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 ۴٧٧شماره  ٨۵نيمه  دوم ارديبهشت    –سال بيست و هشتم 

 ٨درصفحه 

۵ 

٣درصفحه   

کارگران جهان با برگزاری باشکوه اول ماه مه، بار ديگر بر اتحاد و                
 .منافع مشترک طبقاتی شان تاکيد کردند

 سال پس از به خون کشيدن تظاهرات کارگران شيکاگو که برای            ١٢٠
 ساعت کار روزانه به ميدان آمده بودند، هنوز در بسياری از               ٨تحقق  

نقاط جهان، کارگران در سخت ترين شرايط اقتصادی، اجتماعی و                   
سياسی به سر می برند و مراسم اول ماه مه هم چنان از سوی بسياری                
از دولت ها و نيروهای سرکوبگرشان سرکوب شده و يا ممنوع اعالم              

 .می گردد
امسال، در حالی کارگران جهان برای يکصد وهفدهمين بار روز اول             
ماه مه را گرامی داشتند که در پيشرفته ترين کشورهای سرمايه داری             
ميليون ها کارگر تحت عنوان غيرقانونی و يا کارگر سياه، در شرايط               

تمام رويا پردازی های سرمايه داری       .  برده وار به کار مشغول هستند      

 دوازده ارديبهشت روز معلم، 
  وخواست های تحقق نايافته معلمان 

 
 

ن                        ري دت م درآم ن وک ري معلمان کشور، به عنو ان يکی از زحمتکش ت
اقشار جامعه چه از ناحيه فشارهای روز افزون اقتصادی و معيشتی و            
ار                ي چه به لحاظ محدوديت ها و فشارهای متعدد سياسی، در شرايط بس

ه           .   سخت و دشواری به سر می برند     ان ک ي گ ن ره البته معلمان وساير ف
د،                   ن ل می ده جمعيتی متجاوز از يک ميليون و صد هزار نفر راتشکي
ه                          ا دست ب اره ط خود، ب ود شراي ب برای تغيير وضعيت موجود و به
ه             اگون از جمل مبارزه زده اند واعتراضات متعددی را در اشکال گون
در شکل اعتصاب، تجمع، تحصن، راهپيمائی وتظاهرات سازمان داده         

ه                  .   اند ه و ب ت مبارزاتی که به رغم افت و خيزهايش، بالوقفه ادامه داش
ه است              ٨٠ويژه از سال     ت  به بعد به نحو چشمگيری رشد وگسترش ياف

واز لحاظ تشکل يابی و سازمانيافتگی نيز وارد مراحل عالی تری شده            
وق          .   است زايش حق با اين وجود خواست های محوری معلمان مانند اف

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان

ه ای،              در ميانه ی هياهوی سازماندهی شده حول دستيابی به دانش هست
ن گشت                                  داخت ه راه ان اق و سرکوب و ب ن ت داخ دي رم تش اگ و در گرم

رای               “ ارشاد”  گارنگ ب ، صدور آئين نامه ها  ودستورالعمل های رن
ه حکومت                         ه ب ت ه های وابس ان محدودتر کردن زنان، به يک باره رس
ور                     ه دست اسالمی اين خبر را در صدر اخبار خود قرار می دهند که ب
احمدی نژاد، از اين پس ورود زنان به ايستاديوم های ورزشی مجاز                 

ی،             .   است دن يت ب احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئيس سازمان ترب
ی           ان دستور می دهد که مرغوب ترين مکان های ورزشگاه ها را به زن

د              ن ت اعالم  .   اختصاص  دهند که خواهان تماشای  مسابقات ورزشی هس
اشد، در                     ه ب ت عکاسی داش ه ان اين خبر، بيش از آن که در سطح جامع
ميان دسته ها وجناح های مختلف درون حکومت موضوع بحث وجدل   

ه چرا دولت                        .   می شود  د ک ن اصالح طلبان در اين حسرت آه می کش
م                  ي ن تصم خاتمی فاقد چنين پشتوانه  وقدرت اجرائی بود که بتواند چني

باندهای مختلف جناحی که علی رغم اختالفشان، حامی احمدی          .   بگيرد
ه                   نژاد و دولت او محسوب می شوند، هر يک به فراخور حال خود، ب

د     ژاد را               .   نحوی با اين تصميم به مخالفت برمی خيزن رخی احمدی ن ب
دواری  .   متهم می کنند که نسنجيده عمل می کند      گروه ديگری اظهار امي

رد             گي ه در           .   می کند که رئيس جمهور اين دستور راپی ب ده ای ک و ع

 اول ماه مه جلوه ای از جلوه های 
 ماندگار طرف روشن تاريخ

 
 

 مبارزات کارگران در جهان

 تشديد سرکوب زنان و
استاديوم ها“ جايگاه های مرغوب”  

 اول ماه مه 
 نمايش قدرت کارگران

ای عليه رژيم خودکامه سلطنتی گياِنندرا در            ی توده  مبارزات گسترده 
 هزار کيلو متر مربع     ١۴٧نپال، رويدادهای سياسی اين کشور را که با         

از شمال با چين، و از جنوب باهند هم مرز است، در صدر اخبار ماه                   
مبارزات مردم نپال مانند هر جنبشی دارای         .  آوريل رسانه ها قرارداد    

توان   ها نمی   هايست که بدون توجه به آن       روندی نسبتًا طوالنی و ويژگی    
 .به تحليلشان پرداخت

 با يک تصفيه خونين در دربار و کشتن برادر            ٢٠٠١گيانندرا در سال    

 مبارزات مردم نپال
 عليه خود کامگی سلطنتی

۴ 

٩ 

 ٢درصفحه  

 ۶درصفحه 

 ١٢      پاسخ به سئواالت 



٢ 
 ١از صفحه 

  ۴٧٧  شماره ٨۵نيمه  دوم ارديبهشت 

اهنگ           وخروج از خط فقر، رفع تبعبض وهم
شدن نظام پرداخت ها و اصالح ساختار نظام        
ده             ان الجواب م ان ب آموزش وپرورش، همچن

ان و             .   است م ل ع ه م پاسخ جمهوری اسالمی ب
ان در دوره           ي گ ان      ” فرهن ب ل جز  “   اصالح ط

اد             ج ه اي مشتی وعده های دروغين، کوشش ب
االخره             ان و ب م ل تفرقه و نفاق در صفوف مع
بش           االن جن ع ازداشت ف د، ارعاب وب دي ه ت
ز                      ا ن چي ان و سرکوب آن م ل ع اعتراضی م

 .ديگری نبوده است
رورش         دولت احمدی نژاد و وزير آموزش وپ
آن نيز به سياق سلف خود وعده ها را تکرار           

وزير آموزش و پرورش احمدی      .   نموده است 
ه               ان را ب م نژاد وعده داد که قدرت خريد معل

زی          .   دوبرابر افزايش دهد   ه ري ام رن اون ب مع
رورش از عزم            وتوسعه مديريت آموزش وپ
ان      جزم دولت و مجلس به حل معضالت معلم
اداش،               ع پ وق ه م صحبت می کند وپرداخت ب
د         حق ارتقای شغلی و واگذاری تسهيالتی مانن
د می             تلفن همراه قسطی و وام مسکن را شاه

ی                 .   آورد شت ي ع م م ي با اينهمه در اوضاع وخ
واقتصادی معلمان هيچ تغيير محسوسی ايجاد      
ر                    کش و پ ت م ر زح ن قش ده است و اي نش
ی و              ت دس گ ن ر وت ق اف ان ب ن چ م ت، ه ي ع م ج
ه    فشارهای فزاينده اقتصادی و سياسی دست ب

 . گريبان است
ان         ” عليرضا هاشمی دبير کل     م ل ع ان م سازم

ران ژاد را             “   اي دی ن م ر اح ای وزي ده ه وع
ام          “   بازی با اعداد  ”  ج ارهای ان می خواند وک

شده را کارهائی موقتی ودر حکم مسکن می          
ان                       ي گ ن ره ده ف ن ی در آي دان ن ر چ داند که تاثي

ه             ” به سخن او،     .   ندارد دام خاصی ک چ اق ي ه
وضعيت معيشتی فرهنگيان را در دراز مدت       

 “ .بهبود بخشد صورت نگرفته است
هشت، روز                ب در حالی که روز دوازده اردي
می        معلم به معلمان وتشکل های آنان اجازه ن
ه              ت ی داش ائ م ي دهند بدين مناسبت تجمع وراهپ
رای            ان ب م ل ع ا درخواست م ا ب ت د وح ن اش ب
واگذاری محلی جهت برگزاری مراسمی در        
ا                فت می شود، ام بزرگداشت اين روز مخال

ه از             م    ”   همان روز خامنه ای مزوران کري ت
د و        “   جايگاه و منزلت   ن معلمان صحبت می ک

وا               ت ح ی م ضمن ايراد برخی سخنان کلی و ب
ای             ان احي رورش خواه در مورد آموزش وپ

رورش می         “   امور تربيتی ”  در آمورزش و پ
رای حضور       ”   شود و تاکيد می کند که     بايد ب

اطع                         ق رآن و در م ر ق وث ا و م ب صحيح، زي
 ! “گوناگون نظام آموزشی فکری اساسی کرد

بازار وعده های قالبی، لفاظی های تکراری        
اه             گ اي و حرف های کلی در مورد منزلت وج
ن                     ي جع رت ا م معلمان داغ است، در عمل ام

ان                       م ل ع ه م ي وق اول ع حق ي حاکم ضمن تضي
وتشديد فشارهای اقتصادی و سياسی بر آنان،      
ر در            شت ي زمينه را برای جاسوسی ومداخله ب

ا                  ه ن آن دي وزان و وال امور شخصی دانش آم
يش فضای                     يش از پ ن ب وبرای آلوده ساخت
ی و               الم اع اس ج ه ارت رورش ب وزش وپ آم

 .تحجر گرائی فراهم می سازند
ر                   ه ای، وزي ن ام ان خ ن بالفاصله بعد از سخ
دی               رشي ود ف آموزش و پرورش رژيم، محم
ر می             ب پيگير اجرائی کردن رهنمودهای ره
اون                ع ی م ران ه ور ت شود و سپس علی عباسپ
ريت آموزش و                  دي ه وم وسع برنامه ريزی ت
وز                   ج زار م ده ه ف دور ه رورش، از ص پ
استخدام خبر می دهد ومی گويد که بااستخدام        
ان                       ي رب وان م ه عن ر از طالب ب ف هزاران ن

ور  ” پرورشی، طرح    ه اجرا در       “   سفيران ن ب
از     ”می آيد، تا بافعاليت هائی چون   م ه ن “ اقام

در سطوح مختلف نظام آموزشی، اين مربيان       
 .به ترويج امور تربيتی و پرورشی بپردازند

ه                     م را ب ل ع م، روز م اک بدين سان ارتجاع ح
ود                م ن روز اهانت به معلم و روز نطق و ره
رهبر مرتجعين پيرامون دخالت بيش از پيش        
رد و              ل ک دي دين ومذهب در امور آموزشی تب
يک بار ديگر ماهيت وعده های عوام فريبانه        
داردولت و                   ق ی م اظی های ب وتوخالی  و لف
د                 رهبر حکومت اسالمی را در معرض دي

 .همگان قرار داد
ان                    م ل ع ژه م ه وي ان ب ي گ ن اکثريت عظيم فره
ه             د ون آگاه، البته نه به اين رژيم اعتقادی دارن
ا                     ن را ب د واي ن ن وعده های آن را باور می ک
ات مکرر               صاب يک رشته اعتراضات واعت

معلمان و تشکل   .   خود، در عمل نشان داده اند     
ر                 افشاری ب ا ضمن پ های آنان بارها وباره

ه خود، دروغ              ت اف اي ق ن حق ای ت خواست ه
پردازی ها وعوام فريبی های مسئولين دولتی    
اه شدن دست                  وت ار ک ت را افشا نموده وخواس
م                  ان های جاسوسی رژي حراستی ها و ارگ

ان          .   شده اند  دگ ن اي م در همايشی که باحضور ن
ان روزهای               م ل ع  و   ٢۵تشکل های مستقل م

ن     ٢۶ روردي زار          ٨۵ ف رگ رد ب ر ک ه  در ش

ه                      گر ضمن اشاره ب اردي ان ب م ل ع گرديد، م
ژاد              توخالی بودن وعده های دولت احمدی ن
بر مبارزه واعتصاب به عنوان راه کاراصلی     

د                 ودن م د ن ي اک در .   تحقق خواست های خود ت
 ارديبهشت، به رغم عدم     ١٢تهران نيز روز  

اع        م صدور مجوز راهپيمائی وممنوعيت اجت
بش                 ن جن ي ال ع معلمان، جمعی از معلمان و ف
ه         اعتراضی معلمان در ميدان فلسطين دست ب
ز در           ي اجتماع اعتراضی زدند و شعارهائی ن
حقق       افشای وعده های توخالی رژيم وبرای ت

 .مطالبات خود سر دادند
ه از دانش            معلمان وديگر فرهنگيان کشور ک
ن                   د، اي رخوردارن ی ب االئ ه ب ب س ن وآگاهی بال
يش از               د و ب موضوع را به خوبی دريافته ان

ده                       چ يک از وع ي ه ه د ک ن اين نيز درمی ياب
ه آن دل                  ا ب های رژيم را نبايد باور کنند  و ي

 .ببندند
چيک از                دولت ها آمده اند ورفته اند، اما هي

ه است          . خواسته ای اصلی معلمان تحقق نيافت
ا دولت جمهوری                   در تمام طول اين سال ه
اسالمی جز عوام فريبی و فرصت سوزی از        
اق                       ف اد ن ج رای اي وشش ب و، و ک ک س ي
االخره،                      ان و ب م ل ع ان م ي گی در م ودودست
االن            ع احضار، ارعاب و تهديد نمايندگان و ف
ده سازی                  رون ان و پ م ل ع جنبش اعتراضی م

 . برای آنها، کار ديگری انجام نداده  است
ز                      ي ا ن وه ه ي ن ش رجاست، اي تا اين رژيم پاب

رژيم ارتجاعی جمهوری   .   ادامه خواهد داشت  
د از                   اي دش ب اسالمی را با تمام حشو و زوائ
ه                ن ومذهب را ن ريشه برانداخت و دست دي
ا م                         م که از ت ل رورش ب ا از آموزش وپ ه تن

رد      ه          .   شئونات جامعه کوتاه ک ادام ک ذا م ه ع م
ز          اين رژيم برسر کار است، معلمان کشور ني
راه ديگری ندارند جز آن که به طور متشکل          

ل از          .   عليه آن مبارزه کنند    ب و بدين منظور ق
ل خود را                        ق د  تشکل های مست هر چيز باي

د     ن اي ر                 .   تقويت نم شت ي گی ب اهن م راه های ه
ات    .   واتحاد اين تشکل ها را پيدا کنند       صاب اعت

ا جلب                    د وب ن ان ده سراسری خود را سازم
ا،                      ه ن آن دي وزان و وال ش آم ت دان اي م ح

د               ن ات خود را گسترش ده هی    .   اعتصاب دي ب
ر                همی ب است که در اين ميان وظائف بس م
بش                  االن جن ع شرو، ف ي دوش معلمان آگاه وپ
ورای               ن ش ي ن چ م ان وه م ل ع راضی م ت اع
ران               ان اي م ل ع هماهنگی کانون های صنفی م

 .قرار دارد

 دوازده ارديبهشت روز معلم، 
  وخواست های تحقق نايافته معلمان 

 

 نشريه را               

 و در توزيع هر چه گسترده تر آن بکوشيد
 

 بخوانيد 



  ۴٧٧  شماره ٨۵نيمه  دوم ارديبهشت  ٣

٨درصفحه   

 ١از صفحه 

کارگری در اين روز به تصويری حقيقی تر           
از مبارزات کارگران و سطح کنونی آن                     

پس از سال ها سکوت و                     .  دست يافت    
سرکوب، مراسم اول ماه مه در ايران رنگ            
و بوی ديگری به خود گرفت، رنگ و بويی            

اول ماه مه   .  که از دو سال پيش آغاز شده بود       
روزی است که کارگران با به نمايش گذاشتن         
اتحادشان منافع طبقاتی خود را فرياد کرده و          
حق خود را مطالبه می کنند و در ايران پس              
از سال ها سکوت و در واقع بعد از مراسم                

، اول ماه    ۵٩ و    ۵٨های با شکوه سال های         
مه امسال به روز اعتراض کارگران به                     
 .سرمايه داران و دولت حامی آنان تبديل شد

کارگران ايران در روز اول ماه مه با                           
برگزاری مراسم های گوناگون اين روز را            

از جمله مراسم های اول ماه مه         .  پاس داشتند 
می توان به مراسم آبشار خور، تظاهرات                 

با (اعتراضی در شمال غربی ميدان آزادی             
، سنندج و   )همت چند تن از زنان آزادی خواه       

در جريان مراسم آبشار          .  سقز اشاره کرد      
خور بيش از دو هزار کارگر به همراه                        
خانواده های شان و تنی چند از دانشجويان               

اين .  گرد هم آمده و اين روز را پاس داشتند             
مراسم که در نوع خود سومين سال موفقيت            
آميز خود را از سر گذراند و همواره در                     
آخرين جمعه قبل از اول ماه مه برگزار می              
شود، با استقبالی بيش از گذشته از سوی                    
کارگران همراه گشته و بر اهميت آن بيش از          

در واقع اين مراسم اکنون         .  پيش افزوده شد    
جايگاه ويژه ای در مراسم اول ماه مه در                    

اما مهم ترين حرکت های        .  ايران يافته است   
اعتراضی کارگری در اين روز را می توان           
تجمع کارگران شرکت واحد در برابر اداره            
مرکزی شرکت واحد و تظاهرات کارگران            
در کنار سفارت سابق آمريکا در ايران                       

هر دوی اين حرکت ها از ويژگی              .  دانست
 .های خاص خود برخوردار بودند

در جريان تجمع کارگران شرکت واحد در               
برابر اداره مرکزی شرکت واحد، فعالين                 
سنديکای شرکت واحد که بزرگترين تشکل            
مستقل کارگری پس از سرکوب های دهه ی           

 در ايران است، با پخش شيرينی و کارت          ۶٠
تبريک به مناسبت اين روز بار ديگر بر                    
خواسته های کارگران شرکت واحد از جمله          

مهم ترين  .  آزادی منصور اسانلو تاکيد کردند      
ويژگی های اين حرکت را می توان در سه               

کارگران فوق     –  ١:  موضوع خالصه کرد     
علی رغم سرکوب و تحمل زندان و احتمال             
بازداشت مجدد از خواسته های خود دست               
نکشيده و هم چنان در راستای تحقق آن به                 

هم بستگی      –٢مبارزات خود ادامه دادند             

درباره ی بهشت موعود، در پيشانی سخت             
سنگ، آن جا که کودکان کار ايستاده اند، آن           
جا که فقر سايه اش را بر کارگران جهان                  

. گسترانده است، به زمين نشسته است                       
تزوير، ريا، فقر، جهل و جنگ تنها ارمغان           
سرمايه داری معاصر برای کارگران جهان         

در اين ميان و به ويژه در سال         .  بوده و است  
های اخير، دولت های سرمايه دار با دامن              
زدن به جنگ های منطقه ای و تحميل بار                
هزينه های آن بر دوش کارگران و                                
زحمتکشان، بيشترين سودها را نصيب                    

اما قربانيان  .  سرمايه داران کرده و می کنند       
جنگ تنها کارگران و زحمتکشان و فرزندان       

چه آنان که در ميدان جنگ کشته     . آنان هستند 
می شوند و چه آنان که بار هزينه های آن را           

 .بر دوش می کشند
 هزار نفری مخالفان جنگ          ۵٠٠تظاهرات   

) دو روز قبل از اول ماه مه           (در نيويورک    
که از آن به عنوان بی سابقه ترين تظاهرات           
در نيويورک ياد شد، تنها يک نشان از تشديد      
رويارويی دو اردوی متضاد در برابر يک            

در يک سو کارگران و                     .  ديگر است     
زحمتکشان جهان که خواستار صلح، آزادی         
و برابری هستند و در سوی ديگر اردوی                
سرمايه داران که چيزی جز جنگ،                             
نابرابری، سرکوب و فقر برای هديه کردن            

 .ندارند
اين بار کارگران از سراسر جهان، چه در               
کشورهای پيشرفته سرمايه داری و چه در             
کشورهای آسيايی با برگزاری مراسم اول             
ماه مه بار ديگر به سياست های نوليبرالی               
که قربانی آن اردوی کار است اعتراض                  
کرده و تجاوز سرمايه داران به حقوق                        

کارگران اعالم   .  کارگران را محکوم کردند      
کردند که تنها نتيجه سياست های نوليبرالی            
گسترش فقر و ناديده گرفتن حفوق کارگران          

در جريان اين      .  و زحمتکشان جامعه است       
تظاهرات و در برخی از کشورها از جمله              
ايران، کامبوج، ترکيه و آلمان تعدادی از                 

در ايران  .  کارگران دستگير و يا زخمی شدند    
 نفر در جريان تجمع کارگران               ١٢حداقل   

 نفر در جريان      ۴شرکت واحد در تهران و          
 .تظاهرات کارگران در سنندج دستگير شدند

در اين روز کارگران ايران همگام با                          
کارگران جهان به خيابان ها آمده و در کنار            
پاس داشت اين روز، بر حقوق خود                             

نکته مهم در جريان حرکت      .  پافشاری کردند 
کارگران ايران در اول ماه مه امسال اين بود         
که اين حرکت را می توان بازتاب واقعی                 
سطح کنونی جنبش کارگری ايران دانست و         
با در نظر گرفتن همه ی حرکت های                           

بيشتر و گسترده تر با کارگران شرکت واحد           
از سوی دانشجويان و ساير فعالين کارگری            
که با حضور خود اين را در عمل اعالم                      

اصرار حکومت بر سرکوب            –  ٣کردند    
کارگران که نشانه ی اهميت تشکل مستقل                

. کارگری و ترس رژيم از اين موضوع است        
حجم بسيج نيروی سرکوب برای اين                            

تشکل .    موضوع تنها نشان ترس رژيم است       
مستقل هيواليی است که رژيم و سرمايه                     
داران را حتا در خواب و روياهای شان می             

 .آزارد
اما حرکت دوم کارگران از آن جهت اهميت            

خانه "به سزائی  دارد که در جريان مراسم               
در جايی که ده ها هزار         .  اتفاق افتاد "  کارگر

سال .  کارگر از نقاط مختلف گرد آمده بودند          
قبل مراسم خانه کارگر به دور از چشم ها و             
با هدف تبليغ رياست جمهوری رفسنجانی در        
يک ورزشگاه برگزار شد و ديديم که چگونه          
نقشه آن ها نقش بر آب شد به گونه ای که                     

. رفسنجانی از حضور در مراسم پشيمان شد         
با "  خانه کارگر    "اما امسال سردمداران             

برنامه از پيش تعيين شده و تعيين سفارت                  
سابق آمريکا به عنوان محل تظاهرات سعی           
داشتند مراسم اول ماه مه را منحرف کرده و            

از حضور کارگران در راستای تبليغ                            
سياست های جنگ طلبانه ی هسته ای                          

در اين راستا      .  حکومت بهره برداری کنند        
همه ی تدارکات الزم      "  خانه کارگر "عوامل  

اما .  را ديده بودند از تهيه بيلبورد ها وغيره            
کارگران همچون سال قبل نقشه ی خانه                      
کارگر را بر هم زدند به طوری که سخنرانی          
علی ربيعی از اعضای شورای مرکزی خانه        
کارگر نيمه تمام ماند و در عمل با قطع                         
بلندگو و حرکت کارگران به سمت ميدان                   
فلسطين عوامل خانه کارگر فرصت خواندن          

 .قطعنامه ارتجاعی خود را نيافتند
ی "  خانه کارگر "کارگران که از خزعبالت       

ها خسته شده بودند، خود را به تريبون                         
رساندند و با اين حرکت مسير مراسم                            

از اين مرحله به بعد          .  فرمايشی عوض شد    
صف مستقل کارگران شکل گرفت و                            
کارگران با طرح شعارهای خود دست به                  
راهپيمايی اعتراضی زدند که در اين جا                    
نيروهای پليس و امنيتی وارد عمل شده و به            

. درگيری بين پليس و کارگران منجر شد                  
پليس به ويژه تالش داشت که با دور کردن                
خبرنگاران از محل از انعکاس حرکت                      

کارگران در  .  مستقل کارگران جلوگيری کند     
جريان اين حرکت خواستار آزادی کارگران          
زندانی، آزادی تشکل های کارگری، لغو                  
قرارداد های موقت، پرداخت حقوق معوقه             

در جريان   .  کارگران و حق اعتصاب شدند         
اين حرکت، کارگران به وضعيت اسفبار                  
معيشتی شان اعتراض کرده و شعار                             

با مقابله پليس    .  کارگران اتحاد اتحاد سردادند    

 اول ماه مه نمايش قدرت کارگران
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 ٩در صفحه 

هنگام عبور از مقابل مدرسه، دانشگاه و يا              
مرکز توليدی، دانش آموزان، دانشجويان و           
کارگران کالس ها و کار خود را تعطيل                    

. کرده و به صفوف راه پيمايان می پيوستند             
در شمال، جنوب، شرق و غرب اين کشور             

 شهر شاهد تظاهرات کارگران       ٢٠٠بيش از    
در اين روز اغلب          .  در اول امه مه بود            

اول "سخنرانان از احياء سنت های مبارزاتی  
سخن گفته و از کارگران خواستند           "  ماه مه  

اعالم "  روز کارگر "که مجددا اين روز را،        
در يک کالم، اوج گيری مبارزات                 .  کنند

کارگران مهاجر آمريکا، تمام جامعه را تحت       
در همين مدت         .  الشعاع قرار داده است           

کارگران صد ها کارخانه دهها اعتصاب براه       
انداختند تا خواسته های خود را به سرمايه               

 .داران تحميل کنند
گذشته از کارگران آمريکا، کارگران اروپا            
هم در اين مدت لحظه ای مبارزات خود عليه         

حمايت و      .  سرمايه را تعطيل نکردند                 
همبستگی طبقه کارگر فرانسه با مبارزات              
دانشجويان، محصلين و جوانان فرانسه عليه         
قوانين برده دارانه سرمايه داران ابعادی                  

نزديک به دو   .  جديد به اين اعتراضات بخشيد 
ماه مبارزات پيگيرانه دانشجويان و کارگران       
سرانجام دولت سرمايه داران را وادار به                 

در آلمان دهها هزار             .  عقب نشينی نمود       
کارگر صنايع خودروسازی اخبار نگران               
کننده تعطيل چندين کارخانه و اخراج نزديک       

پخش اين خبر     .   هزار نفر را شنيدند        ۴٠به   
از .  يکرشته اعتراضات را به همراه داشت          

سوی ديگر کارگران فلزکار خواستار                        
  بوده و در       ٪۵افزايش دستمزدها به ميزان       

همين راستا از اواخر ماه مارس، دست به                
" اعتصاب های زنجيره ای    "برپائی يکرشته    

زدند که سرانجام اواسط ماه آوريل عقب                   
نشينی سرمايه داران و پذيرش خواست                     

 ماه   ٢٨روز   .  کارگران را به همراه داشت        
مارس بيش از يک ميليون نفر کارگر و                     
کارمند دولت در سراسر انگلستان دست به             

اين حرکت در    .  يک اعتصاب يکروزه زدند     
اعتراض به تالش های دولت برای کاهش               
حق بازنشستگی  و بيمه های درمانی                           

. کارگران و کارکنان دولت انجام گرفت                   
کارگران ديگر کشورهای اروپائی هم در اين       
مدت با برپائی اعتصابات، به مبارزات خود         

 . عليه اجحافات سرمايه داران ادامه دادند
مبارزات کارگران دربخش های عقب مانده          
جهان سرمايه داری با حدت و شدت                              

اوائل ماه آوريل دولت      .  هميشگی ادامه يافت   
اندونزی اليحه اصالح قانون کار را به                      

با تصويب اين اليحه،         .  مجلس ارائه نمود     
دست سرمايه داران در تعيين شرايط کار،               

ارتش کار، با عزمی    "  پنهان"اين روز بخش    
راسخ به خيابان ها آمده و برای نخستين بار             

خود را به صورت علنی به نمايش           "  چهره"
از اين پس هر روز، دهها و صد ها           .  گذاشت

هزار کارگر مهاجر در چهار گوشه آمريکا            
دست به اعتصاب زده اند و راهی خيابان ها           

دومين اعتراض عظيم کارگران روز        .  شدند
در اين روز تمام شهر های         .   آوريل بود   ١٠

بزرگ و کوچک آمريکا شاهد برپائی                         
تظاهرات و راه پيمائی ميليون ها نفر بود که           
در تاريخ اغلب اين شهرها بی سابقه بوده                  

برجسته ترين نکته در اين روز                  .    است
پيوستن وسيع دانشجويان و دانش آموزان                

وحدت و  .  مدارس به تظاهرات کارگران بود     
همکاری در اين روز تنها به دانشجويان و               
دانش آموزان محدود نشده و جنبش ضد                     
جنگ و تمام اتحاديه های کارگری نيز                       

در اواسط  .  حضوری فعال و چشمگير داشتند    
ماه آوريل خبری در سراسر آمريکا پيچيد که        

. سرمايه داران را به وحشت مرگ انداخت            
ائتالف وسيع دفاع از مبارزات کارگران                  

بزرگ "مهاجر، روز اول ماه مه را روز                 
خوانده و از همه خواست که        "  تحريم آمريکا 

در اين روز را تعطيل کرده و به صف                         
مخالفين اجحافات دولت سرمايه داران                      

نکته جالب در اين ميان انتخاب                .  بپيوندند
هر چند اول ماه مه،         .  روز اول ماه مه بود        

نتيجه مبارزات کارگران  در شهر شيکاگو             
بود، اما سرمايه داران آمريکائی توانستند               
کارگران را وادار سازند که اين روز را                    
تعطيل نکرده و در مقابل اولين دوشنبه ماه               

به .  اعالم شده است    "  کارگر"سپتامبر روز     
اول ماه   "نظر می رسد که سنت مبارزاتی              

، روزی که با مبارزات کارگران مهاجر         "مه
اروپائی در شهر شيکاگو شکل گرفت،                      
دوباره و اين بار توسط کارگران مهاجر غير         

اعتراضات اين روز        .  قانونی احياء شود       
براستی ابعادی ميليونی به خود گرفت و                    
تعجب و شگفت همگان، حتی دشمنان قسم               

بويژه که   .  خورده کارگران، را برانگيخت        
بايد توجه داشت اين روز، روزی غير                        
تعطيل بود و همين امر می توانست مانعی               
برای حضور وسيع کارگران و جوانان در              

اما روند اوضاع کامال            .  خيابان ها باشد       
از اولين ساعات بامداد،            .  عکس اين شد       

ميليون ها نفر با تعطيل کارها، به خيابان ها            
آمدند و دريائی از مخالفان قانون سرمايه                  

. داران تمام اين کشور را به تعطيل کشاند                 
شهر نيويورک و دهها شهر ديگر آمريکا در          
اين روز شاهد جلوه هائی از همبستگی                       
طبقاتی کارگران  بود که از اوايل قرن                        

صف .  گذشته تا کنون بی سابقه بود                          
تظاهرکنندگان در خيابان به حرکت در آمد و         

در هفته های گذشته، چندين کشور جهان با              
اعتصابات واعتراضات گسترده کارگری              

 .روبرو بودند
برجسته ترين نمونه مبارزات کارگران در             
اين مدت اوج گيری وسيع مبارزه و روحيه             
مبارزه جوئی در ميان کارگران مهاجر                     

ادامه سياست جنگ طلبی ،              .  آمريکا بود   
تداوم حضور دهها هزار سرباز در عراق و           
افغانستان، تدارک حمالت نظامی به ايران و         
ديگر نقاط جهان تمام هزينه های دولتی را به        
سمت صنايع نظامی سوق داده وهجوم                       
گسترده سرمايه داران به سطح معيشت                     

اما سرمايه  .  کارگران را به دنبال داشه است       
داران هنوز نتوانسته اند اوضاع دلخواه خود         

درهمين راستا، تالش سرمايه    .  را برقرارکنند 
داران متوجه تشديد اختالفات قومی ميان                  
بخش های مختلف طبقه کارگر آمريکا شده             

 ميليون کارگر مهاجر       ١٢نزديک به     .  است
بايد اکنون مسبب تمام                “  غير قانونی     ”

مشکالت جامعه، بيکاری کارگران                             
و کاهش سطح خدمات آنان                "  آمريکائی"

در اواسط ماه دسامبر سال            .  معرفی شوند  
گذشته، نمايندگان جمهوريخواه کنگره آمريکا     

کنترل مرزهای   "طرح اليحه ای را برای             
کشور، مبارزه با تروريسم و مهاجرت غير           

بر اساس اين     .  به تصويب رساندند    "  قانونی
 هزار  ١١طرح پيشنهادی، ديواری به طول         

کيلومتر بايد غرب و جنوب غرب آمريکا را          
 ميليون  ١٢از مکزيک جدا سازد، نزديک به       

وادار به ترک خاک       “  غير قانونی  ”مهاجر   
اين کشور شده و تمام کسانی که به مهاجرين           
غير قانونی مساعدت و ياری رسانند، به                   

به محاکم   "  امنيت ملی  "جرم نقض قوانين         
با تصويب اين طرح         .  قانونی سپرده شوند     

موجی عظيم از خشم و نارضايتی سراسر               
از اوايل ماه مارس     .  آمريکا را در بر گرفت      

تمام .  اولين طليعه های مقاومت آشکار شد            
شهر های آمريکا از اين تاريخ به صحنه                   
تظاهرات و راه پيمائی ميليون ها نفر تبديل             
شد که در اعتراض به اقدامات ضد انسانی              
سرمايه داران خيابان ها را به اشغال خود                 

نقطه اوج اولين موج مبارزات             .  درآوردند
 مارس بود که شاهد حضور بيش از        ٢۵روز  

در .   ميليون نفردر شهر لوس آنجلس بود            ٢

 
 

مبارزات کارگران 
 در جهان

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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به راستی زندگی چقدر زيبا و با شکوه                        
خواهد بود اگر انسان بتواند با انديشه ها و                 
آرمان های خود زندگی کند، محيط پيرامونی        
خود را برای رسيدن به اهداف وآرمان های           
واالی انسانی شکوفا سازد و شادی همگانی           
را برای دست يافتن به جامعه ای انسانی                    
عاری از ستم طبقاتی در رزمی مشترک و              
پيکاری همگانی در وسعتی به گستره جهان           

 .به نمايش بگذارد
به راستی زندگی چقدر زيبا و با شکوه                        
خواهد بود وقتی آزادی و عشق در تمام                      
گستره زندگی انسان، در خانه و خيابان،                   
کارخانه و گندمزار، مدرسه و کارگاه به                   
رايگان در دسترس همه قرار گيرد، بی آنکه          
برای سود جستن از آن بهايی سنگين                            
پرداخته شود، بی آنکه آدمی را به تمنای                   
خواستن آزادی به زنجير و بند بکشانند، بی            

عشق را در پستوی    "  آنکه آدمی مجبور باشد     
 ". خانه نهان سازد

به راستی زندگی چقدر زيبا و با شکوه                        
خواهد بود آنگاه که برای رسيدن به چنين                 
آرمانی واال و دوست داشتنی دست در دست           
هم در صفوف به هم فشرده در شط جاری                 
گردان های رزمنده کارگران و ستمديدگان             
جهان جای بگيريم و در مسير هدفمند                          
زندگی، زيبايی و شادمانی اين به هم                             
فشردگی مبارزاتی را در عشق مشترک،                 
رزم مشترک، پيکار مشترک، بی خستگی             
همانند حرکت جاری رود در اميد و تالش                
همگانی برای رسيدن به سوسياليسم بر                      

که مزد گورکن از         "  ويرانه های جهانی         
به تجربه  "  بهای آزادی انسان افزون تر باشد      

بنشينيم، تا شکوه و عظمت انسان را پاس                  
بداريم، شادی و شکوفايی انسان را به دور              
از بهره کشی و ستم بر تارک جامعه بنشانيم،         
و آواز مرغ انديشه را در گستره جامعه بر               
شاخه سار درخت تنومند آزادی، خانه به                  
خانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر به گوش           

 .جان بسپاريم
به راستی زندگی چقدر زيبا و با شکوه                        
خواهد بود، وقتی گروه های کوچک انسانی           
در روند جاری زندگی به گردان های  پيکار          
در کارگاه و کارخانه می پيوندند، و گردان              
های کوچک رزم در کارگاه و کارخانه بر               
بستر رود جاری کار به گردان های متحد                 
کارگران کارخانه های سراسر جامعه سر              
ريز می شوند، و رودخانه های پر تالطم اين          
رزم مشترک در شط جاری پيکار همگانی             
اول ماه مه پيش می روند تا در دريای پر                   
خروش همبستگی بين المللی کارگران  و                 

تجلی اراده واحد پرولتاريای سراسر جهان            
برای بر چيدن نظام سرمايه داری و نابودی           
استثمار، جهان را به زيبايی و شکوه زندگی           

تا انسان  و ارزش بی بديل          .  رهنمون سازند 
انسان برای زندگی بهترسرآمد هرکالمی                

 . گردد
به راستی زندگی چقدر زيبا و با شکوه                        
خواهد بود اگر بتوانيم در مسير پر تالطم                  

طبقاتی  –تاريخ در روند مبارزه تاريخی               
ستمديدگان جهان از آغاز تا به امروز اين                 
مبارزات و جانفشانی ها را پاس بداريم و با             
تالش مبارزاتی خود قطره ای از اين دريای           
تالش گران تاريخ و حلقه ای از زنجيره بلند            
مبارزات پيکارگران جهان از آغاز تا به                   
امروز، از قيام اسپارتاکوس تا انقالب کبير             
فرانسه، از انقالب کبير فرانسه تا کمون                    
پاريس، از کمون پاريس تا انقالب بزرگ                

، از انقالب سرزمين شوراها تا تمامی       ١٩١٧
از خود گذشتگی ها ، جانفشانی ها و                             
مبارزات تا کنونی کارگران و زحمتکشان              
جهان برای رسيدن به آزادی و سوسياليسم              

 .باشيم
حرکت تاريخ بر بستر روند مبارزه و صف            
آرايی طبقاتی خود ميان مردمان فرو دست و         
حاکمان ستمگر و فرادست  از آغاز تا به                    
امروز همواره دو سويه متضاد را در برابر           

طرف .  ديدگان بشريت به نمايش گذاشته است     
تيره تاريخ نمايانگر بهره کشی انسان از                    
انسان، کشتار و شکنجه، جنايت و بی                          
رحمی، سوزاندن و مصلوب کردن                              
روشنگران و پيشروان تاريخی تمام جوامع            
بشری همراه با بهره کشی و به بند کشيدن                 

در عوض   .  توده های تحت ستم بوده است           
طرف روشن تاريخ  نمايش تصوير فداکاری         
ها، از خود گذشتگی ها، قهرمانی ها همراه             
با پيکار انسان های پيکار گر، مبارزات                    
انسانهای فداکار، قيام و جنبش های اجتماعی        

 .مستمر خيل ستمديدگان تاريخ بوده است
آنچه را که امروز در محدوده آزادی های                 

اجتماعی  در              -دموکراتيک سياسی          
کشورهای پيشرفته سرمايه داری از آن بر              
خوردار می باشيم، آنچه را که امروز دنيای           
سرمايه داری به دروغ و فريبکاری به                       
عنوان هديه اعطائی خود برای توده ها و                  
شهروندان خود تبليغ می کند؛ همه و همه                  
حاصل و برايند تالش و پيکار قهرمانانه                   
مليون ها انسان فداکار و از خود گذشته می              
باشد که در طی قرن های متمادی تا به                         

همه ازادی های    .  امروز به دست آمده است       
اجتماعی دنيای مدرن نتيجه و            –سياسی       

ماحصل روشنگری ها، مقاوت ها، مبارزه            
ها، جانفشانی های مردم و ستمديدگان تاريخ          
در گذر چند هزار ساله شکل گيری جوامع              
بشری در پرتو قيام ها، جنبش ها و انقالب                
های بزرگ اجتماعی بوده است که خود را             

. در طرف روشن تاريخ به نمايش می گذارد          
نه آنگونه که سرمايه داری جهانی همراه با             

رفرميسم   –احزاب و روشنفکران سوسيال          
مدافع بورژوازی  در تبليغات شبانه روزی            
خود وانمود می کنند تا به همه بباورانند که               
آزادی های سياسی و شرايط دموکراتيک                
جوامع مدرن حاصل نظام سرمايه داری می          

 .باشد
اگر تمامی ستمگران و نظام های سرکوبگر           
تاريخ بشريت، با جنايت و کشتار انسان ها               
توانسته اند  طرف تيره تاريخ را پی ريزی               
کنند؛ تا مردم را به تباهی و شکست بکشانند،         
تا نا اميدی، سرخوردگی و در نهايت  تسليم             
در برابر وضعيت موجود دوران های                        

در عوض      .  تاريخی را نهادينه سازند                
پيشروان تاريخ نيز توانسته اند با تکيه بر                  
نيرو و قدرت عظيم مردم و ستمديدگان                       
دوران های مختلف تاريخی طرف روشن               

تنها در پرتو نور          .    تاريخ را پی افکنند         
افشانی طرف روشن تاريخ بوده است که                  
آدمی را توان ماندن و پيش رفتن در مسير                
روند مبارزات طبقاتی از آغاز تا کنون بوده           

 .  است
و اينک نمايش شکوهمند رزم مشترک                       
گردان های پرولتاريا در اول ماه مه روز                 
همبستگی بين المللی کارگران در گستره                  
جهانی، يکی از بی شمار جلوه های ماندگار           

جلوه ای از     .  طرف روشن تاريخ می باشد         
برايند روند مبارزات مستمر و پيگير تمامی          
رنجبران و ستمديدگان تاريخ در مقابل                       
سرکوب و جنايت ستمگران از آغاز تا به                 

 .امروز
آنچه اول ماه مه و گردان های جهانی طبقه              
کارگر را در اين رزم مشترک، پيکار                         
همگانی و تالش مشترک برای رسيدن به                 
رهايی انسان در پرتو نظام اجتماعی                           
سوسياليسم بر جسته می کند نمايش مجرد                
رزم طبقاتی پرولتاريای جهان نيست بلکه               
ديدن برايند تمامی قهرمانی های طرف                     
روشن تاريخ مبارزاتی انسان از آغاز تا به              
امروز است که اينک تابناکی و ماندگاری                
خود را در مقاومتی انسانی و پيکار مشترک          
برای دست يافتن به سوسياليسم باز می                       

 . نماياند

 اول ماه مه جلوه ای از جلوه های ماندگار طرف روشن تاريخ

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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٧درصفحه   

ه ی                     ام زرگ عم رأس آنان آيت اهللا های ب
هور         رئيس جمهور قرا ر دارند از رئيس جم
می خواهند که اين دستور را به سرعت پس           
رد در                   الط زن وم بگيرد چرا که سبب اخت
ر شرعی                     ن غي ا می شود واي ورزشگاه ه

فاضل لنگرانی، به زعم    .   وغير اسالمی است  
ار            ت خويش راه ميانه ای پيدا می کند، وخواس
ه ای                ان داگ آن می شود که ورزشگاه های ج
ه                دون آن ک ا ب برای زنان ساخته شود، تا آنه
ه ای وارد            به حکومت اسالمی واسالم صدم
ام                    م ه ت ی ک ائ اه ه شود، بتوانند در ورزشگ
اشای                  م ه ت د، ب ن ت تماشاچيان مسابقه زن هس

د      ن ن ي ش ن ات ب ق اب ی       .   مس ن اوضاع ي ن در چ
ی              والن اجرائ اطرافيان احمدی نژاد، و مسئ
ژاد را             دولت تالش می کنند دستور احمدی ن
ان                        ف ال خ رای م ه ب د ک ن ن ه ک رجم به زبانی ت

اشد        کی   .   دستور رئيس جمهور قابل هضم ب ي
يس              ور رئ می گويد که علی رغم اين که دست
ی                    ل ا عم وز ت ن ا ه جمهور اصولی است، ام

ام شود            ج . شدن اين دستور کار زيادی بايد ان
رار     و خبر از تشکيل کميسيونی می دهد که ق

د                 ن ررسی ک ه را ب ئل . است ابعاد اجرائی مس
هور             يس جم ديگری می گويد اين تصميم رئ
ان                        ا می شود، و زن واده ه ان تنها شامل خ
اه                    گ اي ه ج ان ب ان ورودش ن چ م رد ه ج م

وع است            ن م . تماشاچيان مسابقات ورزشی م
ه دارد                    ان ادام چن ا هم فت ه ال . اما موج مخ

اح    -تعدادی از نمايندگان مجلس  وابسته به جن
ه           راضی ب مدافع رئيس جمهور، نامه ای اعت
ادن                 ت ه در خطر اف وی می نويسند ونسبت ب

که اجرای  “   ارزش های اسالمی و فرهنگی    ” 
اين دستور در پی خواهد داشت، هشدارمی            

ز،         .   دهند ي زدی ن صافی گلپايگانی ومصباح ي
مخالفت شان رابا حضور زنان در ورزشگاه       

ان             . ها اعالم می کنند  چن هور هم رئيس جم
احث                     ب ن م ه اي شی ب ن خاموش است، و واک

يس          .   علنی نشان نمی دهد    ايب رئ ام ن سرانج
ه        م مجلس ارتجاع، آب پاکی را روی دست ه

د،         ” :   می ريزد واعالم می کند     ي اش ب گران ن ن
به اين ترتيب جنجال    “   . چيزی اجرا نمی شود   

هور          ” مربوط به    يس جم ور رئ ا    “   دست ت وق م
 .فروکش می کند

ه        راز اين مسئله که کسی مثل احمدی نژاد، ک
ن               ري جاعی ت درزمره عقب مانده ترين وارت
اره             ب ک ه ي اليه های حکومت اسالمی است، ب

کر       ه ف ای آزادی  ” ب ه     “   اعط ان ب ورود زن
اسی            ورزشگاه ها می افتد، در وضعيت سي

ه است                  ت ف ه ران ن ه اي ع . امروز حاکم بر جام

ه           احمدی نژاد که نهايت تالش اش اين است ک
دوران آغاز زمامداری،  جمهوری اسالمی           
د، و ذره ای از                ن را دوباره برجامعه حاکم ک
عقايد و آموزه های خمينی مرتجع کوتاه نمی          
ه                ل ده ا اوائ آيد، در شرايط  کامال متفاوتی ب

ه است                ت رف رار گ .  شصت بر مصدر دولت ق
تنها وجه مشابه شرايط امروز با نخستين سال        
ان         های تثبيت حاکميت جمهوری اسالمی، هم
جاعی              برمسند قدرت بودن اين حکومت ارت

ا،                  .   است ا، و در رأس آن ه ره ت ارام ساير پ
وده های          سطح آگاهی، و روحيه اعتراضی ت
ا آن                اس ب ي مردم واز جمله زنان اساسا قابل ق

ه       .   سال ها نيست   احمدی نژاد، گذشته از اين ک
د               ن با اين گونه فيل هوا کردن ها، تالش می ک
ن حال            اذهان عمومی را منحرف کند، در عي
ر است            زي در شرايطی قرار گرفته که گاه ناگ

 ١ازصفحه 

 تشديد سرکوب زنان و
استاديوم ها“ جايگاه های مرغوب”  

 ستم و تبعيض
  بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد

 
 

 
ن                      ري ه ت ان ي رژيم جمهوری اسالمی، زنان را در معرض بی رحمانه ترين و وحش

 .شکل ستم، تبعيض و فشار قرار داده است
رژيم جمهوری اسالمی، با وضع قوانين ومقررات ارتجاعی وباايجاد محدوديت ها           
ی                        ی وانسان دن يک، م وتضييقات مختلف، زنان را از ابتدائی ترين حقوق دمکرات

 .خود محروم نموده و به يک شهروند درجه دو تبديل کرده است
 

 :می گويد) اقليت(سازمان فدائيان 
 
امل                 - هرگونه ستم وتبعيض برپايه جنسيت بايد فورا ملغا گردد وزنان از حقوق ک

 .اجتماعی و سياسی با مردان برخوردار گردند
ه،                 - ب ان تمام قوانين ومقررات مربوط به تعدد زوجات، صيغه، حق طالق يک ج

مقررات مربوط به تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانين ومقررات تبعيض آميز در              
ز                   راک مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد  درمؤسسات وم
عمومی و تمام مقررات واقدامات سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شالق، سنگسار        

 .وغيره بايد به  فوريت ملغاء گردد
ط                     - ان در محي بايد هرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار وخشونت عليه زن

 .خانواده ممنوع گردد ومجازات شديد در مورد نقض آنها اعمال شود
ار مساوی                                   - ردان در ازای ک ا م امل ب ر وک راب ای ب زاي زنان بايد از حقوق وم

 .برخوردار باشند
زنان از امکانات وتسهيالتی نظير شيرخوارگاه ها ومهد کودک ها درمحل کار و  -

 .زندگی برخوردار باشند
ا                          - دون کسر حقوق و ب ان ب م د از زاي ع به زنان باردار يک ماه قبل وسه ماه ب

 .برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان، مرخصی داده شود
 .کار زنان در رشته هائی که برای سالمتی آنها زيان اور است ممنوع شود -
 
 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 

 حکومت شورائی -آزادی -نان -کار
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 ۶از صفحه 

با به رسميت شناختن جنبه های فرعی آن چه         
وی                     ل د، ج ت آورده ان ه دس ال ب م ان ع زن

د        ن ردی  .   راديکاليزه شدن مبارزات را سد ک ف
وان           ن ه ع دری ک ق ام جواد شم ه ن اور “ ب مش

را يدک می کشد، در         “   هنری رئيس جمهور  
ور             ادست پاسخ يک زن حزب الهی که شديدا ب
ان در            احمدی نژاد مبنی بر آزدی حضور زن

ار داشت            : ورزشگاه ها سخن می گفت، اظه
ای احمدی         .   .   .   ”  اگر من به شما بگويم که آق

نژاد در راستای خنثا سازی بعضی از توطئه        
های دشمن چنين تصميمی را گرفته، آن وقت       

زود         “   . شما چه خواهيد گفت     ه اف وی در ادام
د                  ”  وي ه می گ يک آمار مخفی وجود دارد ک

ی     وم می                  ١٠٠وقت ادي ت ر وارد اس ف  هزار ن
 نفر از دخترانی که لباس      ۵٠٠٠شوند، باالی   

د         “  . پسرانه پوشيده اند وارد استاديوم می شون
ان          ن خ ای س ن ع س         ” م ي ری رئ ن اور ه مش

ور ه م ای                “ ج است ه ي اع از س ه دف ه ب ، ک
ه            ورزشی احمدی نژاد برخاسته، اين است ک
اعث می شود              فرمان رئيس جمهور، الاقل ب
دا از                    اه های خاصی، ج گ که زنا ن در جاي
ون عمالدر            مردان بنشينند، با وضعی که اکن

ا وارد                 ه ن ه ت ان ن ا هست، زن اه ه گ ورزش
د          ا             -ورزشگاه  می شون واردی ب ا در م ت ح

ه   ردان اس م ب ردان می            -ل ار م ن ه در ک ک ل ب
 . نشينند

ه              ن ام وسط خ سرنوشت دستور احمدی نژاد ت
ن شد          ي او از احمدی       .   ای به طور قطعی تعي

رد             گي ا  .   نژاد خواست اين دستور را پس ب ام
ه در                   ئل ن مس در هر صورت، نفس طرح اي
باالترين سطوح حکومت، تاثير بالواسطه ای      

ه        .   در سطح جامعه خواهد داشت     ه ب تا آنجا ک
ای ورزشی              وم ه ادي ت ان در اس شرکت زن
ود               د ب خواه ادر ن مربوط است، ديگر رژيم ق

 .درحد گذشته در مقابل زنان مقاومت کند
ميت از                 ه، حاک اما مسئله مهم تر اين است ک
هوری                 د سران جم ن ان م ی ه ان دگ گور خزي
اسالمی در ايران، ابتدائی ترين حقوق انسان         
ال              ها را به طور اعم، و زنان را چنان لگد م
ا                     يش پ رعی و پ ل ف ائ کرده است که گاه مس
ه                  ي ل ارزه ع ب ی از م ائ ه ه ب ن ه ج اده، ب ت اف
ل می                    دي ب وقی ت ی حق ار وب سرکوب، استثم

ان          .   شوند مسئله آزادی يا ممنوعيت ورود زن
ل است            ائ . به ورزشگاه ها از همين دست مس

ل اساسی                    ائ رسر مس اما در نهايت، بحث ب
ل         ائ تری است که حل آنها، به خودی خود مس

 .جنبی را نيز حل خواهد کرد
وه                   ژاد در رأس ق دی ن م ن اح ت رف رار گ ق
ه                        ه است ک ئل ن مس ان آشکار اي ي ه، ب مجري

ه ای                  ت اف ي ان ه سازم ام رن جمهوری اسالمی ب
اق در دست                 ن ت جهت گسترش سرکوب واخ

وقی و            .   اجرا دارد  تا آنجا که به مسئله بی حق
سرکوب زنان مربوط می شود، حکومت طی       

تالش .   چند ماه گذشته سنگ تمام گذاشته است     
د       دي برای محدود کردن ساعات کار زنان، تش
ان،          قوانين تبعيض آميز در محيط کارعليه زن
ه               ا ب ه ه ان تالش برای بازگرداندن زنان به خ

ادری     ” منظور رسيدگی به امر         قدس م و “   م
وادگی      ” تقويت     ان ر و        “   نهاد مقدس خ گي و ب

ه   .   ببند در خيابان ها در اين زمره اند        تنها نکت

ه درک آن                  ارد ب ران حکومت ق ه س ای ک
ر جوشش                   ط پ ه در شراي نيستند اين است ک

يست                 ارساز ن ا ک اله ق . امروز جامعه، اين ت
می                    ط ران ه شراي مانند روز روشن است ک

. توان به سال های اوئل دهه شصت برگرداند       
ه گسترش               ارزات رو ب ب افق اعتراضات وم
است وهر حرکت حيله گرانه سران حکومت        

ل می شود                  دي ب ارزه   .   هم ، به ضد خود ت ب م
ان عمومی                گسترش می يابد و رژيم در اذه

 . رسواتر و منزوی تر می شود
  

. . . تشديد سرکوب زنان   . . . درستايش  
 
 

 .بيدادگری، اين زمان، باگامی استوار پيش می رود
 .ستمگران، خود را برای صد قرن، تجهيز می کنند

 “ .چنين که هست می ماند”: زور، قول می دهد
 جز صدای فرامانروايان ستمگر
 .هيچ صدائی طنين نمی افکند

 اينک،”: و در بازارها، استثمار بانگ بر می دارد
 “.تاره من آغاز می کنم

 :اما از استعمار شدگان، اکنون، بسياری می گويند
 “.آنچه ما می خواهيم، هرگز شدنی نيست”
 

 “.هرگز”: اگر زنده ای، مگو
 .هيچ يقينی را يقين نيست
 .چنين که هست، نمی ماند

 پس از ستمگران،
 .ستمديدگان سخن خواهند گفت

 ؟“ هرگز”: چه کسی را يارای آن است که بگويد
 از کيست که استعمار، دوام می يابد؟

 از ما      
 از کيست که استعمار، معدوم می شود؟ بازهم

 از ما       
 اگر از پای افتاده ای، برخيز

 !اگر شکست خورده ای، باز بجنگ
 آنکس که جايگاه خويش را شناخت، چگونه می توان بازش داشت؟

 چرا که شکست خوردگان امروز، فاتحان فردايند
 .تبديل می شود“ هم امروز”به “ هرگز”و 
 

 )برتولت برشت (

 هرگونه ستم و تبعيض بر پايه جنسيت بايد فورا ملغا گردد 



 ٣ازصفحه 

 ١از صفحه 

  ۴٧٧  شماره ٨۵نيمه  دوم ارديبهشت  ٨

و از آن جا که حرکت کارگران سازمان يافته         
نبود، پليس توانست از گسترش و ادامه                      

 .تظاهرات کارگران جلوگيری کند
حرکت کارگران ايران در مراسم اول ماه مه         
را می توان آشکارا قدمی بزرگ به جلو حتا            

حضور گسترده و   .  نسبت به سال قبل دانست     
در واقع بی سابقه ی کارگران و طرح                         
شعارهای راديکال و سياسی که بر مهم ترين         
خواسته های کارگران در شرايط کنونی از            
جمله حق تشکل و اعتصاب انگشت گذاشته            

 .شده بود گواه اين ادعاست
اول ماه مه نشان داد که طبقه کارگر ايران                
از نيرو و پتانسيل عظيمی برخوردار است،          
اما تفرقه و عدم اتحاد هم چنان حفره ی                        
بزرگی است که در مبارزات آن وجود دارد           
و اين چيزی است که طبقه کارگر با                              
شعارهای خود در اين روز نشان داد که به               
اهميت آن بيش از گذشته پی برده است و                   
بزودی خواست تشکل مستقل و اتحاد                          
کارگران به خواست عمومی کارگران تبديل         

 .خواهد شد

 اول ماه مه 
 نمايش قدرت کارگران

ی   وی به بهانه  .  خود بر تخت سلطنت نشست     
بخش خلق که بازوی       مبارزه با ارتش رهايی    

است )  مائويست(مسلح حزب کمونيست نپال       
 دولت را برکنار و             ٢٠٠٢در ماه فوريه          

 ٢٠٠۵پارلمان را منحل کرد و در فوريه                  
اعالم نمود که  تمام قدرت را شخصًا به                      

از آن پس هفت تشکل سياسی      .  گيرد   دست می 
و از جمله حزب کنگره و حزب کمونيست               

عمًال )  لنينيست  –اتحاد مارکسيست       (نپال    
ی واحدی تشکيل دادند وبا حزب                     جبهه

هايی را    هماهنگی)  مائويست(کمونيست نپال   
برقرار نمودند تا بتوانند مبارزات عليه رژيم         

مجموعه اين     .  سلطنتی را هدايت نمايند             
 آوريل فراخوان يک          ۶تشکالت از روز          

اعتصاب به  .  اعتصاب عمومی نامحدود دادند   
ويژه در کاتماند و پايتخت نپال با تظاهرات             

تقريبًا همه روزه     .  بسيار گسترده همراه بود      
ها آمده و برضد        صدها هزار نفر به خيابان       

. شاه نپال و ديکتاتوری شعار سر دادند                      
ای از تظاهرکنندگان خواهان استقرار             عده

ی پارلمان، و بخشی ديگر خواستار             دوباره
پايان رژيم سلطنتی و برپايی يک جمهوری           

رژيم سلطنتی نپال به سرکوب                      .  شدند
ای   وحشيانه و خونين اعتراضات توده                 

های   ها تن در پی اصابت گلوله         ده.  برخاست
نيروهای ارتش و پليس سلطنتی به خاک                   
افتادند، صدها نفر زخمی شده و هزاران                   

. معترض ديگر دستگير و زندانی گشتند                  
های نيروهای انتظامی و نظامی            وحشيگری

سلطنتی به حدی بود که حتا سازمان ملل                   
متحد وادار به واکنش شد واعالم کرد حمله             

 غير    »مردم غيرنظامی و غير مسلح            «به    
 .قابل پذيرش است

ای عليرغم سرکوب          ادامه مبارزات توده      
گسترده و اعالم حکومت نظامی موجب                   

های    نگرانی نه فقط گيانندرا، بلکه قدرت             
ها اياالت متحده       امپرياليستی و در رأس آن       

به طوری که شاه سرانجام روز         .  آمريکا شد 
 آوريل اعالم نمود که پارلمان بازگشايی           ٢۴
گردد و از اپوزيسيون خواست تا شخصی          می

 ٣٠روز  .  را برای رياست دولت معرفی کند      
آوريل آقای گيريجا پراساد کويراال، رهبر               

وزير معرفی     حزب کنگره به عنوان نخست       
وی يک دولت موقت را تشکيل داد که             .  شد

در آن اعضايی از هفت تشکل سياسی که                  
پيشتر از آن سخن رفت شرکت دارند يا                      

در نخستين اجالس پارلمان        .  خواهند داشت  
اعالم شد که بايد مجلس مؤسسان تشکيل                   

ی اختيارات شاه يا          گردد، تا درباره حيطه      
گيری    تغيير رژيم به يک جمهوری تصميم          

که سه ماه   )  مائويست(حزب کمونيست   .  شود
بس يک جانبه اعالم کرده بود از تشکيل            آتش

کند و دولت          مجلس مؤسسان حمايت می         
کويراال اين حزب را دعوت به مذاکره و                   

. پايان دادن به مبارزه مسلحانه کرده است               
ها قول داده است        دولت کويراال به مائويست    

 که در واقع     »ضدتروريستی«که تمام قوانين     
عليه فعاليت آنان وضع شده بود لغو خواهند            

بس نامحدودی عليه      گرديد و دولت جديد آتش     
پراچاندا، رهبر   .  کند   ها اعالم می       مائويست

 مه در           ٣حزب مائويست نپال روز                      
بس اعالم شده از سوی          ای از آتش      اطالعيه

او اظهار       .  دولت موقت حمايت کرد                  
اميدواری نمود که مجلس مؤسسان به پايان             
رژيم سلطنتی و استقرار يک جمهوری در              

 .نپال رأی دهد
دهد که       شواهد و قرائن موجود نشان می            

حزب مائويست نپال در حال تغيير                                
های خود برای پايان دادن به                      تاکتيک
 ١٩٩۶ای است که از سال          ی مسلحانه     مبارزه

 ١٣٠٠٠شروع شد و تاکنون نزديک به                    
نفوذ اين حزب     .  کشته به جای گذاشته است        

ی سياسی نپال مديون ساختار               در صحنه  
اجتماعی اين کشور است که               –اقتصادی    

نپال .  الواقع استثنائی در کل جهان است             فی
کشوری است که کماکان وجه غالب مناسبات       

اش را مناسبات فئودالی تشکيل               اقتصادی
مردم نپال در شهرها        %  ١٢فقط  .  دهد    می

کند و نزديک به نيمی از توليد                زندگی می 
ناخالص ملی آن از کشاورزی به دست                       

در نپال که جزو فقيرترين کشورهای       .  آيد    می
ی     شود بخشی از طبقه         جهان محسوب می   

کارگر نپال کارگران کشاورزی اند، و                       
بخشی ديگر را عمدتا کارگران صنعت                     

در نظام اجتماعی    .  توريسم تشکيل می دهند     
ها به چشم       ها و سيستم کاست      نپال هنوز کاست 

خورد و گيانندرا از مدافعان سرسخت اين           می
هر چند  .   است     مانده    سيستم ارتجاعی وعقب   

ها  و نظم فئودالی تاکنون در نظام                   فئودال
اقتصادی نپال دست باال را                 –اجتماعی    

اند اما با توجه به موقعيت مهم                         داشته
قرار گرفته بين    (سياسی  نپال        –جغرافيايی  

ها و به ويژه          امپرياليست)  چين و هندوستان   
امپرياليسم آمريکا توجه خاصی به اين کشور        

ی     هنگامی که گيانندرا به بهانه             .  دارند
 پارلمان را برچيد و         »مبارزه با تروريسم    «

دولت را برکنار کرد، وزير وقت امور                      
خارجه آمريکا از وی حمايت به عمل آورد و     

ها     اعالم کرد که مبارزه شاه عليه مائويست          
ی آمريکا عليه         در نپال تفاوتی با مبارزه         

سه سال پيش، هنگامی که             !  القاعده ندارد   
طلب     امپرياليسم آمريکا و ائتالف جنگ            

وابسته به آن به عراق تجاوز نظامی کرد،                
 نظامی خود    ٩٠٠شاه نپال تصميم گرفت تا          

را به عراق بفرستد و امپرياليسم آمريکا در             
، چند     ١۶  – تفنگ ام              ١۶٠٠٠عوض     

 ميليون دالر کمک نقدی             ٣۵هليکوپتر و       
برای سرکوب در اختيار رژيم سلطنتی                     

 .گذاشت
مبارزات اخير مردم نپال، با تاثيری که                      
کمونيست ها و مائوئيست ها بر آن گذاشتند،           
تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته                    

آوردها با توجه به ساختار              اين دست .  است
اجتماعی نپال مهم و غير قابل             –اقتصادی   

اکنون بايد ديد که در آينده      .  چشم پوشی هستند  
تحوالت سياسی چه سمت و سويی به خود                

سو شدن مبارزات خيابانی و           آيا کم .    گيرند      می
ها به         مائويست »جنگ خلق «پايان احتمالی    
آوردها و ارتقای مبارزه کمک           حفظ اين دست  

خواهند کرد يا نه؟ آيا حتا در نپال پارلمان و             
 مجلس مؤسسان کارساز خواهند بود يا نه؟

 مبارزات مردم نپال 
 عليه خود کامگی سلطنتی

 زنده باد سوسياليسم 



 ۴از صفحه 

 خالصه ای از اطالعيه ها و بيانيه های سازمان
  

 
ه در           “   اول ماه مه و تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد     ”  عنوان اطالعيه ای است ک

 . انتشار يافت٨۵تاريخ يازده ارديبهشت 
در اين اطالعيه ضمن اشاره به مخالفت وزارت اطالعات با درخواست کارگران شرکت               
ه                    ده است ک واحد برای برگزاری مراسم اول ماه مه در يکی از تاالرهای تهران، گفته ش
ر                           راب رده و سپس در ب کارگران به مناسبت اول ماه مه در ميادين شهر شيرينی پخش ک

ن    ” :   اطالعيه می افزايد .   دفتر مرکزی شرکت واحد، دست به تجمع اعتراضی زدند       در اي
اجتماع اعتراضی، عالوه بر صدها تن از کارگران، فعاالن سنديکا واعضای هيئت مديره      
سنديکا که به همراه اعضای خانواده خود در محل حضور يافته بودند، گروه های ديگری               
رده                       راضی اعالم ک نيز از کارگران ودانشجويان که قبال حمايت خود را از اين اقدام اعت

اد              ” و با سر دادن شعارهائی مانند       “ . بودند حضور داشتند   ح اد ات ح ارگر دانشجو ات و “   ک
ده                 “   سنديکای مستقل حق مسلم ماست    ”  ق ش ي ل ع ران ت خواستار بازگشت به کار کليه کارگ

 .وآزادی منصور اسانلو شدند
ده                  ن ن زار ک رگ ه ب ت ي م اطالعيه همچنين ضمن اشاره به برپائی مراسم اول ماه مه توسط ک
وده                                م ران را محکوم ن ارگ ه صفوف ک مراسم اول ماه مه، يورش نيروهای سرکوب ب

 .وخواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط بازداشت شدگان شده است
 
عنوان اطالعيه ديگری    “  فعاالن سنديکای کارگران شرکت واحد فورا بايد آزاد شوند               ”

در اين اطالعيه ضمن اشاره به          .   ارديبهشت انتشار يافت     ١۶است که صبح روز شنبه          
برگزاری مراسم وتجمع اعتراضی توسط کارگران شرکت واحد که علی رغم تهديدات                    
واقدامات سرکوبگرانه رژيم توانسته بودند آن را برگزار نمايند، به ضرب وشتم و                               
دستگيری ابراهيم مددی نايب رئيس هيئت مديره سنديکا و چند تن ديگر از اعضای                             

 . سنديکا اشاره شده است
مراجعه مکرر ساير فعالين جنبش کارگری واعضای خانواده        ”:   اطالعيه سپس می افزايد   

دستگير شدگان  به نهادهای دولتی برای آزادی دستگير شدگان حتا به قيد ضمانت، تا اين                  
به جائی نرسيده است وجمهوری اسالمی فعالين                )   ارديبهشت  ١۶صبح شنبه      (لحظه   

همچنان در بازداشت نگاه داشته      "  اجتماع غيرقانونی "سنديکای شرکت واحد را به اتهام         
 .است

اجتماع کارگران در روز اول ماه مه و برگزاری مراسم مستقل به مناسبت روز جهانی                     
گرچه رژيم  جمهوری اسالمی بنا به ماهيت ضد                     .  کارگر حق مسلم کارگران است          

کارگری خود و با توسل به اقدامات سرکوبگرانه ويورش به صفوف کارگران، مدام اين                  
حق را نقض و پايمال نموده است، اما کارگران در روياروئی با رژيم سرمايه داران،                          
برای کسب حقوق خود از جمله حق برگزاری مراسم مستقل و آزادانه اول ماه مه هيچگاه                

 “.از تالش باز نايستاده اند
 برای   ٨٣در ادامه اطالعيه ضمن اشاره به تالش کارگران سقز در اول ماه مه سال                             

 تن از فعاالن کارگری به عنوان نمونه                 ٧برگزاری مراسم مستقل و سپس بازداشت               
ديگری از تالش کارگران برای کسب حقوق خويش از يک سو واقدام ضد کارگری                            

. جمهوری اسالمی  درنقض وپايمال کردن حقوق کارگران از سوی ديگر ياد شده است                    
 نفر به دادگاه ومحاکمات     ٧تهديدات واحضارهای پی در پی اين        .  ”:  سپس گفته شده است   

 سال  ۵ تا    ٢ تن از فعاالن کارگری از           ۵فرمايشی که سرانجام احکامی در محکوميت           
زندان را در پی داشت، هيچکدام نتوانست کارگران رااز مبارزه برای حق تشکل وحق                    

برعکس کارگران وفعاالن کارگری    .  تجمع و برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه بازدارد         
. مجدانه تر از قبل برای کسب حقوق پايمال شده خود به تالش ومبارزه ادامه  دادند                                

مبارزات و اعتراضات پرشوری که در عرصه داخلی و بين المللی عليه اين احکام                              
برپاشد، سرانجام رژيم جمهوری اسالمی را عقب نشاند و لغو اين احکام رادر پی                                  

 “.داشت
در پايان اطالعيه ضمن ابراز خوشحالی از لغواحکام محکوميت دستگيرشدگان اول ماه                 
مه سقز، از حق تشکل، حق تجمع و حق برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه توسط خود                     

 .کارگران دفاع شده است
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 کمک های  مالی
   کانادا

    
     دالر ١٠نفيسه ناصری        

      دالر٢٠         ستاره 
     دالر۵٠         الکومه

اخراج کارگران  و استخدام کارگران موقت          
اين اقدام با مخالفت        .  کامال باز خواهد بود       

شديد کارگران مواجه شد، و هنوز چند                       
روزی از اعالم اين خبر نگذشته بود که                    
موجی از اعتصاب و اعتراض در اين                       

کارگران اعتصابات خود   .  کشور به راه افتاد   
را به صورت زنجيره ای و از منطقه ای به            
منطقه ديگر سازماندهی کرده و به اين                      
ترتيب نظم و آرامش سرمايه را به کلی                      

نتيجه موج مقاومت کارگران،      .  مختل کردند 
اما . آوريل بود   ٨عقب نشينی دولت در روز        

اين عقب نشينی با اما و اگر هائی همراه بود           
که کارگران را مجبور به ادامه مبارزات                 

 آوريل   ١٨به اين دليل روز        .  خود می کرد   
مجددا صد ها هزار کارگر در شهرهای                    
مختلف اندونزی به خيابان ها آمده و                            
خواستار پس گرفتن کامل اليحه پيشنهادی             

مبارزات کارگران اندونزی در      .  دولت شدند 
تظاهرات و راه پيمائی های اول ماه مه به                

ابعاد عظيم مقاومت و            .  اوج خود رسيد       
مبارزه کارگران مقامات دولت را وادار به            
عقب نشينی کامل کرد و اليحه پيشنهادی تا             
 . اطالع ثانوی از دستور کار دولت خارج شد
 ٢در هفته های آخر ماه آوريل،  نزديک به              

ميليون نفر کارگر کارخانه های آجر سازی           
در سراسر پاکستان دست به يک اعتصاب             

کارفرمايان صنايع آجر           .  نامحدود زدند     
سازی رای دادگاه عالی پاکستان مبنی بر                 
پرداخت مزايای رفاهی کارگران را زير پا           
گذاشته و همچنان مثل گذشته کارگران را به          

اعتصابيون، .  صورت برده به کار می کشند       
محروم از هر گونه حقوق صنفی، از همان            
آغاز با تضييقات باند های سياه وابسته به                 
سرمايه داران از سوئی و گرسنگی زنان و            

اما .  کودکان خود از سوی ديگر مواجه بودند      
عزم طبقاتی کارگران سرانجام پيروزی را           

اوايل ماه مه کارفرمايان       .  نصيب آنان کرد    
يکی پس از ديگری خواست کارگران را                 
پذيرفته و اعتصاب با پيروزی کامل خاتمه             

 .       يافت

 مبارزات کارگران در جهان

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 



١٠ 
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 پاسخ به سئواالت
سازد، گيريم هنوز در اشکالی تعارض                      

 “.آميز
نطفه تمام تعرضات نظام سرمايه داری                    

درحالی که وسائل   .  درهمين تضاد نهفته است   
توليد به عنوان وسائل توليد جمعی واجتماعی       
مورداستفاده قرار می گيرند وروند کار                     
وتوليد نيز اجتماعی شده است، اما درگير                 
تناقض شکل سرمايه داری تملک و تصاحب        
ثمرات کار جمعی کارگران توسط                                

از درون همين تضاد است      .  بورژوازی است 
که آنتاگونيسم کارگر و سرمايه دار سر بر               
می آورد و نبرد طبقاتی کارگران برای حل             

 .اين تضاد وسعت می گيرد
هرچه نظام سرمايه داری بيشتر تکامل                      
يافت، تناقضات برخاسته از اين تضاد، با                
حدت و شدت بيشتری خود را نشان دادند و              
اين تضادها موانع ذاتی و بن بست اين شيوه            

ريشه .  توليد را در بحرانها بر مال ساختند              
اصلی بحران های اقتصادی نظام سرمايه               
داری نيز که پيوسته چون يک دور باطل                  
تکرار شده واکنون به بيماری مزمن و                        
ساختاری نظام سرمايه داری تبديل شده اند،           
نيز در الينحل ماندن همين تضاد ميان                         
خصلت اجتماعی توليد و تصاحب خصوصی      

اين بحران ها که      .  سرمايه داری نهفته است     
آشکارترين بيان ورشکستگی عينی شيوه                
توليد سرمايه داری وانباشت تضادهای حل            
ناشده نظام اند،  نشان می دهند که                                    
ناسازگاری سطح رشد نيروهای مولده با                  
مناسبات توليد سرمايه داری به درجه غير              

 .قابل تحملی رسيده است
نظام سرمايه داری از مدت ها پيش تمام پيش         
شرط های عينی ومادی الزم را برای گذار             

آنچه اين   .  به سوسياليسم آماده نموده است           
تحول را به تاخير انداخته است، نقش                           
بازدارنده طبقه سرمايه دار است که همانند             
تمام طبقات زائد تاريخ، با تمام قوا تالش می           
کند مانع اين تحول گردد وهمچنان با استثمار         

. کارگران به زندگی انگل وار خود ادامه دهد        
هرچند که اين مقاومت ارتجاعی، سرانجام             
درهم خواهد شکست و بورژوازی نيز                       
سرنوشتی جز تمام طبقات زائد تاريخ نخواهد       
داشت، با اين وجود، لطماتی که اين مقاومت          

فقط .  وتاخير به بار آورده، کم نبوده است               
مجسم کنيد اکنون درحالی که رشد نيروهای           
مولده انسانی و توليد انبوه و توده وار به                     
رغم تمام موانع سرمايه داری، به آن مرحله           
رسيده که می تواند پاسخگوی نيازهای مادی        
و معيشتی تمام بشريت باشد، به علت                           
حاکميت مناسبات سرمايه داری، صدها                   
ميليون تن از مردم جهان درچنگال فقر                      
وگرسنگی گرفتارند وهر سال ميليون ها                  
انسان در نتيجه فقر و گرسنگی ونبود ابتدائی         

ترين امکانات بهداشتی ودرمانی جان می                
مجسم کنيد در حالی که درنتيجه رشد          .  بازند

نيروهای مولد وکاربرد علم درتوليد،                          
بارآوری کار انسانی به آن درجه رسيده که             
اگر مناسبات سرمايه داری برافتاده بود،                  
انسان ها هم اکنون می توانستند با اختصاص         
ساعات بسيار محدودی از روز به توليد،                  
نيازهای خود را برطرف سازند، نيروهای            
توليدی را بسط دهند و با افزايش ساعات                   
فراغت، استعدادهای انسانی خود را تکامل            
دهند وشکوفا سازند، درنتيجه برجای ماندن          
مناسبات سرمايه داری، آن چه که از اين                   
ثمرات کار ونبوغ انسان های کارگرعايدشان      
شده است، تشديد استثمار، کارو زندگی يک           
نواخت، سرکوب استعدادها، بيکاری و فقر            

انبوهی از نمونه اين فاکتها که                .بوده است   
اکنون در برابر ما قرار دارند نيز به وضوح          
ضرورت برانداختن مانع سرمايه  داری                  
وگذار به يک جامعه کمونيستی را نشان می           

 . دهند
راه ديگری هم به جز انقالب اجتماعی که                 
تمام مناسبات اجتماعی موجود را از بيخ و              
بن دگرگون سازد، برای اين گذار ورهائی              
بشريت از شر تمام فجايع و ستمگری های               

عامل زنده     .  نظام سرمايه داری نيست               
ونيروی محرکه اين انقالب نيز طبقه                           
کارگری است که خود نظام سرمايه داری آن        
را پديد آورده و در بطن روند کار و توليد                  
جمعی با خصائلی کامال انسانی وانقالبی                  
پرورش يافته وبنا بر شرايط  وجودی زندگی         
اش، رسالت دگرگونی نظام سرمايه داری              
واستقرار نظمی کمونيستی را بر عهده گرفته       

 . است
اما طبقه کارگر برای اين که بتواند اساسا اين         
انقالب را آغاز و در يک روند به فرجام                    
برساند، ضروری است که مقدم بر هر چيز،         
بورژوازی را از اريکه قدرت به زير بکشد،        
قدرت سياسی را به دست آورد و به طبقه                   

اين يک پيش شرط حياتی        .  حاکم تبديل شود   
برای دگرگونی مناسبات توليدی سرمايه                  

بدون .  داری و استقرار نظام کمونيستی است       
اين کسب قدرت سياسی، يعنی بدون استقرار         
قدرت جمعی ومتشکل طبقه کارگر به عنوان        
طبقه حاکم، بدون اين که طبقه کارگر                           
مستقيما اعمال حاکميت کند، ديکتاتوری                  
طبقاتی خود را برقرار سازد و اراده سياسی          
خود را بر ستمگران واستثمارگران تحميل             
کند، هيچ بحث و صحبتی از سوسياليسم نمی         

تمام آنچه که بدون اين        .  تواند در ميان باشد     
پيش شرط، به عنوان سوسياليسم جا زده می           
شود ونمونه های آن در دنيای امروز فراوان         
است، چيزی جز يک مشت جعليات و                         

. خرافات بورژوائی وخرده بورژوائی  نيست     
هيچ فرد، گروه، حزب و طبقه ای نمی تواند           
به نام خود و يا به نيابت از طرف طبقه                        

. کارگر جامعه سوسياليستی بنا کند                               
سوسياليسم امر طبقه کارگر است و طبقه                  

کارگر زمانی می تواند دست به تجديد                       
سازماندهی سوسياليستی جامعه بزند که                 
بورژوازی را از قدرت به زير بکشد و                     

 . قدرت سياسی را خود به دست گيرد
اما هيچ طبقه ای نمی تواند قدرت سياسی را          
بدون داشتن ابزار اعمال قدرت، در دست              

ابزار اعمال قدرت طبقه حاکم،       .  داشته باشد 
ولی دولت يک نهاد طبقاتی              .  دولت است   

مختص جامعه طبقاتی است که بر پايه                       
مناسبات مالکيت خصوصی و برای                           
پاسداری از منافع طبقات حاکم ستمگر                      

طبقه کارگر اما   .  واستثمار گر پديد آمده است    
ميخواهد جامعه طبقاتی را با تمام نهادها و              

پس .  ارگانهای آن، از جمله دولت نابود کند          
تکليف چيست و اين دستگاهی که به عنوان            
ابزار اعمال قدرت وحاکميت طبقه کارگر             
وجود خواهد داشت، توجيه اش در کجا                     

قرار   -است؟  پاسخ ما اين است که اوال                   
نبوده و نيست که طبقه کارگر با انقالب                     
اجتماعی خود يک شبه تمام مناسبات و                     
نهادهای جامعه بورژوائی را برچيند وبه               

. جای آنها جامعه کمونيستی را قرار دهد                 
سوسياليسم طبقه کارگر مبرا از چنين                        

زمان می برد تا تمام         .  خيالبافی هائی است    
 . مناسبات سرمايه داری جاروب شوند

از همان لحظه  ای که طبقه کارگر                   -ثانيا
قدرت را به دست می آورد، دولت ديگر                   
نمی تواند دولت به معنای مرسوم واخص               
کلمه باشد، بلکه دستگاهی زوال يابنده است          

اين بدان معناست   .  که تدريجا ناپديد می شود     
که گرچه طبقه کارگر نمی تواند، دولت را             
ملغا اعالم کند، اما می تواند دستگاهی به نام         
دولت را ايجاد کند، که وجود آن فی نفسه                  

 .نفی دولت است
بنياد هر دولتی تاکنون بر بوروکراسی                     
ممتاز و مافوق مردم  و نيروی  مسلح حرفه           

اما .  ای جدا از مردم قرار داشته است                     
دستگاهی که طبقه کارگر هنوز در اين                     
مرحله به آن نياز دارد، نه بر بوروکراسی              
ممتاز ومافوق مردم مبتی است و نه بر                      

بلکه توده  های      .  نيروی مسلح جدا از مردم      
کارگر و زحمتکش، بدون نياز به                                  
بوروکراسی، مستقيما امور روزمره خود را       
از طريق ارگان ها ونهادهای توده ای                        
مختص خود، رتق و فتق می کنند و در                      
همان حال، خود به عنوان يک نيروی مسلح         

لذا ديگر نيازی به يک             .  عمل می نمايند      
نيروی مسلح حرفه ای جدا از مردم نيز                     

يک چنين دولتی که نمونه آن، دولت         .  نيست
شورائی است، توأم باپيشرفت جامعه                         
کمونيستی وظائف سياسی خود را تدريجا از        
دست می دهد، زوال مييابد و همراه با محو            

 . طبقات به کلی ناپديد ميشود
از آن چه که گفته شد، روشن است که طبقه             
کارگر نمی تواند دولتی از نوع دولت های             
بورژوائی داشته باشد، بلکه بايد اين دولت             
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اين نابرابری هنگامی از ميان خواهد            .  دهد پاسخ به سئواالت
رفت که نيروهای مولده به آن درجه ازرشد            
وتوسعه برسند که آنقدر محصول توليد شود           
تا هرکس بتواند به حسب استعدادش کارکند            
وبه حسب نيازش دريافت نمايد، به تقسيم                  
اسارت آور کار به کلی پايان داده شده باشد،            
تضاد  کارفکری و يدی، شهر و روستا از                
ميان رفته باشد، محدودنگری بورژوائی و             
خرده بورژوائی ار افق ديد اعضای  جامعه            
به کلی رخت بربسته باشد و خصلت دافعه               
کار که ميراثی از گذشته وجامعه طبقاتی                  
است چنان از بين رفته باشد که هر عضو                  
جامعه، کار را نخستين نياز زندگی خود بداند     
وبدون هرگونه منع و اجبار، توقع و پاداش،           

 .خود را  موظف به کار بداند
در اينجاست که حقوق بورژوائی در کل از             
ميان رفته است، مناسبات توليد بورژوائی              
درتمام عرصه ها ناپديد شده است و طبقات             
چنان محو شده اند که حاال به طور واقعی                  
می توان از يک جامعه کمونيستی بدون                     
طبقات، متشکل از انسان های کامال آزاد                  

 . وبرابر سخن به ميان آورد
دگرگونی هائی که انقالب اجتماعی به نفع               
بشريت پديد خواهد آورد، آنچنان بزرگ وپر         

. دامنه اند که نمی توان همه آنها را برشمرد            
يکی از وظائف اين انقالب، تغيير دگرگون            
کننده ای خواهد بود که در شرايط زندگی                  

. وموقعيت اجتماعی زنان پديد خواهد آورد            
اين دگرگونی صرفا در اين نيست که برای             
هميشه به ستم جنسی پايان داده خواهد شد، به        
ستم طبقاتی که زنان کارگر عالوه بر ستم                
جنسی با آن روبرو هستند پايان داده خواهد             
شد، مناسبات خانوادگی را که اکنون                            
مناسباتی انقيادآور برای زنان اند، درهم                   
خواهد شکست، بلکه از آنجائی که همه                      
اعضای جامعه از زن ومرد موظف به کارند        
و کار خانگی نيز اجتماعی شده است، زنان            
را برای هميشه از قيد و بند چارديواری خانه     
رها خواهد ساخت وبه سطح تمام اعضای               
آزاد، آگاه  و برابر جامعه کمونيستی ارتقاء             

 .خواهد داد
در همين جا به اين نکته نيز بايد اشاره کرد،            
از آنجائی که انقالب اجتماعی وظيفه اش                  
محدود به دگرگونی در مناسبات سياسی                   
واقتصادی نيست، بلکه می بايد کل مناسبات          
اجتماعی را دگرگون سازد، از اين رو اين              
انقالب، هم زمان، يک انقالب فرهنگی برای        
برانداختن تمام رسوبات افکار وعقايد کهنه،         
رسوم و سنت های بازمانده از جامعه طبقاتی        
وايجاد يک فرهنگ نوين منطبق با انسان                 

طراز نوين جامعه کمونيستی نيز خواهد                    
بدون يک چنين انقالب فرهنگی، انقالب      .  بود

 .اجتماعی با موانع جدی روبرو خواهد شد
اينهاست مختصات کلی جامعه ای که ما                   

برای تحقق آن مبارزه می کنيم و نقشی که                
انقالب اجتماعی کارگری در استقرار اين               

 .جامعه برعهده دارد
 

 

ای نوين، جايگزين شيوه های سازماندهی               
. کار و مديريت اقتصاد سرمايه داری گردد           

توده مردمی که همه موظف به کار شده اند،            
از طريق سازماندهی توليد وتوزيع بر طبق           
يک برنامه مشترک، کنترل وسائل توليد                  
وتوزيع و نيز خود توليد را آگاهانه در دست           

پولی   -بگيرند وبا اين اقدام، مناسبات کاالئی        
نمی توان از دگرگونی در          .  را ملغا سازند    

مناسبات توليد سخن به ميان آورد، مگر با                
پولی، رابطه ارزشی      -الغاء مناسبات کاالئی   

اما همين که بتوان توليد وتوزيع را           .  وبازار
از طريق برنامه ای که با ابتکار عمل توده               
مردمی که همه به کارکن تبديل شده اند،                     
تنظيم شده است، سازماندهی کرد وجامعه               
مطابق اين برنامه مشخص سازد که چه                     
ميزان محصول بايد مثال در يک سال آينده              
توليد شود وچه مقدار کار اجتماعی                               
درمحصول نهفته است، اين خود به اين معنا          
است که ديگر نيازی به مداخله ارزش و                    
محاسبه غير مستقيم مقدار کار اجتماعی                   

چرا که کار         .  نهفته در محصول نيست            
اجتماعی تجسم يافته در محصول، کاری                 

در اينجا      .  مستقيما اجتماعی شده است               
ديگرمحصوالت به کاال تبديل نمی شوند وبا          

پولی، يکی از      -از ميان رفتن رابطه کاالئی      
منابع عمده از خود بيگانگی انسان در روند            
توليد و بيگانگی نسبت به محصول از ميان             
می رود و محصولی که تاکنون برانسان                   
حکومت می کرد، اکنون تحت سلطه توليد               
کنندگان آگاه وآزاد جامعه سوسياليستی قرار          

 .می گيرد
گر چه تا اين مرحله هنوز جامعه کمونيستی           
به کمال تکامل نيافته و در فاز پائينی خود                 
هنوز عالئمی از گذشته ای را که از درون              
آن زاده شده با خود حمل می کند، اما تا                        

و نه کليت       (  همين جا، توليد بورژوائی              
برافتاده، کارمزدبگيری  )  مناسبات بورژوائی 

ملغا شده، استثمار از ميان رفته و همه                         
 .اعضای جامعه موظف به کار شده اند

با اين همه، به رغم اين که اکنون ديگر                        
پولی برافتاده، همه موظف       -مناسبات کاالئی 

به کارند، کارمزدی نيز ملغا شده وديگر                   
کسی نمی تواند فرد ديگری را استثمار کند،           
اما هنوز نابرابری به کلی از ميان نرفته                    

تجلی اين نابرابری را نيز می توان در         .  است
اين واقعيت ديد که جامعه دراين مرحله،                   
درازای کارمساوی، محصول مساوی به                 
اعضای خود می دهد واين در واقع به اين                 
معناست که به افراد نا متساوی محصول                   
متساوی می دهد، اين نابرابری که در                         
عرصه توزيع وجود دارد، نشان از اين                     
واقعيت است که حقوق بورژوائی هنوز در            
محدوده ای باقی است و مناسبات توليد                        

مارکس .  سرمايه داری به کلی برنيافتاده اند         
اجتماعی   -در نقد برنامه گوتا دالئل اقتصادی      

بقای اين نابرابری وناگزيری آن را در                        
نخستين فار جامعه کمونيستی توضيح می               

را که ابزار سياسی اسارت کارگران است،            
تماما درهم شکند ودولت مختص وظائف                 
خود، دولت شورائی راکه دولتی درحال                   

بدون درهم شکستن      .  زوال است ايجاد کند       
دستگاه دولت بورژوائی وايجاد دولت زوال          

يابنده کارگری، طبقه کارگر نه می تواند                    
خود را به درجه يک طبقه حاکم ارتقاء دهد             
ونه می تواند به وظائف سوسياليستی                           

 .خودعمل نمايد
تازه پس از اين که طبقه کارگر، بورژوازی          

را در جريان يک انقالب از قدرت به زير                
می کشد، دستگاه دولتی بورژوازی را درهم         
می شکند وقدرت شورائی را مستقر می                    
سازد، در موقعيتی قرار گرفته است که می            
تواند به وظيفه اصلی خود که همانا يک                     
انقالب اقتصادی برای دگرگونی تمام                         
مناسبات توليد سرمايه داری واستقرار يک            

 .جامعه کمونيتسی است، عمل نمايد
نخستين وظيفه قدرت کارگری  که از همان           

فردای استقرار حکومت کارگری عملی است      
و باچند فرمان و مصوبه نيز عملی می شود،          
اين است که ابزار و وسايل توليد و توزيع را           
از چنگ سرمايه داران و مالکين درآورد و            

اما اين اقدام   . آنها را به تملک جامعه در آورد 
هنوز يک خلع يد حقوقی است و فی نفسه نه             
به معنای دگرگونی اساسی ترين مناسبات               
موجود والغای کارمزدی است  ونه الغای                

چرا که مالکيت برخالف    .  مالکيت خصوصی 
درک های رايج رفرميستی، نه يک شئ                     
است و نه يک سند حقوقی که بتوان با انتقال            

بلکه يک رابطه          .  آن، فيصله اش داد               
يک رابطه ساده اقتصادی هم     .  اقتصادی است 

 ای چنان پيچيده است که        بلکه رابطه  .  نيست
کليت مناسبات را در هر شيوه توليدی معين            

از همين روست که مارکس      .  در بر می گيرد   
می “  نقد اخالقی واخالق انتقادی   ”دراثر خود   

مالکيت خصوصی يک رابطه               ”:  نويسد
ساده، يا حتا يک مفهوم تجريدی، يک اصل            
نيست، بلکه در برگيرنده کليت مناسبات توليد  

و با همين درک است که         “  .بورژوائی است 
در مانيفست حزب کمونيست، تئوری                         

: کمونيست ها رادر يک جمله خالصه کرد             
وجمع بندی اش     “  الغاء مالکيت خصوصی    ”

را درکاپيتال نيز با به صدا درآوردن  ناقوس          
 .مرگ مالکيت خصوصی به پايان رساند

پس واضح است که يک سلب مالکيت حقوقی  
از سرمايه داران، حتا تحت حاکميت طبقه               
کارگر، نه به معنای الغای مالکيت                                 

 .خصوصی است ونه الغای کارمزدی
برای اين که خلع يد از سرمايه داران                            
ومالکين به يک خلع يد واقعی و سوسياليستی        
تبديل شود، بايد به دگرگونی در مناسبات                  

مديريت جمعی ومشترک         .  توليد بيانجامد    
کارگری وسازماندهی واداره اقتصاد به شيوه      
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 پاسخ به سئواالت
 

جز اين نيز نمی توانست باشد، چرا که سطح          
پيشرفت توليد و نيروهای مولد، امکان نفی             
طبقات و استثمار ر انمی داد وآن طبقه ای                
که وظيفه تاريخی رشد وتوسعه نيروهای                
مولد وتحوالت اجتماعی را برعهده می                     
گرفت، خود پاسدار مالکيت خصوصی و                
شگل ديگری از استثمار انسان توسط انسان           

 .بود
تنها با استقرار شيوه توليد سرمايه داری                    
وپيدايش طبقه کارگر بر پهنه تاريخ است که           
امکان برانداختن ستم واستثمار با نفی نظام             

از همين روست   .  سرمايه داری فراهم می آيد    
که از همان مراحل نخستين پيدايش سرمايه            
داری، ايده های سوسياليستی طرح واشاعه           

در اين نظريات که خود انعکاسی          .  می يابند 
از مبارزات طبقه کارگر نوپا ومطالبات آن            
بودند، مسئله الغای مالکيت خصوصی،                   
برافتادن جامعه طبقاتی وبرقراری جامعه ای       

اما اين ايده ها در      .  سوسياليستی مطرح شدند  
آن ايام خام وتخيلی بودند وهنوز رشد                          
وتوسعه نظام سرمايه داری ومبارزه طبقاتی         
پرولتاريا، به آن مرحله نرسيده بود که                        
ناگزيری سوسياليسم از سير تحول، تضادها         
وقانونمندی های حرکت درونی خود اين                  

 .شيوه توليد، نتيجه گيری شود
فقط درمرحله معينی از تکامل نظام سرمايه           
داری وتوسعه مبارزه طبقاتی پرولتارياست،       
که ضرورت و قانونمندی اين تحول،                          
برمبنای حرکت درونی شيوه توليد سرمايه             
داری، کشف می شود وتئوری سوسياليسم به        

 .يک تئوری علمی تبديل می گردد
برطبق تئوری سوسياليسم علمی، تازمانی که       
رشد نيروهای توليدی به مرحله ای نرسيده             
بود که ستيزش بامناسبات توليدی موجود، به        
ستيزی با خود مالکيت خصوصی تبديل شود        
و راه حل آن را نيز خود اين ستيز، مالکيت              
اشتراکی بروسائل توليد وتوزيع ديکته کند،           
نه الغای مالکيت خصوصی امکان پذير بود           

 .ونه برافتادن طبقات واستثمار
اين، شيوه توليد سرمايه دای  بود که به اين               
تضاد شکل داد و راه حل آن  را نيز نشان                   

 .داد
شيوه توليد سرمايه داری با متمرکز ساختن            
وسايل توليد، آنها را به وسائل توليد اجتماعی        

در همان حال، کار را نيز به               .  تبديل نمود  
اين .  عنوان کار اجتماعی سازماندهی نمود         

اجتماعی شدن وسائل توليد، توليد وکار، به             
اين معناست که توليد خصلت خصوصی اش         
را از دست داده و به روندی اجتماعی تبديل            

اين خود بالقوه الغاء مالکيت               .  شده است   
توليد ”به قول مارکس            .  خصوصی است   

سرمايه داری، با اين دوکار، مالکيت                          
خصوصی وکار خصوصی را ملغا می                     

 
سئوال شده است که با توجه به درک و            -س

 متفاوتی که از سوسياليسم                    هایبرداشت
وجود دارد وحتا جرياناتی که خود را مدافع           
سوسياليسم علمی می دانند، برداشت های            
مختلفی از سوسياليسم ارائه می دهند،                     
جامعه سوسياليستی از ديدگاه سازمان                    

چيست وتعريف ومختصات     )  اقليت(فدائيان   
 آن کدامند؟

 
سازمان ما برای استقرار يک جامعه                  -ج

ازديدگاه سازمان  .  کمونيستی مبارزه می کند     
ما، جامعه کمونيستی، جامعه ای است                        
متشکل از انسان های آزاد و برابر که در آن           
مالکيت خصوصی بر وسائل توليد وتوزيع            
ملغا شده و مالکيت اجتماعی و مشترک بر              

کار .  وسائل توليد وتوزيع بر قرار است                 
مزدی وجود ندارد وهرگونه استثمار وستم به       

 .همراه طبقات برافتاده اند
در چنين جامعه ای که همه سرمنشاء های از         
خود بيگانگی انسان برافتاده وبه تقسيم                       
اسارت آور کار نيز پايان داده شده است،                  
تمام زمينه ها و امکانات فراهم است تا هر               
فرد عضو جامعه بتواند استعدادهای انسانی           

 .خود را به کمال شکوفا سازد
ازديدگاه سازمان ما، استقرار يک نظام                     
کمونيستی در سراسر جهان، يک ضرورت          

اين ضرورت برخاسته از           .  تاريخی است   
قانونمندی های تکامل تاريخ و قوانين تحول           
درونی  نظام سرمايه داری است که کارل                

از اين  .  مارکس موفق به کشف آنها شده است      
رو، همان ضرورت و قانونمندی هائی که               
در جريان تاريخ بشريت، پيدايش و زوال                 

اجتماعی را اجتناب         -نظام های اقتصادی        
ناپذير ساخته اند، بر نابودی نظام سرمايه                
داری واستقرار يک نظم کمونيستی نيز حاکم        

 .اند
خود اين واقعيت که تنها با پيدايش نظام                       
سرمايه داری است که سوسياليسم وکمونيسم        
به يک مسئله روز تبديل می شوند، به قدر                
کافی گويا است ونشان می دهد که تا چه حد             
اين ضرورت در اذهان انسان های زنده، باز        

 .تاب يافته است
قرن های متمادی است که با پيدايش مالکيت           
خصوصی و همراه با آن، تقسيم جامعه به                 
طبقات، استثمار وستم وجود داشته و طبقات          
تحت ستم واستثمار، عليه طبقات حاکم                       

اما تا زمان پيدايش     .  ستمگر مبارزه کرده اند    
جامعه سرمايه داری، همواره اين مبارزات،        
در نهايت خود به استقرار نظامی انجاميده               
است که شکل ديگری از ستم واستثمار را                

. جايگزين ستم واستثمار پيشين کرده است              


