
!  کارگران جهان متحد شويد  

 براى

 يک دنياى بهتر
 نشريه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى  

 چهارشنبه ها منتشر ميشود

٢٠١ 
  e.mail: siavash_d@yahoo.com  ١٣٩٠ ارديبهشت ١۴ - ٢٠١١ مه ۴

!آزادى، برابرى، حکومت کارگرى  

Weekly publication of Worker - communism Unity Party 

سياوش دانشور: سردبير  

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  
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 سياوش دانشور

 

 :جدال خامنه اى و احمدى نژاد
 يک گام به پس براى تهاجمى به پيش 

 

در رودروئى اخير دولت احمدى نژاد و خامنه اى                           
موقعيت عميقا بحرانى جمهورى اسالمى بار دیگر بطور         

نه تالشهاى خامنه اى براى          .  عریان خود را نشان داد         
کنترل دهن دریدگى باندهاى حکومتى جلوى مردم پاسخ            
داد و نه دولتيها و نه طرفداران دو آتشه خامنه اى                             

همه دیدند که چه سطحى از                 .  گوششان بدهکار بود      
. لمپنيسم اسالمى در باالترین سطوح حکومت رژه رفت           

کسانى که با شکنجه گران و قاتلين و خودى ترین خودیها           
 بيش از پيش تکليف مخالفين دربارى       ،این رفتار را دارند   

 تا چه    ،و متوهمينى که با قانون اساسى مشاعره ميکنند             
رسد به اکثریت عظيم مردم مخالف حکومت را روشن                

 و هنوز    ،آنچه این هفته آمد و رفت ميتوانست          .  کرده اند 
 به یک جدال درونى سهمگين و آغاز یک                          ،ميتواند

پروسه فروپاشى و اضمحالل جمهورى اسالمى منجر               
 . شود

 

مضمون این جدال برسر چيست و چشم انداز آن کدام                    
است؟ آتش بس و بند و بست کنونى مقدمه چيست و سير              

 محتمل اوضاع به کدام سو سير ميکند؟ 
 

دعواهاى اخير خامنه اى و احمدى نژاد برخالف برخى             
این جدالى    .  نبود"  جنگ زرگرى   "تحليلهاى سطحى        

ما .  واقعى و ناتمام است که باید به صورتى تمام شود                   
اجراى بدون تنازل    "سال گذشته و با شکست استراتژى           

 تاکيد  ،جنبش سبز تحت زعامت خامنه اى      "  قانون اساسى 
کردیم که با حذف اصالح طلبان حکومتى مرکز ثقل                      
جدالهاى درون حکومتى برسر بقاى نظام بدرون اردوى           

مسئله بسادگى اینست که آن سوال          .  راست منتقل ميشود   
 ،واقعى که مبناى جنگ جناح هاست     

 اطالعيه حزب 
  در باره کشته شدن بن الدن

 قتل بن الدن
 جنگ تروريست ها و استراتژی آمريکا

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                       

٢صفحه   

 قطعنامه مشترک 
 تشکالت کارگرى به مناسبت روز جهانی کارگر

 

کم              ،کارگران فرش دليجان    ،در صفحات ديگر   دسى مشاوره ی ن ه ران م ران     ، کارگ ارگ  ک
 . و ستون آخر، کارگران موج آسا، کارگران کامپيوترى فارسى وب،بهدارو درمان

 :قطعنامه اول ماه مه
 شوراهاى کارگران عسلويه 

 پايان دادن به تروريسم کار ماست
 درباره حمالت تروريستى عليه آمريکا

 ۶گفتگو با منصور حکمت                                                          صفحه 

 يادداشت سردبير،

 

شش کارکر در 
 !آتش سوختند

 

 ١٢صفحه سينا عيوضيان                 

 

 !طبقه کارگر گروه فشار نيست
 ٨صفحه کامران پايدار                                                                         

 

 ٢٠١١اول مه 
 

 گزارشهائى از ايران و خارج



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

.  سرجایش است    ،یعنى بقاى نظام    
مبانى بحران حکومت از اصالح         
طلبان حکومتى شروع نشده تا با           

همه دیدند   .  حذف آنان رفع شود        
حکومتى که قرار بود با حذف                 

شود مثل  "  یکدست"اصالح طلبان   
هر باندى دیگرى    .  جگر زليخا شد   
فتنه و جاسوس و          "را متهم به          
و انواع اتهاماتى       "  عامل آمریکا   

کرد که پاسخ اش در این نظام                   
 . مرگ و نابودى است

 

 دور جديد جنگ بقا

 یک     ،این جنگى زرگرى نبود            
دورخيز براى گرفتن سنگرهاى           

نهادها و  .  مهم درون حکومتى بود    
اهرمهائى که براى فرجام این                 

این جنگى    .  جدال ضرورى اند       
واقعى بود که تا آستانه بنى                         
صدریزه کردن احمدى نژاد پيش          
رفت و تهدیدات خونين از جانب           
باندهاى حکومتى در مرحله اجرا        

این جدال تالشى پيشا                    .  بود
انتخاباتى به معنى اخص کلمه نبود      
اما نتيجه آن بر سرنوشت نمایش           
هاى انتخاباتى شوراها و ریاست          

. جمهورى تاثير ميگذاشت                       
برخالف تحليلهاى توده ایستى این       

" جنگ بين سپاه و آخوندها     "ادامه  
بار دیگر روشن شد که                .  نبود

باندهاى حکومتى در درون                      
دستگاه مذهب و آخوند تا                             
سرویسهاى امنيتى دولتى و                      
خصوصى و سپاه و اوباش نيروى       
خود را دارند و همه اینها در                     

. همين یک هفته روى صحنه آمد          
همينطور مسئله برسر قانون و               
اجراى آن و رعایت ضوابط                     

جمهورى اسالمى از              .  نيست
شخص خامنه اى تا دولت و انواع         
نهادهاى حکومتى و اطالعات و           
سپاه و همه چيزش به کسى                        

این رویدادها در      .  جوابگو نيست  
پایه اى ترین سطح جنگ بر سر            
بقاى حکومت در یک چهارچوب        

در .  جدید داخلى و منطقه اى بود         
متن اوضاع ملتهب منطقه و تشدید       

 ،بحران مزمن حکومت اسالمى           
هر کشمکش و تضاد منافع                         

 

 :جدال خامنه اى و احمدى نژاد
 ...يک گام به پس براى تهاجمى به پيش 

باندهاى حکومتى ميتواند به             
 . بحرانى خرد کننده تبدیل شود

 

اقدامات احمدى نژاد و باندش          
تنها تقابل با رقباى موسوم به            
اصولگرا نبود بلکه بطور                  
عریان خامنه اى را بمصاف            

متقابال خامنه اى که بار       .  طلبيد
دیگر دید احمدى نژاد به                       

 ناچار شد             ،ریشش ميخندد      
بطور علنى و راسا درگير شود      
و از منافع و اختياراتش دفاع            

طرفين بنا به                          .  کند
محدودیتهایشان و بند و                         
بستهائى که کردند فعال مسئله          

ظاهرا احمدى   .  را جمع کردند    
نژاد سر پستش برگشت و با               

اما .  خامنه اى تجدید بيعت کرد      
عليرغم نمایش تملق متقابل               
جناح ها این سازش پایدار                  

مستقل از این سازش          .  نيست
 خامنه اى و اردوى              ،شکننده

راست با هيوالئى که خود                   
ساختند حاال در قامتى مواجهه        

. شدند که سهم بيشترى ميخواهد    
با علم به این واقعيت بسرعت           
تهاجم به اطرافيان و متحدین            

حال .  احمدى نژاد شروع شد         
احمدى نژاد دو راه بيشتر                    

 قبول کند که تمام         ،اول:  ندارد
شده است و به همان تير                        
خالص زن و وردست سابق             

 بایستد و تهاجم     ،دوم.  تنزل کند 
اینراه البته ریسک     .  متقابل کند  

احمدى نژاد باید      .  زیادى دارد  
طورى تهاجم کند که پيروزیش      
مسجل باشد چون در غير                    
اینصورت دیگر واقعا کارش          

 . تمام است

 

آیا تسليم احمدى نژاد به خامنه          
اى بيانگر اینست که در مرحله       
کنونى نيرو و امکان چنين                  
کارى را نداشته و تنها زمين را    
داده است و زمان را گرفته                 
است؟ این ميتواند یک فرضيه        
واقعى باشد تنها ایرادش اینست      
که چنين فرصتى به روى او             

٢٠١شماره   
خامنه اى و                    .  باز نيست         

شيپورکشانش در مجلس و حکومت        
براى اینکه چنين فرصتى را به                  

 ناچارند بسرعت   ،احمدى نژاد ندهند  
باند احمدى نژاد را بعناوین مختلف         
هرس و نهایتا خودش را مسئول                 

. همه شکستهاى حکومت قلمداد کنند     
یعنى همان کارى که احمدى نژاد              

براى دو    .  قادر به انجام آن نشد              
طرف سازش کنونى یک گام به پس        

 . براى تهاجم جدیدى به پيش است

 

 اسامى رمز 

جدال ایندور باندهاى حکومتى مانند       
هميشه با مشتى تبليغات و کلمات               

برخى .  قصار و توخالى همراه بود        
قبول کرده اند که واقعا باند احمدى           

ناسيوناليست و ضد    "مشائى    –نژاد  
! است"  آخوند و طرفدار آزادى زن      

تعجب نکنيد اگر چنين موجودات              
متحجرى یک شبه جاى ولتر و                   

ناگهان .  روسو را براى اینان بگيرند    
یادشان افتاد که مردم از آخوند و                
اسالم بيزارند و همزمان این تصویر    
را ميدادند که گویا احمدى نژاد و                
مشائى ایران پرست عليه آخوندها            

اگر روزى عبارت      !  قيام کرده اند     
براى دو جناح عامل     "  جامعه مدنى "

مکتب "پيشرفت و فساد بود امروز          
تقابل با آخوند و حجاب       "و  "  ایرانى
. چنين نقشى را ایفا ميکند       "  اجبارى

اینها اسامى رمز اند با تاریخ                         
اکبر .  همين.  مصرف دوره اى         

گنجى دعوت به این کرد که اصالح         
طلبان اگر دخالت نکنند اصولگراها       

آنهائى که    .  به جان هم مى افتند              
" نفى جمهوریت"خامنه اى را عامل  

نظام ميدانند تلویحا دلشان پيش                    
احمدى نژاد بود و تذکر نقض قانون        

. اساسى توسط خامنه اى ميدادند               
برخى از بغض خامنه اى با تکرار           
تبليغات باند احمدى نژاد شرمگينانه       
مدافع او بودند و توصيه ميکردند              

احمدى "  خلق شان  "در جبهه جدید       

 .  نژاد و جناح اش را قاچاق کنند
 

 مردم و جدالهاى باالئى ها

برخالف تبئين هاى ژورناليستى         
که عمدتا پایه اش روى شایعه و             

 مردم    ،مانورهاى تبليغاتى است       
بسيار پخته تر به این رویدادها               

در این ميان کسى    .  برخورد کردند 
براى دو شخصيت منفور کليدى           

زنان در چهره     .  نظام غش نکرد    
احمدى نژاد قاتل و اوباش ضد               
زن این را ندیدند که گویا مخالف          
حجاب و یا سختگيرى کمتر در             

جوانان در چهره  . مورد حجاب اند 
این مداحان و حزب اللهى هاى              

تقابل با    "قمه کش امام زمانى               
. کشف نکردند   "  آخوند و اسالم      

نسل جدید در ایران روشن تر و             
پخته تر از آنست که با این                          

کارگرانى .  تبليغات پوچ قانع شود     
که توسط این و آن جریان دست             

" طرفدار احمدى نژاد   "راستى به    
منتسب ميشوند بيشترین                             
اعتصابات و اعتراضات را                    
یکسال گذشته صورت دادند و               
عليه حکومت اسالمى سرمایه              
داران به ریاست خامنه اى و                   

 کسى  ،نه.  احمدى نژاد فریاد زدند    
آنچه .  دچار این اوهام نميشود            

مردم دیدند و اتفاقا حکومتى ها              
ندیدند عالقه شدید مردم به این                

مردم به جان هم        .  بزن بزن بود    
افتادن وسيع باندهاى حکومتى و          
افتضاحى که بار آوردند را به فال        
نيک ميگيرند و تصميم شان را              
براى خالصى از جمهورى                     

مردم .  اسالمى قاطع تر ميکنند          
تفرقه حکومت اسالمى را بر                  

حتى اگر   .  اتحادش ترجيح ميدهند    
جدال جناح ها به فاز تروریستى و    

 مردم در ابتدا     ،حذف متقابل برود   
دخالت نخواهند کرد بلکه مترصد       
فرصت مناسب ميشوند که کل این       

 . *الشه فرتوت را جارو کنند

برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست يک دنياى بهتر 
!دوستانتان برسانيد  

مانيفست امروز طبقه کارگر عليه يک دنياى بهتر 
! سرمايه دارى است  

برنامه حکومت کارگرى براى يک دنياى بهتر 
! آزادى جامعه است  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

باراک اوباما رئيس جمهور                      
یک تيم      "آمریکا اعالم کرد                  

کوچک عملياتی آمریکا روز                  
یکشنبه به محل اختفای اسامه بن           
الدن در شهر ابيت آباد پاکستان              
حمله کرد و موفق به کشتن او و              

با اعالم این   ".  گرفتن جنازه او شد    
خبر موج وسيعى از تبليغات                    

. جنگى دوره جرج بوش آغاز شد        
 ، دولتها     ،بار دیگر رسانه ها                

مفسرین و کارشناسان بخط شدند          
اجراى "و کشته شدن بن الدن را           

براى !  اعالم کردند      "  عدالت
قربانيان تروریسم اشک تمساح             
ریختند و بر تداوم سياست                          

" جنگ عليه ترور          "بوشيستى      
 .    دميدند

 

تردیدى نيست که جهان بدون بن           
الدن ها و طالبان ها و خامنه اى              
ها و بدون کسانى که هيوالى                    
اسالم سياسى را در مقابل کارگر          
و چپگرائى در خاورميانه بجان            

 جاى ایمن ترى            ،مردم انداختند   
بن الدن از طراحان اصلى        .  است

 سپتامبر و بسيارى از         ١١جنایت   
عملياتهاى تروریستى دیگر بوده          

کشته شدن بن الدن بعنوان         .  است

 

 اطالعيه حزب 
 در باره کشته شدن بن الدن

یک چهره منفور و یک عنصر       
کليدى شاخه اى از جنبش                    
تروریستى اسالم سياسى براى       
اردوى تروریسم دولتى                       
پيروزى بزرگى محسوب                  

نفس اینکه از بوش و          .  ميشود
اسالف جهانى او تا اوباما و               
سران دولتهاى اروپا در واقعه        
کشته شدن بن الدن خود را در         

 بيانگر     ،یک صف یافته اند            
منافع پایه اى تروریسم دولتى و  
ميليتاریسم مستقل از تغييرات         

. در دولتها و کابينه ها است               
کشته شدن بن الدن در کوتاه              
مدت جنگ ارتجاعى                             

اما .  تروریستها را تشدید ميکند    
کشته شدن بن الدن نه به معنى         
پایان جنگ تروریستهاست و نه    
در مبانى مادى جنگ و تخاصم      
تروریستى دنياى امروز                     

. تغييرى جدى ایجاد خواهد کرد    
قربانيان دور جدید جنگ                     
تروریستى در چهارگوشه                 
جهان مردم بيدفاعى هستند که         
منافع شان توسط هيچکدام از           
طرفين درگير نمایندگى                       

 .     نميشود
 

٢٠١شماره   
دولت آمریکا با کشتن بن الدن و                 
انتقال جنازه او به آمریکا دوره اى            
به بهره بردارى سياسى و تالش                 
براى پوشاندن معضالت پایدارتر            
سياسى و اقتصادى اش مشغول                  

اما در وراى این جست        .  خواهد شد 
و خيزهاى تبليغاتى و دميدن در                  
ناسيوناليسم آمریکائى بسيار روشن       
است که هدف اساسى بميدان آوردن        
بيش از پيش ميليتاریسم بعنوان یک         
رکن ایدئولوژى رسمى هيئت حاکمه      
آمریکا و سنگ بناى تعریف هویت          

. آن بعنوان یک قدرت جهانى است          
و باالخره کشته شدن یک تروریست      
و آدمکش حرفه اى توسط                               

" اجراى عدالت "تروریستهاى مقابل   
نيست بلکه یک نقطه عطف در                   

این تبليغات   .  جدال تروریستى است    
تنها این حقيقت را اثبات ميکند که              

در "  عدالت و اجراى آن                       "
چهارچوب ایدئولوژى بورژوائى تا       
چه حد مسخره و با منافع انسانهاى            

از موضع     .  کنکرت بيگانه است        
قربانيان تروریسم اجراى عدالت              
بدون از ميدان بدر کردن تروریسم          

 چه اسالمى و چه غير           ،بين المللى  
 حرفى پوچ و تبليغاتى                  ،اسالمى

 .سطحى است

 

از نظر حزب اتحاد کمونيسم                        
 منافع مردمى که از                      ،کارگرى

تروریسم بيزارند از منافع دولتهاى         
ميليتاریست و جریانات تروریستى         

از نظر ما      .  اسالم سياسى جداست     

دولتهاى تروریست و ميليتاریست      
و جنبش تروریستى اسالمى                    

طرفين .  سياسى مشروعيت ندارند   
این تروریسم بين المللى از                       
مشقات مردم بعنوان ابزارى                   
ایدئولوژیک در جنگ قدرت                  

نيروهاى مخوف   .  استفاده ميکنند  
اسالم سياسى را خود دولتهاى               

 و  ، مسلح کردند   ،غربى پروراندند 
به زندگى مردم منطقه از جمله              

اتفاقا برخالف  .  ایران حاکم کردند   
اظهارات پرو اسالمى رسانه هاى      
غربى بن الدن یک سمبل جنبش           

 . اسالم سياسى بود

 

راه مقابله با تروریسم دولتى                    
شکست دورنماى ميليتاریستى              

راه مقابله  .  آمریکا در جهان است     
با تروریسم اسالمى حل مسأله               
فلسطين، سرنگونى انقالبى                     

 عدم  ،جمهورى اسالمى در ایران     
حمایت دولتهاى غربى از حرکات      
و دولتهاى اسالمى، و تقویت                   
جنبشهاى سکوالر در این                          

بدون حمایت       .  کشورها است      
دولتهاى غربى تروریسم اسالمى       
در کشورهاى منطقه از                              
سکوالریسم و سوسياليسم شکست      

 . ميخورد
 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ٢ – ١٣٩٠ اردیبهشت ١٢

 انقالب اجتماعى و کمونيسم
انقالب کمونيستى به   .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                             

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

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

 

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

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد                         .  انسانى ميگيرد 
جامعه کمونيستى  .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند      .  از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند               .انسان ها 

امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل                                        .  جامعه اى است بدون دولت         
آزادى، نه  .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند                          .ميشود

آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها            .  فقط از ستم و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى                 
برابرى شان و ارزش همه در        .  برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه                     .  و عواطف واالى انسانى    

 .پيشگاه جامعه



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قتل بن الدن موجی از احساسات           
ضد و نقيض و تحليل های                          
ژورناليستی و سياسی را                            

مرگ یک جانور قاتل     .  برانگيخت
و آدمکش، بویژه زمانيکه این                 
جانور در راس یک شبکه سياسی        

ایدیولوژیک ارتجاعی و                   -
تروریست قرار دارد، بی شک              
ترحم و تاثری، بجز در ميان                    

دینا .  هوادارانش بر نمی انگيزد         
قطعا بدون بن الدن و جانورهای           
مشابه، از قبيل خامنه ای و تمامی         
سردمداران رژیم اسالمی،                       
رهبران جنبش اسالميستی و                    
رهبران قطب تروریسم دولتی،             
مکانی امن تر، انسانی تر و بهتر           

این واقعيتی انکار ناپدیر           .  است
اما احساسات سرازیر شده        .  است

صرفا به خوشحالی یا هيجان از            
. این مرگ محدود نمی شود                      

احساساتی که ایدئولوگ های                   
ارتجاع بر می انگيزند، بحق قابل        

اخبار و   .  بررسی و نگرانی است      
گزارشات حکایت از غليان                      
احساسات ناسيوناليستی در آمریکا     

اوباما در اعالم خبر عمليات     .  دارد
قتل اوساما بن الدن دقيقا بر رگ            

: ناسيوناليستی انگشت گذاشت              
امروز بما یاددآوری شد که بعنوان      
یک ملت، قادر به انجام هر کاری         

این پيام ناسيوناليستی             .  هستيم
همانگونه که انتظار می رفت پيش      
درآمد غليان موجی از جينگویسم         

  .و ناسيوناليسم آمریکایی بود

 

از آنطرف در پاکستان ارتجاع در       
اپوزیسيون با ارجاع به حق                      
استقالل ملی تالش دارد فضای              

ضد غربی در           -ناسيوناليستی     
پاکستان را دامن زند و بر آن                    
برای بقدرت رسيدن سرمایه                    

در افغانستان،       .  گذاری ميکند      
کارزای که توسط تروریسم دولتی      
در پی فاجعه یازده سپتامبر بقدرت      
رسيد و آوازه دزدی های خود و             
خانواده اش مرزها را درنوردیده         
است، ژست قربانی بخود گرفت و      

 

 قتل بن الدن
 جنگ تروريست ها و استراتژی آمريکا

 آذر ماجدی

اعالم کرد ناتو بحرف های ما          
گوش نداد و در شکار بن الدن         
ما را بمباران کرد و بخاک و            
خون کشيد، در حاليکه در تمام        
این مدت بن الدن در پاکستان           

رژیم اسالمی    .  حضور داشت   
هم قدرت آمریکا را به ریشخند       

اینها همه     .  و تمسخر گرفت        
درون همان طيف جانورانی            
قرار دارند که دنيا بدون آنها              
مکانی امن تر، انسانی تر و               

اما از آنجا که    .  بهتر خواهد بود  
ما در دنيایی وارونه زندگی              
می کنيم، هر یک از اینها دارد         
از مرگ بن الدن برای خویش        

مساله اینجاست  .  توشه می بندد   
که اینها هيچيک درد و مشقت          
مردمی که محکوم به زندگی            
تحت تروریسم اسالمی هستند،      
ميليونها نفری که در جنگ                
تروریست ها جان خود را از            
دست دادند، زندگيشان با خاک        
یکسان شد و عزیزانشان در              
خاک و خون غلطيدند،                         

اینها همه   .  نمایندگی نمی کنند     
در تشدید جنگ تروریست ها و      
ویران کردن یک منطقه، به              
گورستان تبدیل کردن یک                 
جامعه و به راندن بخشی از               
جوانان مستاصل به دامن                    
تروریسم اسالمی نقش داشته           

اگر در دنيا عدالت واقعی         .  اند
حکمفرما بود، تمام این جک و        
جانورها باید بجرم جنایت عليه      

 .بشریت محاکمه می شدند

 

در ورای این تالش های                      
ارتجاعی برای توشه بستن از         
مرگ بن الدن، در ورای                     
احساسات ناسيوناليستی                      
آمریکایی، در پی مرگ بن                
الدن سواالتی اساسی طرح می      

آیا با مرگ بن الدن جنگ . شود
تروریست ها تشدید می شود یا        
کاهش می یابد؟ آیا باید منتظر          
عمليات تروریستی در گوشه و      
کنار دنيا باشيم؟ رابطه آمریکا        

٢٠١شماره   

و پاکستان دچار اغتشاش می شود؟         
نيروهای ناتو از افغانستان خارج             
می شوند؟ این سواالت را                               
ميزگردهای ژورناليستی مشغول            

اما دو سوال دیگر که         .  بررسی اند  
کسی به آن نمی پردازد نيز به ذهن           

آیا زمان این          :  متبادر می شود         
عمليات به شرایط منطقه و تحوالت        
سياسی زیر و رو کننده در آن بی               
ربط است؟ آیا نباید مذاکرات ميان            
دو سازمان الفتح و حماس و امضای       
سریع السير قرارداد همکاری و                
اتحاد آنها در قاهره را با این                           
عمليات در متن گسترده استراتژی          
جدید آمریکا در قبال خاورميانه                 
مرتبط دانست؟ این سواالت باید                 

 .مورد تحليل و بررسی قرار گيرد

 

 دنيا بعد از مرگ بن الدن

جنگ عليه ترور که اسم رمز جنگ        
های خانمان براندازی است که                   
غرب به سرکردگی آمریکا در ده             
سال اخير در خاورميانه دامن زده            
است، آنچه ما بدرست آنرا جنگ               
تروریست ها خوانده ایم، بدنبال                 
حمله تروریستی القاعده به دو برج          
در نيویورک و حمالت همزمان                
هوایی به نقاطی دیگر در آمریکا               

سياست نظم نوین جهانی       .  آغاز شد  
ای که بوش و تاچر بدنبال سقوط                
شوروی و به بهانه حمله عراق به             
کویت به اجرا گذاشتند، بدنبال این            
عمليات تروریستی اوج و خون تازه       

هيات حاکمه آمریکا به          .  ای یافت   
رهبری جرج بوش پسر، در این                
فاجعه تروریستی یک بهانه و                      
فرصت بسيار مناسب برای نشان             
دادن قدرقدرتی خویش و استقرار             

. نظم نوین جهانی تشخيص دادند              
جنگ تروریست ها دنيای پس از              

ميليون ها  .  یازده سپتامبر را رقم زد     
انسان کشته و مجروح و بی خانمان         

بمباران های متعدد در                  .  شدند
افغانستان و حاکم کردن لویاجرگه            
متشکل از فسيل های ایالتی و                      
مذهبی نصيب مردم رنج کشيده                  

افغانستان شد؛ بعالوه، تروریسم          
دولتی یک بازاری افغانستانی را        
بر صندلی ریاست جمهوری و در      
واقع بر روی چاه ميليونها پولی            
که بنام کمک به توسعه افغانستان        

مردم .  پرداخت می شود، نشاند         
افغانستان هر روز فقيرتر،                      
مفلوک تر و درد کشيده تر شده               
اند، در عوض حکام جدید                         
خودگمارده هر روز ثروتمندتر و       
بر سر چاپيدن و به صالبه کشيدن        

 .مردم هم رای تر

 

عراق را به یک گورستان بزرگ       
بيش از یک ميليون        .  بدل کردند  
 سال اخير بطور              ٨نفر طی          

مستقيم یا غيرمستقيم در اثر جنگ       
تعداد بيشتری آواره   .  کشته شده اند  

مردم را شقه شقه کردند       .  شده اند 
و به آنها هویت شيعه و سنی                     

باسم دموکراسی سکتاریسم    .  دادند
مذهبی و قومی را در جامعه                    
تعميق کردند و گسترش دادند؛               
موقعيت اسالم سياسی و تروریسم      
اسالمی را در عراق تقویت                     
کردند؛ جنگ تروریست ها را به         

در .  وسط جامعه پاکستان کشيدند      
یکی دو سال اخير هزاران نفر               
جان خود را در پاکستان در اثر              
عمليات تروریستی از دست داده         

سال پيش یک ميليون انسان          .  اند
بدنبال حمله طالبان در پاکستان             

شعاله جنگ را به         .  آواراه شدند  
لبنان کشاندند؛ موقعيت فلسطينی         

نوار .  ها بيش از پيش وخيم تر شد      
. غزه به یک زندان بزرگ بدل شد

طی ده سال اخير کل منطقه                      
مستقيم یا غيرمستقيم تحت تاثير            

. شرایط جنگی قرار داشته است          
تهدید تروریسم یک تهدید دایمی           
است که باالی سر مردم قرار                 

این حاصل ده سال جنگ           .  دارد
تروریست های برای مردم منطقه      

در دنيای غرب نيز به      .  بوده است 
بهانه 

۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تروریسم بسياری از آزادیهای               
مدنی و فردی را ملغی کرده اند؛            
در روز روشن در زندانهای                    
آمریکا زندانيان را تحت شکنجه           
قرار می دهند و از آن دفاع هم                 

تمام زندگی شهروندان      .  می کنند  
تحت کنترل مستقيم دولت قرار              

جامعه بعد از یازده سپامبر        .  دارد
همانگونه که پيش بينی کرده بودیم       
بسيار تاریک تر و سياه تر از                   

جدال دو قطب تروریسم     .  پيش شد 
دنيا را به ورطه تشدید ارتجاع                

 .کشاندند

 

حاال با مرگ بن الدن، رهبر                     
القاعده و از طراحان و مسئولين            
کشتار هزاران نفر در عمليات                
تروریستی، برخی خوش بينانه در      
این تصوراند که جنگ تروریست       

استداللشان .  ها به پایان می رسد         
شکار تروریستی است که ظاهرا         

برخی .  این جنگ را موجب شد          
دیگر نگران تشدید جنگ                            
تروریست ها هستند؛ با این                       
استدالل که القاعده و اسالميست            
ها مرگ بن الدن را انتقام خواهند         
گرفت و ما شاهد موج عمليات                

در واقع   .  تروریستی خواهيم بود     
باید گفت که با مرگ بن الدن                    
صرفا فصلی از کتاب جنگ                     

. تروریست ها ورق خورده است         
این جنگ با بهانه ها و توجيهات            

اما .  دیگری ادامه خواهد یافت            
مرگ بن الدن بر شدت و ضعف           

. این جنگ تاثيری نخواهد گذاشت      
بن الدن عمال یک بهانه برای                  
آغاز این جنگ بود و اخيرا دیگر          

. صحبت زیادی هم از او نمی شد          
برای پایان جنگ تروریست ها              
باید ریشه تروریسم و پایه مادی             

اینجاست که بنظر   .  آنرا از بين برد   
می رسد زمان این عمليات بيش             
از هر چيز بخشی از استراتژی             
جدید آمریکا در قبال منطقه در               
شرایط جدیدی است که جنبش                 
های توده ای مردم عليه رژیم های     
استبدادی و مطلقه حاکم و برای              
آزادی و عدالت بوجود آورده                  

 

 قتل بن الدن
جنگ تروريست ها و استراتژی 

 ...آمريکا 
 .است

 

 چرا االن؟

زمان انجام این عمليات بسيار         
می گویند  .  سوال برانگيز است   
 سال است     ۵بن الدن بيش از         

که در این مکان زندگی می                
 ۴در حدود             .  کرده است      

کيلومتری مهمترین آکادمی              
نظامی پاکستان، یعنی در یک         
منطقه از نظر امنيتی بسيار               

 ۶٠حساس و تحت کنترل، در         
کيلومتری اسالم آباد پایتخت            
این کشور و در یک ویالی                

این فاکت   .  یک ميليون دالری    
ها تصویر را بسيار پيچيده می        

ضد و نقيض گویی های          .  کند
دولت آمریکا چند ساعت پس           
از اعالم خبر توسط اوباما                  

هر ساعت    .  شروع شده است      
حرف ساعت پيش خود را نفی        

دولت پاکستان هيچ       .  می کنند   
. عکس العملی نشان نداده است      

در عين حال در همين دو سه             
هفته اخير، پس از افشای بند و         
بست های متعدد و پنهانی الفتح       
با دولت اسرایيل، اعالم شد که        
با وساطت دولت جدید مصر،          
یعنی ارتش این کشور، الفتح و        
حماس دارند نه تنها مصالحه            
می کنند، بلکه بسوی وحدت             

امروز .  پيش می روند                 
 حماس  ٢٠١١ مه    ۴چهارشنبه  

و الفتح قرارداد همکاری                    
خویش را در قاهره بامضا                 

ظاهرا کسی به               .  رساندند
مخالفت های دولت اسرایيل              

دولت .  وقعی نگذاشته است          
آمریکا هم تقریبا مساله را زیر        

ارتش .  سبيلی رد کرده است          
مصر دست ساز آمریکا است؛        
الفتح در صورت قطع کمک             
های مالی آمریکا بخاک سياه           
می نشيند؛ چگونه است که پس        
از سقوط مبارک این اولين                 
دستور دولت تازه بقدرت                    
رسيده مصر می شود؟ باید                
منتظر افشای فاکت ها و حقایق       

٢٠١شماره   
اما بنظر می رسد که این      .  بيشتر بود 

دو واقعه اخير که در فاصله دو سه           
هفته بوقوع پيوسته است ربط                      
مستقيمی به اوضاع ملتهب منطقه و        
بپاخاستن مردم ستمدیده و منکوب            
شده خاورميانه و آفریقای شمالی               

بنظر می رسد که دولت                  .  دارد
آمریکا در راس قطب تروریستی             
متوجه وخامت شدید اوضاع شده              
است و دارد استراتژی جدیدی را             
برای حفظ قدرت و نفوذ خود و حفظ    
پایه های نظام سرمایه داری و                     
ممانعت از قدرت گيری نيروهای            
انقالبی و اسالميست های افراطی            

 .اتخاذ می کند

 

بنظر می رسد که ورق خوردن                  
صفحه جنگ تروریست ها یک                 
عنصر مهم در این استراتژی جدید          

 .باشد

 

 جنگ تروريست ها

فاجعه تروریستی یازده سپتامبر                
فرصت، توجيه و بهانه خوبی برای        
حمله به منطقه و اثبات قدر قدرتی             
آمریکا و تثبيت نظم نوین جهانی آن         

شکار بن الدن در غارهای              .  بود
افغانستان یک بهانه و توجيه حمله            

گسترش جنگ به       .  به منطقه بود      
عراق، لبنان و پاکستان تحت عنوان        
جنگ عليه تروریسم تالش ها و                 
پرده هایی خونين در این استراتژی         

این جنگ با مرگ      .  ارتجاعی بودند 
بن الدن که در دامن آمریکا رشد                
کرد و به این مقام رسيد، به پایان                

خاتمه تروریسم اسالمی     .  نمی رسد  
کامال منوط به حل دو مساله اساسی         

برای حاشيه ای       .  در منطقه است      
کردن اسالم سياسی و تروریسم                 
اسالمی قبل از هر چيز باید مساله             
فلسطين به شکلی عادالنه حل شود؛        
تشکيل دولت مستقل و متساوی                   
الحقوق فلسطين یک رکن اساسی             

مساله فلسطين به یک زخم            .  است
. چرکين در منطقه بدل شده است               

اسالميست ها در چرک و خون             
از .  این زخم نشو و نما می کنند            

این درد ميليون ها انسان برای               
بقای خود و پيگيری سياست ها و         
اهداف ارتجاعی خویش                             

دومين رکن   .  سواستفاده می کنند     
سياست حاشيه ای کردن                             
اسالميست ها و مقابله با تروریسم      
اسالمی، سرنگونی انقالبى رژیم        
اسالمی، بعنوان یکی از رهبران         
اصلی و مهمترین منشا حمایت              
مالی، سوق الجيشی، نظامی و               
حمایت ایدئولوژیک این جنبش             

در صورت تحقق این دو           .  است
امر، اسالميست ها به حاشيه                   

  1. جامعه رانده خواهند شد

 

تحوالت اخير در خاورميانه و               
آفریقای شمالی، بميدان آمدن مردم     
رنجدیده و سرکوب شده این                     
منطقه برای آزادی، برابری و               
رفاه سریعا تمام معادالت سياسی         

استراتژیک ارتجاع را به بن              -
این تحوالت حکم        .  بست کشاند   

یک زلزله اجتماعی داشت؛ دنيا           
در برابر این خيزش و جنبش توده    
ای که از یک کشور به کشور                 
دیگر سرایت کرده است، مات و          

این جنبش ها    .  مبهوت مانده است   
ستایش و تحسين ميليون ها انسان        
منکوب شده و آزادیخواه و                        

. برابری طلب را برانگيخته است      
اما ارتجاع جهانی در هراس از            
جارو شدن قدرت خویش هر روز       
یک تاکتيک و ترفند جدید را                    
برای خواباندن این وضعيت اتخاذ      

تمام تالش خود را برای       .  می کند 
پایان دادن به این شرایط با                         
کمترین ضرر و تغيير بکار بسته        

مردم بپاخاسته منطقه              .  است
بيشترین تاثير را در تغيير و                    

  *.تحوالت سياسی خواهد داشت
 
براى تفصيل موضع حزب در باره              -1

مسئله فلسطين به قطعنامه حزب مراجعه         
 .کنيد

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

!چه منجالبى تبديل ميشود  
 منصور حکمت



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در اثر حمالت تروریستى    :هفتگى
و انتحارى به آسمانخراشهاى                  
مرکز تجارت جهانى در نيویورک     
و ساختمان پنتاگون در واشنگتن           
هزاران نفر از مردم آمریکا                     

موضع .  جانشان را از دست دادند      
حزب کمونيست کارگرى ایران            

 در قبال این واقعه چيست؟

 

 حزب کمونيست     :منصور حکمت  
کارگرى فورا اطالعيه اى در این        

ما این اقدام را        .  باره صادر کرد    
بعنوان یک جنایت عظيم عليه                 
بشریت، یک نسل کشى تمام عيار        

دل ما با مردم به        .  محکوم ميکنيم 
خون کشيده شده آمریکاست و                 

. عميقا در اندوه آنها شریکيم                    
سازمانها و دولتهاى مرتجع                      
تروریسم را به گوشه ثابت زندگى       

ما .  در عصر ما تبدیل کرده اند             
معتقدیم ميشود و باید به نيروى               
مردم به تروریسم، اعم از دولتى           

براى ما  .  و غير دولتى خاتمه داد       
روشن است که این واقعه، عالوه          
بر ابعاد باورنکردنى جنایتى که            
مستقيما صورت گرفته است، تازه      
مقدمه اوجگيرى بيشتر مسابقه               

. تروریستى در سطح جهان است         
یک روز سياه، پيش درآمد                        

فراخوان ما به        .  مصائب بيشتر   
مردم اینست که به ميدان بيایند و            

باید .  دنيا را خود بدست بگيرند           
جهان را از دست بمب گذار ها و           

 .ژنرالها درآورد

 

 این اقدام تروریستى                   :هفتگى
توسط کى انجام شده و چه هدفى             

 را دنبال ميکند؟

 

 هنوز حقایق این       :منصور حکمت  
. ماجرا روشن نشده است                           

احتماالت گوناگونى ميتواند وجود      
در ماجراى اوکالهما    .  داشته باشد 

بسرعت معلوم شد که محافلى از           
راست افراطى در خود آمریکا               

 

 پايان دادن به تروريسم کار ماست
 

 گفتگو با انترناسيونال هفتگى

 درباره حمالت تروريستى عليه آمريکا

اما .  مسبب آن فاجعه بودند             
اینبار از قرائن چنين بر مياید           
که یک جریان اسالمى پشت             

خصلت .  این جنایت بوده است      
انتحارى عمليات، این واقعه را      
در سنت جریان اسالمى قرار          

اینکه کدام سازمان            .  ميدهد
اسالمى و یا چه ترکيبى از                  
سازمانها و دولتها پشت این               

. حمله بوده اند مبهم تر است              
 تيم با      ٤ابعاد عمليات، وجود        

چهار خلبان آموزش دیده براى       
پرواز هواپيماهاى مسافربرى        
که آماده خودکشى بوده اند،               
نشان از یک طرح دراز مدت          

اینکه سرنخى  .   ساله دارد   ٥-٤
از چنين طرح بزرگ و دراز           
مدتى به سازمانهاى جاسوسى         
غرب درز نکرده، حاکى از              
این است که منابع اطالعاتى             
دولتهاى غربى در درون این            
جریانات نفوذ زیادى نداشته             
اند، و اینهم به خارج از آمریکا       

با اینجال  .  و اروپا اشاره ميکند    
با قطعيت نميتوان درباره                   
عامالن و علل این حمله اظهار       

دولت آمریکا و          .  نظر کرد    
رسانه ها اساسا روى گروه بن        

 .الدن متمرکز شده اند

 

 مقامات آمریکا                      :هفتگى
صحبت از انتقام و تنبيه                        
تروریستها و کشورهاى                      

بن .  طرفدار تروریسم ميکنند      
الدن مورد اتهام است و                        
ميگویند اگر طالبان وى را                 
تحویل ندهد احتماال به                           

نظر .  افغانستان حمله ميکنند       
 شما در اینمورد چيست؟

 

 بنظر من            :منصور حکمت     
آمریکا و ناتو قطعا به یک                  
عمليات بزرگ خشونت آميز           

نه لزوما و یا           .  دست ميزنند   
اساسا براى تنبيه عاملين این             
واقعه، که ممکن است اصوال          

٢٠١شماره   

در تيررس آمریکا نباشند، بلکه                  
براى قدرتنمایى در سطح جهانى و          
همينطور بدليل فاکتورهاى روحى و      

. روانشناسانه داخلى در خود آمریکا      
آمریکا ميان یک راه سياسى موثر            
براى مقابله با تروریسم ضد                         
آمریکایى و یک راه نظامى                           
بيخاصيت، حتما دومى را انتخاب            

چون تبيين آمریکا از خودش      .  ميکند
و از ابرقدرتى خودش، بر قدرت              

 .نظامى آن بنا شده

 

در مورد ابعاد عکس العمل آمریکا          
فکر .  هنوز قطعيتى وجود ندارد            

نميکنم خودشان بمب انداختن و                  
موشک زدن از راه دور به شهرها           
و مناطقى از افغانستان را اقدامى              

اگر طالبان بن الدن را       .  کافى بدانند 
تحویل بدهد، شاید ابعاد نظامى                    

. عکس العمل آمریکا محدود بماند           
اما در غير اینصورت قاعدتا نوعى        
اشغال نظامى و پيشروى زمينى در         
افغانستان یا حتى در عراق را در              

این خيلى چيزها      .  دستور ميگذارند  
چهره سياسى دنيا    .  را عوض ميکند   
 .عوض ميشود

 

 در عکس العمل هاى اوليه         :هفتگى
به این واقعه در خود آمریکا از                    
ضعفهاى امنيتى و اطالعاتى                       

بطور واقعى در    .  صحبت شده است   
خاک آمریکا به ساختمان وزارت             
دفاع و مهمترین مرکز مالى حمله             
شده و تعداد زیادى مردم قربانى شده    

تاثير این واقعه روى موقعيت          .  اند
آمریکا در جهان بعنوان ابر قدرت           
چيست، آمریکا براى جلوگيرى از          
افت موقعيت خود چه اقداماتى                     

 ممکن است انجام دهد؟

 

 بنظر من اتفاقا این       :منصور حکمت 
تروریسم به نفع تثبيت چهره آمریکا        

. بعنوان یک ابر قدرت کار ميکند             
ابر قدرتى آمریکا امرى است که در       
برابر قطب هاى اقتصادى و سياسى       

و نظامى دیگر در جهان سرمایه          
دارى تعریف ميشود و نه در                   
برابر افغانستان یا عراق و یا                   

ابر قدرتى  .  جهاد اسالمى و حماس   
آمریکا به معنى فعال مایشائى اش       
در جهان است و نه نفوذناپذیر                
بودن فرودگاهها و نسوز بودن              

و فضاى امروز     .  ساختمان هایش  
جهان، پس از این واقعه، درست          
مانند دوران پس از اشغال کویت          
توسط عراق، فضاى ابراز                      
وفادارى مجدد قدرتهاى دیگر                
غربى به آمریکا و تسليم به                       
تمایالت سياسى و نظامى هيات            

این جنایت     .  حاکمه آمریکاست    
تروریستى به آمریکا یک چک             
سفيد براى دخالتگرى نظامى در          
هرجاى دنيا و تاکيد مجدد بر                    

. زعامت جهانى خودش ميدهد              
حال آنکه تا یکروز قبل، دولت              
آمریکا بخاطر طرفدارى شور و         
لجبازانه اش از اسرائيل و شانه             
باالانداختنش در برابر قرارداد             

) درباره حفظ محيط زیست   (کيوتو  
از طرف محافل باال و رسانه ها            
در کشورهاى غربى زیر فشار             

آمریکا از این      .  قرار گرفته بود     
واقعه بعنوان تخته پرش و بهانه و       
مقدمه اى براى یک قدرتنمایى              

در .  نظامى استفاده خواهد کرد          
کوتاه مدت همه قدرتهاى غربى            
بله قربان خواهند گفت و خبردار          

در ميان مدت اما،     .  خواهند ایستاد 
معادالت دیرپا تر اقتصادى و                 
سياسى مجددا نقطه تعادل را به             

 .ضرر آمریکا تغيير خواهند داد

 

 بلحاظ سياسى آیا این                 :هفتگى
واقعه موضوعاتى مانند صلح               
خاورميانه و مساله فلسطين را               
 تحت تاثير قرار ميدهد؟ چگونه؟

 

 در کوتاه مدت         :منصور حکمت  
قطعا همه            

٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چيز تحت الشعاع این واقعه قرار          
طرفين کشمکش در             .  ميگيرد

فلسطين و اسرائيل اکنون هردو             
. بهت زده و بيحرکت و نگرانند             

عرفات بسرعت خود را به                        
ميکروفن ميرساند و محکوم ميکند     
تا مبادا گوشه اى از گناه را به پاى     

سران اسرائيل بشدت     .  او بنویسند  
از این فرمولبندى که این واقعه               
امتداد مساله فلسطين و عکس                  
العملى در برابر خشونتهاى                      
اسرائيل است برآشفته ميشوند و            

اما .  از خود سلب مسئوليت ميکنند     
تاثيرات این واقعه در ميان مدت            
بستگى به عکس العمل اوليه                    

. آمریکا در برابر این واقعه دارد          
اگر یک قدرتنمایى خونين عليه              
سازمانهاى اسالمى صورت                   
بگيرد، آنوقت در پایان ماجرا،               
همانطور که در پایان حمله به                  
عراق دیدیم، یک سيکل                               
دیپلوماسى براى صلح دادن دو              
طرف بر متن این نقطه تعادل                  

اما .  جدید نظامى آغاز ميشود             
مساله فلسطين و موقعيت اسرائيل       
و اعراب ریشه هاى سخت ترى            

صلح در  .  در واقعيات محلى دارد     
فلسطين بدون به چپ چرخيدن               
هردو جامعه در اسرائيل و در                 

سکوالریسم .  فلسطين مقدور نيست  
و عدالت طلبى در هر دوسوى این       
کشمکش باید بر قوم پرستى و                  
مذهب چيره بشود، تا صلح ممکن        

مساله فلسطين راه حل               .  بشود
. ارعاب بر نميدارد   .  نظامى ندارد 

در نتيجه نهایتا تا نگرش دو                       
جامعه نسبت به هم و صف بندى            
سياسى ميان چپ و راست در                  
درون هردو تغيير نکند، مساله               

 .بجاى خودش ميماند

 

در تبليغات تاکنونى             :  هفتگى
مدیاى غربى این حمالت                            
تروریستى را تقابل با دمکراسى           
تعریف کرده اند و بعضى از                    

را بنوعى    "  کشورهاى اسالمى   "
در این تقابل گذاشته اند، آیا این               
ممکن است به رشد راسيسم در              

 

 پايان دادن به تروريسم 
 ....کار ماست 

 غرب دامن بزند؟

 

 در رسانه           :منصور حکمت     
هاى غربى رجعت محدودى به      

ى "نبرد تمدنها           "تزهاى            
. هانتيگتون را شاهد بوده ایم            

" تمدنى"اینکه این یک جدال           
روش "است، حمله اى است به       

غربى و به دموکراسى    "  زندگى
و غيره اینجا و آنجا شنيده                    

اما حرکت بستر اصلى     .  ميشود
جامعه، و حتى خود سخنگویان      
دولت آمریکا، گواه این است            

من .  که یخ این دیدگاه نميگيرد       
نگران عروج راسيسم در پى           

راسيستها .  این ماجرا نيستم         
حتما مدتى فعال تر ميشوند و            
تحریک ميکنند، اما جامعه                

برعکس، .  غربى پسشان ميزند   
بنظر من مردم آمریکا، تا آنجا         
که از دور ميشود فهميد، وقار          
و انسانيت تحسين برانگيزى            
در برابر چنين فاجعه تکان                
دهنده اى از خود بروز داده               

بنظر من مردم آمریکا حتى     .  اند
یک عکس العمل نظامى                      
بالتبعيض از دولت آمریکا                
عليه مردم خاورميانه را                      

این .  بسادگى نخواهند پذیرفت     
واقعه بزرگ تر از آن است که        
با کليشه هاى رایج و پروپاگاند        

در نتيجه   .  بشود سراغش رفت   
بنظر من جامعه غربى به این           
واقعه برخورد پيچيده تر و بالغ       

تکنولوژى .  ترى خواهد کرد       
ارتباطاتى امروز در جهل                 
نگاهداشتن مردم و تعصب                
خوراندن به آنها را دشوار تر           

همان تلویزیونى که   .  کرده است 
فاجعه نيویورک را جلوى چشم      
جهان ميگيرد، انهدام کابل را           

و کسى که     .  هم منعکس ميکند    
بر فاجعه نيویورک اشک                   
ریخته باشد، نخواهد توانست           
بسادگى براى تکرارش در                

 .کابل هورا بکشد

 

٢٠١شماره   
 در اطالعيه حزب اشاره             :هفتگى

شده فاجعه نيویورک حلقه اى در               
تشدید یک مسابقه تروریستى است،        
مسابقه اى که اکثر دولتهاى جهان             
از یک طرف و جنبش هاى                            
ارتجاعى و بویژه اسالمى از طرف        

چگونه .  دیگر در آن شرکت دارند         
به این مسابقه باید افسار زد و بنظر          
شما حزب کمونيست کارگرى چه            
نقشى باید در مبارزه عليه تروریسم        

 ایفا کند؟

 

 پایان دادن به               :منصور حکمت     
کار مایى که     .  تروریسم کار ماست    

براى برابرى حقوق و حرمت                     
انسانها و به کرسى نشاندن ارزش            

تروریسم دولتى   .  آنها تالش ميکنيم     
را با بزیر کشيدن دولتهاى                              

. تروریست باید خاتمه دارد                          
تروریسم غير دولتى را باید با پایان         
دادن به مشقات و تبعيضات و                       
استثمار و اختناقى که انسانها را به           
استيصال سوق ميدهد و قربانى                  

جریانات و سازمانهاى مرتجع              
با .  ضد بشرى ميکند، از بين برد        

افشاى مذهب، قوم پرستى، نژاد           
پرستى و هر ایدئولوژى منحطى         

. که براى انسان احترام قائل نيست     
پاسخ ما مبارزه براى ایجاد                      
جوامع باز و آزاد و برابر است              
که در آن آدميزاد و جان و حرمت        

. و آسایشش ارزش داشته باشد              
حزب کمونيست کارگرى و                     
احزابى نظير ما، با هردو سوى            
این مسابقه تروریسم مقابله                       

با دولتهاى مرتجع و با            .  ميکنند
اما فعال  .  جنبشها و احزاب مرتجع   

. چهره جهان را آنها ترسيم ميکنند      
ما و احزابى نظير ما، باید بشریت       
نوعدوست و آزادیخواه را عليه             

و .  کل این اوضاع به ميدان بکشيم     
تا چنين نشده، این بساط ادامه                  

 .دارد
 

 سپتامبر ١٤ - ١٣٨٠ شهریور ٢٣
٢٠٠١ 

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/ 

 

کنترل کارگرى کتاب   
را از سايت  حزب دريافت و 

!توزيع کنيد  



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سال از       10با گذشت بيش از              
فروپاشی نظام سرمایه داری                   
دولتی و سوسياليسم بورژوائى              

 کماکان در گوشه و              ،اردوگاهی
کنار بقایای چپ سنتی و مذهبی              
شرق زده جست و خيز سياسى               

این چپ و این گرایشات              .  دارد
غير کارگری طبق تعریف نه از            
دل جنبش کارگری بيرون آمده و          
نه با این جنبش دارای یک رابطه          

 و نه   ،استمستمر  منطقی و عملی    
به واسطه ماهيت غير اجتماعی             
خود ميتواند سنخيتی با جنبش                  

 . کارگری داشته باشد

 

 ،ناسيوناليسم مذهبی، فرقه گرایی       
ریاضت سياسی و انزوای                         

 جزم گرایی و عدم تعلق       ،اجتماعی
به نيرو و توان طبقه کارگر در               
عمل برای انجام انقالب                               

 ،سوسياليستی و رهایی کل بشریت    
از جمله از ویژگيهای این                           
جریانات غير کارگری و در                    

. مواردى صریحا ضد کارگریست     
نگاه کنيد به آنهایی که خودشان را        

مينامند "  کمونيست و سوسياليست  "
اما به گوشه ای در انزوای                         
ناسيوناليسم مذهبی و چهارچوبه          
های جزمی و فرقه ای محدود و             
بسته حزبی و سازمانى شان                     

کسانى که شعار            .  خزیده اند     
سوسياليسم آذین بند ویترین سياسى     
شان است ولى یادشان نميرود که          
دل ناسيوناليستهای حاکم در عراق      
که گلوله هایشان سينه های                        

. کارگران را ميشکافد را نرنجانند      
یا سکوت در مقابل جنایت سياست       
شان است و یا وقتى سکوت را                

نوک "ميشکنند یادشان هست که           
حمله و نقدشان را متوجه             "  تيز

و یا جریانات و        .  کمونيستها کنند  
محافل سندیکاليستی راست که هر       
یک در پيشينه خود کارنامه ای از        
سازش با حکومتيها را محفوظ               
دارند که عمدتا بخشی از ضایعات       
همين احزاب و نيروهای چپ                 
سنتی و شبه مذهبی اردوگاهی                

 

 طبقه کارگر 
 ! گروه فشار نيست

 

 کامران پايدار

نگاه کنيد توده ای             .  ميباشند
اکثریتی هاى هميشه موئتلف            
ارتجاع اسالمى را که فرخ                
نگهدارشان چه جانانه و بمثابه        
کاسه داغ تر از آش به استقبال         
اجرای طرح جنایتکارانه حذف     
سوبسيدها و یارانه ها توسط             
حکومت اسالمی سرمایه داران    

طرح جنایت آلودی که     .  ميروند
برای کارگران و زحمتکشان          
ارمغانی جز فقر و فالکت                   
بيشتر، بيکاری و محروميت           

 .روز افزون ندارد

 

اینان هم به همان مقياس اسالف   
بزرگترشان البته به شکل                   
کميک تری نسبت به خواستگاه      
و منافع طبقه کارگر بيربط و            

این گرایشات با      .  نامربوط اند  
وجود تفاوتهای واقعى و                      
ظاهری و عليرغم تکيه                        
کالمهای صوریشان و کارگر         
کارگر گفتن های مکرر برخى       

 به سياست و آرمان هر            ،شان
قشر و طبقه دیگرى تعلق دارند      

این .  جز کمونيسم طبقه کارگر      
ادعا نيست بلکه پراتيک شان           

. همين را اثبات ميکند                           
سوسياليسم بورژوائى و غير           
کارگرى وجود دارد تا مقابل            
اعتراض سوسياليستى و                     
کمونيستى کارگر بایستد و روز     

را بالقوه    خودش هم این استعداد   
دارد که در مقابل انقالب                      
سوسياليستی طبقه کارگر و              
حزبش از موضع دمکراسى            

 .  اپوزیسيون شود

 

اما طبقه کارگر گروه فشار                
طبقه کارگر یک جریان    .  نيست

. منزوی و غير اجتماعی نيست     
طبقه کارگر سکت و فرقه                  
مذهبی از جنس اهورایی و                
فرشتگان آسمانی هم نيست،             
طبقه کارگر فرشته اسير و                 
مظلومی نيست تا ریش سفيدان       

٢٠١شماره   
و پيشوایان مذهبی با ژست های                 
عالمانه برایش در معابد و در انزوا         
در باغچه و بيابان و کوه و کمر                   
یواشکی تا کسی نشنود و متوجه                 

! نشوند برایش اوراد رهایی بخوانند      
طبقه کارگر نيازی به قيم و وکيل               
وسی ندارد تا برایش با سرمایه                   
داران دزد و حکومت نوکرشان                 
چانه زنی کند که شاید اجازه دهند تا         
مراسم روزش را برگزار نماید یا             

طبقه کارگر نياز به سياست               !  نه
بازان فرصت طلبی ندارد تا او را             
وسيله سواری دادن به طبقات دیگر        

آخر مگر سرمایه دار و       .  قرار دهند 
حکومتش برای بهره کشی و                        
استثمار و سرکوب و جنایت از                   
کارگر کسب اجازه کرده اند؟ همه            
این گرایشات متوهم و غير انقالبی          
برخالف ظواهر پر رنگ و لعابشان      
ميتوانند به هر چيزی و جایگاهی              
متعلق باشند غير از جایگاه طبقه               
کارگر آنهم در کوران یک مبارزه           

اگر .  پر فراز و فرود انقالبی                   
 ،نخواسته باشيم خود فریبی کنيم                

کارگر بعنوان یک طبقه عظيم                    
زندگی ساز اجتماعی جایگاه خاص        

طبقه کارگر      .  خودش را دارد           
مجموعه بسيار گسترده ای از                      
هزاران و ميليونها انسان کارکن،             
زحمتکش و محرومی است که همه         
چيز و همه زندگی را با کار                           
اجتماعی خود می آفریند، می آفریند       
و خلق ميکند اما خودش از همه                  
نعما ت زندگی محروم است و در              
عين حال مالکيتی هم بر ابزار و                 

 . آالت توليد ندارد

 

در مقابل طبقه انگل سرمایه دار که         
کار نميکنند همه سهم توليد را                      
ميبرند و در عين حال مالکيتی                     
مطلق هم بر ابزار توليد و همه چيز          

سرمایه داری بواسطه پليس       .  دارند
و ارتش و سرکوب، بواسطه                        
سازمانهای جهنمی جاسوسی                      

 به واسطه مسجد و کليسا       ،اطالعاتی
و دانشگاه، به واسطه همه تریبونها          
و ژورناليستهای مزدورش و با                  
توسل به همه لطایف الحيل ميکوشند      
تا این نظم کثيف و ضد انسانی بر               

آیا در همچنين شرایطی       .  دوام باشد  
ميتوان طبقه کارگر و خواستهایش           
را در جایی پنهان داشت و برایش             
جشنی برپا نمود تا شاید رها شود؟            
آیا با چانه زنی و معامله گری                       
سياسی طبقه کارگر به نتيجه ای                 
ميرسد؟ آیا با سرمایه داران و                      

حکومتشان که برای کارگرانی که     
ماههاست دستمزدهایشان معوق         

 حکم زندان و شکنجه و                   ،شده
شالق صادر ميکنند ميتوان و                 
شایسته است که کسب اجازه کنيم         
تا مراسم اول مه برگزار شود؟ آیا        
اگر در باغی و باغچه و بيابان و           
هر گوشه متروکی چند نفری که           
حتی ذهنيت و شناخت و افق و                
درک شفاف و روشنی از طبقه              
کارگر و افق برپایی یک جامعه            
سوسياليستی به نيروی طبقه                   
کارگر ندارند بيایند دور هم جمع          
شوند آنهم حتی دور از چشم و                 

! بدون اطالع خود کارگران                   
اطالعيه و قطعنامه یا هر چيز                
دیگری بخوانند آیا اتفاقی خواهد          
افتاد؟ آیا با اینکار پيامبری از                 
آسمان نزول ميکند و ناجی طبقه          

 کارگر خواهد شد؟ 

 

بی تعارف، همه اینها تراوشات            
هویت غير کارگری و غير                      

. کمونيستی این جریانات است              
طبقه کارگر بطور دهها و صدها         
ميليونی در کارخانه هاى بزرگ         

از صبح  .  و کوچک حضور دارد     
تا شب توسط سرمایه داران انگل         
و حکومتهای کارگزارشان مورد       
استثمار و بهره کشی و سرکوب و       
تحقير قرار ميگيرد و آخر شب با         
جيب خالی، خسته و درمانده و               
بيمار راهی خانه اش در حواشی          

. فقر زده شهرهای بزرگ ميشود        
با قدرت سرکوبگر ارتش و پليس        
و حکومتهای وحشی و جنایتکار         

کارگر .  به اسارتش گرفته اند             
بطور خشن در کارخانه استثمار          
ميشود و بيرون کارخانه براى               
بورژوازى فاقد هویت اجتماعى و      

کارخانه محل کار و    .  انسانى است 
. منشا قدرت طبقه کارگر است              

کارخانه دقيقا همان جایی است که       
طبقه کارگر باید بدوا در آنجا عليه    
سرمایه سنگرها را بپا کند و براى      
تعيين تکليف با سرمایه در مقياس       

بيرون .  جامعه وارد شود                  
 کارگر بعنوان شهروند         ،کارخانه

اتميزه قدرتى ندارد و حتى توسط         
فرهنگ حاکم و بورژوازى                     
بحساب نمى آید و قدرتش از دیگر  
شهروندان کمتر نباشد بيشتر                  

کارگر و طبقه کارگر              .  نيست
 یک     ،اسطوره و هيوال نيست             

جنبش واقعى اجتماعى و طبقاتى         
است که               

٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

قدرتش را در اتحاد و تجمع اش زیر یک سقف در محيط کار                          
بورژوازى هم دقيقا همينجاست که ميخواهد کارگر مطيع               .  است

 . نکند" دست درازى"باشد و به سود و اموالش 

 

قدرت کارگر در سازمانيابی توده اى و در شرایط امروز اتحاد در      
مجامع عمومی و شوراهای محل کار و زیست و اعتراض و                         
اعتصابات یکپارچه و متحد و سراسری عليه سياستها و بنيادهاى             

قدرت کارگران در اتحاد و تشکل       .  نظم ضد کارگرى کنونى است     
مستقل تحت رهبری حزب کمونيستی خودشان و در تسخير علنی             

مارش انقالب کارگری، مارش یک             .  خيابانها و ميادین است         
انقالب علنی و گسترده و به بطور عينی و واقعی سازماندهی شده             
با افق و استراتژی آزادی و برابری و رفاه و سوسياليسم است که                
تنها در سایه تشکل و تحزب کمونيستی طبقه کارگر به نتيجه                         

 *. خواهد نشست

 

 قطعنامه شوراهاى کارگران عسلويه
 بمناسبت اول ماه مه

 

 کارگران پاالیشگاههاى عسلویه طى                   ،بنا به خبر دریافتى             
برگزارى مجمع عمومى قطعنامه زیر را بمناسبت اول مه                              

همينطور در روز اول مه کارگران          .  تصویب و منتشر کرده اند       
در بخشهاى مختلف روز کارگر را به همدیگر تبریک گفتند و با                 

 . پخش شيرینى اول مه را گرامى داشتند

 

کارگران عسلویه در ماه گذشته اعتصابات و تحرکات پرشورى                
داشتند و خواستها و حرف کارگران را از طریق مجامع عمومى                

 . و شورا اعالم ميکردند

 

را به کارگران این منطقه      "  شوراهاى کارگران عسلویه  "ما ایجاد   
 . صنعتى و طبقه کارگر ایران تبریک ميگوئيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ٣ – ١٣٩٠ اردیبهشت ١٣

٢٠١شماره   
 

 قطعنامه کارگران عسلويه
 

 روز جهانى کارگر مبارک
 

 11ما کارگران پاالیشگاها و فازهاى عسلویه همراه با کارگران جهان                                
روز کارگر بر همه          .  اردیبهشت روز جهانى کارگر را گرامى ميداریم                   

ما از مبارزات کارگران در سراسر         .  کارگران در ایران و جهان مبارک باد          
جهان که براى برخوردارى از حرمت و یک زندگى شایسته و مرفه است                         

 .پشتيبانى ميکنيم
 

اعتراضات .  کارگران عسلویه براى بهبود شرایط کار و حقوقها مبارزه ميکنند          
و اعتصابات یکماه اخير در این جهت بوده که کارگران به خواسته هاى                              

ما کارگران مجددا بر خواسته هایمان در روز کارگر                  .  عادالنه شان برسند    
 : تاکيد و براى تحقق آنها تالش ميکنيم

 

ما خواهان لغو قراردادهاى سفيد امضا و انعقاد قراردادهاى روشن و با                       -1
 .توافق مجمع عمومى کارگران هستيم

ما خواهان کنار رفتن شرکتهاى پيمانى بعنوان واسطه قرارداد و انعقاد                        -2
قرارداد مستقيم کارگران با خود  پاالیشگاهها و پتروشيمى ها و تامين امنيت                    

 . شغلى هستيم

ما خواهان  .  ساعات کار در حال حاضر طوالنى و غير قابل تحمل است                   -5
. اضافه کارى باید اختيارى باشد       .  ساعت هستيم  7:20کاهش ساعت کار به        

 . حقوق اضافه کارى باید معادل دو برابر حقوق ساعات کار عادى باشد

 .  ما خواهان افزایش دستمزدها و پرداخت سر وقت دستمزدها هستيم -3

. وضعيت بهداشتى خوابگاهها و محيط زندگى کارگران بشدت آلوده است                -4
ما خواهان بهبود جدى امکانات بهداشتى در خوابگاهها و اقدامات فورى براى              

 . رفع آلودگى محيط زندگى و کارمان هستيم

وضعيت غذا و کيفيت و سرو آن نامناسب و همواره مورد اعتراض                             -6
ما خواهان سرو غذاى مناسب و با کيفيت و گسترش                     .  کارگران بوده است    

 .  امکانات غذاخورى هستيم

امنيت محيط کار استاندارد نيست و مکررا کارگران را قربانى و مصدوم                   -7
ما خواهان استاندارد کردن امنيت محيط کار و نظارت مستمر کارگران           .  ميکند

 .بر آن هستيم

ما خواهان بيمه درمانى و بهبود وضعيت امکانات درمانى و اوژانسى                         -8
 . محيط کار هستيم
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...طبقه کارگر گروه فشار نيست   

 

! زنده باد شوراهاى کارگرى،زنده باد جنبش مجامع عمومى  
 

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



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اول ماه مه روز جهانی کارگر،            
روز اتحاد و اعتراض جهانی                 
کارگران به ستم و نابرابری نظام         

این روز یاد     .  سرمایه داری است    
آور مبارزات کارگران جهان                 
برای دستيابی به حقوق انسانی               

کارگران ایران همراه     .  شان است  
با کارگران جهان این روز را                  
گرامی ميدارند و هر ساله در                   
اعتراض به شرایط غير انسانی             
خود در این روز گرد هم آمده و              
به هر طریق برای بدست آوردن           
حقوق حقه خود فریاد بر می                     

 .آورند

 

شور و شعف و رزمندگی                           
کارگران در روز اول ماه مه و               
اعتراض آزادانه ميليونی آنان به          
شرایط زندگی شان در اکثر نقاط           
دنيا در حالی جهان را به لرزه                 
مياورد که کارگران ایران عالوه          
بر محروميت از حقوق اجتماعی          
خود از قبيل بر پائی تشکل و                    
اعتراضات خيابانی، هر روزه و         
هر لحظه در معرض شدیدترین            
تهاجمات به زندگی و معيشت خود      

هر گونه اعتراض و       .  قرار دارند 
حق خواهی کارگران با بازداشت         
و زندان پاسخ ميگيرد، با طرح              
موسوم به هدفمند کردن یارانه ها          
که سرمایه داری حاکم با پشتيبانی        
نهادهای بين المللی سرمایه داری        
اجرای آن را آغاز کرده است در           
حال تباه کردن بيش از پيش                       
زندگی و معيشت ميليونها خانواده       
کارگری هستند و کسی حق اظهار       
نظر آزادانه در این باره را ندارد،        
با افزایش سرسام آور قيمتهای                
انرژی و تعطيلی کارخانه ها هر           
روزه صد ها و هزاران کارگر به         
صف ميليونی بيکاران رانده                    
ميشوند و در همين حال بيمه                     
بيکاری را بيش از پيش به ضرر          
کارگران تغيير ميدهند، اقدام به             
اخذ فرانشيز در بيمارستانها و                
مراکز درمانی تامين اجتماعی از        
کارگران ميکنند و معيارهای                  

 

 قطعنامه مشترک 

 تشکالت کارگرى به مناسبت 
 روز جهانی کارگر

 ١٣٩٠ اردیبهشت ١١ -٢٠١١اول مه 

دیگری برای حقوق                                
بازنشستگی می تراشند، بيمه          
کارگران ساختمانی را در                  
هزارتوی راهروهای اداری           
ابتر ميکنند و در حالی که اقدام        
به افزایش سرسام آور قيمتهای       
کاالهای اساسی کرده اند حداقل     
دستمزد کارگران را بطور                

 درصد افزایش   9توهين آميزی   
 .ميدهند

 

از نظر ما همه اینها برای                    
ميليونها خانواده کارگری                   
مستاصل از تامين حداقل                    
معيشت در شرایط کنونی،                 
معنائی جز درماندگی بيشتر             
برای گذران زندگی و تحميل           
فقر و فالکتی روز افزون بر             

اما ما کارگران         .  آنها ندارد    
نظاره گر مرگ تدریجی خود          
و همسر و فرزندانمان نخواهيم      
شد، ما تعرض هر روزه به                
زندگی و معيشت خود را بر              
نخواهيم تافت و متحد و                         
یکپارچه در مقابل فقر و فالکت      
و بی حقوقی اجتماعی تحميل           
شده بر خود ایستادگی خواهيم          

در این راستا ما کارگران      .  کرد
ایران با ابراز انزجار از                      
وضعيت موجود، همگان را در     
تمامی نقاط کشور به طرح                 
متحدانه و سراسری خواستها و      
مطالبات شان فرا ميخوانيم و            
در شرایط حاضر خواهان                 
تحقق بی درنگ مطالبات زیر         

 :هستيم

 

آزادی بی قيد و شرط                   -1
برپایي تشكل هاي مستقل                    
کارگری، اعتصاب، اعتراض،    
راهپيمائی، آزادی احزاب،               
تجمع و آزادي بيان و                              
مطبوعات حق مسلم ما است و        
این خواسته ها باید ضمن                    
برچيده شدن کليه نهادهای                  
دست ساز دولتی از محيطهای        

٢٠١شماره   
کار و زندگی، به عنوان حقوق                    
خدشه ناپذیر اجتماعي آارگران و            
عموم مردم ایران به رسميت شناخته     

 .شوند

 

ما جامعه ای را که اقليتی                      -2
صاحب ثروت وسرمایه های کالن         
باشند واکثریتی هم نان شب نداشته           

از نظر ما    .  باشند بر نخواهيم تافت     
 درصدی دستمزدها بویژه     9افزایش  

با توجه به اجرای طرح قطع یارانه         
ها و افزایش سرسام آور هزینه های        
زندگی اهانت به منزلت انسانی و              

ما تعيين  .  حق حيات کارگران است     
چنين سطح دستمزدی را تحميل بيش   
از پيش فقر و فالکت مطلق بر                      
ميليونها خانواده کارگری ميدانيم و         
با رد شيوه کنونی تعيين دستمزدها           
مصرانه خواهان توقف اجرای                  
طرح قطع یارانه ها و تعيين                          
دستمزدها توسط نماینده های واقعی       
کارگران بر اساس باالترین                          
استانداردهای زندگی بشر امروز            

 .هستيم

 

ما خواهان محو قراردادهاي              -3
موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن         
شرکتهای پيمانکاری و انعقاد                      
قرارداد مستقيم و دسته جمعی،                   
تامين امنيت شغلی کارگران و                     
رعایت باالترین استاندارد های                 
بهداشت و ایمنی در محيطهای کار          

 و زندگی هستيم

 

دستمزدهاي معوقه آارگران باید      -4
فورا و بي هيچ عذر و بهانه اي                    
پرداخت شود و عدم پرداخت آن                
بایستي به مثابه یك جرم قابل تعقيب         
قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي          

 از آن به آارگران پرداخت شود

 

اخراج و بيكار سازي آارگران          -5
به هر بهانه اي باید متوقف گردد و            
تمامي آساني آه بيكار شده و یا به             
سن اشتغال رسيده اند باید تا زمان             
اشتغال به آار از بيمه بيكاري                      
متناسب با یك زندگي انساني                         

 برخوردار شوند

 

به رغم اینکه سازمان تامين                -6
اجتماعی با دسترنج و پول کارگران       
به یکی از نهادهای دارای ثروت               

نجومی در ایران تبدیل شده است          
اما این سازمان با قرار گرفتن در         
چرخه سود و سودآوری سرمایه          
تنها به فکر کاهش خدمات درمانی   
و دریافت فرانشيز از کارگران             

ما بيمه های تامين          .  بيمار است  
اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد       
جامعه ميدانيم و خواهان اداره این       
نهاد بدست نماینده های منتخب              
کارگران در سراسر کشور                      

 .هستيم

 

ما ضمن محكوم آردن هر               -7
گونه تعرض به اعتراضات                     
کارگری و مردمی، خواهان لغو          
مجازات اعدام و آزادی فوری و           
بی قيد و شرط کليه کارگران                   
زندانی و دیگر جنبش های                       
اجتماعی از زندان و توقف فوری       
پيگرد های قضایی عليه آنان و بر       
چيده شدن فضای امنيتی موجود           

 هستيم

 

ما خواهان لغو کليه قوانين              -8
تبعيض آميز نسبت به زنان و                  
تضمين برابری کامل و بی قيد و           
شرط حقوق زنان و مردان در                
تمامی عرصه های زندگی                       
اجتماعی، اقتصادی، سياسی،               

 فرهنگی و خانوادگی هستيم

 

ما خواهان برخورداري تمامي     -9
بازنشستگان از یك زندگي مرفه و      
بدون دغدغه اقتصادي و رفع                 
هرگونه تبعيض در پرداخت                   
مستمري بازنشستگان و بهره                
مندی آنان از تامين اجتماعی و              

 خدمات درمانی هستيم

 

. کار کودکان باید ملغی گردد      -10
برخورداری کودکان و والدین آنها     
از تامين اجتماعی گسترده و                    
کامل، امكانات آموزشي رفاهي و       
بهداشتي یكسان و رایگان جدا از          
موقعيت اقتصادي و اجتماعي                
خانوادگی شان، نوع جنسيت و              

ژادي و         وابستگي هاي ملي و ن          
مذهبي می باید برسميت شناخته           

 .شود

 

ما دگرگونی خواهی را حق         -11
مسلم تمامی      

١١صفحه   



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انسانها در سرتاسر جهان ميدانيم و با حمایت قاطعانه از                   
مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی کشورهای                          
خاورميانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و               
بست دولتها برای سمت و سو دادن به تغييرات از باالی                    
سر مردم و دست اندازی و دخالت از سوی آنها در                                
سرنوشت مردم کشورهای خاورميانه را قویا محکوم                        

 ميکنيم

 

ما بخشی از کارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل               -12
هرگونه تبعيض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر مليتها                

 را به هر بهانه ای محکوم ميکنيم

 

ما ضمن قدرداني از تمامي حمایت هاي بين المللي                   -13
کارگری و مردمی از مبارزات آارگران در ایران و                          
حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي آارگران در            
سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر                       
زمان دیگري بر همبستگي بين المللي آارگران براي                         

 رهایي از مشقات نظام سرمایه داري تاآيد مي آنيم

 

اول ماه مه باید تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقویم                -14
رسمي آشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و                                

 محدودیت برگزاري مراسم این روز ملغي گردد

 

 زنده باد اول ماه مه

 زنده باد همبستگي بين المللي آارگران
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سنديكاي آارگران شرآت واحد اتوبوسراني تهران و                       
 حومه

 اتحاديه آزاد آارگران ايران

هيئت بازگشايي سنديكاي آارگران نقاش و تزئينات                           
 ساختمان

 هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار مکانيک

 آانون مدافعان حقوق آارگر

 آميته پيگيري ايجاد تشكل هاي آارگري

 آميته هماهنگي براي آمك به ايجاد تشكل هاي آارگري

 

 به نقل از سايتهاى خبرى

 

تشکالت قطعنامه مشترک 
 کارگرى به مناسبت 
 ...روز جهانی کارگر

٢٠١شماره   
 

 شش کارگر 
 !زنده در آتش سوختتد

 

 سينا عيوضيان 
 کارگر ساختمانی در ميان شعله ای آتش           6درست در روز جهانی کارگر        :  در مشهد 

 اردیبهشت در پی انفجاری         12دوشنبه   :  در قزوین  .  سوختند و تعدادی زخمی شدند        
مهيب در یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی البرز قزوین تعدادی کارگر کشته و                     

این خبرها تنها گوشه ای از اتفاقاتی است که کارگران ایران با آن مواجه         . زخمی شدند 
 . هستند

 

کارگران بسياری در جای جای جهان در هنگام کار با خطر مرگ یا نقض عضو                           
روبرو می شوند و زندگی خود را از دست می دهند اما در بسياری از نقاط جهان                            

کارگران .  اول ماه مه بعنوان روز جهانی کارگر برسميت شناخته شده و تعطيل است                
ایران نه از سر انتخاب بلکه به اجبار باید همچون دیگر روزهای زندگی پر مشقت                       

در ایران ميليونها کارگر با کار در        .  خود در این روز هم به بردگی مزدی ادامه دهند           
چند شيفت مختلف در محيطی فاقد هر گونه امکانات بهداشتی و ایمنی حتی در ایام                         
تعطيلی هم باید در مقابل دستمزدهای ناچيز بيگاری کنند تا به ثروت اندوزِی آقایان                      

در کنار عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران، بيکار        .  سرمایه دار خدشه ای وارد نشود     
 . سازی و اخراجهای فردی و یا دسته جمعی غوغا می کند

 

در بيشتر مواقع اعتراضات و اعتصابات یا  با وعده های دروغين کارفرماها پاسخ                      
افزایش .  می گيرد و یا با سرکوب و بازداشت و زندان فعاالن کارگری پاسخ می گيرد               

سرسام آور و مستمر تورم و گرانی، کارگران و خانوادهای محرومشان را بيش از                      
بيکاری، فقر، گرسنگی،      .  پيش به فقر و فالکت روز افزون محکوم کرده است                        

بيسوادی، خيابان خوابی، کار کودکان همه و همه نتيجه مشقات تحميل شده از طرف                   
 هرگز  ، اگر زورش برسد    ،این نظام .  نظام سرمایه داری اسالمی حاکم بر ایران است         

ذره ای آزادی و رفاه، حق تشکل و اعتصاب، لغو قوانين تبعيض آميز، لغو مجازات                    
اعدام و آزادی بيان مردم بطور وسيع و به ویژه آزادى و تحرک طبقه کارگر را                               

با اینحال مبارزات توده اى و کارگرى توانسته است مرتبا سد اختناق را             .  تحمل نميکند 
 . بشکند و هر روز صداى اعتراض و اعتصاب عليه این نظام ضد انسانى بلند باشد

 

بيش از پيش روشن       .  پيش شرط هر نوع آزادى سرنگونى جمهورى اسالمى است                
ميشود که این طبقه کارگر و کمونيسم است که باید قادر شود توده عظيم مردم را به                        
اردوی آلترناتيو رهایبخش و سوسياليستی خود جلب کند و بر خرابه های رژیم                               

 !اسالمی سرمایه یک جامعه آزاد و برابر و مرفه را پایه گذاری کند

 

 ! * زنده باد آزادی و برابری و حکومت کارگری،زنده باد اول ماه مه

 

 زندانى ،کارگر زندانى
!سياسى آزاد بايد گردد  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 اول مه در ايران
بنا به گزارشات دریافتى و اخبار منتشر شده در سایتهاى مختلف                        

 کارگران در ایران امسال در اجتماعات کوچک و بزرگ و                 ،خبرى
 . بخشا در محل کار روز اول مه را گرامى داشتند

 

شوراهاى کارگران پاالیشگاههاى مرکز صنعتى عسلویه با پخش                -
شيرینى و تبریک گفتن به همدیگر و توزیع قطعنامه اول مه اینروز                 

 . را گرامى داشتند

 

تشکلهاى سندیکائى و تشکل فعالين کارگرى طى قطعنامه مشترکى             -
جمعهاى کارگرى در   .  بر خواستهاى کارگران در اول مه تاکيد کردند        

شرکتهاى مختلف از جمله ایران خودرو و هفت تپه با صدور                                
 . قطعنامه و تاکيد بر خواستهاى کارگران اینروز را گرامى داشتند

 

گروههائى از طرفداران طبقه کارگر در اینروز بویژه در سنندج و               -
 . کامياران مراسم گل گشت برگزار کردند

 

.  نفر برگزار شد    ٢٠٠در شهر سنندج مراسمى با حضور بيش از               -
این تجمع که بدعوت فعالين مستقل فراخوان داده شده بود مورد توجه              

اجتماع کنندگان قصد        .  کارگران و مردم در محل قرار گرفت                     
راهپيمائى در خيابانهاى شهر را داشتند که بالفاصله با مانع نيروى                  

کارگران با حفظ هوشيارى مراسم را بپایان             .  سرکوب روبرو شدند    
 . رساندند

 

اخبار تائيد نشده اى از اجتماع کارگران در برخى از شهرهاى                         -
 .خوزستان نيز منتشر شده است

 

مراسمهاى کوچکترى در برخى از محالت کارگرى شهرهاى                       -
 . ایران برگزار شده است که اخبار دقيق آنها هنوز دریافت نشده است

  

مشخصه اول مه امسال در ایران اعتراض کارگران عليه فقر و                          
. فالکت و سياست ارتجاعى و ضد کارگرى حذف سوبسيدها بود                       
 ،کارگران در عين حال که بر خواستهائى چون افزایش دستمزدها                    

 از  ، لغو کار قراردادى و غيره تاکيد داشتند            ،حق تشکل و اعتصاب     
مبارزات و تحرکات انقالبى کارگران در کشورهاى منطقه و شمال                

 . آفریقا و سراسر جهان عليه سرمایه دارى دفاع کردند

٢٠١شماره   
 

) پا تريس(کارگران فرش ستاره طاليی 
 دليجان

 !يکماه دستمزد معوق
 

 روز از پایان فروردین ماه هنوز          12 امروز با گذشت       ،بنا به خبر دریافتى    
دليجان )  پاتریس( نفر از کارگران کارخانه فرش طالیی                    600بيش از      

خواست و پيگيری کارگران    .  دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده اند      
برای نقد شدن دستمزدها بعلت مخالفت و کار شکنی قاسمی مالک و مدیر                    

قاسمی و عواملش با چرب        .  کارخانه عمال به هيچ نتيجه ای نرسيده است             
ما وضعيت شماها را درک ميکنيم، کل اوضاع         :  زبانی به کارگران ميگویند   

وضعيت اقتصادی جامعه خراب شده، باید تحمل کنيد و صبور           .  خراب است 
البته چرب زبانی و وعده های دروغ تنها حربه قاسمی و همدستانش               .  باشيد

این حضرات سرمایه دار و نو کيسه  در                    .  برای فریب کارگران نيست       
بسياری از مواقع با حمایت اداره کار و مراکز اداری کارگزار و  نوکر                          
حکومت اسالمی سرمایه داران بی هيچ عذر موجهی و به بهانه های بی                        
اساس کارگرانی را که نسبت به شرایط سخت کار و سطح نازل و تاخير در                

 .پرداخت دستمزدها اعتراضی داشته اند از کار اخراج و بيکار نموده اند
 

وقتی این قاسمی به ما ميرسد همه دنيا خراب شده           :  یکی از کارگران ميگفت   
اوضاع اقتصادی به هم ریخته و بحران و          .  و سقف آسمان فرو ریخته است      

آخر یکی نيست   !  خشکسالی و بی پولی و کسادی بازار و همه جا رو گرفته             
به این بابا به این دروغگوی رذل بگه اگه بازار خرابه چرا کارخانه ات                         

 شيفته بدون توقف مشغول کار است؟ چرا اگه خط              3بطور شبانه روزی و      
راست راستی  !   دقيقه متوقف بشه از حرص ميخواهی سکته کنی           10تو ليد   

اگه بازار و کار و کاسبيت خرابه مگر دیوانه ای کارخانه رو باز گذاشته                       
 هم خودت و هم ما را           ،ای؟ اگه راست ميگوئى این جهنم رو تعطيلش کن             

 !خالص کن
 

واقع در دليجان اصفهان با بيش از           )  پاتریس(کارخانه فرش ستاره طالیی       
 نفر کارگر قرار دادی، با قرار دادهای سفيد امضا و یکطرفه یکساله و              600

 3 هزار تومانی که هنوز کسی رنگش را هم ندیده و                          330دستمزدهای   
 توليد کننده انواع فرشهای بسيار               ، ساعته کاری     8شيفت شبانه روزی         

 .مرغوب و ممتاز ستاره طالیی ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ مه ۴ – ١٣٩٠ اردیبهشت ١۴

غالب حسينی، وفا قادری، يداهللا قطبی و خالد     
 !را آزاد کنيدحسينی 

 

 ١٣٩٠ اردیبهشت ماه    ١۴بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز         
های کارگران بازداشت شده در سنندج با همراهی غالب حسينی، وفا              خانواده

 بياورند و با محاصره        .قادری، یداهللا قطبی و خالد حسينی از زندان شدند               
 .تجمع کنندگان مانع پيوستن مردم به آنان شوند



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کميته خارج کشور حزب در پی            
فراخوان حزب اتحاد کمونيسم                
کارگری به شرکت در مراسم اول       
ماه مه، روز جهانی کارگر،                     
واحدهای حزب در کشورهای               
مختلف در این مراسم شرکت                  

 . کردند

 

 مراسمهای متفاوتی در                  :هلند
شهرهای اوترخ، رتردام،                         

. آمستردام و الهه برگزار شد                  
فعالين حزب اتحاد کمونيسم                      
کارگری عالوه بر شرکت در این         
مراسم به پخش صدها بيانيه حزب       
به مناسبت اول ماه می و بيانيه                
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی                   
حزب در رابطه با نقض حقوق               

پناهندگی دولت هلند را به زبان              
انگليسی در بين شرکت کنندگان            

الزم به ذکر است که      .  پخش کردند 
حضور پالکادرها و باندرول                  
حزب با عکس منصور حکمت              
توجه بسياری از شرکت کنندگان         

در .  در مراسم را بخود جلب نمود       
این اعتراضات خيابانی که در هر       
یک جمعيتی بالغ بر هزاران نفر           

بچشم ميخورد، تظاهر کنندگان              
خواهان لغو سياستهای گروکشی          
اقتصادی دولتهای سرمایه داری،        
که نتيجه ای جز تحميل فقر و                   
فالکت به طبقه کارگر و محرومين      

بار بحران بر      ذاشتن    جامعه و گ     
. دوش این طبقه  نداشته، شدند                 

 

 گزارش مراسم اول ماه مه 
 در خارج کشور

پایان حمله نظاهی به ليبی و              
خروج نيروهای نظاهی دولت        
هلند از منطقه یکی دیگر از              
مطالباتی بود که در این                        
اعتراضات و سخنرانی ها                 

همبستگی و اتحاد       .  طرح شد   
طبقاتی کارگران عليه دول                
سرمایه داری خودی را به                 

 .  شعف واميداشت

 

اعضا، کادرها و               :  سوئد
دوستداران حزب در شهرهای       
استکهلم و گوتنبرگ در مراسم       

. روز کارگر شرکت کردند              
شهر گوتنبرگ    "  آهن"ميدان    

یکی از ميادین معروف جهان         
است که از هر ساله هزاران             
انسان معترض به این دنيای              

. وارانه را به خود جلب می کند      
طبق سنت هميشگی احزاب و         
سازمانهای مدافع حقوق کارگر     
از ساعتها قبل از تجمع مردم و        
شروع راهپيمایيها اقدام به                 
برپایی چادرهای اطالعاتی می     

همه !  همه جا سرخ است     .  کنند
روز جهانی اتحاد بين المللی             

کارگر را بهم تبریک می                    
 صبح کم کم      10ساعت  !  گویند

حضور بازدیدکنندگان از                   
مراسم و ميزهای اطالعاتی             

از همه طرف   .  شروع می شود  
صدای سرود انترناسيونال               

آنچه که بيشتر    .  شنيده می شود   
از همه چيز جلب توجه می                
کرد باندرول مرکز پيگرد                 
سران رژیم به جرم جنایت                 

٢٠١شماره   
مردم با عکس       .  عليه بشریت بود      

گرفتن از این باندرول و قرار دان             
امضای خود بر پتيشن مرکز پيگرد        
سمپاتی خود را به خواست مردم                
ایران که همانا سرنگونی رژیم                  

. اسالمی سرمایه است نشان ميدهند        
اطالعيه حزب بمناسبت اول مه، نه        

یک دنيای بهتر      !  به سرمایه داری     
به زبان انگليسی،          !  ممکن است    

فارسی و سوئدی و اطالعيه مربوط        
به خيزشهای انقالبی در کشورهای         
خاوميانه و شمال افریقا توسط                     
اعضای حزب در اختيار همه                      

آخرین نشریه های            .  قرارگرفت
حزبی و کتب و ادبيات حزبی نيز              
در دسترس بازدید کنندگان از چادر        

. اطالعاتی حزب قرار داشت                      
همچنين اعضاء و کادرهای حزب           
تالش کردند هرچه بيشتر رژیم                  
سرکوب و جنایات جمهوری                        
اسالمی سرمایه را افشا کرده و                   

مراجع کنندگان به ميز اطالعاتی              
حزب را با مبارزات آزادیخواهانه و      
برابری طلبانه کارگران و مردم                

همه جا بحث و        .   ایران آشنا کنند     
صحبت از بی اعتباری سرمایه                  
داری و به زیر کشيدن نظام مبتنی            

همه بر   .  بر برده داری مزدی بود         
اتحاد انترناسيوناليستی طبقه کارگر       

کم کم به ساعت         .  تأکيد می کردند     
ده ها  .  یک بعد از ظهر نزدیک شدیم  

سازمان، حزب و تشکل مدافع                     
حقوق کارگر صفهای خود را در              
خيابانها اطراف ميدان سازمان                  

مردم از پير و جوان از مقابل        .  دادند
به سمت مرکز شهر        "  آهن"ميدان   

رژه رفتند و با سرود انترناسيونال           
 . ندای رهایی بشریت سر می دادند

 

در استکهلم اعضای حزب با شرکت      

در تجمعهاى مختلف اول مه بيش        
 نسخه از اطالعيه های          ۶٠٠از   

حزب به زبان سوئدی و فارسی            

همينطور شوراى  .  را پخش کردند  
حمایت از مبارزات آزادیخواهانه      
مردم ایران در استکهلم عصر               
روز اول مه مراسمى بمناسبت             
روز کارگر در کافه مارکس                   
استکهلم برگزار کرد که با                        

در این  .  استقبال خوبى روبرو شد    
مراسم تعدادى از فعالين شورا و           
حضار سخنرانيهاى کوتاهى ایراد     

سياوش دانشور از جمله         .  کردند
 . سخنرانان این مراسم بود

 

 روز اول ماه مه، روز       :انگلستان
جهانی کارگر در ميدان ترافالگار       
و خيابانهای لندن گرامی داشته              

در این روز به فراخوان                .  شد
کميته برگزاری مراسم اول مه،           
هزاران نفر با پرچمهای سرخ و           
کمونيستی و شعارهایی عليه نظام      
سرمایه داری و فریادهای زنده             
باد سوسياليسم، در خيابانهای                 

. مرکزی لندن راهپيمایی کردند           
فعالين حزب اتحاد کمونيسم                     

تشکيالت انگلستان نيز     -کارگری  
با پحش ده ها نسخه از اطالعيه             
حزب بمناسبت اول ماه مه، در              
دست داشتن پالکادر زنده باد                  
سوسياليسم و مرگ بر سرمایه              
داری، عکس مارکس و منصور          
حکمت و ميز اطالعاتی حزب در       
ميدان ترافالگار در این مراسم               

سياوش عباسی     .  شرکت کردند    
 .  اطالعيه حزب را قرائت کرد

 

روز یکشنبه برابر با یک        :  ترکيه
مه تشکيالت    

١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حزب اتحاد کمونيسم کارگری                
واحد ترکيه همراه با دیگر احزاب       
چپ ترکيه در خيابانهای آنکارا از       

 صبح گردهم آمده و            10ساعت   
پرچمهای سرخ را به اهتزاز در            

همراهی  پرشور مردم          .  آوردند
آزادی خواه و برابری طلب با هم          

خوانی به زبان فارسی مرگ بر             
جمهوری اسالمی، زنده باد                      
سوسياليسم، کارگر زندانی آزادی       
آزادی، و کارگران جهان متحد              

. شوید حمایت خود را اعالم داشتند     
در این بين اطالعيه های حزب              
اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت     
اول ماه مه به طور وسيع پخش               

. شد و مورد استقبال قرار گرفت           
همچنين شعارهایی از جمله                      

برابری جنسی، نابود باد فاشيسم،        
نابود باد ميليتاریسم، نابود باد                  
کاپيتاليسم، زنده باد سوسياليسم،            
تنها راه برقراری جمهوری                     
سوسياليستی، و سرود                                  
انترناسيونال از طرف احزاب               
چپ حاضر در تجمع طنين انداز           

همچنين تشکيالت حزب       .    شد
اتحاد کمونيسم کارگری واحد                  

 بعد از ظهر        3.30ترکيه ساعت     
در مقابل سفارت مزدوران                       
جمهوری اسالمی تجمع کردند و          
با شعار مرگ بر جمهوری                       
اسالمی اعتراض خود را به                     
حکومت سرمایه داران اسالمی            

تظاهر کنندگان سپس    .  آغاز کردند 
با سر دادن شعارهای کارگر                    
زندانی آزاد باید گردد و کارگر               

 

 گزارش مراسم اول ماه مه 
 ...در خارج کشور 

–کارگر زنده به کار توایم                 
اسانلو ميگوید حمایت حمایت،       
اعدام لغو باید گردد و بسياری         
دیگر شعار به اعتراض خود            

کمونيستها و آزادی   .  ادامه دادند 
خواهان در صف اعتراض به         
حکومت ارتجاع اسالمی                    

. خيابانها را سرخ پوش کردند        
تشکيالت حزب اتحاد کمونيسم      
کارگری واحد ترکيه اول ماه           
مه را به تمامی آزادی خواهان        
و کمونيستهای جهان تبریک            

زنده باد اول ماه مه         .   ميگوید
زنده باد همبستگی طبقاتی بين        
المللی مرگ بر جمهوری                   
اسالمی نابد باد سرمایه داری          
زنده باد مارکس زنده باد                      
منصور حکمت زنده باد                      

 .سوسياليسم 

 

فعالين و کادرهاى             :  کانادا
حزب در کانادا در شهرهاى             
تورنتو و آتاوا در مراسمها و            
متينگهاى اول مه شرکت                    

در اتاوا فعالين حزب با      .  کردند
پرچم مارکس و شعارهاى                 

مرگ بر سرمایه دارى و زنده         
باد حکومت کارگرى در                     
راهپيمائى اول مه شرکت                   

در این مراسمها                .  کردند
اطالعيه هاى حزب بمناسبت          

 . *اول مه توزیع شدند

 

٢٠١شماره   
 

 کارگران شرکت مهندسين مشاور يکم
 !يکماه دستمزد معوق

 

 روز از پایان فروردین ماه بيش        8 هم اکنون با گذشت       ،بنا به خبر دریافتى   
 نفر از کارگران شرکت عمرانی مهندسين مشاور یکم دستمزدی            2000از  

الزم به یاد آوریست دستمزدهای اسفند ماه سال گذشته             .  دریافت نکرده اند   
کارگران ناراضی  .  را هم نيز همين چند روز پيش به کارگران پرداخته اند            

و معترض مصرانه خواهان دریافت دستمزدهای ناچيزشان هستند اما در                
مدیر و از سهامداران اصلی شرکت به همراه همدستانش به             "  شنتيا"مقابل  

انحاء مختلف از پرداخت دستمزد کارگران خودداری می ورزند و با وعده             
 . های دروغ امروز و فردا کارگران را در سرگردانی و ابهام فرو برده اند

 

 با زندگی   ،ما با کار شبانه روزی و طاقت فرسا         :  یکی از کارگران ميگفت   
در کمپهای کثيف و غير بهداشتی و فاقد امکانات و دوری از خانواده                             

 با دستمزدهای بسيار ناچيز و چند برابر زیر خط فقر که آن را هم                 ،هایمان
 برای شنتيا و همدستان دزدش درآمدهای ميلياردی                ،به موقع نميپردازند    

آن وقت ما کارگران را در وضعيتی گذاشته اند که معلوم                     .  توليد ميکنيم  
نيست که آیا فردا ما را بر سر کار نگه ميدارند یا نه؟ آیا دستمزدهایمان را                  
ميدهند تا اجاره خانه های عقب افتاده مان را بدهيم یا نه؟ این آقایان سرمایه          
دار انگل و حکومت اسالميشان زندگی ما را در ناامنى و فقر و محروميت               

 .مطلق فرو برده اند

 

 نفر کارگر قرار      2000شرکت عمرانی مهندسين مشاور یکم با بيش از                
 هزار تومانی و تعدادی کارگران ساعت مزد که           330دادی با دستمزدهای    

 مجری و سازنده انواع           ،دریافتيشان کمتر از کارگران قراردادی است             
هم اکنون تعدادی از کارگران در        .  پروژه های عمرانی و سد سازی است         

پروژه احداث سد بيجار شهر در استان گيالن و تعدادی نيز در طرحهای                   
عمرانی در لنگرود و الهيجان و بخشی از کارگران در پروژه های احداث              

ساعت کاری کارگران ظاهرا از      .  مشغول به کارند  ...  سد در افغانستان و      
 اما اضافه کاری اجباری تا شب و کار در همه ایام            ، شب است  5 صبح تا    8

آنهم در ازای دستمزدهای ناچيز و حداقلی که با تاخير          . تعطيل برقرار است 
دفتر مرکزی شرکت در چهار راه           .  و انواع کار شکنی پرداخت ميشود          

 .طالقانی و خيابان زرتشت تهران واقع است 
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 !نه به اعدام
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی           "

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

 "ميکند؟



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 

 شرکت مخابراتی موج آسا
 !اعتراض جمعی کارگران نتيجه داد

 

 سرانجام پس از چند روز            ،بنا به خبر دریافتى      
کشمکش بين کارگران و عوامل کار فرما بر سر            

 کارگران موفق شدند     ،افزایش ساعت و حجم کار     
با اعتراض جمعی خود کارفرما را وادار به عقب         
نشينی نموده و شرایط کاری را  به همان                               

 . وضعيت سابق باز گردانند

 

مدیر شرکت   "  قانع"ماجرا از این قرار بود که             
 نفر از کارگران بخش       10مخابراتی موج آسا از       

کابل هوایی خواسته بود که در جهت صرفه                       
جویی بيشتر و کاهش هزینه ها، روزانه و حتی               
روزهای تعطيل چندین ساعت به ساعت کاریشان        
اضافه شود بدون آنکه در ازای این کار اضافی و          
استثمار مضاعف دستمزدی به کارگران پرداخت        

 اجرای این طرح موجب قطع      ،عالوه بر این .  شود
 نفر از کارگران      15مبالغ اضافه کاری دریافتی        
قانع مدیر شرکت      .  بخش کابل زمينی هم ميشد          

فرماندهان سپاه پاسداران در      :  موج آسا گفته بود     
سال "اداره مخابرات از او خواسته اند که در                    

که هدفشان کاهش هزینه ها و          "!  جهاد اقتصادی 
 بر ساعات کار              ،صرفه جویی بيشتر است             

 . کارگران بيافزایند و از دستمزدها بکاهند

 

این سياست ضد کارگری کارفرما و عوامل                      
جنایتکار حکومت اسالمی در همان اولين                          
روزهای خود آنچنان با خشم و عصبانيت و                       
اعتراض جمعی کارگران روبرو شد که کارفرما          
در هراس از گسترش اعتراض و اعتصاب                       
کارگران با دستپاچگی طرح شان را پس گرفتند             
و با پيروزی کارگران فعال شرایط کار به روال              

کارگران از این موفقيت         .  سابق بازگشته است     
بدست آمده به وجد آمده و این پيروزی را نتيجه                

 . اتحاد و اعتراض جمعی خودشان ميدانند

 

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

قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و دستمزدهای         
 10 تا     2 سابقه کاری       ، هزار تومانی    300فعال   

عصر و   5 صبح تا        8سال و ساعت کاری از             
اضافه کار اجباری تا پاسی از شب و کار در ایام            

 ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه            ،تعطيل
 .  تهران ميباشد5
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کارگران شرکت 
 کامپيوتری فارسی وب

 

 !دستمزدهای فروردين ماه معوق

 

 هم اکنون با            ،بنا به خبر دریافتى           
 روز از پایان فروردین ماه        11گذشت  

 نفر از کارگران شرکت خدمات              15
کامپيوتری فارسی وب دستمزدهایشان     

کارفرما در    .  را دریافت ننموده اند          
جواب کارگرانی که دستمزدهایشان را      
ميخواهند با وعده امروز و فردا و                   
گاهی با نشان دادن چنگ و دندان و                
تهدید به اخراج و بيکار سازی                          
کارگران همچنان از پرداخت                            

 . دستمزدها طفره ميرود

 

با این     :  یکی از کارگران ميگفت             
دستمزدهای حداقل و ناچيز و چند                  
برابر زیر خط فقر، با این همه تاخير            
و کار شکنی در پرداخت همين                         
چندرغاز دستمزدها، با سياست حذف         
یارانه ها توسط حکومت اسالمی                    
سرمایه داران که دزدی آشکار از                  

 با این     ،سفره و نان شب مردم است            
همه گرانی و تورم که هر روز و                     
لحظه لحظه سر به آسمان ميکشد،                  
زندگيمان را در فقر و محروميت                    

در تمام شبانه       .  مطلق فرو برده اند         
روز با کابوس فقر و بيکاری و                         
شرمندگی از خانواده هایمان کلنجار            
ميرویم و هر روز تلخ تر و سياه تر از          

با قرار دادهای موقت و سفيد         .  دیروز
امضا و ترس از اخراج و بيکاری، با           
بسيجی و پاسدار و زندان و شکنجه               
این زندگی جهنمی را برایمان ساخته           

 .اند

 

 15شرکت کامپيوتری فارسی وب با           
نفر کارگر قرار دادی با قرار دادهای          
یکساله و سفيد امضا با دستمزدهای              

 هزار تومانی که هنوز            330ظاهرا   
 8پرداخت نشده و ساعت کاری از                 

 عصر و بسياری مواقع با          5صبح تا    
اضافه کاری اجباری ارایه دهنده                   
انواع خدمات سخت افزار و نرم                      

دفتر شرکت  .  افزاری کامپيوتر ميباشد   
 .در خيابان آزادی تهران واقع است
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 کارگران شرکت بهدارو درمان
 ! ماه دستمزد معوق8اخراج و 

 

 نفر از   16 طی یک ماه گذشته       ،بنا به خبر دریافتى   
کارگران شرکت بهدارو درمان بی هيچ عذر                        

مدیر شرکت  "  مهری فرد "موجهی و بنا به دستور        
کارگران اخراجی در       .  از کار اخراج شده اند             

 ماه  7شرایطی از کار بيکار و اخراج شده اند که               
دستمزد از سال گذشته و عيدی و پاداش پایان سال             

مراجعات مکرر     .  را نيز دریافت نکرده اند                  
کارگران اخراجی به کارخانه برای دریافت                          
دستمزدهای معوق بی نتيجه بوده و مهری فرد به              

 واال به هر کجا     ،کارگران گفته است باید صبر کنيد      
 ... ميخواهيد شکایت کنيد و

 

هم اکنون این کارگران اخراجی با جيب خالی و                  
سرگردانی بين کارخانه و اداره کار و دیگر مراکز          
حکومت اسالمی سرمایه داران با جوابهای سرباال          

عالوه بر این      .  و بدون نتيجه سر دوانده ميشوند            
 نفر دیگر از کارگران شاغل در                160کارگران   

 8شرکت از شهریور ماه سال گذشته تا به امروز               
عالوه بر  .  ماه است که دستمزدی دریافت نکرده اند      

حتی از   "  نداریم و نيست     "این کارفرما به بهانه           
پرداخت پاداش پایان سال و عيدی کارگران نيز                  

 ماه جواب    8در این مد ت        .  خودداری نموده است   
مهری فرد و همدستانش به کارگران معترض وعده        
های دروغ و پوچ امروز و فردا و تهدید به اخراج             

در مواقعی هم اقدام به پرداخت مساعده های          .  است
 . ناچيزی نموده اند

 

 ماه است اجاره خانه ام      4:  یکی از کارگران ميگفت   
عقب افتاده، کلی قرض و بدهکاری و شرمندگی                

از صبح تا شب هم برایشان کار               .  باال آورده ایم    
ميکنيم آخر شب که به خانه ميرسيم حوصله                           

این یعنی مرگ   .  خودمان و زن و بچه را هم نداریم        
 .تدریجی که برایمان درست کرده اند

 

 نفر کارگر    160شر کت بهدارو درمان با بيش از           
قرار دادی با قرار دادهای یکساله سفيد امضا و                   

 هزار تومانی پرداخت    300یکطرفه و دستمزدهای    
 عصر و     5 صبح تا        8نشده و ساعت کاری از             

اضافه کار اجباری تا شب و کار در همه ایام                          
 تهيه و توزیع کننده انواع دارو و طرف                   ،تعطيل

مهری .  قرار داد داروخانه ها و بيمارستانها ميباشد        
فرد مدیر شرکت و شرکای دزدش در سایه حمایت           
حکومت اسالمی و از قبل استثمار وحشيانه                           
کارگران و نپرداختن دستمزدها و همچنين با باند               
بازی و زد و بند با عوامل حکومتی و فروش                         
داروهای کمياب و گرانقيمت در بازار آزاد                            

دفتر شرکت در   .  سودهای ميلياردی به جيب ميزنند     
خيابان زرتشت تهران و انبارهای دارویی شرکت           

 .در منطقه کهریزک ميباشد
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موجى از آدمکشى هاى اسالمى،         
خاورميانه و شمال آفریقا را فرا             

قربانيان این موج        .  گرفته است   
عادى ترین مردم عادى اند، در              
مصر و الجزایر اتباع خارجى را         
اعم از کارگر و توریست و                       
بازنشسته به گلوله ميبندند و سر             
ميبرند، صف کودکان دبستانى را        
با بمب کشتار ميکنند، دختران                
جوانى را که از ازدواج اجبارى            
سر باز زده باشند به خون                           

در تل آویو عابران بيخبر     .  ميکشند
را، از کودک و پير و جوان، در             

. خيابان و اتوبوس به قتل ميرسانند     
و قهرمانانه، از اسرائيل تا                         
الجزایر، به بشریت متحير                        
اطمينان خاطر ميدهند که این                   

 ادامه خواهد         »مبارزه مسلحانه    «
 .یافت

 
ضد «زمانى بود که چپ سنتى و            

 خشونتهاى کور و             »اميریاليست
تروریسم عنان گسيخته جریانات         
جهان سومى و ضد غربى را اگر          

 

  ،ستون آخر
 *تروريسم اسالمى

 

 منصور حکمت

نه بدیده تحسين، الاقل به دیده           
ظلمى که   .  اغماض مينگریست  

به ملت هاى محروم و خلقهاى         
تحت ستم روا داشته ميشد به             
زعم اینان این تروریسم را                 
بعنوان عکس العملى مشروع          

تروریسم .  توجيه ميکرد          
گروههاى فلسطينى، جریانات       
مسلمان و یا ارتش                                    
جمهوریخواه ایرلند، که                       
قربانيانشان را بطور روز                 
افزونى مردم بيدفاع و بى خبر        
غير نظامى تشکيل ميدادند،              
نمونه هاى برجسته این                         

 در دوره هاى    »مجاز«تروریسم  
قبل بودند، تروریسمى که                   
ظاهرا به ظلمهاى گذشته و                
حال پاسخ ميداد، تروریسمى           
که ظاهرا در عکس العمل به            
خشونت و سياستهاى ضد                   
انسانى دولتها و قدرتهاى                    

. سرکوبگر پدیدار شده بود                
جالب اینجاست که دولت                     
اسرائيل نيز در طول سالها                
دقيقا با عين همين استدالل،               

٢٠١شماره   

یعنى با استناد به جنایات و نسل                   
کشى هاى غير قابل توصيف فاشيسم      
هيتلرى و جریانات ضد یهود در                
کشورهاى مختلف عليه مردم یهود،        
سرکوب خشن مردم محروم فلسطين     
و کشتار هرروزه جوانان فلسطينى         

 .را توجيه کرده است

 

این نوع استدالل، و تروریسم کورى      
که به استناد به آن در خاورميانه،              
چه از طرف سازمانهاى عرب و              
فلسطينى و چه از طرف دولت                    
اسرائيل، جریان یافته است، همواره      
از نظر کمونيسم و طبقه کارگر                  

. ورشکسته و محکوم بوده و هست          
کوچکترین ارتباط واقعى و                           
مشروعى ميان مصائب هولناکى که      
در قرن اخير بر مردم یهود رفته                
است با سرکوبگرى ها و جنایات               
دولت و راست افراطى در اسرائيل         
عليه فلسطينيان، وجود نداشته و                

کوچکترین ارتباط واقعى و        .  ندارد
مشروعى ميان مشقاتى که مردم                
محروم فلسطين کشيده اند با                          

تروریسم سازمانهاى منتسب به            
این مردم، اعم از اسالمى و غير           

. اسالمى، وجود نداشته و ندارد            
این سوء استفاده و سرمایه ساختن       
جریانات و جناحهاى بورژوایى،        
اعم از دولتى و غير دولتى، از               

این .  مصائب مردم محروم است       
تروریسم نه فقط در مبارزه                      
رهائيبخش کارگرى جایى ندارد،       
بلکه محکوم کردن و از ميدان                
بدر کردن آن توسط طبقه کارگر          
بویژه در کشورهاى منطقه یک            
شرط حياتى قرار گرفتن کارگر           
در راس مبارزه اجتماعى براى            

 .پایان دادن به این مصائب است

 

موج جدید آدمکشى اسالمى،                  
بخصوص در شمال آفریقا، دیگر        
ظاهرا حتى از این قبيل توجيهات        

یک .  سياسى هم بى نياز است             
عمامه و یک تفنگ تمام چيزى              
است که براى شروع این جهاد               

. کثيف عليه انسانيت کفایت ميکند      
این گانگستریسم اسالمى است، و        
سرمنشاء آن رژیم حاکم در ایران        

تکليف این جریان نيز در          .  است
 .ایران یکسره خواهد شد

 
، نوامبر    ١٣٧٣اولين بار در آذر              

 انترناسيونال   ١٦، در شماره       ١٩٩٤
 .منتشر شد

۴صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 کمونيسم کارگرى
نقدى از زاويه طبقه    .  اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است                    

تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه                  .  کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى              
تلقى .  امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است                          

برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق                                
اما، با ظهور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و                                 .  مالکيت نميتوانست باشد   

پرولتاريا نميتواند آزاد    .  استثمار اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است، افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد                             
برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در          .  شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود                   

  .اجتماعى است -اساس اقتصادى 
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و                                             
اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه             .  اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند              

 . سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است


