادا برگزار            ٢٠١٢اکتبر    
از آنجائيکه وقت سخنرانی          .  شد

کوتاه بود و هنگام پرسش و پاسخ          
بناچار    ،وقت چندانی بمن نرسيد        

من به موضوع جنگ و تحريم                
اقتصادی نتوانستم بطور همه                  

در اينجا الزم          .  جانبه بپردازم    
ميدانم که در اين خصوص نظراتم       

 . را باز گو کنم
 

در خصوص تحريم اقتصادی دو          
تن از مدافعين آن که خود از                      

 ،فعالين سکوالر های سبز هستند         
در حمايت از نظرات آقای حسن           

که "داعی در جلسه اعالم کردند          
اگر تحريم بد است پس بايد چکار         
کرد؟ اگر مدافعان حقوق بشر فکر      
می کنيد که تحريم اقتصادی به               

پس    ،مردم سختی وارد می کند           
تظاهرات و اعتصاب کارگری هم         

چرا که مردم و             .  اشتباه است    
کارگران ممکن است دستگير و            

ايشان سپس گفتند    ."  کشته شوند 
فراوش نکنيم که ايران                   "،که

رژيمی دارد که با دسترسی به                
نفت و پول آن به سرکوب مردم             
در ايران و صدور تروريسم در              
سطح بين المللی و برنامه هسته          

پس برای  .  ای بهرمند بوده است     
جلوگيری از اين فجايع بايد از                

  ."تحريم اقتصادی حمايت کرد
 
برای روشن تر شدن همين بحث          

من در ابتدا به موضوع نفت می             
ايران پنج    ٢٠٠٤در سال   .  پردازم  

مميز يک در صد نفت جهان را              
که به ميزان سه مميز نه ميليون              

 ،بشکه در روز بود توليد می کرد        
 ٢٩تا    ٢٥که در آمد حاصل از آن       

در .  بيليون دالر آمريکايئ بود           
ايران دو مميز شش        ٢٠١٠سال     

ميليون بشکه نفت صادر کرد که           

 

 در حاشيه پانل بستن سفارتخانه ها
 و نقش البيهای جمهوری اسالمی

 
 هما ارجمند

دومين کشور صادر کننده نفت        
بحساب آمد و در آمدش به                   

بيليون دالر آمريکائی              ٢٥٠
افزايش يافت و توليدش هم                 

يعنی در مدت        .  کاهش يافت   
شش سال در آمدش هشت                    

 ،از بعد از تحريم        .  برابر شد  
صادرات نفت از دو مميز نيم           
به يک ميليون بشکه کاهش                
يافته ولی با وجود کاهش                     

در آمد حاصله      ،صادرات نفت 
از آن چندان کاهش نيافته است        
چرا که بهای نفت افزايش يافته       

 .  است
 

ايران نفت را از طريق ساير             
 ،چين    ،کشورها از جمله هند         

و ترکيه بفروش می             ،روسيه
پس می بينيم که اگر               ،رساند

منظور تحريم اقتصادی يعنی          
قطع در آمد حاصله از فروش          

عمال اينطور نيست      ،نفت باشد 
چرا که رژيم آنقدر نفت وارد            
بازار می کند تا با پول حاصله         

هم در قدرت باقی بماند        ،از آن 
و هم بمنظور حفظ بقای خود و        
کسب موقعيت ويژه در                         

 ،خاورميانه و شمال آفريقا                 
نيروهای ضد مردمی را تا                 

اما قطع      .  دندان مسلح کند          
روابط اقتصادی همين يک قلم        

بلکه .  صادرات نفت نيست          
جلوگيری از واردات مواد                 

از گوشت و حبوبات          .  غذائی
گرفته تا لبنيات و شير خشک و       
مواد ضد عفونی کننده و                      

تا وسايل يدکی ماشين        ،شوينده
تا وسايل                ،و کارخانجات       

پزشکی و داروئی همه و همه          
باعث شده که قيمت مواد                      
خوراکی صد چندان برابر شود      
و قدرت خريد را از مردم سلب       

اما چيزی که در اين                 .  کند
معامله غايب است همان خريد        

٢٧٨شماره   

و فروش اسلحه و ابزار جنگی است        
که براحتی با کسب در آمد حاصله            
از فروش همان يک ميليون بشکه             
در روز توسط دالالن سرمايه که              
اتفاقا مارک آمريکائئ و روسی هم          
بر آنان حک شده است روزانه دو             
دستی تقديم جمهوری اسالمی می             

و صد البته رژيم جمهوری            .  شود
اسالمی نيز برای تحکيم خود در               
منطقه بيشترين تالش خود را در               
مسلح کردن سربازان اسالم سياسی        

 . در منطقه می کند
 

تحريم اقتصادی برای رژيم                          
جمهوری  اسالمی وقت پيشتر                    

اين امکان را برايش بوجود       .  ميخرد
آورده تا  در پاسخ به اعتراضات                
جهت کمبود مواد غذائی همچون               

نان "اعتراضات اخير که با شعار            
در پاسخ به           ،"مرغ من کو          ،من

به نبودن دارو و وسايل               ،بيکاری
 ،به نبودن لوازم اوليه خانه       ،پزشکی

فورا دولتهای    ،به بستن کارخانجات   
غرب را باعث و بانی اين کمبودها           

ساعته   ٢٤دانسته و در مديای خود         
 .از خطر احتمالی جنگ دم زند

 
 عواقب تحريم اقتصادی بر مردم

مدافعين تحريم اقتصادی بر اين                  
باورند که اگر مردم از نظر                           
اقتصادی به تنگ آيند طغيان خواهند      
کرد و رو در روی رژيم خواهند                
ايستاد و دير يا زود آن را سرنگون           

اين نظر از جانب             .  خواهند داد    
بخشی از شرکت کنندگان بخصوص     

 ١٤مدافعين مجاهدين در جلسه                  
تاريخ تحريم های   .  بود  ٢٠١٢اکتبر  

اقتصادی تاکنون عکس اين نظريه          
تحريم اقتصادی  .  را ثابت کرده است   

آغاز شد  1990عراق از سال اوت         
سال و    ١٢يعنی    2003و تا ماه می      

حاصل آن    .  نه ماه بطول انجاميد          
نابودی دولت صدام نبود بلکه به فنا         
کشاندن يک ميليون و نيم انسان بود         

هزار نفر آن هم       ٥٦٧که بيش از     
در پايان هم با            .  کودکان بودند   

حمله نظامی آمريکا و همکاری            
. دول اروپا بود که صدام ساقط شد   

تحريم اقتصادی در آفريقای                    
 ١٩٨٠جنوبی از اواسط سال                 

بطول     ١٩٩٤شروع شد و تا                
سال جز فقر     ١٤انجاميد در طول     

و فالکت و بيماری و مرگ و مير         
نوجوان و      ،هزاران هزار کودک    

سالمند و بيکار و کم در آمد                       
در .  حاصل مردم ضد آپارتايد نشد    

نهايت تحريم اقتصادی در دوران        
آپارتايد کمکی بود در جهت                     

پر .  تقويت دسته جات اوباش              
واضح است که تحريم اقتصادی           
نه تنها طول عمر رژيم آپارتايد             
را کوتاه تر نکرد بلکه  بطول                  

 . حياتش هم افزود
  

آقای حسن داعی تحريم اقتصادی        
را با  کمبود و يا ناياب بودن                      

 ،داروئی   ،بخشی از مواد غذائی        
بهداشتی و درمانی دوران انقالب       
تشبيه ميکند و می گويد مردم با              
پيت های خالی در صف طويل              
نفت برای چهار ليتر نفت ساعتها         

چرا که در            ،وقت می گذاشتند      
هنگام انقالب کمبود نفت بعلت کم        
کاری و يا اعتصاب کارگران                
نفتی بود که مردم با جان و دل                 
آنرا طلب می کردند و از                            
کارگران اعتصابی تقدير می                 

ايشان در ادامه می گويند        .  کردند
که آن زمان ما به مردم نگفتيم که          

چيزی .  مبارزه نکنيد خطر دارد       
که در معادله آقای حسن داعی و           
مدافعان تحريم غايب است اين               
است که واردات به ايران هرگز           
چه از قبل از انقالب و چه در                   

درتمام .  دوران انقالب قطع نشد        
١٣صفحه  ،آن دوران          
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بيمارستانها دسترسی کامل به                 
هنوز داروی ضد        .  دارو داشتند   

اسهال و شير خشک به وفور در            
حتی .  داروخانه ها يافت می شد          
هنوز .  قيمتشان چندان تغيير نکرد     

مرغ و گوشت و برنج در بازار              
صف ها طويل تر       .  يافت می شد    

شده بودند آنهم بعلت بسته شدن               
مغازه ها ولی هنوز می شد شير             

هنوز .  خشک به نوزادان رساند         
مرزها باز بودند و کاميونهای پر          

. از بار وارد ايران می شدند                     
دوران انقالب هيچ خدشه ای به              

اما صادرات  .  واردات وارد نياورد  
بسيار کاهش يافت بخصوص                  

چرا که          ،صادرات مواد نفتی         
کارگران شرکت نفت بدرستی در        
ابتدا کم کاری کردند و سپس به               
صف تظاهرات و اعتصابيون                
پيوستند و از استخراج نفت                       

شما بگوئيد      .  خودداری کردند     
کجای اين دو دوره با هم همخوانی       

 . دارند
 

امروز در ايران يک ميليون بشکه       
نفت توليد می شود و با ميزان                   

چندين برابر از قبل از تحريم هم             
امروز از            ،بفروش می رسد          

واردات به ايران جلوگيری می              
چين   ،شود بجز چند کشور روسيه      

و ژاپن تمام کشور های اروپائی و        
شمال امريکا ايران را تحريم کرده      

ضربات تحريم بيش از اينکه      .  اند  
به دولت و دولتمردان جانی آن                

به مردم صد چندان                ،وارد آيد   
نتيجه آن  .  برابر وارد خواهد آورد    

هم تلفات بسيار دهشتناکی خواهد         
 ،بود  که قربانيان اولش بيماران            

نوجوانان          ،سالمندان         ،کودکان
 .   خواهند بود

 
اما در باب جنگ نيز بايد گفت                 
آنانی که می خواهند مبارزات                 

اميد به        ،مردم  را دور بزنند               

 
 در حاشيه پانل بستن سفارتخانه ها
 ...و نقش البيهای جمهوری اسالمی 

دخالتگری دولت آمريکا بسته         
در پاسخ به اين دسته بايد          .  اند

رژيم جمهوری        گفت که                
اسالمی و جنبشش با تکيه با           
غرب توانست در ايران بقدرت      
برسد و در منطقه هم بسط و             

بايد به اين دسته      .  گسترش يابد 
وظيفه     از دوستان گفت که              

اصلی که دول غرب بدوش               
جمهوری اسالمی گذاشتد اين          
بود که جنبش سوسياليستی و            
آزاديخواهانه را با دستگيری و      
اعدام به عقب براند تا راحتر            
بتواند حکومت ضد مردمی              

اين خواست  .  خود را تحکيم کند   
فوری سياستمداران غربی بود       
که رژيم جمهوری اسالمی را         
تاکنون زير بال و پر خود                    

 ،بگيرند تا مبارزات کارگری         
چپ  و جنبشهای مترقی را                

جمهوری .  درهم بکوبند           
اسالمی از بدو روی کار                     

با ارتشش    ،آمدنش با تمام  قوا       
و سپاه باسدارانش با اوباشان            
بسيجی اش با کشتار بيش از              

هزار نفر  خوش خدمتی          ١٠٠
خود را به غرب بارها و بارها        

امروز .  ثابت کرده است              
تالشش سهم خواهی پيشتر                

. برای اين خوش خدمتی است         
اگر غرب با جمهوری اسالمی       
شاخ تو شاخ شده برای اين                  
است که بيش از حد پای خود             

. را از گليمش دراز کرده است       
حمايت بی دريغ اين رژيم از            
سوريه  و تالشش برای کسب           
سالح های هسته ای هر چند              
جدال اين دو قطب تروريستی          
را تقويت کرده است و بدينجا           
رسانده که برای مهار اين                   
ستون فقرات اسالم سياسی                
تعرضاتی بدان صورت گيرد         
از جمله بستن سفارتخانه آن در      

ولی چه کسی است که         .  کانادا

٢٧٨شماره   
نداند اين اقدامات دول غربی و                    
بطور مشخص کانادا هيچ ربطی به         
حمايت از مبارزات آزاديخواهانه            
مردم در ايران نداشته و اين که اينها        
اصال مسئله شان حتی همان حقوق           

. بشری که از آن دم ميزنند نيست              
تصور اينکه از اين رو غرب بتواند        
ناجی مردم ايران باشد خيال واهی           

 .  بيش نيست
 

اين بازی سياسی از بعد از سقوط              
. شوروی همواره ادامه  داشته است        

نگاه زودگذر به وقايع جاری در                 
خاورميانه نشان از تشديد خشونت           
مليتاريستی هرچه بيشتر دولت                   
آمريکا در رو در روئی با تروريسم        
اسالم سياسی است که  يک زمانی            
خود عامل تقويتش در منطقه بوده             

هنوز بشريت از شوکه وارده       .  است
از حمله و تجاوز امريکا به عراق             
رها نشده که زمزمه حمله نظامی              

اينکه .  اش را به ايران سر داده است      
اين تهاجمات به منظور برقرارى             

تمدن و تثبيت           ،دمکراسی    ،آزادی
امنيت در اين کشورها است و مديا           

تالش دارد بخورد مردم دهد تنها                
هدف .  برای فريب مردم غرب است     

اصلی دولت آمريکا بسط و توسعه           
امر سياسی و مليتاريستی خود در             

هدف اسالم سياسی نيز     .  جهان است 
تثبيت موقعيت خود در خاورميانه            
است و به رسميت شناختنش در                  
سطح بين المللی است و تروريسم             
کور و عنان گسيخته و ضد انسانی           
تنها يکی از راههای رسيدن به اين           

 .هدف است

اگر تروريسم اسالمی را مبارزه          
 ،ضد امپرياليستی بخوانيد                        

اگرعمليات تروريسم اسالمی را         
برای خنثی کردن حمله به اسالم           

اگر اعمال ضد               ،تصور کنيد    
بشری اسالم سياسی را توجيه                

اگر حمله نظامی آمريکا به          ،کنيم
ايران مورد حمايت قرار گيرد و          

 ،بشريت متمدن عليه آن بپا نخيزد       
در آنصورت رو در روئی اين دو        
قطب تروريستی جامعه مدرن               
 .بشری را به تباهی خواهد کشاند

 
ما بايد يک کمپ پيشرو و انسانی         
و قدرتمندی را در مقابل اين دو             

ما .  قطب تروريستی بوجود آوريم    
بايد اهداف خانمان برانداز هر دو        

در .  قطب تروريستی را افشا کنيم      
با     ،کمپ انساندوستان       ،کمپ ما   

پرچم نه به تروريست اسالمی و           
نه به تروريست دولتی بايد مانع            
از اين شويم که جدال اين دو قطب  

زندگی و    ،کمترين آسيبی به مردم    
بايد .  رفاه و آسايش آنان وارد کند        

 ،از همه دستاوردهای مترقی                 
بايد .  انسانی و آزاد دفاع کنيم               

ضمن آن که مبارزه سرنگونی              
زنان و      ،کارگران   ،طلبانه مردم  

جوانان را همه جانبه حمايت                   
ميکنيم ولی در عين حال هه                     
تالشهای دول غربی را برای دور      
زدن مبارزه و انقالب مردم را با          

تجاوز نظامی و            ،دخالت گری   
تقويت يک نيروی ارتجاعی بر            
عليه نيروی ارتجاعی حاکم را              

 . وسيعانه افشا و خنثی کرد

 

کليه سران و دست اندرکاران 
نه  ،جنايت عليه مردم ايران

بخاطر عقايد ارتجاعى شان بلکه 
بايد در  ،بدليل جنايت و قتل نفس

دادگاههاى علنى و عادالنه و 
!منتخب مردم محاکمه شوند  
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بطور قطع يكی از وظايف                  
اساسی آمونيستها سازمان دادن     
و رهبری مبارزات آارگران           

. برای رفاه و زندگی بهتر است      
چرا آه طبقه آارگری آه از              
تباهی جسمی و روحی رنج               
ميبرد از قدرت و توان مبارزه         
در يك مقياس اجتماعی و                     
گسترده و حرآت به سمت يك           
تحول اجتماعی انقالبی آمتری       

آمونيستها .  برخوردار است      
مبارزات صنفی را سازمان              
نميدهند تا آارگران را در دل            
اين مبارزه به آگاهی                                

اگر .  سوسياليستی برسانند        
قشری از آارگران پيشرو و              
مبارز در محيط آار و زندگی          
آارگران را آمونيستها تشكيل         
ميدهند آه بنا به هزار شواهد و        
تاريخ چند دهه جنبش آارگری        
در ايران و  تحرآات و                           
مبارزات جاری آارگری آامال     
به آن داللت دارد، اين آگاهی             

حاملين .  ابژآتيو شده است            
 .انسانی دارد

 

خلطی آه قطعنامه اين فرقه در        
ارتباط با جنبش آارگری و                
نقش عنصر آگاه در بين                        
آارگران به رويش بخشی از            
تئوری معوج خود را بنا آرده          
اين است آه همه جا خودآگاهی        
طبقه آارگر را امری ذهنی               

" آمونيستها"دانسته و گويا اگر      
مبارزه صنفی آارگران را                 

" ذهنيت"سازمان دهند اين                
مانع تبديل شدن آارگران به              
سياهی لشكری طبقات ديگر             

در حالی آه مارآسيسم     !  ميشود
آه يك رآن آن بر تجربه                       
تاريخی مبارزات طبقه آارگر        
استوار است اين درس پايه ای         
را به ما آموخته است آه                        
انكشاف مبارزه صنفی حتی در      
بهترين حالت خويش جز تبديل        
آردن طبقه آارگر به سياهی             
لشكر جنبشهايی رفرميستی،            

 فرقه آورش مدرسی
 با ملقمه اآونوميست ـ پاسيفيست در ضديت با آمونيسم آارگری

 )قسمت دوم(
 

 جليل بهروزی 

سنديكاليستی و سوسيال                
در .  دموآراتيك نيست         
" صنفی"عرصه مبارزه             

آارگر قرن هيجدهم و                    
نوزدهم اين امكان را يافت          
تا طبقه سرمايه دار و                      
دولتهای حامی آن و يا حتی         
جنبشهايی آه در درون اين         
طبقه مدعی حمايت از و               
هدايت مبارزات آارگران          

اين عقب     .  هستند، بشناسد    
مانده ترين و اآونوميستی            
ترين تزی است آه در                    

" صنفی"توضيح مبارزات       
آارگران قرن بيست يكم و          
بطور مشخص آارگران در      

همين تز  .  ايران ارائه ميشود  
سنگ بنای اين قطعنامه در         
تميز سره از ناسره،                         
آمونيست از غير آمونيست      

طبق آن همه جريانات    .  است
آارگری "سنديكاليست و            

يك آاسه مورد        "  آارگری
حمايت اين جماعتند و همه          
جريانات چپی آه مبارزه             
سياسی، امر سرنگونی                 
رژيم و سازمان دهی حزبی       
طبقه را اساس آار خود                 
قرار داده اند را يك آاسه               
جريانات بورژوايی                        

اين خط و مرز          .  ميخوانند
آذايی قاعدتا اساس اش                 
توجيه گرايش سنديكاليستی       
است آه اين فرقه خود را              
هر چه بيشتر به آن نزديك            
ميبيند و ثانيا قرار است                  
پرچمی شود آه نوك تيز               
حمله طبقه آارگر به رژيم           
اسالمی سرمايه را آندتر             

 . آند

 

توضيح اين همانی شرايط           
آه "طبقه آارگر از اين سر        

سطح مبارزات کنونی طبقه       
، برای عقب              ......کارگر

راندن سرمايه و قوانين                 
حاکم بر مناسبات کارگر و          

٢٧٨شماره   

سرمايه دار، از قدرت کافی                   
از اين رو       ."  برخوردار نيست   

شرط الزم تغيير اين توازن قوا         "
و پس زدن تعرض بورژوازی            
مبارزه متحد و متشکل سراسری       
طبقه کارگر حول مطالبات                     

" .سراسری و مشترک است                 
آگاهانه از يك طرف در جهت               
آوچك جلوه دادن نقش سرآوب          
مستمر و خونين مبارزات                       
آارگری و قتل عام و متواری               
آردن يك نسل از مبارزين                       
آمونيست طبقه آارگر توسط               

و از  .  رژيم سرمايه اسالمی است    
طرف ديگر با هدف آم بها دادن          
به خال يك افق آمونيستی ـ                       
آارگری و متحزب در ميان طبقه      
آارگر برای هدايت مبارزات اين      

خال ای آه حتی          .  طبقه ميباشد   
تاثير به سزايی بر مبارزات                   
رفاهی امروز آارگران داشته             

به يك معنی عامل عدم              .  است
پيشرفت و پيروزی مبارزات               

آارگران در شرايط          "  صنفی"
آنونی بيش از همه يك عامل                  

و يا   "  اقتصادی"سياسی است تا       
يك فاآت اساسی در          .  سازمانی

تائيد اين تبيين مبارزات جاری            
آارگران در اروپا است آه هم              
سراسری است و هم با                                
خواستهای واحد، ولی بخاطر              
خال يك حزب آمونسيت                            
آارگری، طبقه آارگر به درجه          
جانفشانيها و پيگيريهای آه از              
خود نشان ميدهد هنوز نتوانسته          
طبقه سرمايه دار و حكومتهای آن  
را به عقب نشينهای موثری                    

"وادارد طبقه "  بی برخورداری  . 
آارگر از قدرت آافی در مقابل            
تعرض بورژوايی بيش از هر              
زمانی به ضعف افق آمونيسم              
آارگری در ميان اين طبقه                      
بستگی دارد و اين ضعف بقول            

مسلح "منصور حكمت تنها با               
آردن جنبش سوسياليستی آارگر      
به يك افق روشن و يك نگرش               

متحد آردن  "،  .."محكم و مستدل   
جنبش طبقه آارگر به عنوان يك         

صف قدرتمند و موثر در                    
سرنوشت جامعه در هر                      

ارائه آلترناتيو       "،       ...."مقطع
سوسياليستی سازمان اجتماعی،   
ارائه سوسياليسم بعنوان يك راه     
حل عملی برای جامعه                         

شرآت در همه     "و   ."  معاصر
سنگرهای مبارزه آارگری اعم    
از دفاعی و تعرضی در برابر        
بورژوازی و مبارزه برای               
رفع تبعيض و ستم از اقشار              

قابل ..."  فرودست جامعه         
 .برطرف شدن است

   

از ديگر ابداعات اين فرقه در          
ضديت با مبانی آمونسيم                    
آارگری تراوشاتی است جهت      
دو قطبی آردن مبارزه                         
اقتصادی و سياسی طبقه                     

قطعنامه شان جرياناتی    .  آارگر
را آه بر اهميت مبارزه سياسی      
طبقه آارگر تاآيد ميكنند و يا            
مبارزه برای سرنگونی رژيم         
اسالمی را يك جز الينفك                    
مبارزه طبقه آارگر ميدانند را        
جرياناتی بورژوايی دانسته آه      
در تالشند مبارزه اقتصادی              

. آارگران را به بيراهه ببرند           
اين ابداع تئوريك تحت عنوان         

چپی آه  "  مبارزه ضد رژيمی   "
مبارزات اقتصادی آارگران را    
تحقير ميكند، در همان جا                   

اما اين مانع   .  برجسته شده است  
نميشود آه دم خروس دفاع اين       
فرقه از حكومت سرمايه داری       
اسالمی آه به حكومت متعارف     
بورژوايی هم بدل شده را                    

 . پنهان آند

 

بطور قطع جرياناتی در سطح        
اپوزيسيون وجود دارند آه با           
نام آمونيسم سياست و                           
استراتژی شان در حد مبارزه         

ضد رژيمی      
١۵صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

خالصه ميشود و بدرجه نفوذ            
در و رابطه شان با طبقه                       
آارگر ميكوشند افق                                
سوسياليستی طبقه را در حد              

. مبارزه ضد رژيمی تقليل دهند      
اين جريانات مداوما توسط                 
گرايش آمونيسم آارگری و              
بطور مشخص حزب ما مورد         

اما .  و نقد و افشا قرار گرفته اند      
از سر نقد اين جريانات بی                  
وظيفه آردن طبقه آارگر در            
عرصه سياست و رهبری                   
مبارزات ضد رژيمی خود                 
روی ديگر سكه واگذاری                   
سياست به طبقات ديگر و                    
قربانی آردن مبارزات طبقه            
آارگر و سرفرود آوردن در             
مقابل يك رژيم جنايتكار و                   
سرآوبگر است آه خود اولين          
و اساسی ترين مانع در مقابل            

از .  رهايی طبقه آارگر است         
جريانی آه در چند سال گذشته         
تمام تالشش بر اين استوار بوده      
تا هر مبارزه ضد رژيمی را              
مبارزه در جهت اهداف                        
امپرياليسم و تحقق سناريو سياه      
در ايران قلمداد آند دور از                 

به ديگر قطعنامه   (انتظار نيست   
های صادره اين فرقه در                      

.) آنگره شش شان مراجعه آنيد    
آه چنين دو قطبی بی پايه ای             
را در امر مبارزه سياسی و                
اقتصادی طبقه آارگر اختراع         
آند تا ضمن گشاد آردن حلقه            
محاصرجنبش سرنگونی حداقل    
مقبول سنديكاليستهای قرار               

 .گيرد

 

قطعنامه مذآور و آل روش               
برخورد اين جريان به طبقه               
آارگر برخالف ادعايشان آه           
بنظر ميرسد خيلی هم                             

شده اند و از سر           "  آارگری"
منفعت آارگر، برای مبارزات       
صنفی آارگران ارزش ويژه            

چيزی جز          ،ای قائل هستند        
تالش آگاهانه برای به پاسيفيسم      

 فرقه آورش مدرسی
با ملقمه اآونوميست ـ پاسيفيست در ضديت 

 ...با آمونيسم آارگری 

آشاندن بخشی از فعالين آارگری         
تالشی آه با آتمان خود              .  نيست

ويژگيهای طبقه آارگر در ايران و        
تزهای اآونوميستی ميكوشد                     
حمايت خود از رژيم اسالمی را              

در حالی آه بر خالف        .  توجيه آند 
تصوير بسيار ذليل و ناتوانی آه              
اينها از طبقه آارگر در ايران                   
ميدهند، اوال آارگران در ايران              

اين .  وسيعا و عميقا سياسی هستند        
طبقه ای هيچگونه توهمی نسبت به       
حكومت نداشته و مترصد آن است        

ثانيا طبقه  .  آه هر آن ساقطش آند       
آارگر از يك قشر پيشرو و                          
مبارزی برخوردار است آه اساسا       
خود را با آمونيسم و جنبش                         
آمونيستی تعريف ميكند آه نقش             
اساسی در هدايت و رهبری                       
مبارزات جاری آارگران برای              
بهبود شرايط آار و زندگی ايفا                 

ثالثا مبارزات جاری                .  ميكند
آارگران هر چند در قالب صنفی و       
پراآنده پيش ميرود ولی از پتانسيل       
باالئی برای سياسی شدن و                         

. سراسری شدن برخوردار است           
اين مبارزات هر چند با هدف                    
بالواسطه تامين رفاه و گشايش                
سياسی در عرصه مبارزه                           
آارگران با دولت و آارفرماها                
دارد ولی آامال ضد سرمايه دارانه       

 . و ضد حكومتی است

 

اين مشخصات به هر آمونيست و          
حزب آمونيستی زمينه هايی بسيار      
پيشرو و مطلوبی را برای تعيين             
نوع فعاليتها و الويتهای خود در              
عرصه جنبش آارگری ميدهد آه          
آمونيسم آارگری و منصور                     
حكمت مبنای تئوريك آن را تعريف      

اما آنچه آه فرقه              .  آرده است    
آورش مدرسی پس از گسستن                 
آامل از منصور حكمت در تالش          
تئوريزه آردن آن است چيزی جز         
ضديت با اين آموزه ها و چيزی               
جز ضديت با جنبش آمونيسم                    

 . آارگری نيست

 ٢٠١٢اآتبر  ٢٨    

٢٧٨شماره   
 

 اخراج کارگران 
 !شرکت سايپا آذين

 

نفر از    200در طی چند روز گذشته بيش از                ،بنا به خبر دريافتى     
کارگران شرکت سايپا آذين بنا به دستور کارفرما از کار اخراج و                     

عوامل کارفرما علت اخراج کارگران را نبود مواد                 .  بيکارشده اند  
. اوليه و بهای گزاف بعلت تحريمهای اقتصادی ذکر کرده اند                                

مراجعات و اعتراض و پيگيريهای تاکنونی کارگران اخراجی برای              
عوامل کارفرما درب    .  بازگشت به کار عمال بدون نتيجه بوده است            

کارخانه را به روی کارگران اخراجی بسته و حتی حاضر نيستند                      
از طرف   .  بطور مستقيم با کارگران روبرو شده و جوابگو باشند                   

ديگر مراجعات کارگران اخراجی نيز به ادارات فرمايشی کار و بيمه           
حکومت اسالمی سرمايه داران در پشت درهای بسته بی نتيجه مانده              

 .است

 

يکی از کارگران اخراجی ميگفت نه کسی در شرکت سايپا آذين                         
جوابگوی ماست و نه کسی در اداره کار و بيمه اين حکومت                                  

سال در سايپا آذين دارای سابقه          5هر يک از ما از يک تا           .  اسالمی
ميگويند .  کار هستيم و  بطور ناگهانی از کار اخراج و بيکار شده ايم               

مواد اوليه نيست، ميگويند همه چيز گران شده، ميگويند شرکت به                    
تا به من و امثال من کارگر مربوط است           .  ضرر و زيان رسيده است     

از صبح تا شب جان کنده ايم و کار کرده ايم، پس از عمری کار و                        
زجر و محروميت فقط توانسته ايم آن هم در حد هيچ يعنی فقط شکم                   

تا امروز را به        ،خود و خانواده هايمان را سير نماييم تا زنده بمانيم              
و حاال که از کار اخراج شده ايم، نه سرمايه و پس                      .  فردا برسانيم 

انداز و اندوخته ای داريم، هزينه های زندگی و گرانی و مشکالت هم             
دنيا به  .  درمانده و به بن بست رسيده ايم           ،لحظه لحظه اوج می گيرد      

اين بزرگی، دنيا به اين گستردگی همه اش برای من و امثال من و                       
همين چند روز پيش که دسته         .  خانواده هايمان سياه و تار شده است          

جمعی به شرکت مراجعه نموده بوديم حراست و نگهبانی دم در به ما              
اوضاع مملکت خيلی حساسه، زودتر متفرق شويد، از اينجا                 :  گفتند

برويد در غير اينصورت از طريق سپاه و بسيج و پليس با شما                              
تا ديروز که   !  بعنوان آشوبگر و ضد انقالب برخورد قاطع خواهد شد          

در اينجا برايشان کار ميکرديم به دروغ می گفتند اين شرکت مال                       
خودتان است با دلسوزی و بهتر و بيشتر کار کنيد تا سود بيشتری                       

و حاال که با جيب     .  سودی که به ما نرسيد جز اخراج و بيکاری  . ببريد
خالی، با هزار دغدغه و رنج و استرس به دنبال لقمه نانی هستيم                          
پليس و بسيج و پاسدار را به رخمان می کشند و می گويند آشوبگر و                 

 ! ضد انقالب

 

شرکت سايپا آذين واقع در جاده مخصوص کرج هم اکنون با بيش از                
تا   1نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و موقت از             400

صبح تا    7هزار تومانی و ساعت کاری از         389ماه و دستمزدهای      6
عصر توليد کننده انواع روکش و صندلی و لوازم جانبی خودرو و                4

 .از زير مجموعه های شرکت سايپا می باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣٠ – ١٣٩١آبان  ٩
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محمد حسين زدا از پادوهای                    
حکومت اسالمی در سازمان                   
تامين اجتماعی اخيرا در طی                  
مصاحبه ای مطبوعاتی اعالم                 
داشته است قانون مربوط به سن            
بازنشستگان تامين اجتماعی نياز         

. ضروری به تغيير و افزايش دارد     
اين مرتجع ضد کارگر اضافه می        
کند قانون بازنشستگی فعلی که              

سال سابقه کار است       30مطابق با   
بوده و از آن       1356مصوب سال    

زمان تاکنون شرايط زندگی و اميد      
به زندگی کامال بهبود و تغيير                  

ايشان می افزايد تازه       .  يافته است  
در همه کشورهای اروپايی هم در        
سالهای اخير سن بازنشستگی                 
افزايش يافته است و از طرفی                 
ديگر با پررويی ميگويد در اين              
شرايطی که سازمان تامين                        
اجتماعی با بدهکاريهای کالن                
روبرو بوده و در آستانه                               
ورشکستگی نيز قرار دارد،                    
اصالح و افزايش سن بازنشستگی      

سال برای سازمان      35به    30از  
ورشکسته تامين اجتماعی يک              

همينطور بر طبق   .  ضرورت است 
تشخيص و دستور جانی و متجاوز      
کهريزک سعيد مرتضوی که هم           
اکنون برای ارتکاب دزدی و                   
جنايت بيشتر بر کرسی تامين                  
اجتماعی و سفره خالی کارگران           

قرار است عده        ،چنبره زده است    
ای از کارچاق کن ها و پادوهای            
درجه چندم حکومتی که در                       
سازمان تامين اجتماعی القاب و            

را هم يدک   ...  عناوين کارشناس و    
تا دوهفته آينده پيش               ،می کشند   

نويس طرح جنايتکارانه افزايش          
سن بازنشستگی را تهيه و برای             
تاييد و تصويب به مجلس ارتجاع         

از .  اوباش اسالمی ارجاع دهند          
طرفی ديگر شمس الدين حسينی           
وزير به اصطالح اقتصاد                          
حکومت اسالمی هم گفته است اگر  

 

 افزايش سن بازنشستگی،
 ! جنايت حکومت اسالمی برای چپاول بيشتر

 
 کامران پايدار

در فروش نفت دچار مشکل              
شويم از طريق اعمال                            
سياستهای مالياتی بيشتر                     
کسربودجه و منابع مالی دولت       

عالوه .  را جبران خواهيم نمود     
بر اينها ممبينی معاون بودجه          
رياست جمهوری نيز در                     
مصاحبه ای اعالم داشته اليحه       

انقباضی بوده      92بودجه سال     
و برای تامين منابع مالی دولت       
در آن بر دريافت مالياتها تاکيد        

 . زيادی شده است
 

همه اين عالئم و چنگ و دندان        
نشان دادنها از جانب عوامل             
حکومت اسالمی حکايت از دو      

. فاکتور اصلی و اساسی دارد         
اوال حکومت اسالمی پس از            

سال حاکميت جنايت و قتل         33
و دزدی و فساد و سرکوب و             
اختناق به ورشکستگی و سقوط     
و اضمحالل کامل اقتصادی             

اين حکومت       .  رسيده است      
امروز در بحران العالجی               
فرو رفته که ديگر قادر به                   

از .  کنترل و مهارش نيست           
طرف ديگر حکومت اسالمی         
که در اين روزها فقر و                         
گرسنگی و گرانی و فالکت بی       
سابقه ای را به زندگی                            
کارگران و زحمتکشان تحميل        

باز هم اشتهای            ،نموده است   
سيری ناپذيرش بر اين است تا         
بيش ازهر زمان ديگری فشار        
بحران و ورشکستگی و                      
فروپاشی اقتصادی خود را از         
طريق تشديد و افزايش تحميل         
فقر و گرسنگی هرچه بيشتر به      
زندگی کارگران و زحمتکشان       

بايستی بسيار      .  جبران نمايد     
بيشرم و گستاخ بود که عليرغم       
همه مصائب و مشکالتی که             
در زندگی امروز جامعه ايران       
هست مدعی شد که در زير                

٢٧٨شماره   

سايه نکبت اسالمی اميد به آينده و             
! زندگی بهبود و افزايش داشته است      

در شرايطی که بيکاری و فقر و                 
گرانی و تورم، اعتياد و تن فروشی         
بيداد می کند، در شرايطی که هر               
روز بيش از پيش بر خيل عظيم                  
کودکان بی سرپرست و خيابانی                
افزوده می شود، در شرايطی که به         
دليل فقر و نداری بسياری از                        
انسانهای شريف و زحمتکش حتی           
برای معالجه بيماريشان توان و                  
استطاعت مراجعه به امکانات                    
پزشکی و دارويی را ندارند، در                
شرايطی که اکثريت قريب به اتفاق          
انسانهای زحمتکش و کارکن جامعه       
از حق داشتن يک سرپناه آن هم                  
برای زنده ماندن محرومند و بنا به           
اخبار منتشره در سايتها و جرايد                
مجعول خود حکومت اسالمی                    
مستاجری که توان پرداخت اجاره           
خانه اش را نداشت خود را حلق                  
آميز می کند، در شرايطی که                       
بسياری از زنان آبرومند و شريف           
خانواده های کارگری برای تهيه               
پول شير خشک نوزادشان، برای             
اجاره خانه و برای تهيه يک لقمه               
نان سگی در کنار خيابانها در نهايت    
تحقير و بی حقوقی مطلق به تن                   
فروشی مشغولند، در شرايطی که            
فروش اعضا و جوارح بدن از جمله       
کليه فروشی در ازای حتی يک                   
ميليون تومان بيداد می کند، در                   
شرايطی که اعتياد و مواد مخدر                
بيداد می کند و رکورد می زند، در           
شرايطی که بنا اخبار منتشره توسط        
خود حکومت اسالمی آمار                            
خودکشی و خودسوزی از جمله در         
استانهای ايالم و خوزستان و در                
همه جای ايران بطور لحظه ای در          
حال افزايش بيسابقه است، در                     
شرايطی که کارگران و                                    
زحمتکشانی که به همراه خانواده             
هايشان در نهايت فقر و محروميت          
به سر می برند و حتی هنوز                          

دستمزدهای ناچيز چندين ماهه و        
ماهه شان را دريافت نکرده             32

اند، در شرايطى که فوج فوج و             
دسته دسته از کارگران بعلت فساد      
مالی حکومت و ورشکستگی                
صنايع از کار اخراج و بيکار می        
شوند، در شرايطی که حق ابتدايی      
و مسلم استفاده از امکانات                        
آموزشی و بهداشتی برای کودکان      
خانواده های کارگری به امری             
تجملی و درجه چندم تنزل يافته و         
به جای درس و مدرسه و ميز و             
نيمکت و کالس درس هزاران               
هزار کودک خيابانی و بی                        
سرپرست يا در زباله دانی ها                 
سرگردانند يا در خيابانها با                      
التماس به مشتريان به دستفروشی      
و تکدی گری مشغوالند، يا در               
کارگاهها و مراکز صنعتی و                  
کوره پزخانه ها بيصدا و خاموش        
استثمار می شوند و يا به توسط              
بسياری از باندهايی مافيايی                    
وابسته به خود حکومت جنايت و         
فساد اسالمی آماج انواع                             
سواستفاده های جنسی و غير                  

آيا در  ...  انسانی واقع می شوند و      
همچنين شرايط سياه و تاريکی که       
زندگی و همه آرزوهای انسانی را    
به قعر سياهی و فقر و نکبت و                
محروميت فرو برده اند اين                      
کدامين وجدان بيدار است که می          
تواند مدعی شود که در اين گند و          
کثافت حکومت اسالمی شرايط            
زندگی بهبود و اميد به زندگی                 

 ؟؟ !افزايش يافته است
 

دروغگويی، رياکاری و                           
عوامفريبی بخشی از ماهيت و              
کارنامه هميشگی حکومت                      
اسالمی و سرکردگان جانی و                

سازمان تامين        .  قاتلش است       
اجتماعی، سازمانی که به لحاظ            
مالی يکى از قويترين و گسترده            
ترين سازمانهاى مالی در ايران           
است و تمام منابع مالی اين                        
سازمان از محل دستمزدهای                 
پرداخت نشده کارگران اينچنين            

حاال ميگويند دچار       ،انباشته است 
بحران و ورشکستگی و کسر                 

چندان هم بيراه    .  بودجه شده است   
نمی گويند، تمام منابع بسيار                    

١٧صفحه عظيم و                  
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ميلياردی سازمان تامين اجتماعی       
توسط باندهای متفرقه و دزد                    
حکومت اسالمی پيش خور و مال         
خور شده و حاال ديگر پولی در               

کارگران و          .  بساط نيست         
سال    30زحمتکشانی که پس از           

کار در نهايت فشار سنگين                        
استثمار و بيحقوقی در فقر و                     
محروميت جان کنده اند و در اين           

سال حکومت اسالمی و                      30
سازمان کذايی تامين اجتماعيش            
هر ماهه مبالغ هنگفتی را تحت              
عنوان بيمه و بازنشستگی از                   
دستمزدهای ناچيز کارگران کسر        

و حاال امروز                       ،نموده اند       
بازنشستگان و مستمری بگيران           
از يک طرف و از طرف ديگر              

سال کار    30کارگرانی که پس از      
جوانيشان را در البالی چرخ و              
دنده کارخانه ها دفن نموده اند در          
حاليکه همه فرصتها برای اعتال و       
شکوفايی در زندگيشان از کف               
رفته، در حاليکه با ناتوانی و                    

بايد با      ،بيماری دست به گريبانند      
جيب خالی و بدنهای نحيف و                   
بيمار و لرزان به پشت درهای                
بسته تامين اجتماعی مراجعه                  
نموده و از جانيان شکم سير و                 
آدمکشان حرفه ای اسالمی که در        
ثروتهای افسانه ای غرق اند                     
جواب  بشنوند، اراجيف و                          
مزخرف بشنوند، که نيست و                   
نداريم و يا سازمان تامين                            
اجتماعی درحال ورشکستگی و           

 ! سقوط است
 

در اين اوضاع و احوال کليت                  
مسئله بازنشستگی در ابهام                       

بعلت قراردادهای   .  فرورفته است  
موقت و سفيد امضا، بعلت                         
اخراجهای مداوم و پی درپی و               
نبود امنيت شغلی، بسياری از                 

 30کارگران عليرغم آنکه بيش از      
سال هم کار کرده اند تنها به دليل            

 
 افزايش سن بازنشستگی،

 ...  جنايت حکومت اسالمی برای چپاول بيشتر

اينکه سابقه کاريشان در هيچ جايی ثبت و         
درج نگرديده است شرايط و قانون                         
فرمايشی حکومت اسالمی شاملشان                    

از طرف ديگر هم اکنون بسياری      .  نميشود
از کارگران که در مراکز صنعتی و حتی          
در ادارات حکومت اسالمی به سن                        
بازنشستگی هم رسيده اند با بازنشسته                 
شدن آنها بعلت کسری بودجه و                                 
ورشکستگی سازمان تامين اجتماعی                  
مخالفت شده است و به زبانی عمال                         

در بسياری از   .  بازنشستگی را برچيده اند    
ادارات حکومتی از جمله اداره ثبت                      

فقط با بازنشستگی مشروط       ...  احوال و     
بازنشستگی !  افراد موافقت می شود               

مشروط يعنی از فرد بازنشسته با خط و              
امضای خودش بر عليه خودش اقرارنامه        
و اعتراف می گيرند تا بگويد سنوات و               
پاداش پايان خدمت نمی خواهم فقط                        
بازنشست و رهايم سازيد تا بگويد نه شير          

آری، !  شتر می خواهم و نه ديدار عرب           
شرط بازنشستگی و از کارافتادگی آن هم          

سال کار در قاموس حکومت          30پس از    
 . اسالمی سرمايه داران اينچنين است

 
افزايش سن بازنشستگی بخشی از تالش و       
تقالی حکومت اسالمی برای انتقال و                  
تحميل بار فشار مالی و ورشکستگی                    
اقتصادی به زندگی کارگران و                                 

افزايش سن            .  زحمتکشان است           
بازنشستگی، کاهش دستمزدها، افزايش            
مالياتهای دريافتی، حذف سوبسيدها،                   
برچيدن انواع خدمات بيمه ای و تامين                
اجتماعی، حذف و کاهش انواع امکانات و     
خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی                
بخشی از تعرض و سياست هميشگی نظام       
سرمايه داری به زندگی و معيشت خانواده       

بايد و ضروری است        .  های کارگريست  
بايد .  عليه اين زندگی جهنمی به پا خيزيم          

و ضروريست به قدرت اتحاد و مبارزه به        
پا خيزيم و بر خواست جنايتکارانه و                     
سودجويانه سرمايه دارن و حکومت                    

 *. اسالميشان افسار زنيم
 

٢٧٨شماره   
 

 

 کارگران 
 !شرکت گلراد قزوين

 

دستمزدهای دو ماهه شهريور و مهرماه بيش          ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از کارگران شرکت گلراد قزوين تا امروز همچنان                   15از  

در اين دو ماه    .  پرداخت نشده و پا در هوا به قوت خود باقی است           
پيگيری و اعتراض و مراجعات مکرر کارگران به عوامل                          

. کارفرما برای دريافت دستمزدهای معوق بی نتيجه بوده است                
عوامل کارفرما با وعده های امروز و فردا، با قول و قرار                            
پرداخت مساعده و در عين حال با تهديد کارگران به اخراج                          
همچنان با کارشکنی و مقاومت از پرداخت دستمزدهای معوق                 

 .کارگران طفره می روند

 

با اضافه کاری و همه کاری که انجام           :  يکی از کارگران ميگفت    
هزار    400می دهيم، دست آخر دستمزدمان حداکثر تا ماهی                     

هزار تومان حتی بهای اجاره دو اتاق محقر             400.  تومان ميشود 
بقيه هزينه های    .  و بدون امکانات در اطراف قزوين هم نميشود           

زندگی ديگر به امان خدا، خورد و خوراک و پوشاک و لباس،                    
دوا و دکتر و مخارج مدرسه بچه ها و هزار و يک خوشی و                         

دو ماه  .  ناخوشی ديگر زندگی از کجا بايد تامين شود معلوم نيست          
است که دستمزدهايمان را هم نداده اند، آنقدر قرض و بدهکاری               
باال آورده ايم که ديگر خودم به روی فاميل و در همسايه خجالت               

هر روز غروب که از اينجا ميروم با خستگی زياد            .  و شرمنده ام  
 50مجبورم در کنار خيابان بساط دست فروشی راه بياندازم با                   

چندين عدد زير پوش و جوراب از مغازه            !  هزار تومان سرمايه   
خريده ام تا بساط کنم تا شايد اينطوری مخارج خانواده ام را يک                
جورايی سر کنم، هيچ راهی و هيچ اميدی نمانده، سايه و کابوس               
رنج بی پولی و فقر و نداری و بدهکاری و شرمندگی شب و                         

گاهی مايوس و درمانده می     .  روز با من و خانواده ام همراه است        
شوم، گاهی اميدوار، هميشه در همان نقطه اول، در نهايت فقر و              

 .محروميت و نداری گرفتاريم

 

 15شرکت گلراد واقع در شهر صنعتی البرز قزوين با بيش از                   
 389نفر کارگر قراردادی با قراردادهای يکماهه و دستمزدهای             

عصر   4صبح تا     7هزار تومانی پرداخت نشده  و ساعت کاری            
توليد کننده انواع کارتن و شانه های مخصوص بسته بندی تخم                  

 .مرغ ميباشد

 

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !حکومت کارگری ،برابری ،آزادی

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣٠ – ١٣٩١آبان  ٩
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رجوع به تاريخ و مرور                              
رويدادهاى مهم و دورانساز، اگر        
هدفى در امروز و تغيير وضعيت        
انسان امروز نداشته باشد، به يک        
يادواره شبه مذهبى و بى مصرف        

مشقات نسل اندر        .  تبديل ميشود   
. نسل طبقه کارگر ادامه دارد                   

نيروى شگرف بشريت کارگر در       
توليد ثروت ابعاد غول آسا يافته             

به هر محاسبه اى بشر                .  است
همين امروز ميتواند خوشبخت و          

اما قوه   .  مرفه و آزاد زندگى کند         
خداى .  قهريه سرمايه نميگذارد        

زمينى و ساخت بشر به او                          
اين جهان، اين        .  حکومت ميکند   

قدرت، سرمايه، اين کار انباشته            
کارگر، هرچه قوى تر ميشود                 

کارگر .  کارگر ضعيف تر ميشود      
بعنوان يک طبقه اجتماعى و                    
جهانى زير فشار مخلوق خويش،         

. قدرت سرمايه، دارد له ميشود             
اگر سوالى در ذهن آحاد و توده               
کارگر در سالروز اکتبر سرخ بايد      
مطرح باشد اينست؛ آيا تغيير                   
ممکن است؟ آيا ميتوان اين قدرت        
را بزير کشيد؟ آيا بشر ميتواند بر          
مقدرات زندگى اجتماعى خويش          
حاکم شود؟ يا نه، وضعيت همين           

سرمايه و سرمايه دارى            !  است
بايد رقابت   !  است"  اذلى و ابدى    "

بايد !  در باغ وحش بازار را چسپيد
! گليم خود را از آب بيرون کشيد           

 ! بايد تسليم شد
 

انقالب بلشويکى اکتبر، عليرغم            
تمام محدوديتهايش، براى بشريت       
کارگر امروز يک پيام و يک                   

اين وضعيت    :  درس ساده دارد       
اين وضعيت     .  قابل تغيير است        

اين .  ميتواند و بايد تغيير کند                 
وضعيت هميشه نبوده است و                  
هميشه نميتواند بماند؛ اگر بشر               

زير و رو کردن اين           .  اراده کند  
دنياى  مملو از بيرحمى، بى                      
عاطفگى، زن ستيز، کودک آزار،      
ضد کارگر، ضد بشر، خونريز،           
مفتخر به قتل و جنگ و جنايت                

امر تغيير   !  ، ممکن است    "مدرن"

 

 !کمونيسم تنها راه نجات بشريت است
 در سالروز انقالب اکتبر

 

 سياوش دانشور

مبرم و ضرورى و ممکن                  
هر زمانى امر تغيير            !  است

محتاج هر پيشرطى بوده است،      
امروز به هيچ شرط تاريخى،          
اقتصادى و فرهنگى گره                    

تنها اراده        .  نخورده است       
متشکل طبقه اى را طلب ميکند      
که ميتواند اين تغيير را عملى           

بايد عليه سرمايه و              !  سازد
بايد اين    .  قدرتش انقالب کرد      

نظام را با تمام جوارح و                      
ارکانهائى که بقايش را تداوم            

خوشبختى .  ميدهند بزير کشيد     
از طريق بازى در زمين                      
بورژواها و دمکراسى و                     
اصالحات تدريجى در                          
چهارچوب اين نظام حاصل             

کارگر هر روز در           .  نميشود
صف مقدم اصالحات اجتماعى     
و گرفتن هر ذره از حق خويش       

اما حاکميت و   .  از سرمايه است  
مناسبات اقتصادى مبتنى بر             
بردگى مزدى و نابرابرى                   
بنيادى در اين نظام، تنها و تنها        
با انقالب عليه کل بنيادهاى اين       

 . نظام جهنمى ممکن است
 

پيام اکتبر ساده است؛ کارگران       
! ميتوانند دنيائى را فتح کنند              

آنها بجز زنجيرهايشان چيزى        
اما !  براى از دست دادن ندارند     

اين جهان با صفى وسيعى از            
مخالفين آرمان و افق آزادى              

عليه .  جامعه مقاومت ميکند         
اهداف شريف انسانى کارگر و       
کمونيسم به ناشريف ترين                  

از قتل و     .  روشها دست ميزند    
جنايت و ترور تا تبليغات                    

و انزواى هر   "  علمى"کشنده و   
فرد در کنج خانه خويش، از              
غير ممکن بودن تغيير تا                     
سرکوب و جنگ، از جاانداختن     
ارزشهاى وارونه و حيوانى             
رقابت تا ايجاد شکاف و تفرقه         
در صفوف کارگر و کمونيسم          
و اردوى آزاديخواهى و                       
برابرى طلبى، از تئورى بافى        
براى غير ممکن بودن تغيير تا        

٢٧٨شماره   

اعالم شکست کارگر، از عربده                
هاى منفعت جويانه عليه انقالب و             
تالش کارگر تا شليک گلوله و خفه           
کردن صداى اعتراض و اعتصاب،       
اين نظام با چنگ و دندان از                          

سرمايه .  موجوديت خود دفاع ميکند    
از آنجا که سرشتش ضديت با                       
کارگر و آرمان رهائى بشر است،            
به هر شيوه اى تالش ميکند در                    

. مقابل حرکت براى تغيير بايستد              
يک رکن اين تالش تبليغات                           
ايدئولوژيک عليه انقالب کارگرى          

 . براى آزادى جامعه است
 

اما انقالب يک اسطوره نيست، يک        
فتيش نيست، يک حرکت عظيم                  
اجتماعى است، يک زلزله سياسى           
است، سطح معينى از جدال طبقات          

انقالب يک   .  در دوره انقالبى است      
مکانيزم اجتماعى برون رفت از               
بحران است وقتى که تمام راه                       
حلهاى مهار بحران تست شدند و               

انقالب يک انتخاب   .  شکست خوردند 
تند "عده اى انقالبى      "  ايدئولوژيک"

نيست، برآيند تقابل و نقد              "  مزاج
راديکال و اجتماعى طبقه اى است           
که نفعى در حفظ وضع موجود                    

انقالب امرى دستورى               .  ندارد
نيست، امرى عقيدتى نيست، يک             

مذهبى نيست، تنها وقتى    "  ده فرمان "
رخ ميدهد که قدرت فائقه ديگر                   
نميتواند به روشهاى سابق حکومت        
کند و اکثريت عظيم توده کارکن و            
مردم محروم ديگر نميتوانند قبول            

انقالب .  کنند و ديگر گردن نميگذارد    
نقد است، آنتى است، عليه وضع                

. موجود است هر آنطور که هست            
انقالب نه ميگويد، شرايط موجود را      
نميخواهد، نفى ميکند، سازش                     
نميکند، سلبى است، راديکال است،        
مهر خواست و تمايالت محورى و           
عمومى طبقات اجتماعى معينى را          

هويت هر انقالب را        .  برخود دارد  
تنها ميتوان با افقش، با رهبرى اش،        
و با حزب انقالبى اش معنى کرد نه          
با جدولهاى رياضى و کميتهاى علم         

سرنوشت هر     .  اقتصاد بورژوائى    
انقالب را رهبران انقالب و موقعيت      

و پراتيک اجتماعى نيروى                      
 .انقالبى تعيين ميکند

 

اگرچه تاريخ بشر انقالبات زيادى      
را تجربه کرده است اما انقالب             
پديده اى جديد است، هيچ انقالبى          
مشابه ديگرى نيست، هر انقالبى         
خود ويژه است، چون مجموعه            
شرايط و اوضاع و احوال و                     
کشمکش اجتماعى که به يک                  

و     ،تحول انقالبى منجر ميشوند          
انقالب خود يک محصول آنست،        

چون نيروهاى      .  متفاوت است     
درگير و متخاصم در هر انقالب           

پرولتاريا و بورژوازى      .  متفاوتند
بعنوان دو طبقه متخاصم برسر             
افق جامعه و سرنوشت جامعه               
وارد جدال ميشوند، جامعه قطبى        
ميشود، از هر منفذ جامعه تالش           
براى تغيير و تالش براى دفاع از        
وضع موجود در اشکال حاد                    
بروز ميکند، اما در هر انقالب              
موقعيت و ويژگى و شرايط نبرد          
اين نيروهاى متخاصم ضرورتا           

حتى هيچ انقالبى را      .  يکى نيستند 
صرفا و به تنهائى با شعارهايش           
نميتوان تشخيص داد، چون                      
شعارها ضرورتا بيان اهداف                
نهائى حزب و طبقه انقالبى                      

" نان و صلح     "نه شعار      .  نيستند
اهدافى سوسياليستى اند و نه                    
بلشويکها بدون طرح اين شعارها        
ميتوانستند براى کسب قدرت                 

هر انقالبى   .  سياسى خيز بردارند    
خود را با پاسخ به سواالت                        
محورى قلمرو سياست در هر               

ترديدى نيست  .  دوره معنى ميکند   
که انقالب بورژوائى عليه نظام            
قرون وسطى اى کليسا و سلطنت         
نميتواند پرولتاريا را مستقر سازد       
اما انقالب در عصر سرمايه                   
دارى تنها ميتواند انقالبى                          

. کارگرى و کمونيستى باشد                    
انقالبى عليه بنيادهاى نظام                      

نابرابر 
١٩صفحه   
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موجود، عليه بردگى مزدى و                  
مالکيت خصوصى، عليه تنزل              
انسان به راى در قلمرو سياست و         
عليه تنزل انسان به کاال در قلمرو         
اقتصاد، انقالبى عليه  بنيادهاى              
تبعيض و نابرابرى در زندگى                
اجتماعى، عليه وارونگى بنيادى          
دنياى امروز، انقالبى عليه                       
سرمايه و هر آنچه که کهنه است،         
انقالبى براى پايان دادن به دوران        
تحجر بشر، براى احياى انسانيت         
و بازگشت انسان به انسانيت                    

 .خويش

 

بگذار بورژواها و سخنگويان                
مغرض و ناقص العقل شان                       
روزى صد من کاغذ عليه انقالب          
و تالش کارگر و کمونيسم براى            
تغيير اين نظام سياه کنند، اين                   
بخشى از تالش براى کنترل                     
جنبش کمونيستى طبقه کارگر                 
براى زير و رو کردن راديکال              

عليه انقالب   .  وضع موجود است     
سخن ميگويند تا پايه هاى ارتجاع         
را مرمت کنند، عليه انقالب                      
پروپاگاند ميکنند تا نفس تالش                
انسان امروز براى تغيير را منتفى       

انقالب را  .  و بى حاصل اعالم کنند
تحريف ميکنند تا استثمار و فقر و         

رجزخوانى .  بردگى را تثبيت کنند     
بورژواها عليه تالش انسانى                   
بشريت کارگر و انقالبيون                        
کمونيست براى تغيير پشيزى                 

ادعاهاى اينها پوچ و    .  ارزش ندارد 
بيمايه و بيمارگونه است، تبليغات         
زهرآگين عليه انقالب تنها بازتاب       
جوهر طبقاتى و ضد انقالبى آنها،        
و نشان سطحى نگرى و وارونگى      
جامعه اى است که؛ خود را بر                
دروغ و ريا و اخالقيات دلبخواهى      
و منافع و امتيازات اقتصادى و               
سياسى اقليتى مفتخور بنا کرده               

 .است

 

 ! مارکس در قله تمدن بشر

جامعه بورژوائى بدون حمله به             

 

 !کمونيسم تنها راه نجات بشريت است
 ...در سالروز انقالب اکتبر 

کمونيسم و مارکس قابل تصور      
ضد مارکس بودن، ضد     .  نيست

تئورى تغيير بودن، مارکس و         
پراتيک انقالبى را تحريف                
کردن، هر جنايت و ناحقى را          
به کمونيسم چسپاندن، و در               
يک کالم از کمونيسم و جنبش         
آزادى انسان شيطان ساختن،           

يک حرفه روشنفکران                         
صحنه .  بورژوازى است         

سياست جهان را در دو دهه               
به روند    !  گذشته مرور کنيد       

رويدادها از دهه هشتاد و                    
تعرض راست افراطى و بويژه      

! با پايان جنگ سرد نگاه کنيد          
به الفاظ و ادبيات سياسى و                 

و چهره ها و            "  نو"مکاتب    
کوهى !  سخنورانش نگاه کنيد      

از کلمات قصار و ژست هاى          
توخالى، صفى از سياستمداران     
مبتذل و مکاتب پفکى، رژه               
وعده هاى کشيمنى، انحطاط            
انسانى، جنگها و نفرتهاى بى          
پايان، کشتارهاى مخوف،                 
عروج نيروهاى دست راستى         
فاشيست، فقر و فاقه چند صد            
ميليونى، ناتوانى در حل مسائل      
ساده و هزار درد بى درمان               

وعده دادند که دنيا به         !  ميبينيد
عدالت و رفاه و                   "سمت       
و نفى                   "  دمکراسى

نتيجه !  ميرود"  توتاليتريسم"
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" رفاه و امنيت و دمکراسى        "وعده   
گفتند دوران  !  چيزى شبيه کشک شد    

"؟ است  "پايان ديکتاتوريها  " پايان ! 
"است"  تاريخ " پايان کمونيسم     ! 
کسى ميداند کجا رفتند آن شبه       !  است

حزب اللهى هاى متعصب و ضد               
کمونيست طرفدار دمکراسى ريگان     
و تاچر؟ کسى ميداند طرفداران                  

و پيروان الوين    "  جامعه اطالعاتى "
تافلر کدام سوراخ قايم شدند؟ کجايند        
خيل شبه تئوريسين هائى که                          
پيشرفت تکنيک و بارآورى کار را         
نابودى کارگر و آرمان کارگرى               
معنى کردند؟ کجايند خيل پست                   
مدرنيستهاى عقب مانده اى که                    
تاريخ و جهت رو به پيش تاريخ و              
حقوق جهانشمول و دستاوردهاى             
يک قرن جامعه بشرى را انکار                 
کردند؟ کجايند کاريريست هاى تازه       
به دوران رسيده اى که از هر                       
تريبونى عليه کمونيسم و آرمان                  
آزادى و برابرى بشر در خدمت                 
ارتجاع نظم نوينى خودشيرينى                  
کردند؟ دو دهه در يک مقياس                      

! جهانى عليه بشريت حرف زدند             
! جنگ سازمان دادند     !  ليچار گفتند  

جوامع !  ميليون ميليون کشتار کردند    
به نيروهاى    !  را تکه پاره کردند          

گورستانى قومى و ناسيوناليست و           
نژاد پرست تا متعصبين مذهبى و              

! آدمکشان حرفه اى ميدان دادند                
کثيف ترين جنايات را در تاريخ                 

فقر و فاقه و       !  جوامع ثبت کردند    
فحشا و اعتياد و بى مسکنى و                  
بيکارى و بيمارى را به جز                      
الينفک زندگى صدها ميليون                 

زير پرچم    !  انسان تبديل کردند       
پايان "بازار و دمکراسى و                      

پايان "و                 "  ديکتاتوريها
شنيع ترين جنايات و      "  ايدئولوژى

افسارگسيخته ترين ديکتاتورها را     
با ارتجاعى ترين ايدئولوژيها                 
رسميت دادند تا يک مشت حکم             
پادر هوا را اثبات کنند؛ سرمايه            

! است"  اذلى و ابدى          "دارى      
انقالب "!  کمونيسم مرده است        "
طبقه کارگر بايد   !  است"  خشونت"

زنده باد   !  زنده باد سود    !  تن دهد  
 !بربريت مدرن سرمايه

 

سرمايه دارى مفلوک دولتى و به         
بن بست رسيده روسيه مدتها بود          

هيچ تحليل  .  که از نفس افتاده بود      
گر جدى در غرب و نهادهاى                 
آکادميک غربى به اين بلوک                   

. اطالق نميکرد       "  سوسياليسم"
جامعه اى که براساس مزد و                   
روابط کاالئى و مبادله ميچرخد            

. نميتواند سوسياليسم نام بگيرد             
اينها براى هر ناظر بورژوا هم             

اما تالش اينها در           .  مسجل بود   
جنگ بازار و دولتگرائى                          
اقتصادى، به جنگ عليه آرمان             
کارگرى در خود اين جوامع و               
جنگ عليه تالش براى تغيير                  

در اين    .  بطور کلى ارتقا يافت          
جنگ قرار بود مارکس و نقد                  
مارکسيستى کارگر به اين نظام             

قرار بود  .  منکوب و منزوى شود     
آرمان کمونيستى و مارکسيستى           
تغيير جهان همراه با ويرانه هاى         

دنيا .  نتوانستند.  شوروى دفن شود   
متوجه شد که اين وعده هاى پوچ          
و مناديان پوچتر و مرتجع آن                  

نه فقط راهى ندارند     .  راهى ندارند 
بلکه همين وضع موجود را هم              

ميخواهند .  نميتوانند نگه دارند         
بشر را به قهقراى تاريخ، به دوره       
قرون وسطى، به بربريت                         

معلوم شد که حق با           .  بازگردانند
مارکس است و جاى او کماکان             
در قله تاريخ تمدن بشرى محفوظ         

عليرغم تمام جست و                 .  است
خيزهاى روشنفکران بورژوازى      
و رسانه هاى نوکر و تالش                      

 ،ارتجاعى پسا مارکسيست ها               
نان به نرخ         ،پست مدرنيست ها     

روز 
٢٠صفحه   
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خورهاى تازه دمکرات نظم                     
نوينى، هنوز يک نقد و يک بحث          
معتبر نتوانستند عليه تئوريهاى             
جامع مارکس و انتقاد مارکسيستى      

. به نظام سرمايه دارى تدوين کنند       
هنوز مارکس در هر رفراندومى          

هنوز مانيفست   .  در صدر مينشيند    
نه .  کمونيست کتاب پرفروش است    

فقط آثار مارکس بيش از پيش                  
مورد رجوع هر انسان منصف و          

 ،حتى هر محقق بيطرفى است                
بلکه متخصصين بازار بورس وال  
استريت اعتراف ميکنند که هيچ            
کسى مانند مارکس مکانيزمهاى           
سرمايه دارى را تشريح نکرده              

بورژوازى در آلمان در            !  است
انتخابات قالبى اش از اعتبار                   
مارکس و لنين مايه ميگذارد تا بى        

مسلمان .  اعتبارى خود را بپوشاند     
شکنجه گر و تازه تئوريسين در             
رژيم اسالمى وقتى ميخواهد قمپز       
بدهد از هيجدهم برومر مارکس            

آخوند در ايران           .  وام ميگيرد     
مجبور است راه را براى                            
مارکسيسم قانونى باز کند تا به                
زعم خود جلو رشد کمونيسم                     

مارکس .  مارکسيستى را سد کند         
در حرکت و اعتراض کارگر                  

. کمونيست عليه سرمايه زنده است     
مارکس مانند اکسيژن و هواى                
تازه در فضاى خفه و گنداب                     
سرمايه دارى براى انسانى در                

معلوم شد   .  جستجوى تغيير است     
تئورى تغيير مارکس، تئورى                 
تغيير جهان در مقابل فالسفه                    
تفسيرگر دنيا، تئورى ماترياليسم          
پراتيک، تئورى کمونيسم                          
کارگرى، هر زمان بدست گرفته          

مارکس .  شود انفجار مى آفريند         
هنوز در اوج نفرت حرفه اى                   
بورژوازى از کمونيسم پيروز               
است و پيروزى واقعى و در                     
مقياس وسيع ممکن است اگر طبقه      
کارگر و حزب انقالبى و                             
کمونيستى اش نقد مارکس را به             
تغيير زير و رو کننده نظم سرمايه        

و در سالروز انقالب        .  عملى کند  
 .  اکتبر اين اساسى ترين امر ماست

 

 !کمونيسم تنها راه نجات بشريت است
 ...در سالروز انقالب اکتبر 

 !حق با لنين بود

لنين تجسم اراده انقالبى و                   
. تئورى تغيير مارکسى است           

لنين و انقالب اکتبر عليرغم              
محدوديتهاى تاريخى اش، اين        
واقعيت را اثبات کرد که تغيير        

لنين امکانپذيرى    .  ممکن است  
سوسياليسم را در مقابل تفکر           
رايج عرفانى و دترمينيستى             
حاکم به احزاب انترناسيونال           

محدوديتهاى .  دوم اثبات نمود      
. انقالب اکتبر را بايد شناخت           

از درسها و تجارب اين حرکت       
وظايف .  عظيم بايد آموخت         

امروز و سواالت امروز را              
انقالب اکتبر عليه    .  بايد شناخت 

وضع موجود را بايد تکرار              
اما لنينيسم وچهارچوب        .  کرد

تاريخى انقالب روسيه قابل              
. تعميم به شرايط امروز نيست        

اين مکان انقالب اکتبر براى            
. کمونيسم کارگرى امروز است    

مستقل از تبليغات ضد                           
کمونيستى بورژواها و تئورى        
بافيهاى روشنفکران شان، لنين      
براى کارگر کمونيست درس           
ممکن بودن، ضرورى بودن،        

. و مبرم بودن کمونيسم را دارد      
براى طبقه کارگر روسيه و               
دنيا تبليغات ضد لنينى بى                    

در اين سالها         .  ارزش است    
کارگر فهميد با زدن لنين بيمه          
بيکارى و شغل و امنيت شغلى        
و آينده اش را گرو ميگيرند،             
کارگر فهميد که برخوردارى          
از مسکن و سالمتى و آموزش        
و حرمت، رابطه مستقيمى با            
حضور سوسياليسم و جنبش             

لنين براى    .  طبقاتى اش دارد      
کسانى که در تله مافيا و فقر و           
فحشا اسيرند، نشان انسانيت و        

همانروز که         .  تمدن شد        
محرومان و مردم بى خانمان           
شده روسيه با پرچمهاى سرخ         
و عکسهاى لنين در مقابل                   

فرياد .  ان.  ان.  دوربينهاى سى  
ميزدند؛ لنين يعنى مسکن، لنين      
يعنى امنيت و آموزش،                         
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بورژوازى در عين سرمستى و                 
. عربده هاى ناهنجارش باخته بود            

حرکت کارگران و بشريت متمدن            
عليه تروريسم و ميليتاريسم، عليه            
فقر و يکه تازى سرمايه، عليه                     
دولتهاى سرمايه دارى ازجوامع               
غربى تا آسيا و آمريکاى التين،                  
عروج انواع جنبشهائى که عليرغم         
محدويتها به وضع موجود معترض        
بود، به ميدان آمدن طبقه کارگر در          
آلمان و فرانسه و ايتاليا و ايران،                 
موج برگشت در کشورهاى                          
آمريکاى التين، عوض شدن مسير          
تفکر و تعقل و عروج جنبش انتقادى       

پراتيکى کمونيستى کارگرى نشان       -
داد احکام بورژوازى پوچ بوده                  

همان روز که بورژوازى            .  است
اعالم "  کمونيسم"پيروزيش را بر         

ميکرد، جنبش ما، کمونيسم کارگرى     
اعالم کرد که اين        ،منصور حکمت 

هياهو ضد کارگرى و ضد                             
اعالم کرد بايد         .  کمونيستى است    

ايستاد و به جنگش رفت و به                         
اعالم کرديم که اين        .  جنگش رفتيم  

هياهو برسر پيروزى جناح بازار بر      
جناح سرمايه دولتى نيست، جنگى           
برسر عقب راندن بشريت کارگر و         
آرمان و انتقاد کارگرى و انقالب               

همان زمان که           .  کارگرى است     
مجسمه هاى لنين را بعنوان سمبل             
جسارت انقالبى کارگر کمونيست به      

سرمايه بزير       "  مقدس"ساحت       
ميکشيدند، داشتند اعالم ميکردند که       
نبايد اجازه داد لنين ديگر و اکتبرى          

ما اعالم کرديم که    .  ديگر عروج کند  
دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،                 
بدون اميد سوسياليسم و بدون                       

سوسياليسم به يک منجالب      "  خطر"
تبديل ميشود و بورژوازى در اين             

حکومت .  سالها دنيا را به لجن کشيد      
کارگرى لنين با تمام محدوديتهاى             
تحميلى ناشى از جنگ و محاصره           
اقتصادى تنها هشت سال طول                    

انقالب اکتبر، همان سالهاى        .  کشيد
دهه بيست در متن سازماندهى                    
اقتصادى جامعه شوروى از                         

اما        ،ناسيوناليسم شکست خورد            
بورژوازى با تمام قدرت هشتاد سال       

عليه کمونيسم و انقالب کارگرى         
بورژوازى جناح بازار         .  جنگيد

موفق شد بر جناح رقيب دولتگرا         
در بلوک شرق پيروز شود اما               
نتوانست اعتراض کارگرى و               
آرمان انقالب کارگرى و                           

 .کمونيستى را شکست دهد
  

اگر جسارت    !  حق با لنين بود          
انقالبى لنين و حزب لنينى و                     
تزهاى آوريل نبود، سرنوشت دنيا      
در قرن بيستم طور ديگرى رقم            

بمراتب سياهتر از اين        .  ميخورد
بود که نسلهاى متمادى تجربه                

حق با لنين بود، چون او           .  کردند
نمونه و سمبل نقد و اعتراض                  
سوسياليستى طبقه اى بود که تنها         
نيروى اعاده حرمت و خوشبختى       

انقالبات بوقوع  .  بشر امروز است  
. ميپيوندند و شکست ميخورند               

دامنه عمل انقالبى در هر دوره             
مشروط به چهارچوبها ومقدورات    
تاريخى و اجتماعى است که                    

نکته .  نميتوان از آن انتزاع کرد         
اساسى اينست که در جدال جهانى       
امروز بايد جائى ضربه کارى را        

بايد جائى پيروز شد و      .  وارد کرد 
جهان امروز به       .  راه نشان داد      

. لنين و اکتبر ديگرى نيازمند است     
جهان امروز به نسل احزاب                    
کمونيست کارگرى که آلترناتيو           
سوسياليسم را در مقابل کل جامعه       

يک .  قرار ميدهند محتاج است           
انفجار عظيم ديگر الزم است تا            
کليه اليه هاى ارتجاع را در کره           
خاکى بلرزاند و به عقب نشينى              
در مقابل جنبش کارگرى و                       

بار ديگر  .  سوسياليستى وادار کند   
ضرورى است که در متن جهان          

 ،خون و جنگ و لجن سرمايه                
غول انقالب قد علم کند و پرچم              
آزادى و برابرى و اعاده حرمت           

سالروز .  انسانى را برافرازد           
انقالب اکتبر روز دفاع از حقانيت      
اکتبر، روز دفاع از حقانيت عمل        
انقالبى و کمونيستى، روز                        
فراخوان انقالب کارگرى و                     
سوسياليستى، روز اعالم اين عزم      
و اين هدف واالى انسانى و فورى       

 .و ضرورى و امکانپذير است

 

 در سالروز انقالب اکتبر

قرن بيستم اگر يک واقعه انسانى          
داشته باشد، بدون شک انقالب              

کارگرى 
٢١صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٢١صفحه     

در ايران کمونيسم کارگرى نماينده اکتبر قرن             .  اکتبر است  
ما حزب پرچمدار اکتبر هستيم، ما             .  بيست و يکمى است       

حزب تکرار اکتبر هستيم، ما حزب سوسياليسم فورا هستيم،           
ما ميخواهيم نشان دهيم که کمونيسم راديکال ميتواند روى                

ما ميگوئيم تغييرات     .  راديکاليسمش توده اى و پيروز شود          
ميليمترى و شعارهاى خاکسترى راه چاره نيست، ميخواهيم           

ما نماينده  .  اثبات کنيم راه حل تغييرات انقالبى و بنيادى است        
ما ميخواهيم لنين را     .  تمام آزادى و اعاده تمام آزادى هستيم         

در ايران تکرار کنيم و کره خاکى را متوجه راديکالترين و               
پيشروترين حزب سياسى مارکسيستى در قلب خاورميانه                

ما مدعى هستيم که مسائل خاورميانه را ما ميتوانيم حل        . کنيم
ما ميتوانيم به معضل اسالم سياسى در خاورميانه و                 .  کنيم

ما عميقا اعتقاد داريم     .  حتى در کشورهاى غربى پايان دهيم       
اگر طبقه  کارگر و حزبش در تحوالت سياسى ايران نتواند              
پيروز شود، ايران به پرتگاهى خواهد رفت که نمونه آن                     

. تاکنون تجربه نشده است و ميخواهيم مانع اين کابوس شويم           
ما عميقا اعتقاد داريم که کمونيسم کارگرى ميتواند و بايد به              

بودن نظام سرمايه دارى و حاکميت       "  اذلى و ابدى  "اسطوره  
 . احزاب طبقات دارا خط بطالن بکشد

 

گراميداشت انقالب اکتبر براى ما کارگران و کمونيستها و               
انسانهاى تشنه تغيير، نه تجليلى عرفانى از رويدادى متعلق             
به گذشته، نه چشم پوشى از کمبودهاى انقالب اکتبر و                          
بلشويسم، نه شانه باال انداختن در مقابل مسائل و موانع                         

بلکه جزئى از تالش روزمره ما          ،مبارزه کمونيستى امروز   
حتى اگر  !  و طبقه ما در سطح جهانى براى تکرار آن است             

دنياى بورژوازى دنيائى نسبتا مرفه بود ما کمونيستها براى            
احقاق آزادى و رهائى بشر پرچمدار انقالب کمونيستى                       

حال که بورژوازى اوج استيصال و بى آلترناتيوى               .  بوديم
اش را عريان کرده است، امروز که دنيا در ناامنى سياسى                
و اقتصادى مزمن بسر ميبرد، امروز که جهان دستخوش                  
تروريسم و ميليتاريسم و ارعاب و مجازات جمعى است،                  

چون دنياى   .  بايد پرچم اکتبر را برافراشته تر نگهداشت                
امروز عليرغم تمام بدبختى هايش هنوز مديون لنين و                          

بايد با  !  انقالب اکتبر، و مهمتر، نيازمند اکتبر ديگرى است           
صداى رسا اعالم کرد که بشريت کارگر براى آزادى خود               

بايد از  !  و کل جامعه راهى جز انقالب عليه سرمايه ندارد              
تريبون اکتبر جهان را به تغيير و امر انقالب کارگرى                          

بايد از تريبون اکتبر دعوت به صف حزب               !  فراخوان داد  
بايد دور حزب متشکل شد و از تريبون آن دنيا               !  اکتبر کرد 

را به انقالب کارگرى و سوسياليسم و کمونيسم و تغيير                        
کمونيسم تنها  !  فورى در زندگى انسان امروز فراخوان داد           

 !*راه نجات بشريت است

 

 ٧مورخه      ،يک دنياى بهتر        ١۴اولين بار در شماره            •
 .منتشر شد ١٣٨۶آبان  ١۶برابر با  ١٩٩٧نوامبر 

 

 کمونيسم تنها 
 !راه نجات بشريت است

 ...در سالروز انقالب اکتبر 

٢٧٨شماره   
 

 

 تهران 5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 
 !دستمزدهای مهرماه معوق

 

نفر   500روز از پايان مهر ماه ميگذرد اما با اينحال بيش از              10  ،بنا به خبر دريافتى   
واقع در غرب تهران        5از کارکنان و نيروهای خدماتی آموزش و پرورش منطقه                 

اتوبان ستاری هنوز دستمزدهای ناچيز و چندين برابر زير خط فقرشان را دريافت                    
روز گذشته پيگيری و اعتراض کارکنان زحمتکش و                        10در طی      .  ننموده اند  

نيروهای خدماتی بعلت مخالفت و کارشکنی عوامل حکومت اسالمی در آموزش و                   
روز وعده های دروغ          10پرورش به نتيجه ای نرسيده است، هم اکنون پس از                       

امروز و فردا سرانجام اعالم نموده اند دستمزدهای مهر ماه بعلت کسر بودجه و                           
 !آبان ماه پرداخت نخواهد شد 18مشکالت مالی تا 

 

با اين ماشين قراضه ای که آن را هم بطور قسطی            :  يکی از نيروهای خدماتی ميگفت    
اين .  و شرايطی خريداری نموده ام برای گذران زندگی خانواده ام مسافرکشی ميکنم               

روزها فشار گرانی و فقر آنقدر زياد شده که حاال ديگر پولی هم برای خريد و تهيه                       
اجاره خانه عقب افتاده و بسياری از اقالم و            .  بنزين و مسافر کشی برايم نمانده است        

مايحتاج ضروری و خورد و خوراک روزمره زندگی خانوده ام را به دليل فقر و بی                  
از اين طرف هم که دستمزدهايمان را نمی دهند و ميگويند بحران            .  پولی قلم گرفته ايم   

اقتصاد مقاومتی يعنی اين حکومت       !  اين يعنی اقتصاد مقاومتی    .  و کسر بودجه داريم    
اسالمی سرمايه داران کمر همت را بسته است تا ما و خانواده هايمان را بيش ازهر                    

 .زمان ديگری به قعر جهنم فقر و فالکت و محروميت و گرسنگی سرازير نمايند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ٣٠ – ١٣٩١آبان  ٩

 

 تظاهرات کارگران 
 عليه سرمايه دارى در ايتاليا 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٢صفحه     

 مقدمه
انقالب اکتبر يکی از مهمترين                
لحظات تاريخ جنبش برابری                  

برای اولين بار    .  طلبی زنان است   
در تاريخ بشريت يک جنبش توده         

ای وسيع يک انقالب عظيم، تعهد          
خود را به برابری زن و مرد                    

نظام و دولتی که با           .  اعالم کرد  
پيروزی اين انقالب تولد يافت، از        
همان لحظه نخست به امر رهايی          

کليه قوانينی   .  زنان همت گماشت     
که نسبت به زنان تبعيضی قائل              

برابری زن و   .  می شد، لغو گرديد    
مرد در کليه عرصه های                            
اجتماعی، سياسی و اقتصادی                 
بصورت قانون تصويب شد؛                   
سازمانی برای پيشبرد اين امر               
مهم ايجاد گرديد که وظيفه آگاه                
کردن جامعه نسبت به برابری زن       
و مرد، بسيج زنان برای گسترش         
هر چه بيشتر اين حقوق تازه                     
بدست آمده و امحاء تمامی سنن              
عقب مانده و دست و پاگير زنان            

تعهد دولت و        .  را بعهده داشت       
نظام جديد صرفا به تصويب                    
قوانين ختم نمی شد، پياده کردن             
اين امر در عمل يکی از وظايف            

 .مهم آنرا تشکيل می داد
 

دستاوردهای اين تجربه آنچنان              
عميق و گسترده است که عليرغم          
شکست آن در نيمه راه، نه تنها                
مهر خود را بر جنبش بين المللی           
زن هم دوره خود کوبيد، بلکه                  
جنبشی که چند دهه بعد در غرب           
شکل گرفت نيز بسيار از آن متاثر       

اما اين جنبش در نيمه راه               .  شد
شکست خورد نه به اين خاطر که          
پيشتازان انقالب اکتبر از                           
جوابگويی به مساله زن عاجز                
بودند، نه به اين خاطر که                            
سوسياليسم با برابری زنان                       
خوانايی ندارد، نه به اين خاطر که       
رهبران انقالب و ايدئولوژی ای           

 

 انقالب اکتبر و رهايی زن
 حقوق قانونی و تثبيت رفتارها و نرم های جديد

 بخش اول
 

 آذر ماجدی

که بر انقالب ناظر بود                          
مطالبات و خواست زنان را              
تابع جنبش عمومی                                  
سوسياليستی کردند، بلکه به             
اين خاطر که خود جنبش                     
عمومی و برنامه و اهداف                  
ناظر بر انقالب شکست                       
خوردند؛ بيک عبارت،                        
حکومت کارگری در روسيه           

از اين تجربه و     .  شکست خورد 
از تالشهای خستگی ناپذير                
فعالين آن بسيار می توان                     

بهمين خاطر در             .  آموخت
سالگرد انقالب اکتبر، در چند         
شماره نشريه يک دنيای بهتر          
به بررسی و تحليل برخی                   

 .جوانب آن خواهيم پرداخت
 

 قوانين جديد
دولت شوراها در همان ابتدای        
بقدرت رسيدن کليه قوانينی را        
که نسبت به زنان در جامعه و          
خانواده تبعيض قائل می شد يا         
موقعيت پايين تر زنان را                    
تثبيت می کرد، ملغی نمود و             
مبارزه ای وسيع عليه سنتهای         
اجتماعی که فردودستی زنان          
را تداوم می بخشيد، سازمان            

قوانين جديد نه تنها در              .  داد
زمان خود بسيار انقالبی،                   
راديکال و پيشرو بود، بلکه با         
استانداردهای کنونی نيز اين            
قوانين بسيار پيشرفته محسوب       

لنين در دومين            .  می شود     
سالگرد انقالب اکتبر بحق با             
افتخار در توصيف اين قوانين         

 :گفت
 
در عرض دو سال قدرت                 "

شورايی در يکی از عقب مانده       
ترين کشورهای های اروپا               
خيلی بيشتر از کليه جمهوری          
های پيشرفته، روشن و                        
دموکراتيک جهان در عرض          

٢٧٨شماره   

سال برای رهايی زن و برای          ١٣٠
اينکه زن با جنس قوی برابر شود،           

(کار انجام داده است      لنين، کليات  ." 
 ).١٢٢، ص ٣٠آثار انگليسی، جلد 

 
در موقعيتی ديگر لنين يادآور می             

هيچ دولت و هيچ سيستم         "شود که     
قانونگذاری دموکراتيکی حتی                   
نصف آنچه را که دولت شوروی در       
اولين ماههای موجوديتش برای                
زنان انجام داده، متحقق نکرده                    

(است برای .)   ۴٣همانجا، ص      ." 
اينکه نشان دهيم که گفته لنين صرفا        
يک ادعا نيست، تنها يک نمونه                  

در :  کوچک را متذکر می شويم              
زمان انقالب اکتبر، نروژ،                            
دانمارک، فنالند و ايسلند تنها                       
کشورهايی بودند که زنان در آنها از       

در .  حق رای برخوردار بودند               
، در      ١٩١٨انگلستان در سال                 

و در سوئد        ١٩٢٠آمريکا در سال       
زنان حق رای بدست              ١٩٢١در    

در فرانسه و ايتاليا زنان تا         .  آوردند
سی سال بعد از آنهم از حق رای                 

  +محروم بودند
 

تعميم کامل حقوق شهروندی به                  
زنان، به انحالل موانع حقوقی و                
اعالم برابری کامل حقوق زن و                

دولت انقالبی جديد   .  مرد محدود نشد  
اقدامات معينی را بمنظور پياده                  
کردن اين حقوق و تضمين برابری          

طبق قوانين    .  در عمل، انجام داد          
جديد، زنان شهروندان کامل و برابر      
محسوب می شدند و از حقوق و                  
وظائف يکسانی بمثابه يک شهروند       

يک مساله مهم اين . برخوردار بودند
بود که حقوق و وظايف شهروندی           
به عرصه های حقوقی و سياسی                
محدود نمی شد و فعاليت های                       
اقتصادی و اجتماعی را نيز شامل            

در سطح حقوقی، اگر         .  می گرديد  
چه نه هميشه در عمل، کار موظف          
همگانی برای زنان هم مثل مردان           

 .مقرر شد
 

 حقوق و استقالل اقتصادی
قانون کار و قانون اساسی سال              

کار را بعنوان شکلی از             ١٩١٨
خدمت به جامعه و يک وظيفه                

. شهروندی تعريف می کرد                    
فرمانی که بدنبال اين قانون صادر    
شد، خدمات کاری از جمله کار             
موظف همگانی را به زنان تعميم        

البته الزم بتذکر است که در         .  داد
عمل اصرار بر تعهد زنان به کار        
در خارج از محيط خانه، بشکل            
تالشی برای تغيير سنتها و                        
توقعات اجتماعی پيش رفت و                
برای اجرای آن زور و اجباری            

اين تلقی از حقوق    .  بکار برده نشد  
شهروندی و تعميم آن به زنان                 
تاثيری انقالبی و متحول کننده بر        

. موقعيت زنان در جامعه داشت           
حتی اگر بخاطر موانع واقعی                 
اقتصادی و سياسی ميسر نشد که          
اين قانون بسرعت ماديت يابد،              
صرف رسميت يافتن آن بعنوان           
حقوق پايه ای و آموزش و تبليغ             
آن موجبات تحول در برخوردها          
و توقعات اجتماعی و تغيير تلقی          
های عمومی از نقش زن و مرد و         
تقسيم کار سنتی بر مبنای جنسيت        

بويژه اين امر را    .  را مهيا می کرد 
بايد در چهارچوب جامعه عقب             

 .مانده روسيه در نظر گرفت
 

قوانين متعددی برای تامين و                  
تسهيل استقالل اقتصادی زنان              

کليه قوانينی که      .  بتصويب رسيد  
آزادی حرکت و سفر زنان را                 

ديگر .  محدود می کرد، ملغی شد       
زنان موظف نبودند که هنگام                 
تغيير محل زيست شوهر، او را            

تغييرات مهمی که     .  همراهی کنند  
در مناسبات      

٢٣صفحه   
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ملکی و قوانين وراثت ايجاد شد،           
نقش اقتصادی خانواده و نقش                  

. مافوق مرد در آنرا تضعيف کرد        
قوانين ديگری به زنان حق                        
تصاحب زمين، قرار گرفتن در             
راس خانواده و شرکت در کمون          
های روستايی را داد و قوانين                  
بعدی اين حق را برای زنان قائل           
شد که در مزارع اشتراکی بعنوان       
فرد و نه بعنوان بخشی از خانوار         

تصويب .  دستمزد دريافت کننند        
چنين قوانينی قدمی مهم در جهت          
متحول کردن مناسبات عقب مانده       

 .و مردساالر روستاها بود
 

بعالوه، با اين نيت و استدالل که             
حقوق و امکانات تازه کسب شده           
به بار بيشتری بر دوش زنان و               
فرزندانشان بدل نشود، طبق                    

نوامبر          ١١فرمان مصوب                 
ساعت     ٨، روز کار به              ١٩١٧

تقليل پيدا کرد، اضافه کاری،                  
کارهای زير زمين و شبکاری                

اصل .  برای زنان ممنوع شد               
پرداخت دستمزد برابر در مقابل           

. کار برابر هم بتصويب رسيد                
قوانين حمايتی از زنان در بازار           
کار در آن مقطع در ميان جنبش             
حقوق زن قوانينی بحث برانگيز           

بخشی از     .  محسوب می شدند         
جنبش دفاع از حقوق زنان چنين            
حقوقی را به زيان زنان ارزيابی           
می کردند، با اين استدالل که                    
شانس زنان را در بازار کار                     

از طرف ديگر در    .  کاهش می دهد  
ميان بخشی از جنبش سوسياليستی      
اين استدالل مطرح می شد که اگر        
کاری زيان بار است بايد برای               
زنان و مردان بيکسان ممنوع يا             

و بعالوه، غير از          .  محدود شود   
محدوديت هايی بر کار زنان در            
طول بارداری، استدالل می شد،           
که چنين محدوديت های بنفع زنان       

تصويب اين قوانين در             .  نيست

 

 انقالب اکتبر و رهايی زن
 حقوق قانونی و تثبيت رفتارها 

 ...و نرم های جديد 

شوروی را بايد در متن زمان           
و شرايط توليد در آن مقطع در         

روسيه از نظر        .  نظر گرفت   
توليدی و تکنولوژيک بسيار            

 .عقب مانده بود
 

 قانون خانواده
قوانين خانواده حتی از قوانين         

قوانينی .  ديگر پيشرفته تر بود      
که در اين عرصه توسط دولت        
شوراها بتصويب رسيد، از              
آنجا که پايه های ازدواج و                 
خانواده بورژوايی را بشدت             
متزلزل می کند، هنوز هم                   
بطور کامل در کشورهای                  

. ديگر بتصويب نرسيده است          
تغييراتی که در مناسبات ملکی      
و قوانين وراثت بوجود آمد،             
خانواده را از يک دليل وجودی      

بدين تريب   .  خود محروم کرد     
ازدواج و تشکيل خانواده بعلل        
اقتصادی و بخاطر حفظ و دوام       
مالکيت محلی از اعراب                     

بهمين ترتيب نقش پدر      .  نداشت
در خانواده که تا آن زمان                    
قانونا و عرفا بعنوان رئيس               
خانواده برسميت شناخته می            

. شد، نيز تضعيف می گشت             
قوانين جديد خانواده پايه های          
مذهبی و قانونی ازدواج را نيز       

از .  سست و متزلزل می کرد         
ديگر صرفا          ١٩١٧دسامبر     

ازدواج هايی که در دفاتر                    
رسمی کشوری به ثبت می                
رسيد، از نظر دولت رسميت           

ازدواج های شرعی و       .  داشت
. مذهبی فاقد رسميت بود                     

همچنين طبق فرمان ديگری که     
همزمان بتصويب رسيد، طالق     
در صورت تقاضای يکی از            

برای .  طرفين صادر می شد         
سهولت کار و دسترسی راحت       

دفاتری برای ثبت ازدواج و         مردم،  
 .طالق در سراسر کشور تاسيس شد

٢٧٨شماره   
قوانين خانواده سپس در سالهای                

بنا به        ١٩٢۶و        ١٩٢٢،    ١٩١٨
مقتضيات اجتماعی مورد تغيير و            

قانون خانواده   .  اصالح قرار گرفت    
مصوب دولت شوراها نه تنها                      
ضربه ای مهلک به مناسبات سنتی          
خانواده بود، بلکه به مذهب، بعنوان        
يکی از ابزارهای مهم ايدئولوژيک        
توجيه کننده مناسبات کهن زن ستيز        
و مردساالر در جامعه نيز ضربه             

اين قوانين   .  بزرگی وارد می کرد        
برای زن و مرد در چهارچوب                   
خانواده و همچنين برای اطفالی که          
در چهارچوب ازدواج يا خارج از           
آن متولد می شدند، حقوق کامال                  

بعالوه، در تطابق با    .  برابر قائل بود  
اصل برابری کامل زن و مزد در              
خانواده، طبق قوانين جديد، پس از           
ازدواج هر يک از طرفين می                     
توانست نام خانوادگی طرف ديگر          
را بپذيرد يا نام خانوادگی هر دو                 

 .مشترکا برگزيده می شد
 

سقط جنين قانونی         ١٩٢٠در سال      
قانونی شدن سقط جنين باين             .  شد

صورت مورد دفاع قرار می گرفت        
که در آن شرايط بعلت سختی                       
شرايط و محروميت های های بسيار      

بعالوه، جان و     .  اجتناب ناپذير بود    
سالمت زنان زيادی بخاطر متوسل        
شدن به سقط جنين غيرقانونی هر             

امکانات .  روزه بخطر می افتاد             
پزشکی رايگان در بيمارستان ها و         
کلينيک های دولتی به اين امر                     
اختصاص يافت و انجام عمل سقط           
جنين بطور خصوصی و برای                   
دريافت پول غيرقانونی و جرم                   

 .اعالم شد
 

دولت شوراها در جوامع مسلمان              
نشين آسيای مرکزی، بويژه، با                  
مشکالت بسياری در زمينه متحول         
کردن قوانين خانواده و عملکردهای      

دزيدن زن،      .  سنتی روبرو بود          
ازدواج اجباری، پرداخت شيربها و       

ولی در   .  تعدد زوجات ممنوع شد        
مورد قوانين راديکال تر ازدواج و          
خانواده دولت شوراها به سازش               

 .دست زد
 

دولت شوراها مادری را يک                       

فونکسيون اجتماعی زنان می                
دانست و قوانينی را در حمايت از       
مادران و کودکان طرح و                          

برخورداری از     .  تصويب کرد    
مرخصی قبل و بعد از زايمان با           
دريافت حقوق کامل و گسترش              
تسهيالتی برای حمايت از مادران      
و نوزادان و شبکه مهدهای                      

در .  کودک از اين جمله است              
رابطه با حقوق حمايتی از زنان            
شاغل که عمدتا از تفاوت                           
بيولوژيک زنان و نقش مادری             
آنها نشات می گيرد، اختالف نظر       
و بحث و جدل ميان گرايشان                   
مختلف جنبش حقوق زن وجود             

در آن مقطع جنبش     .  داشته و دارد  
مارکسيستی و پرولتری تاکيد                
زيادی بر اين نوع حقوق و                        
اقدامات می گذاشت و در دفاع از         
آن مطرح می شد که نقطه                          
عزيمت برابری اجتماعی و رفاه         
زنان علی الخصوص و طبقه                 
کارگر علی العموم است و نه                  
صرفا يک برابری صوری و                

 .بورژوايی ميان دو جنس
 

اين جنبش ضمنا جنبش فمينيستی         
را مورد نقد قرار می داد و می               
گفت که فمينيسم صرف برابری           
حقوقی را مد نظر دارد و باين                 
خاطر حقوق حمايتی از زنان را           
در تناقض با برابری زن و مرد             

بعالوه اينکه موضع آنها     .  می بيند 
از موقعيت طبقاتيشان نيز ناشی           
می شود و اين حقوق را بصرف           

جنبش .  سرمايه نمی دانند                 
فمينيستی مکررا از جانب جنبش         
مارکسيستی باين دليل که نيازهای      
زنان کارگر را در نظر نمی گيرد        

. مورد نقد قرار می گرفت                        
آلکساندرا کولونتای، اولين کميسر     
رفاه اجتماعی در دولت شوراها،        
جنبش فمينيستی را بخاطر عجز          
در طرح و مبارزه برای چنين                
مطالباتی مورد نقد قرار داده                   

 .است
 

 ...ادامه دارد
 

اين نوشته اولين بار در مجله مدوسا           
 .منتشر شد ٢٠٠٢، زمستان ٨شماره 
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در اين نوشته آوتاه قصدم اين                  
نيست آه به انقالب مشروطه از            
منظر جنبش فمينيستی و يا                         
سكوالريستی بنگرم و يا جايگاه و        
رابطه فمينيسم سكوالر را در                  

. انقالب مشروطه بررسی آنم               
ميخواهم به شرايط آنونی جنبش           

و آنچه آه به     .  زنان نظری بيندازم  
اين جنبش قدرت و قابليت                           

اهميت .  پيشرويهای عظيم ميدهد      
اين آار در آن است آه با شناخت           
خصوصيات موجود است آه                  
ميتوان پتانسيلها و نيروی واقعی           
اين جنبش را برای رفع موانع و             

 .  تامين پيروزی بكار گرفت

 

اوال جنبش زنان در ايران                           
بالواسطه يك جنبش سياسی و يك         

اين دو   .  جنبش ضد مذهبی است       
 ،خصوصيت را اگر از آن بگيريد       

چه بسا آه آوششهای زيادی هم             
آن را به يك          ،در اين رابطه شده      

. جنبش بی خاصيتی بدل ساخته ايد     
تمام راديكاليسم و ماکسيماليزم آن        
از اين دو خصوصيت نشئت                    

سياسی است چرا آه      .  گرفته است 
با دولتی مواجهه است آه تمام                 
قوانين و سيستم ارزشی اش بر               
عليه او و زندگی  درخور او در              

با حكومتی مواجهه   .  اين قرن است  
است آه ضديت آن با زنان جز                
تعريف آن است و دستگاه                           
سرآوبش يك دم از آنترل و                      
سرآوب خواستها و آمال آن باز             

حتی در ابتدائی ترين        .   نميايستد
مسايل زندگی و فعاليت اجتماعی         
با دولت مواجهه است يعنی با                  

جنبش .  سياست سر و آار دارد           
زنان يك جنبش ضد مذهبی است           

هر چند آه اين جنبش تاريخا ضد        (
مذهبی بود و تاريخا مذهب يكی از    

 

 مشخصات 
 جنبش زنان در ايران

 

 هما ارجمند

ابزارهای اصلی تامين و حفظ         
. بی حقوقی زنان بوده است               

حاآميت اسالم در ايران امروز     
را تنها ميتوان با قرون وسطی        

عصری آه مذهب   .  مقايسه آرد 
بر راس امور بود و از اين رو         
اين دوران را تاريكترين دوران     

باز به  .)  تاريخ بشريت ميخوانند  
اين اعتبار آه حكومت موجود         
يك حكومت مذهبی است و                 
آنچه آه بر زنان ميرود با                    
استعانت از مذهب و احكام آن          

مذهب و قوانين آن             .  ميباشد
است آه رابطه زنان را با                    
جامعه و دولت تعيين ميكند و            
حتی رابطه او با اعضای                    

از اين اعتراض و      .  خانواده را 
مبارزه زنان در هر گام                        
تهاجمی است به مذهب و                     

البته ممكن      .  دستگاه مذهبی     
است اين خصوصيات را بطور     

بنحوی آه بر پرچم هر        ،آشكار
حرآت و خواستی حك شده                

اما .  باشد در ايران شاهد نباشيم     
 ،جوهر مبارزات خود زنان             

مقاومت هر روزه آنان در                  
مقابل اجحافات حكومت و                  

تمايل          ،دستگاههای مذهبی        
عمومی آنان به داشتن يك                    
زندگی مدرن و غربی و دخالت   

 ،وسيع آنان در تحرآات سياسی    
اجتماعی و فرهنگی در تائيد            

 . اين ادعا است

 

از اين رو يك مانع اصلی مقابل       
جنبش برابری زنان برای                  
رسيدن به آزادی و برابری                

اين .  خود حكومت اسالمی است   
حكومت بايد از سر راه اين                

برای اين آه    .  جنبش آنار رود   
بتوان شرايطی را فراهم آرد تا      

٢٧٨شماره   
فرهنگهای      ،با فرهنگ مردساالر        

متحجر و آال آنچه آه در جامعه                 
بی      ،شرايط بازتوليد زن ستيزی            

حقوقی زنان و خشونت عليه زنان            
 ،را به بار مياورد را ريشه آن آرد          
. بايد اين حكومت را به زير آشيد              

درست .  راه ميان بری وجود ندارد        
است آه ريشه های اصلی نابرابری        
زنان در حاآميت يك حكومت                      
مذهبی نيست ولی اين ريشه ها                    
توسط اين حكومت آبياری ميشود و         

 . حراست ميگردد

 

يك رآن ديگر جنبش برابری زنان          
در ايران خصوصيت آامال مدرن و       

اين خصوصيت  .  سكوالر آن ميباشد   
در مواجهه با يك حكومت مذهبی               
برجسته شده است و گرنه مدرنيزم          
و سكوالريسم خصوصيت ماهوی           

. جنبش زنان برای رهايی است                 
زنان در ايران برای همه آنچه در             
غرب جنبش زنان بدست آورده اند           

شعار حقوق زنان   .  دورخيز آرده اند  
جهانشمول است از آتابها درنيامده          
است اين چيزی است آه زنان در              

ديگر .  هر حرآت خود نشان ميدهند      
نميتوان به آنان رو آرد و گفت زنان        
در غرب فاسد اند و ابزارهای                     

ديگر نميتوان به آنان گفت         !  تبليغی
آه حجاب مسئله درجه دومی است          
و از اين نوع استدالالت آه هدفی              
جز به انحرف بردن مبارزات زنان        

مدرنيزم اين    .  برای رهايی ندارد       
جنبش خود را در همه زمينه نشان            

 ،خواست قوانين مدرن             .  ميدهد
روابط        ،روابط اجتماعی مدرن            

روابط جنسی            ،خانوادگی مدرن     
مدرن و بدور از ناموس پرسی و               

رابطه آزاد زن و مرد و                     ،سنت
 . غيره

 

خصوصيت ديگر اين جنبش خصلت     
در .  توده ای و راديكال آن است               

ايران جنبش زنان اتكا به توده های           
جنبشی .  وسيع و آل جامعه دارد             

است آه نه تنها توده وسيع زنان در          
آن سهيم اند بلكه آل جامعه يعنی                 

نه صرفا  .  مردان نيز در آن ذينفع اند     

بخاطر اين آه حرآت زنان ضد            
رژيمی بوده و يا ضد مذهبی بوده        
و يا حتی مدرن و ترقی خواه                    

بلكه آل جامعه رهايی خود       .  است
. را بنحوی در رهايی زنان ميبيند       

و اين را ميتوان با يك مقايسه                    
آوچك با پس از انقالب و با آنچه           
آه بر حرآت زنان در آن مقطع             

اين جنبش       .  رفت آامال ديد            
راديكال و آزاديخواه است و اين            
را خود سير مبارزات تاآنونی و          
آوتاه نيامدنهای آن بخصوص در        
دورانی آه همه سالح بر زمين              
گذاشته بودند و زير پرچم                          
اصالحات حكومتی به جزئی از           
اپوزيسيون بيخطر حكومت                    

نشان      ،اسالمی بدل شده بودند            
 . ميدهد

 

همانطور آه در ابتدا گفتم بايد اين        
مشخصات را شناخت و با اتكا به         
آن جنبش زنان برای آزادی را               
تقويت و استحكام بخشيد و به هر          
چه متشكل شدن آن آمرهمت                  

 *. بست

 

 ٢٠١٢اکتبر  ٢٨

 

 هما ارجمند

مسئول آمپين بين المللی عليه                 
 دادگاههای اسالمی در آانادا

com.nosharia.www 

com.nosharia@homawpi 
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خطاب به کارگران، اتحاديه ها و          
تشکلهای کارگری، اعضاء                     
تشکلهای کارگری، کارگران                  

 جهان و رفقا
 

درخواست پشتيبانی از کارگران 
اعتصابی معادن در آفريقای 

 جنوبی
 

 رفقای عزيز
ما برای شما مينويسيم زيرا                       
خواهان کمک و حمايت شما از              

اعتصاب برای    .اعتصابمان هستيم 
دستيافتن به حقوقی که بتوانيم با آن 

اعتصابی که از          .  زندگی کنيم    
معدن لونمين پالتينا در ماريکانا،         

 34آگوستی شروع شد،            16در   
نفر از کارگران کشته شدند و                   
ادامه آن به معادن ديگر در                        

. سراسر آفريقای جنوبی رسيد               
مبارزه ما برای رسيدن به حداقل          

تقريبا (راند            12500دستمزد      
برای همه   )    کرون سوئد    9000

وحقوق برابر       -کارگران معادن    
و محو        -درمقابل کار برابر           

قراردادهای دست دوم و                             
داشتن مسکن مناسب       -پيمانکاری

آموزش و پرورش      -با برق و آب     
مناسب و معقول برای کودکانمان        
و برای يک زندگی بهتر که در               
واقع فقط از طريق مبارزه بدست          

 .ميايد
 

اتحاديه ما، اتحاديه ملی کارگران         
به ما خيانت کرد زيرا           ...  معادن

منافعش با شرکتهای سرمايه دار          
گره خورده است، زيرا منافعش را      

کنگره (در اتحاد با حزب حاکم               
حکومتی که به   .  ميبيند)  ملی آفريفا 

طرفداری از کارفرمايان، پليس و       
سربازان را برای کشتن و                          

 .دستگيری ما می فرستد
 

به اين داليل، ما خودمان، کميته             

 
 2012اکتبر  12روستنبورگ  -پيام کارگران معادن آفريقای جنوبی

 از طرف کميته هماهنگی اعتصاب روستبورگ
 

های اعتصاب را در هر معدنی      
تشکيل داديم و بعد کميته                      
هماهنگی اعتصاب رستنبورک    
را که اعتصابات در معادن                
مختلف طالی سفيد و کروم در        

. رستنبورگ را رهبری ميکند       
در تالشيم که با برقراری                    
ارتباط با کارگران اعتصابی           
در مناطق ديگر کميتۀ                           
سراسری اعتصاب را سازمان      

در حال حاضر                    .  دهيم
کارگر معدن در                 100000

ما معتقديم که     .  اعتصاب هستند 
تنها پيروزی ما در اين مبارزه        
نوعی اجرای عدالت در قبال           

 .رفقای جانباخته ماست
 

ما در حال جنگ با تعدادی از           
قدرتمندترين شرکتهای سرمايه     

. داری در جهان هستيم                         
شرکتهای سرمايه داری که               
رژيم حاکم پشتيبان آنهاست و          
متاسفانه رهبران اتحاديه هم             

ما معتقديم   .  حامی آنان هستند     
که تنها راهی که ميتواند                       
اعتصابات ما را به پيروزی             
برساند اتحاد و همبستگی همۀ         

به جای     .  ما کارگران است        
مبارزات پراکنده و جدا از هم          
کنونی، بايد يک مبارزۀ                       
هماهنگ و متحد را سازمان             

 .دهيم
 

ما تالش ميکنيم که ارتباطات           
بين کارگران اعتصابی در نقاط     
مختلف را به هم وصل کنيم و           
اولين جلسه کميتۀ ملی                           

اعتصاب را در         )  سراسری(
تعطيالت آخر اين هفته برگزار      
کنيم و از جمله يک راهپيمائی         
مشترک را به طرف دواير                
دولتی در پريتوريا سازمان               

ما به برقراری شرايط          .  دهيم
اضطراری در شهر که دولت          

٢٧٨شماره   

به مردم تحميل کرده و تيراندازی به       
کارگران اعتراض ميکنيم و خواهان     
حداقل دستمزد مناسب برای همه              

راند و از بين              12500کارگران    
رفتن اين فقر فاجعه باردر جامعه               

ما از همۀ مزدبگيران          .خواهيم بود  
در سراسر دنيا، اتحاديه ها،                          
سازمانها و تشکلهای کارگری                    

 .ميخواهيم که ما را حمايت کنيد
 

 3اول آنکه از تظاهرات ما در                     
حمايت )  تاريخ احتمالی     (نوامبر      

ما خواهان اعالم همبستگی           .  کنيد
بين المللی شما از طرق مختلف مثل        
برگزاری تظاهرات،                                         
پيکت،راهپيمائی، جمع آوری نامه          

پشتيبانی بين  .  هستيم...  اعتراضی و 
المللی که تا به حال گرفته ايم در                 
روحيه کارگران در اينجا تاثير                   

 .بسيار مثبتی داشته است
 

دوما، نياز مبرم ما به کمک مالی               
برای هزينۀ سازماندهی خودمان              

کارگران اعتصابی کمک           .  است
مالی ميپردازند ولی با در نظر                    
گرفتن اينکه چندين هفته هست که             
در اعتصاب بسر ميبريم محدوديت         

از اين جهت   .  اين کمکها بسيار است   
ازدريافت کمک مالی شما هم                       

 .خوشحال ميشويم
 

 :آدرس برای ارسال کمک مالی
 

Bank: Standard Bank, 
South Africa 
Account Name: Workers 
Defence Fund 
Account Number: 
300495986 
Branch: East Gate, Branch 
Code: 018 505 
Swift Code: SBZAZAJJ      
     

 

 :  متن اصلی
                  

://http
10/2012/net.shopstewards

-south-from-appeal/
 /workers-mine-african 

 
 مهرنوش شفيعی: ترجمه

 
از شورای حمايت از  تکثير

مبارزات آزاديخواهانه مردم 
 ايران ـ استکهلم

 
www.shora.se  

shoraye1@gmail.com    
Mobil:0728379451 

 
 

 
همبستگی با کارگران 

 افريقای جنوبی
 

تظاهرات شورای حمايت از 
مبارزات آزاديخواهانه مردم ـ 
استکهلم همراه با سازمانهاى 

 چپ در سوئد
 

Fleminggatan 20 
 

در مقابل سفارت 
آفريقای جنوبی  

نوامبر،   2جمعه،
 15.00ساعت 

  
 زنده باد 

 همبستگی جهانی کارگران
 سرنگون باد 
 سرمايه داری

 زنده باد آزادی، 
 زنده باد سوسياليسم

 
 

شورای حمايت از مبارزات 
آزاديخواهانه مردم ايران ـ 

 استکهلم
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واحدهاى تشکيالت خارج حزب          
اتحاد کمونيسم کارگرى در هفته           

 ،لندن        ،گذشته در آمستردام               
در ...  اسلو و     ،گوتنبرگ  ،استکهلم

تظاهراتهاى دفاع از کارگران                
زندانى همراه با ديگر احزاب و             
نيروهاى چپ و آزاديخواه شرکت       

در اين تظاهراتها کادرها و     .  کردند
فعالين حزب در دفاع از کارگران        

براى آزادى کليه زندانيان      ،زندانى

در دفاع از همبستگى                ،سياسى
کارگرى و ضرورت تقويت آن در      

 . سخنرانيهاى خود تاکيد کردند
 

گزارشها و تصاويرى از اين                   
  ،تظاهراتها

 
آکسيون در همبستگی با کارگران 

 زندانی
 

 نادر رضا نژاد
اکتبر يکی از ميادين               27روز    

بزرگ شهر گوتنبرگ سوئد شاهد        

 

 در دفاع 
 از کارگران زندانى

 

برگزاری آکسيونی موفق در           
رابطه با حمايت از کمپين                   
سراسری در دفاع از کارگران       
زندانی و فعالين سياسی و                   

اجتماعی و برای آزادی کليه            
. زندانيان سياسی در ايران بود       

اين آکسيون با شرکت جمع                 
وسيعی از نمايندگان احزاب و        
سازمانهای چپ و سوسياليست      
و تعدادی از فعالين سياسی                 

سخنرانی .  اجتماعی شهر بود      
نمايندگان احزاب و سازمانها و      
همچنين تعدادی پناهجويان               

 2ساکن شهر کوتنبرگ به مدت    
سخنرانان .  ساعت طول کشيد      

از طرف حزب اتحاد کمونيسم        
کارگری کريم نوری و نادر              
رضا نژاد بودند که به زبانهای       
سوئد و فارسی اطالعيه حزب        

در طول     .  را قرائت کردند         
تظاهرات اطالعيه های حزبی       

. به زبان سوئدی پخش شد                  
آکسيون با شعارهای مرگ بر         

٢٧٨شماره   
جمهوری اسالمی و زنده باد                         

 .سوسياليسم به پايان رسيد
 

 نوشين قادرى
در اين اوضاع فقر و فالآت آه در            
ايران تحت حاکميت جمهورى                    

اسالمي ايران بيداد ميكند و فشار               
شديد بر جامعه علل الخصوص بر           
طبقه زحمتكش و آارگر جامعه                  

شاهد  فشار مضاعفى           ،حاآم است  
از سوى حكومت دزد و چپاولگر              

اين فشار از جمله با      .  اسالمى هستيم 
تهديد و زندانى            ،ارعاب    ،اخراج

آردن آارگران معترض و فعالين            
براى .  جنبش آارآرى عملى ميشود     

 ،تقابل با اين سياست ضد کارگرى           
از سوى احزاب و نهادهاى چپ و             

آمونيست فراخوانهايى در                            
آشورهاى مختلف براى تظاهرات          
در حمايت و همبستگى با آارگران          

. زندانى و زندانيان سياسى داده شد         
 ،اين تظاهارتها از جمله در لندن               

استكهلم و اسلو              ،گوتنبرك     ،الهه
تظاهرات در اسلو روز    .  برگزار شد 

از ساعت         2012  10.  27شنبه   
مقابل وزارت امور        14الي      13

 . خارجه نروژ برگزار شد
 

در اين اآسيون و اعتراض                       
احزاب چپ و آمونيست از جمله         

حزب      ،حزب آمونيست ايران         
حزب             ،آمونيست آارگرى           

 ،حكمتيست  –آمونيست آارگرى     
و حزب اتحاد آمونيسم آارگرى          

در طول          .  حضور داشتند         
تظاهرات شعارهاى مرگ بر                

 ،زندانى          ،جمهورى اسالمى         
زنده باد      ،سياسى آزاد بايد گردد       

سوسياليسم و ديگكر شعارها با              
در اين  .  زبان نروژى سر داده شد     

آآسيون همچنين تعدادى از فعالين      

سياسى کمونيست و چپ از طرف      
احزاب سياسى به زبانهاى                        

فارسى و نروژى                     ،انگليسى
تظاهرات در     .  سخنرانى کردند    

 . به آار خود پايان داد 14ساعت 
 

٢٧صفحه   
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 جنگ کارگران و پليس سرمايه در رم ايتاليا 
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رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم           
جمهوری اسالمی تمام تالشش بر      
اين است آه بار بحران سرمايه             
داری را با تحميل فقر و فالآت بی        
حد و حصر بر سر ما آارگران و            

رژيم .  مردم آارآن خراب آند             
جمهوری اسالمی با پايين                         
نگهداشتن دستمزدها، بيكاری             
سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن     
هر چه وسيعتر خدمات بهداشتی،       
حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن           
دست تجار و بازاريها در تعيين             
قيمت اقالم مورد نياز مردم                       
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی              
افزوده است آه آل جامعه را به             

 .سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش         

 

ما آارگران بايد به جنگ 
 !فقر و فالآت برويم

است آه بار مالی رقابتهای               
سياسی و نظامی با دول غرب         
و تروريسم دولتی و پروژه               
دست يابی به سالحهای اتمی          

رژيم .  را بر دوش ما خالی آند       
جمهوری اسالمی در تالش              
عامدانه است آه با تحميل فقر        
و فالآت غير قابل تحمل                       
آمرمان را خم آند، به تباهی            
جسمی و روحی مان بكشاند و        
مقاومت و مبارزه مان را درهم    

 .شكند
 

مهار اين رژيم و پايان دادن              
بايد .  فقر و فالآت آار ماست         

متحد و متشكل به جدال با فقر          
و گرسنگی و به مبارزه عليه          

با .  عاملين آن به ميدان آمد            

٢٧٨شماره   
ايجاد شوراهای آارگری در محل             
آار و محل زندگی و برقراری آنترل    

با تامين صف متحد     .  توليد و توزيع  
آارگران بيكار و شاغل در تشكل               

با تبديل صفهای خريد    .  عليه بيكاری 
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی             

با .  عليه گرانی، فقر و گرسنگی             
خواست بستن دست زالوهايی آه            
موجب گرانی ميشوند و آنترل                   
قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای          

با خواست بيمه بيكاری     .  خود مردم 
. مكفی برای همه افراد آماده به آار        

با خواست اضافه دستمزد به تناسب      
 .نرخ تورم

 

با .  با خواست ممنوعيت اخراج            
خواست بيمه های بهداشتی و                    
پزشكی رايگان، مناسب و قابل                  

با خواست     .  دسترس برای همه        
بايد .  مسكن مناسب برای همه              

ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و          
بايد نويد    .  گرسنگی و گرانی بود        

بخش جدال برای رفاه و آسايش                
آل جامعه چشم به ما        .  همگان بود 
 . دوخته است

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز         
جزيی از مبارزه ما برای بقا و               

جزيی از مبارزه ما      .  زندگی است 
برای يك جامعه مرفه و آزاد                    

اين مبارزه را بايد تا به              .  است
زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل         
 . طبقه ما و آل جامعه به پيش برد

 

زنده باد مبارزه و همبستگی 
 !آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

زنده باد اتحاد آارگران شاغل 
 !و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

مرگ بر رژيم اسالمی 
 !سرمايه

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

. هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود                        
 .هر آارخانه و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به                .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                    
دولت، از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا                              
نپرداختن وامهای مسكن، از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از                               
طريق تشكلهای شورايی و توده ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را                                

 . بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد. از بين برد
 

 !  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست
 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


