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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 
 سياوش دانشور

 

 دمکراسى پليسى
 

. در انگلستان جنجالى بپا کرده است      ”  شنود گيت “پرونده  
 سال است که مکالمات خصوصى مردم را                   ۴ظاهرا   

کسى نميداند که    .  بدون اجازه و اطالع آنها گوش ميدهند         
اطالعات بدست آمده براى چه کارى و چه معامالتى                    

در سوئد سالهاى طوالنى است این اقدام       . استفاده شده ست 
انجام ميشود و در دو سه سال گذشته آنرا علنى کرده اند               

 .که مکالمات شهروندان کنترل ميشود
 

دمکراسى هرچه بارش کنيد باالخره سيستم سياسى اى               
است که حکومت نامشروع اقليتى بورژوا را طى پروسه          

دمکراسى در دو دهه    .  فرمال انتخاباتى مشروعيت ميدهد   
اخير بجز با بمباران و موشک کروز و راسيسم و به                      
پارلمان آوردن فاشيستهاى دمکرات و سلب حقوق مدنى            

گوشه کوچکى  ”  شنود گيت “پرونده  .  معنى نداشته است   
در .  از واقعيات دمکراسى در دنياى امروز است                        

انگلستان حزب ليبر در مقام شاکى و اپوزیسيون                              
اسکاندال حزب ليبرال ظاهر ميشود و در سوئد حزب                  
سوسيال دمکرات بانى این جاسوسى از شهروندان و                    

وقتى منفعت    .  حزب محافظه کار ادامه دهنده آنست                 
 و بویژه اگر تروریسم اسالمى       ،بورژوازى در ميان باشد   

که هر روز با بودجه حضرات پروار ميشود بهانه بدست           
 .  آنوقت باید انتظار بيشتر از اینها را داشت،دهد

  

این دمکراسى واقعى و عينى و موجود است که در                         
 به  ،اسپانيا و فرانسه و یونان تا کمى شهر شلوغ ميشود               

شاگرد دیکتاتورهاى مشهور تبدیل ميشود و از هر                         
اقدامى براى سرکوب و دفاع از منافع بورژوازى کم                    

شنود مکالمات مردم جزو کوچکى از                     .  نمى آورد    
سرکوب سيستماتيک و بيحقوقى مردم در دمکراسى                    

 . *پليسى است

 

 دادگاه حريرى؛
 کيفر خواست يا گريز از بحران

 

 ٣پدرام نوانديش                                            صفحه 

 کارگران سرو مشرق زمين
 !دستمزدهای خرداد ماه معوق

 کارگران صنايع نفت و گاز دريا ساحل
 !اخراج گسترده، دستمزدهای معوق

 يادداشت سردبير،

 

 منصور حکمت و مجيد ،کنگره سه
 !پستنچی و درد انسان

 ۴على طاهرى                                                صفحه 

 اسالم شهر
 !خانه گردی به دنبال بشقابهای ماهواره

 ۵نازنين اکبری                                                                         صفحه 

 

 اصالح طلبان؛
 کرنش به خامنه اى و انشقاق بيشتر

 

 ٢على جوادى                                              صفحه 

 کارگران شرکت 
 بهدارو درمان

  ! ماه دستمزد معوق، کاهش دستمزدها3

شرکت سازانه بتن 
 خوزستان

دستمزدهای معوق و اخراج، سرکوب 
  !کارگران

 کارگران توسعه و معادن
 ! ماه دستمزد معوق2باز هم 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

چرا من ديگر يک اصالح طلب            "
 "نيستم؟

اخيرا مجتبی واحدی سردبير سابق     
روزنامه آفتاب یزد در یک ویدیو         
بالگ اعالم کرده است که دیگر             

گفته .  یک اصالح طلب نيست            
است که با وجود والیت فقيه و                 
نظارت استصوابی و قانون                      

 اصالحات در این نظام             ،اساسی
این !  مبارک است   .  ممکن نيست   

اعالم موضع ضربه دیگری بر             
پيکر تکه پاره اصالح طلبان وارد       

متعاقبا جدال درون       .  کرده است   
اسالميون بخت        –صف ملی           

برگشته باال گرفت و صف بندیها          
ماجرا بار دیگر از      .  قطبی تر شد   

کرنش خاتمی در مقابل خامنه ای          
آغاز شد و صف شکست خورده            
اصالح طلبان را رو در روی هم          

گفتگوی "این سردار        .  قرار داد   
اعالم کرد که                        "  تمدنها

رهنمودهای مقام معظم رهبری         "
حالل مشکالت و کليد برون رفت        

؟ اعالم   "!از بحران کنونی است        
گرم "کرد که حاضر است برای            

قدم رنجه   "  کردن تنور انتخابات     
این سياست جبونانه خاتمی          .  کند

حتی برای برخی از سرمداران             
صف حقارت و زبونی نيز گران           

به شکافی منجر شد که بخشی      .  آمد
 –اصالح طلبان و توده ای                         

اکثریتی ها از آن تحت عنوان                  
در .  یاد کردند "  جدال زرد و سبز   "

این زمينه به چند نکته باید اشاره            
 :کرد

 

 از پيش روشن بود که جریان            -١
اصالح طلبی حکومتی در مقابل           

کل .  خامنه ای زانو خواهد زد              
پروژه اصالح طلبی بر مبنای                 
حفظ نظام اسالمی و ساختارهای          

این جریان      .  آن استوار است          
هيچگاه به نفس وجود سيستم                    

 قانون اساسی                  ،والیت فقيه        
 حاکميت کثيف مذهب بر       ،اسالمی

 

 اصالح طلبان؛
 کرنش به خامنه اى و انشقاق بيشتر

 

 علی جوادی

شئونات زندگی مردم نه تنها             
انتقادی نداشته بلکه همواره              
برای بقاء و حفظ این بنيادها              

 خون ریخته و          ،جنگيده است   
در کنار سایر برادران خود               
طناب دار بر گردن انسانهای           
آزادیخواه و کمونيست و                      

صورت .  مخالفين انداخته است   
مساله دعوای جناحها و                        
باندهای جمهوری اسالمی                
چگونگی حفظ و بقای حکومت      
اسالمی در شرایطی است که           
مردم حکم به سرنگونی و                   

نسلی در   .  نابودی آن داده اند        
مقابل آن بپاخواسته و برای در        
هم شکستن شيشه عمرش دست      

. به تالشی همه جانبه زده است       
حفظ رژیم اسالمی جوهر                   

 .تالشهای اصالح طلبان است

 

 یک پایه پروژه اصالح                 -٢
طلبی وجود جریان راست در          

بدون .  رژیم اسالمی است            
وجود وحوش جریان راست که      

" اصالح"باید از قرار مورد            
 کل    ،این جریان قرار گيرند           

پروژه اصالح طلبی مختل شده      
و معنای وجودی خود را از               

و همانطور   .  دست خواهد داد     
که تاریخ این جریان نشان داده        
است حتی زمانيکه قوای                     
مجریه و مقننه را در دست                 

 از گام برداشتن برای           ،داشتند
پایان بردن پروژه شان                         

چرا که پایان    .  خودداری کردند 
این پروژه درعين حال پایان             

از .  پروژه اصالح طلبی است      
این رو کل این جریان عليرغم         
ضرباتی که تاکنون متحمل شده     

 تا زمانيکه رژیم اسالمی           ،اند
موجود است به بقای حقير خود       

 .ادامه خواهند داد

  

 مادام که جریان اصالح                -٣
طلبی در جامعه موجودیت                

 بخشهای اصلی جنبش            ،دارد

 ٢١٠ضميمه 

 ،اسالمی عليرغم غرولندها       –ملی   
 همچنان   ،عليرغم اظهار ندامت ها        

زیر چتر این جریان گرد خواهند               
 –چرا که کل جنبش ملی                    .  آمد

اسالمی نهادی است که ستونهای              
رژیم اسالمی تاریخا بر شانه های            

و اگر جناح    .  آنها شکل گرفته است     
اصالح طلب حکومتی بدون وجود          

 ،جناح راست موضوعيتی ندارد              
جنبش ملی اسالمی نيز بدون وجود         
رژیم اسالمی موضوعيت سياسی           

تجزیه .  خود را از دست خواهد داد        
خواهد شد و از جلوی صحنه                        

 .سياست به کناری زده خواهد شد

  

 در این دوران ما شاهد فرار هر           -۴
چه بيشتری از کشتی اصالح طلبی         

. حکومتی هستيم و خواهيم بود                   
بخشهایی برای سر خم کردن و                   
ارائه تسليم نامه خود به خامنه ای و          
باند حاکم از یکدیگر سبقت خواهند          
گرفت و گروهی دیگر عطای جنبش      
اصالح طلبی را به لقای آن خواهند          
بخشيد و این کشتی در حال سقوط              

رسول منتجب  .  را ترک خواهند کرد   
نيا و مجتبی واحدی نمونه هایی از            

در این ميان       .  این دو گرایش اند         
واکنش جریانات اپوزیسيون راست        
و محافظه کار پرو غربی هم دیدنی         

هر جانوری که این صف              .  است
 با استقبال    ،بازندگان را ترک ميکند    

این جریانات و با فرش قرمز پهن              
از سردار سپاهی   .  شده مواجه ميشود 

 با   ،سابق و مامور امنيتی حاضر        
آغوش گرم این جریانات روبرو          

 .ميشود
  

 و تا زمانيکه این مضحکه در          -۵
حاکميت و جامعه جاری است                
دول غربی نيز یک بازیگر این             
صحنه خواهند بود و                                     
بلندگوهایشان را در مقابل                         
سخنگویان این صف ورشکسته           

و اگر این       .  قرار خواهد گرفت      
 نه    ،جریانات کماکان مطرح اند         

بخاطر مطلوبيت و معقول بودن           
پروژه شان بلکه ناشی از                           
ورشکستگی سياسی و عدم قابليت      
آلترناتيو شاخص طبقه حاکم برای      

 .پيشروی است
  

 اما همانطور که رویدادهای             -۶
شمال آفریقا و خاورميانه نشان              

 با اوجگيری جنبش سرنگونی     ،داد
و به جلوی صحنه رانده شدن                  
صف آزادیخواهی و برابری                  
طلبی و کمونيسم کارگری تمام              
این پروژه ها به سرعت برق و              

. باد حاشيه ای خواهد شد                           
جمهوری اسالمی با تمام                            

. جناحهایش بر پله آخر قرار دارد       
سرنگونی و نابودی پله بعدی شان      

راه فراری از این سرنوشت   .  است
  *.در مقابل خود ندارند

 

 زندانى سياسى ،کارگر زندانى
!آزاد بايد گردد  



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رسانه ها نوشتند هيئت دادگاه بين         
اللملی حریری، روز پنجشنبه                 
وارد کاخ دادگستری لبنان شدند و        
کيفرخواست این دادگاه، شامل               
اتهام و بازداشت چهار تن از                    
نزدیکان حسن نصراهللا به نام های       
حسن عيسی، مصطفی بدرالدین،         

 و سليم عياش را به              ،اسد صبرا  
 .دادگستری لبنان تحویل دادند                

مقامات حزب اهللا اعالم کرده اند            
افراد یاد شده را به هيچ وجه                      
تحویل مقامات دادگستری نخواهند     
داد و تهدید کرده اند که اگر برخی         
ها بخواهند با استفاده از                               
کيفرخواست حمله سياسی یا                    
مذهبی بر ضد حزب اهللا را شروع       
کنند، این افراد را خيلی زود                     
شناسایی خواهند کرد و از آنها                

 .هيچ ترسی ندارند

 

در اقدامی هماهنگ، تلویزیون              
العربيه وابسته به دولت عربستان،      
سخنان حسن نصراهللا سرکرده               
حزب اهللا لبنان را به طور زنده               

سرکرده حزب اهللا در      .  پخش کرد 
 -سخنان خود، ضمن آمریکایی             

اسرائيلی خواندن کيفر خواست،           
اعالم کرد که به هيچ وجه افراد              
اعالم شده از سوی دادگاه را                     

 بار دیگر رجز           .تحویل نخواهد   
خوانی های دو قطب تروریستی           

اسالم سياسی و دولت های غربی     "
در مقابل هم آغاز شده     "  و اسرائيل 

از یک سو دولتهای غربی         .  است
و اسرائيل  به طرح کيفرخواست          
دادگاه ترور رفيق حریری،                      
پرداخته اند و از  دیگر سو، قطب         
تروریستی اسالم سياسی به خط و        
نشان کشيدن دست زده است که              
چنان خواهد کرد و آنچنان خواهد         

بار دیگر قرار است با دست          . شد
مایه قرار دادن و خونخواهی                   
رفيق حریری، لبنان و منطقه را            

قرار .  در آتش و خون غرق سازند     
است هزاران انسان دیگر کشته              

خانه های زیادی ویران            .  شوند

 

 دادگاه حريرى؛
 کيفر خواست يا گريز از بحران

 

 پدرام نوانديش

شود و کودکان زیادی قربانی          
وحشيگری دو قطب ترور و             
خشونت اسالم سياسی و دولت        

 طرح کيفر      .های غربی شوند     
خواست دادگاه ترور رفيق                
حریری، نخست وزیر پيشين           

 در    2005لبنان که در سال             
یک انفجار تروریستی کشته            
شد، آن نقطه گریزی است که           
این دو قطب ترور، برای                    
خالصی از بن بستی که بر اثر        
به ميدان آمدن توده های وسيع         

مردم آزادی خواه و برابری               
طلب  شمال آفریقا و خاورميانه      
در آن گرفتار شده اند، می                   

 .باشد

 

شکی نيست که عامل ترور               
رفيق حریری و هزاران                      
لبنانی، فلسطينی، اسرائيلی و          
مردم منطقه، تروریسم اسالم          
سياسی و دولتهای غربی و                

اما و درست      .  اسرائيل هستند  
در شرایطی که جنبش آزادی           
خواهی و برابری طلبی مردم          
هر روز اوج گرفته و منجرو           
به سقوط دولتهای تحت حمایت       
آنان در کشورهای تونس،                  
مصر، یمن گردیده است و می         
رود که دولت بشار اسد در                 
سوریه و معمر قذافی در ليبی          
نيز سقوط کنند، این رویارویی       
و شاخه و شانه کشيدن های دو         
قطب ترور در مقابل هم می              
تواند نقطه اميدی برای ممانعت     
از گسترش و سرایت جنبش              
آزادی خواهی و برابری طلبی       
مردم به دیگر کشورهایی باشد       
که در روز روشن و در                        
محافظت پليس آنها، گردن                 
زنان را می زنند، دست قطع            
می کنند، گرسنگی و فقر و                 
فالکت سهم ميليون ها نفر                   
کارگر و زن و کودک در                    

 .آنجاها است

 

٢١٠ضميمه   

دادگاه ترور رفيق حریری تشکيل            
داده اند و به خون خواهی آن                          
حاضرند جنگ ارتجاعی دیگری را      
به مردم لبنان و منطقه تحميل کنند و        

اما .  انسانهای زیادی را قربانی کنند      
هيچ گاه و هيچ محکمه ای را برای           
جنایاتی که هر روز در حال انجام             
 آن هستند تشکيل نداده و نخواهند داد

براستی چه تعداد انسان در                           .
هيروشيما و ناکازاکی کشته شده اند؟      
چند نفر در ویتنام از ميان رفتند؟                
آمار کسانی که در دو جنگ جهانی،        
قتل عام شدند چه ميزان است؟ چرا          
برای جنایاتی که حکومت اسرائيل          
تاکنون انجام داده و ميدهد، هيچ                  
دادگاهی تشکيل نشده است؟ سران           
حکومت اسالمی قریب به سی و سه        
سال است که جنایت و آدم کشی می          
کنند، ليست اعدام ها در صفحات               
روزنامه های رژیم جنایت کار                  

 هنوز موجود      60اسالمی در دهه        
است و شاید بتوانند خاوران و لعنت        
آباد و تف آباد ها را با خاک یکسان           
کنند اما هنوز آن اسامی و صفحات          
در آرشيوهای این کسانی که امروز        
خون خواهی رفيق حریری را بر              

این .  عهده گرفته اند موجود هست         
جنایت کاران آنقدر ابعاد جنایت                 
هایشان وسيع است که سرانشان، با         
تائيد تعداد زیاد آن اعدامها، آنها را           

 . به یکدیگر نسبت می دهند

  

اما مسئله این دولت ها، نه پرداختن          
به جنایت هایی است که حکومت               
های جنایت کار اسالمی در ایران و        
تروریسم دولتی اسرایيل و آمریکا و       
دول غربی هر روز به انجام آن                  
مبادرت می ورزند، چرا که همه               
این دولت ها اعم از اسالمی،                        
مسيحی و یهودی و هندو مدافع نظام        
سرمایه داری اند و اصل مالکيت              
خصوصی و سود، عامل بقاء آنها             
است و برای حفظ آن حاضرند                    
جهانی را به خاک و خون بکشند و           

این بار هم   .  بارها و بارها کشيده اند     
مسئله بر سر بقاء دولتهای آنها                    

در مقابل دو قطب                      .  است
تروریستی، قطب سومی شکل              

قطبی که از جنس         .  گرفته است  
قطبی که به جنایت         .  آنان نيست  

دولت .  کاری آنان نه می گوید             
های جنایت کار آنها را به  زیر               

در ميدان التحریر گرد     .  می کشاند 
آمده و در تونس نان را پرچم خود        

آنان را مجبور می کند       .  می سازد 
تا شتاب آلود در مراکش بازی                

. اصالحات را، به اجرا گذارند             
این به ميدان آمدن رو به گسترش         
توده های فقير و گرسنه در این              
کشورها است که دولتها را از                 
پوسته دمکراسی پوشالی شان               
بيرون کشيده و چهره کریه جنایت      

. کارشان را عریان تر ميکند                  
دولت ليبی خالق الکربی که تا                
دیروز تحت حمایت آمریکا و                 
غرب بود، مردم را به گلوله می           
بندد آنچنان که ناتو نيز همزمان،          

 . همان جنایت را انجام می دهد

  

این قطب سوم است که راه حل               
به .  قطعی مسئله فلسطين را دارد       

راه حل های تروریستی اسالم               
سياسی و دولتهای تروریست                 

آنان را مجبور   .  غربی نه می گوید   
می کند که به درد و رنج دیرینه             

اما حل  .  مردم فلسطين خاتمه دهند    
مسئله فلسطين و با دیکته مردم به        
پا خاسته منطقه، یعنی عقب راندن      

یعنی نه گفتن به         .  اسالم سياسی  
تمام راه حلهای تاکنونی که در آن         
صد ها هزار نفر انسان قربانی آن        

یعنی حذف پایگاه اسالم       .  شده اند  
رژیم اسالمی ایران و           .  سياسی

دولت های غربی معنی پيام های          
مردم آزادی خواه و برابری طلب        
را دریافته اند و هر دو قطب                     
تروریستی این خطر را حس می          
کنند که ادامه التحریر و گسترش          
آن به دیگر کشورها، نميتواند                 
عواقب خوشایندی برای آنها                   

. داشته باشد      
۴صفحه   
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چه اینک که همين اعتراضات                
کارگران و مردم اروپا در                          
کشورهای اسپانيا، یونان و انگليس    
و فرانسه، زنگ خطر را برای              

رژیم .  آنها به صدا در آورده است       
بيش از صد هزار اعدام اسالمی            
در ایران، بی شک در سقوط بن             
علی، مبارک و ایضا بشار اسد،            
آینده محتوم خود را دیده و می                  

 . بيند

 

کيفر خواست دادگاه رفيق حریری      
در واقع ارسال سيگنالی از سوی          
قطب تروریستی دولتهای غربی و      
اسرائيل به تروریسم اسالمی است      
تا با بر افروختن آتش جنگی دیگر        
به بهانه پس دادن و یا ندادن چهار         
تروریست اسالمی از سوی حزب       
اهللا، موجبات به خانه فرستادن                
مردم به پاخاسته را فراهم ساخته          
و خود دوباره ميدان دار ترور و            

رژیم .  جنایت به بهانه ترور شوند      
اسالم سياسی بی شک در صدد آن       

بر می آید که مواضعی را که طی          
قيام های مردمی از دست داده                 

تعریف .  است، بازسازی کند            
نيروی تروریستی حزب اهللا لبنان        
و حسن نصرهللا برای رژیم                        
اسالمی و دولت های غربی یعنی         
ایجاد شرایط برون رفت از                       

سقوط رژیم اسالمی در          .  بحران
ایران، اسالم سياسی را برای                  

. هميشه به زباله دانی خواهد افکند      
و حذف حزب اهللا لبنان یعنی حذف       
یکی از پایگاههای حکومت                     

اکنون بيش از    .  اسالمی در منطقه   
هر زمان دیگری این دو نيروی             
تروریستی به این تحرک نياز پيدا        
کرده اند و چه بهانه ای بهتر از               

 دادگاه ترور رفيق حریری؟

 

 دادگاه حريرى؛
 ...کيفر خواست يا گريز از بحران

دولتهای غربی، چنان در                    
بحران اقتصادی و سياسی                  
گرفتار آمده اند که در                              
پرداختن به جنگ افروزی                
دیگری در منطقه، راه گریزی       

شاید با ورود    .  جستجو می کنند  
به این صحنه و شو دادگاه                    
رفيق حریری، مانع التحریر            
در کشورهای بحران زده خود        

اما جنبش ضد                     .  شوند
کاپيتاليستی در منطقه چنان در       
حال گسترش است که دولت              
های غربی با چنين رویکردی        
به دادگاه حریری، تنها موقعيت     
بحرانی خود را عميق تر                     

  ميکنند
 

ما کمونيست های کارگری،             
قاطعانه اعالم می کنيم که                   
تروریسم اسالم سياسی و                    
تروریسم دولتی، هر دو، دو             
روی یک سکه ضد انسانی                

مبارزه بر عليه                 .  هستند
تروریسم یعنی مبارزه برعليه        
اسالم سياسی و دولتهای                      

ترک التحریر و به    .  کاپيتاليتسی
خانه رفتن مردم آزادی خواه و        
برابری طلب، یعنی جان                     
گرفتن دوباره این جنایت                     

یعنی گسترش ترور و        .  کاران
یعنی .  آدم کشی این آدم کشان         

تداوم فقر، و گرسنگی و                       
تبعيض و نابرابری سرمایه              

  برای     .داران و دولتهای آنان      
مبارزه با حکومت ترور و                 
جنایت اسالمی و براى به زیر         
کشيدن آن و برپایی یک جامعه       
آزاد و برابر و مرفه، بایستی            

به حزب اتحاد         .  متشکل شد    
کمونيسم کارگری را بایستی            

 *. پيوست
 

٢١٠ضميمه   

 ،گزارشى از تهران

  

 اسالم شهر
 !خانه گردی به دنبال بشقابهای ماهواره

 

 نازنين اکبری

در طی چند روز گذشته در اسالم شهر و شهرکهای اطراف از جانب                            
اراذل و اوباش نيروی انتظامی حکومت اسالمی تهاجم گسترده ای به                          

مزدوران و ماموران حکومتی      .  زندگی خصوصی مردم شروع شده است        
بطور جمعی و مسلح با زور و فشار و تهدید به خانه های مردم وارد شده                     

 اقدام به شکستن و جمع آوری        ،و با تهدید مردم به دادگاه و جریمه و زندان          
در بسياری از مناطق اسالم شهر مردم از باز              .  آنتن های ماهواره ميکنند     

نمودن درب منازل به روی اوباش حکومت اسالمی خودداری نموده و پس             
از ترک محل توسط ماموران بالفاصله دیشهای ماهواره را در پشت بام ها              

 ! مستقر کرده اند

 

در ساعات پيش از ظهر روز سه شنبه ماموران حکومتی به قصد جمع                        
آوری آنتن های ماهواره به شهرک گلستان در حوالی اسالم شهر یورش                    
برده اند و در مواردی جوانان و زنان محل با مقاومت و اعتراض با                               

 ! ماموران سرکوبگر حکومتی درگير شده اند

 

اسالم شهر نيز     ...  در این روزها شهرکهای سلطان آباد و صالح آباد و                     
 .مورد تجسس و خانه گردی ماموران حکومت جانيان اسالمی بوده اند

 

جمهورى اسالمى بعد از شکست در سياست قرنطينه فرهنگى بار دیگر                    
تالشهاى .  سياست بستن گوش و چشم مردم را در دستور قرار داده است                   

جنون وار حکومت اسالمى تنها منعکس کننده وحشت عميق شان از                             
اما در دنياى امروز نميتوان دور یک جامعه سيم خادار                 .  سرنگونى است 

این سياستها شکست خورده اند و تکرارشان به شکست فاحش ترى               .  کشيد
 . منجر ميشود

  ١٣٩٠ تير ٩

 

! نه به تروريسم دولتى،نه به تروريسم اسالمى  
 

! برابرى و رفاه همگان،زنده باد آزادى  

 

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع ! کارگران
مجمع عمومى تجمع ! عمومى متکى شويد

طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر 
!توده کارگران است  
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اینروزها مصادف با از دست                  
دادن منصور حکمت رفيق نازنين       

جدا از عالیق شخصی ما        .  ماست
کمونيستهای کارگری به منصور        
حکمت یک پایه مورد توافق همه         
کمونيستهای کارگری دفاع از                
دستاوردهای تاریخی و انقالبی             
منصور حکمت برای طبقه کارگر      

بعد از   .  و بشریت معاصر است        
مرگ نادر کمونيستهای کارگری         
به درست از دستاورد ها و در                 
افزوده های منصور حکمت به               
مارکسيسم و کمونيسم کارگری ها       

برای بسياری از        .  سخن راندند   
بيرون صفوف ما این سوال پيش           

 امد این دستاوردها چه بود؟

 

اولين پاسخ من به این سوال جمله          
های ابتدایی منصور حکمت در            
کنگره سه حزب کمونيست                       

منصور حکمت     .  کارگری است    
خطاب به چپ و کمونيستها و                  
حضار سالن می گفت صندلی ها           
را باید به طرف زندگی مردم                   

چپ باید در یک مقطع          .  چرخاند
تاریخی از سر و کول هم باال                    
رفتن صندلی را به طرف زندگی          

 

 منصور حکمت و ،کنگره سه
 !مجيد پستنچی و درد انسان

 

 على طاهرى

 .مردم برگرداند
 

همانطور که همه ما عميقا به            
این جمله معتقدیم که دفاع از             
منصور حکمت فقط صحبت            
کردن از تاریخچه و                                
دستاوردها و تئوری و پراتيک      
او نيست بلکه به عمل در                     
آوردن و اجرا کردن نقشه عمل      
او برای انسانهای دوره زمانه         

 .خودش است
 

و کمونيسم کارگری تئوری              
گوشه پس گوشه پستوخانه های     
تئوری و کتابخانه و انجمنها              

کمونيسم منصور           .  نيست
حکمت برعکس پرچم دار                 
دخالت در زندگی انسان آنهم            
در همان زمان و جایی که                   

 .محيط فعاليت ماست

 

البته قصد من هرگز تمجيد و             
تعریف از آدم مشخصی نيست        
بلکه مسئله من مشخص کردن        
و نشان دادن الگوهای عملی             

٢١٠ضميمه   
واقعی یک کمونيست کارگری                   

 می      .عملگرا و اجتماعی است               
خواهم یک مشاهده از نزدیک بگویم   
که چطور امروز کمونيسم کارگری       

  !منصور حکمت عملی شده است

 

روز قبل چند ساعتی با رفيق مجيد           
جلسه نشسته داشتيم در خالل این               
جلسه آدمهای مختلف را می دیدم که       

زن حامله ای با یک       .  آمدند و رفتند   
کوله بار از مشکالت به سراغ مجيد       

و مجيد وقفه ناپذیر کمکش     .  آمده بود 
بعد نوبت به یک زندانی         .  می کرد  

تازه آزاد شده از زندان پناهندگی               
رسيد که دچار مشکالت شدید                      
روحی و عارضه قلبی شده بود و              

. مجيد راه حل پيش پایش می گذاشت      
بعد نوبت به دو نفر از رفقای                        
پناهنده زندانی رسيد که مجيد                       
مفصال در رابطه با آزادی آن چند             

بعد نوبت   .  ماهيست فعاليت می کند      
به رسيدگی کيس پناهندگی دو                      

در همين  .  پناهنده غير قانونی رسيد     
: بين تلفن مجيد مدام زنگ می خورد      

یکی زنی بود که مشکل خانوادگيش       
و تمام این   ....  را مطرح می کرد و       

مسائل در یک ساعت و نيم اتفاق                
و روزهای قبل هم فشار کاری      .  افتاد

  .بيشتری از مجيد دیدم

 

این بسيار شکوه انگيز است که هر           
انسان درد مندی در دل این اروپای          
به ظاهر متمدن برای حل مشکالت         
زندگی اش چاره ای عملی جز                     
رجوع به کمونيستهای کارگری نمی     
بيند و همين برای حقانيت گفته ما               
مبنی بر پوچ بودن و بی ربط بودن           

نظام سرمایه داری به حقوق بشر         
و برنامه عملی کمونيستهای                    

 !کارگری برای انسان ها ست

 

پروین کابلی خاطره ای از                        
منصور حکمت در سالهای                      
شصت تعریف می کند که گویا              
منصور حکمت برای پيشمرگهای     
جوان کومله سخنرانی می کرد و         
از آنها انتقاد می کرد که آیا مثال             
در فالن روستا حمامی درست               
کردید؟ دیواری را تعمير کردید؟         
منظور منصور حکمت تاثير                 
نيروی کمونيست بر زندگی مردم       

من شخصا فکر می کنم اگر      .  است
منصور حکمت امروز زنده بود          
یقه تک آدمی را که نمی گرفت              

 !مجيد پستنچی بود

 

 !زنده باید منصور حکمت

زنده باد انسانيت کمونيستهای                
 !کارگری

  ،تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند
!حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست  

 کارل مارکس 

 

” خطر“ بدون ، بدون اميد  سوسياليسم،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
! به چه منجالبى تبديل ميشود،سوسياليسم  

 منصور حکمت
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 کارگران صنايع 
 نفت و گاز دريا ساحل
 !اخراج گسترده، دستمزدهای معوق

 

 اعالم داشتيم کارفرما از         2/2/90در اطالعيه قبلی در مورخ           
 نفر از    10تمدید قراردادهای جدید با کارگران طفره ميرود و                

کارگران را از کار اخراج نموده اند و خطر اخراج و بيکاری                   
در طی چند روز        .  دیگر کارگران شاغل را نيز تهدید ميکند              

 نفر دیگر از کارگران       40گذشته بنا به دستور عوامل کارفرما          
سابقه کاری کارگران اخراجی از یکسال       .  از کار اخراج شده اند    

تا پانزده سال ميباشد و کارفرما تا امروز از پرداخت                                       
. دستمزدهای خرداد ماه کارگران اخراجی خودداری نموده است         

بودجه :  کارفرما در جواب کارگران معترض اخراجی گفته است       
نداریم و اخراج شما برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی بيشتر        

عليرغم پيگيریهای چند روز گذشته بعلت کارشکنی            ...  است و 
کارفرما کارگران اخراجی حتی موفق به دریافت دستمزد و                      

 . مبالغ اضافه کار خرداد ماه هم نشده اند

  

یکی از کارگران اخراجی ميگفت نميدانيم دنبال کار بگردیم،                   
دنبال شکایت به دنبال اداره کار و مراکز فساد حکومت اسالمی             
سرمایه داران دوندگی کنيم و یا هر روز کفش آهنی به پا کنيم و                

. با مراجعه به شرکت پيگير دستمزدهای عقب افتاده مان باشيم               
از طرف دیگر گرانی و تورم هم با اجرای حذف یارانه ها بيداد               

قيمت اجاره خانه و مایحتاج اوليه زندگی بطور روزانه و          .  ميکند
این حکومت و سرمایه دارها      .  سرسام آور در حال افزایش است      

تا به ما کارگران ميرسند صرفه جویی و کاهش هزینه ها یادشان       
پس این همه هزینه های ميلياردی خودشان را از کجا            !!  می افتد 

می آورند؟ چرا برای بسيج و سپاه، چرا برای نمایندگان بيکاره               
مجلس و روسای ریز و درشت حکومت صرفه جویی و کاهش               
هزینه ها در کار نيست؟ واقعيت این است که دستمزدها و ثمره                
کار ما کارگران را باال می کشند و از آن طرف ميليارد ميليارد                
به حسابهای بانکيشان ميریزند و پولهای کالن بی حساب و کتاب           

 . را خرج سانسور و سرکوب و آدمکشی ميکنند

 

کارفرما پروژه های شرکت دریا ساحل قرارگاه خاتم االنبيا سپاه           
فرماندهان جنایتکار سپاه در همدستی با مدیران         .  پاسداران است 

شرکت با تحميل استثمار وحشيانه به کارگران ثروتهای نجومی            
شرکت دریا ساحل با بيش از        .  و سرگيجه آوری به جيب ميزنند       

 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و                             1000
 هزار تومانی در مناطق عسلویه،          330یکطرفه و دستمزدهای      

خارک و گچساران مجری پروژه های لوله کشی نفت و گاز                      
 عصر بعالوه     6 صبح تا       6ساعت کاری کارگران از         .  ميباشد

دفتر مرکزی    .  اضافه کاری اجباری در ایام تعطيل ميباشد                   
 .شرکت در خيابان تخت طاوس تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ ژوئن ٣٠ – ١٣٩٠ تير ٩

٢١٠ضميمه   
 

 کارگران شرکت سرو مشرق زمين
 !دستمزدهای خرداد ماه معوق

 

 نفر  30 روز از پایان ماه بيش از          8 هم اکنون با گذشت از         ،بنا به خبر دریافتى    
از کارگران شرکت خدماتی پيمانکاری سرو مشرق زمين دستمزدها و مبالغ                      

مدیر شرکت به   "  سيار. "اضافه کاری مربوط به خرداد ماه را دریافت ننموده اند        
کارگران گفته است، فعال پولی برای دستمزدهایتان نيست یا صبر کنيد یا                               

 .بفرمایيد راه باز است، کارگر بيکار و ارزان تر از شما زیاد است

 

اخيرا بنا بر نياز کاری توسط سيار تعدادی کارگر جدید با دستمزدهای کمتر و                   
ساعت کاری طوالنی تری استخدام شده اند و سيار هر گاه که با اعتراض                               
کارگران قدیمی تر روبرو ميشود با تهدید به اخراج ميگوید بفرمایيد راه باز                         

 .است

 

 نفر کارگر که نه قراردادی       30شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين با بيش از           
 هزار تومان به شما      300فقط به کارگران گفته اند ماهی        !!  و نه روزمزد هستند   

 با  ،که البته از پرداخت همين دستمزد هم بيشرمانه طفره ميروند               !  می پردازیم 
ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطيل و غير تعطيل طرف قرارداد                                     

 تهران و ارایه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز             5شهرداری منطقه   
این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت                  .  ميباشد

اقامت غير قانونی در ایران و محروميتها و مشکالت ناشی از اقامت غير                              
 در شرایط معيشتی و کاری بسيار سختی بسر ميبرند و محل زندگی                        ،قانونی

جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختيار آنها                          
چندی پيش که کارگران دستمزدهایشان را تازه دریافت نموده بودند             .  گذاشته اند 

شب هنگام در پارک محل زندگيشان تعدادی از مزدوران اوباش مسلح نيروی                   
انتظامی حکومت اسالمی به بهانه مبارزه با قاچاق و فحشا به کارگران                                    
زحمتکش  حمله ور شده و پس از پاشيدن گاز فلفل به صورت کارگران و                               

 ميليون تومان از دستمزدهای کارگران را که ثمره         8ضرب و شتم آنان  بيش از        
 . و اندوخته ماهها کار و زحمت کارگران بود به سرقت برده و متواری ميشوند

 

الزم با یاد آوریست شهروندان افغانستانی در ایران بنا به سياستهای وحشيانه و                 
ضد انسانی و ضد پناهنده حکومت اسالمی از حق افتتاح و داشتن حساب بانکی                

 .و ثبت نام فرزندانشان در مدارس محرومند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ جوالى ١ – ١٣٩٠ تير ١٠

 !نه به اعدام
آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين          " 

 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ستايش       ،جنايات را توليد ميکند   
ه از                    کدست ا اعدام ي در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که ب

 "   جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
 

 کارل مارکس                                                             



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 شرکت سازانه بتن خوزستان
 !دستمزدهای معوق و اخراج، سرکوب کارگران

 

 نفر از کارگران شرکت      100 بيش از     ،بنا به خبر دریافتى    
 ماه است       3ساختمانی سازانه بتن خوزستان بيش از                     

ذوالفقار مدیر شرکت به بهانه     .  دستمزدی دریافت نکرده اند  
 ميليون    500اینکه شرکت نفت خوزستان از پرداخت                   

تومان مطالبات شرکت خودداری ميکند با وعده های                       
دروغ و تهدید از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره                    

در طی یک ماه گذشته تا به امروز چندین بار                      .  ميرود
کارگران با تعطيلی کار و برپایی اعتصاب و تجمعات                     
اعتراضی خواهان دریافت فوری دستمزدهایشان شده اند             
اما اعتراض برحق کارگران با یورش نيروی انتظامی                   

نيروى انتظامى که سگ پاسبان منافع           .  روبرو شده است    
 اعتصاب و تجمعات کارگران را با            ،سرمایه داران است   

توسل به خشونت و ضرب و شتم وحشيانه و دستگيری و               
 . بازداشت کارگران سرکوب نموده است

 

همزمان با تهاجم اوباش نيروی انتظامی به کارگران                        
 نفر از    80 ذوالفقار مدیر شرکت نيز بيش از              ،زحمتکش

کارگران معترض را بی آنکه حتی دستمزدهای معوقشان            
شکایات و مراجعات مکرر    .  را بپردازد از کار اخراج کرد    

کارگران به اداره کار و دیگر مراکز حکومت اسالمی                    
 ماه دستمزد معوق به        3برای بازگشت به کار و دریافت           

دليل کارشکنی و همراهی عوامل حکومت اسالمی با                      
ذوالفقار و سرمایه داران تا امروز به نتيجه ای نرسيده                     

 .است

 

به دليل نپرداختن دستمزدها و سرکوب و اخراج کارگران            
شرکت سازانه بتن هم اکنون پروژه نيمه کاره و در حال                  
احداث درمانگاه شرکت نفت در منطقه دارخوین خوزستان        

 15به حالت نيمه تعطيل درآمده و در حال حاضر حدود                  
 ماه دستمزدهای معوق و دریافت نشده در           3نفر کارگر با     

این پروژه مشغول به کارند که البته خطر اخراج و                              
بيکاری هر لحظه این کارگران فعال شاغل را نيز تهدید                  

 .ميکند

 

بله، نپرداختن دستمزدهای ناچيز و سياست گرسنگی دادن           
آگاهانه کارگران و خانوادهایشان، اخراج و سرکوب و                   
شکنجه و زندان، سياست و روال کاری هميشگی                                

این اولين و آخرین جنایت                 .  جمهورى اسالمى است        
حکومت اسالمی سرمایه داران عليه کارگران نيست و                   

این حکومت دزد و وحشی و قاتل در پرونده            .  نخواهد بود 
سياه و سراسر جنایت خود به خاک و خون کشيدن                               
اعتراض کارگران را از پارس خودروها تا خاتون آبادها              

 .محفوظ دارد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١١ جوالى ۴ – ١٣٩٠ تير ١٣

٢١٠ضميمه   

 

 کارگران شرکت بهدارو درمان
 ! ماه دستمزد معوق، کاهش دستمزدها3

 

 بحران مالی، کسر بودجه، دزدی و نپرداختن دستمزدهای                        ،بنا به خبر دریافتى        
به دنبال اعتراضات    .  کارگران در شرکت دارویی بهدارو درمان همچنان ادامه دارد             

کارگران کارفرما مجبور شده است با جر زنی و مخدوش نمودن و باال کشيدن                                  
بخشهایی از دستمزدهای معوق سال گذشته سرانجام و ظاهرا بطور مبهم و مخدوش                   

اما با اینحال تا امروز دستمزدها و مبالغ اضافه کاری            .  طلب کارگران را تسویه نماید     
 نفر از کارگران معوق شده و عوامل             160 ماهه فروردین و اردیبهشت و خرداد             3

 .  ماه دستمزد معوق کارگران ندارند3کارفرما هيچ تصميمی هم برای پرداخت 
 

عالوه بر نپرداختن دستمزدها مهری فرد مدیر شرکت و شرکای هم باندش به                                   
 ماه  3کارگران اعالم داشته اند که بخاطر اینکه بتوانند از فشارهای مالی کاسته و                         

 ماه تابستان   3بابت دستمزدهای   !!  دستمزد معوق کارگران را پرداخته و به روز نمایند     
؟ این  ! هزار تومان پایه دستمزد را محاسبه و پرداخت خواهند نمود             327را فقط مبلغ     

گستاخی و دزدی آشکار یعنی اینکه حضرات سرمایه دار، اوال با به گرو گرفتن و                        
نپرداختن دستمزدهای کارگران و با سو استفاده از شرایط بد اقتصادی و نابسامان                         
زندگی ميکوشند تا هر روز شرایط بسيار بدتر و استثمار وحشيانه تری را به زندگی                   

از طرف دیگر با اجرای این سياست خود           .  کارگران و خانواده هایشان تحميل نمایند       
 ماه کارگران بابت اضافه کار اجباری          3سرانه و سود جویانه ضد کارگری به مدت             

و از طرف دیگر هم تعداد           !  که هر روز انجام ميدهند ریالی دریافت نخواهند کرد                
بسياری از کارگران که دارای سوابق کاری باالتری هستند و این سوابق کاری در                       
نحوه محاسبه و پرداخت دستمزدهایشان موجب افزایش ناچيزی ميشود از این حق                       

 .مسلم و ابتدایی خود محروم ميشوند
 

دستمزدهای مربوط به سال گذشته را با هزار و یک کاله                :  یکی از کارگران ميگفت    
شرعی و حقه بازی ماستمالی کردند آخرش کسی نفهميد، چطور محاسبه کردند، چقدر             

 آنچه مثل روز      ،مساعده گرفته ایم، ساعات اضافه کاری چقدر بوده و چه شده است                  
روشن است مقدار زیادی از دستمزدهایمان را همين مهری فرد و شرکایش باال                              

 ماه   3حاال ميخواهند با شگرد و حقه بازی جدیدشان دستمزدهایمان را تا                        .  کشيدند
کاهش دهند آخر برای چه؟ بقول خودشان تا از این محل دستمزدهای معوقمان را                           

ميخواهند طلبهایمان را با دزدی از جيب خودمان به خودمان بپردازند این               !  بپردازند؟
دزدی و ریاکاری هميشگی سرمایه داران و حکومت اسالميشان است حکومت                             
اسالميشان هزینه های زندگی را به بهانه حذف یارانه ها و این مزخرفات چندین                            
برابر و گران کرده از جيب خودمان ميدزدند تا مثال به ما یارانه بدهند این ریاکاری و                 
دزدی از شگردهای سرمایه داران و حکومتشان است دستشان برای همه رو شده                         

 . است
 

 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله            160شرکت بهدارو درمان با بيش از            
 8پرداخت نشده و ساعت کاری از       !  سفيد امضا و یکطرفه و دستمزدهای فعال نامعلوم       

 عصر و اضافه کار اجباری تا شب و کار در همه ایام تعطيل تهيه و توزیع                  5صبح تا   
کننده انواع دارو و طرف قرارداد داروخانه ها و بيمارستانها ميباشد مهری 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 سودهای ميلياردی به جيب                             

دفتر شرکت در خيابان زرتشت تهران و انبارهای دارویی شرکت در منطقه                 .  ميزنند
 .کهریزک ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ جوالى ١ – ١٣٩٠ تير ١٠



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢١٠ضميمه    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


