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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

درباره انتخابات 
مجلس شوراى 

 اسالمى
 

 مصاحبه با منصور حکمت 
 ١٣٧٨ ديماه ١٧راديو انترناسيونال 

 

 انتخابات مجلس به مهمترين مساله          :راديو انترناسيونال 
دعواهاى .  سياسى براى جمهورى اسالمى بدل شده است        

جناح ها در آستانه اين انتخابات بشدت باال گرفته است،               
و تالشهاى رهبران جمهورى اسالمى براى کاهش اين               
اختالفات و يا جمع کردن آن از جلوى صحنه و راندن آن          

از نظر رژيم اين          .  به پشت پرده نتيجه چندانى نداد               
بنظر .  مهم را دارد  "  آزمايش تاريخى "انتخابات حکم يک    

شما نقش سياسى اين انتخابات در زندگى مردم چيست؟ و          
شيوه برخورد مردم به انتخابات آتى مجلس چگونه بايد               

 باشد؟

 

 اجازه بدهيد در فرصت کمى که هست            :منصور حکمت 
اوال اسم  .  فقط چند نکته را خالصه ذکر کنم و رد شوم                

. اين انتخابات است، ولى بطور واقعى انتخابات نيست                
نه فقط بخش اعظم مردم حق شرکت        .  يک مضحکه است  

بعنوان کانديد را در آن ندارند، احزاب سياسى متعدد                     
غيرقانونى هستند، مخالفين حکومت اسالمى حق فعاليت          
ندارند، حتى روزنامه هاى مخالف در بين خودشان دارند         
بسته ميشوند، بلکه از درون خود محافل حکومتى هم هر           
کدامشان دارد سعى ميکند صالحيت ديگرى را لغو اعالم     

چه رسد به يک انتخابات       .  اين يک انتخابات نيست     .  کند
اين يک معامله و بند و بست درون جناح هاى                       .  آزاد

گذاشتن .  حکومت است براى تعيين ترکيب مجلس آتى              
اسم انتخابات روى اين، اهانت به هر نوع انتخابات                        
است، حتى با معيارهاى جوامع نيمچه دموکراتيک                        

ثانيا، آنچه مسلم است راى مردم، يعنى رايى که            .  امروز
در صندوق ها خواهد افتاد، تکليف انتخابات را تعيين                   

به آن  .  اين راى چه بسا حتى شمرده نميشود       .  نخواهد کرد 
نتيجه انتخابات، ترکيب آينده مجلس      .  راى ارجاع نميشود  

  :محصول دو روند اصلى است

 

گزارش از زندانهای ديپورتی در 
 !هلند  و وضع اسفناک پناهجويان

 

 ٨على طاهرى                                              صفحه 

 على جوادى        ،در حاشيه هفته
 

  نان، عدالت اجتماعی،آزادی
 تورهاى نامرئى اطالعات رژيم

       سرنگونى دولت بشار اسد و موقعيت رژيم  
 

 سرگيجه جريان موسوم به حکمتيست
 ! از دولت موقت و رفراندم تا سنديکاليسم

 

 ۶کامران پايدار                                                                         صفحه 

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
 

مضحکه انتخابات رژيم اسالمی را 
 !بر سرشان خراب کنيم

 

 کارگران مترو تهران
 ! ماه دستمزد معوق3

٢صفحه   

سازمان نوسازی آموزش 
 و پرورش تهران

 !دزدی از مبالغ اضافه کاری کارکنان

 

 کنفرانس حزب در هلند
 !برگزار ميشود

 ۴کارگران سد کارون 
 خوزستان

 حقوقهاى معوق خرداد ماه



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

روندى که در آن صالحيت               -١
همديگر را سلب ميکنند، يعنى                
ممانعت از کانديد شدن جناح                    
مختلف، کانديدهاى جناح هاى                
مختلف و رقابتى که بر سر اين               
وجود دارد تا حدودى سرنوشت            
ترکيب مجلس بعدى را تعيين                   

 .ميکند

 

معامله و بند و بست ميان جناح      -٢
ها در دل دوره پيش از انتخابات            
براى تعيين اينکه چه کسانى                     

به .  ميتوانند به مجلس راه پيدا کنند      
اين اعتبار روز انتخابات روز                

اما از حاال تا               .  مهمى نيست    
انتخابات براى تعيين سرنوشت             
مجلس مهم است ولى روز خود              
انتخابات روز مهمى نيست و آن            
راى ها شمرده نميشود و روز                 
انتخابات تکليف مجلس از قبل                

  .تعيين شده است

 

از نظر مردم، شرکت در اين                   
انتخابات، يعنى شرکت در راى             
گيرى، پوچ و بى معناست، و بايد         

نه فقط اين راى             .  تحريم شود    
بيهوده است، بلکه حتى اگر                       
شمرده ميشد، انتخاب بين بد و                 
بدتر هم نبود، انتخاب بين بدتر و            

هيچکدام از اين جناح ها     .  بدتر بود 
صالحيت حکومت در ايران را             

هيچکدام از اين جناح ها          .  ندارند
نيست که رگه اى از دفاع از منافع        

برعکس، بخش  .  مردم داشته باشد   
هاى يک حکومت سرکوبگر در           
ايران هستند، ستون هاى جمهورى     
اسالمى هستند که کال مورد                      

 .اعتراض مردم است

 

اگر بنا باشد انتخابى جلوى مردم           
قرار بگيرد، يک انتخاب واقعى            
ميتواند اين سوال باشد که                            
جمهورى اسالمى را ميخواهيد يا         

 ٩٩نه؟ و من مطمئن هستم که                  
درصد مردم راى ميدهند که                     

. جمهورى اسالمى را نميخواهيم         

 

 درباره انتخابات مجلس 
 ...شوراى اسالمى 

در نتيجه اين انتخابات در                   
چهارچوب يک شرايط اختناق       
آميز و در دل يک سرکوب                
دارد صورت ميگيرد و مردم          
نبايد بهيچوجه با راى دادن به           
اين يا آن کانديد رنگ                              
مشروعيت به آنچه که دارد               

ولى اين به    .  اتفاق ميافتد، بزنند   
اين معنى نيست که مردم در              
روند اين دوره انتخاباتى                     

برعکس، بنظر   .  شرکت نکنند  
ما، در حزب کمونيست                        
کارگرى، حياتى است که مردم      
در فضاى انتخاباتى اى که                 
وجود دارد، در اين جو                         

، "مبارزه انتخاباتى "باصطالح  
بيشترين اعتراض، تظاهرات،      
و اعتراض سياسى را انجام              

و دقيقا همين دامنه                 .  دهند
اعتراضات مردم در اين فاصله     
است که حتى سرنوشت آن                 
ترکيب مجلس را هم تعيين                 

کسانى هستند که به             .  ميکند
مردم توصيه ميکنند به جناح            
خوش خنده حکومت راى                   
بدهند، و به جناح اخموى آن              
راى ندهند، چون خاتمى شانس      

  .دارد و غيره

 

واقعيت اين است که حتى                    
چرخيدن توازن قواى درونى          
جناحها در مجلس آتى به اين             
سمت تابعى از اين است که                
مردم بروند و در اين صحنه به        

اگر .  کليت رژيم اعتراض کنند     
بنا باشد مردم بروند به خاتمى          
و نمايندگان طرفدار خاتمى               
راى بدهند، رفته اند به                          
زندانبانان خودشان و جالدان          

راه .  خودشان راى داده اند             
درست اينست که مردم در اين         
فاصله، از االن تا روز                          
انتخابات، بيشترين دخالت                 
اعتراضى را در صحنه سياسى     
ايران بکنند، حرف مستقل                 
خودشان را بزنند، حق                          
خودشان را بخواهند و به هر            
دو جناح فشار بياورند و                       

٢١٢شماره   
اعتراض کنند و کليت رژيم را زير          

و روز انتخابات با عدم      .  سوال ببرند 
شرکت در راى گيرى دشمنى و                  
بيزارى شان را از اين رژيم به                    

همانطور که گفتم      .  نمايش بگذارند  
انتخاب واقعى مردم اينست که                    
جمهورى اسالمى را نميخواهند و            
اينها هيچوقت اين سوال را جلوى             

  .مردم نميگذارند

 

در غياب رفتن جمهورى اسالمى،           
در غياب خالصى از کل جمهورى          
اسالمى، هر انتخابات و هر روند             
انتخاباتى در جمهورى اسالمى                  
روندى است براى مشروعيت دادن        
به جمهورى اسالمى و اين يا آن                  
جناح آن و مردم نبايد در آن شرکت          

  .کنند

فراخوان ما اينست که بيشترين              
حضور در صحنه را از االن                  
بويژه تا روز انتخابات را بايد                 

چون اين ميتواند کامال بر       .  داشت
تناسب قواى حکومت تاثير                      
بگذارد، ميتواند کامال دست پاچه         
شان کند، ميتواند تمام جناح ها را         
به عقب نشينى در مقابل مردم                 

  .وادارد
 

اين روند دو تا جناح و دو طرف            
دو جناح   .  ندارد، سه طرف دارد      

حکومت و مردم که در مقابل کل          
و مردم بايد از              .  اينها هستند    

موضع مستقل خود عليه دو جناح،      
 .عليه حکومت به ميدان بيايند

 

 ٢٠٠٠ژانويه  - ١٣٧٨بهمن 

 

 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/ 

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
  ،تفسير کرده اند

حال آنکه مسئله بر سر تغيير 
!آنست  

 

 کارل مارکس 



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 
 

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 
 

 !مضحکه انتخابات رژيم اسالمی را بر سرشان خراب کنيم
 

انتخابات مجلس رژيم اسالمی در راه است و از هم اکنون باندهای رژيم برای تعيين سهم خود و محدود کردن و حذف رقبا به شدت فعال شده و به                                       
خواهان کسب هژمونی   .  رژيم بدنبال بيشترين سهم در اين مضحکه انتخاباتی است         "  اصولگرای"باند خامنه ای و جناح راست       .  جان يکديگر افتاده اند   

باند احمدی نژاد    .  کنند"  گرم"انتخاباتی شان را     "  تنور"در عين حال از رقبای خود ميخواهند که             .  مطلق و بدنبال يکدست کردن مجلس اسالمی اند          
جناح اصالح طلب حکومتی در حال چرتکه انداختن است که                .  مشغول لشگر کشی اند     .  مشغول جمع کردن نيرو برای جدالهای بزرگتر آتی است             

آيا ميتوانند کماکان سهمی از ارکان حکومت اسالمی را برای خود داشته باشند؟ در وضعيت کامال                                !  مترصدند.  باالخره چه سياستی اتخاذ کنند        
تسليم تمام و کمال و اظهار ندامت شرط حضورشان در اين نمايش                .  جناح راست خواهان ذلت و حقارت کاملشان است         .  استيصال آميزی قرار دارند    

 . شرطی که در عين حال متضمن اضمحالل و زوال کاملشان است. مضحک است

 

کالم گوياتری برای بيان اين وضعيتشان         "  کابوس انتخاباتی . "تمامی شان ميدانند که با وضعيت متفاوتی روبرو هستند             .  اما اين تمام واقعيت نيست      
حتی خودی ترين خودی    .  ندارد"  انتخاباتی"ميدانند که کسی ذره ای توهم به اين مضحکه          .  هراسشان از اين است که ميدانند به ته خط رسيده اند          .  است

هايشان هم ميدانند که ديگر سرنوشت سهمشان از قدرت نه در پس برگزاری و اجرای اين مراسم ارتجاعی و مذهبی بلکه در جدال سرنوشت ساز با                              
روزی نيست که کابوس سرنگونی رژيم اسالمی و محاکمه سران رژيم اسالمی              .   تعيين خواهد شد   ،مردمی که عزم جزم کرده اند تا سرنگونشان کنند         
. رفسنجانی برايشان راهگشا نيست و بازتابی در صفوفشان ندارد      " راه حل های"بی دليل نيست که . به جرم جنايت عليه مردم برايشان واقعی تر نشود 

از اين رو برای حضور خود پيش شرط           .  بی دليل نيست که بخشی از صف اصالح طلبان حکومتی به صرافت ترک اين مراسم مضحک افتاده اند                        
 .  تا شايد بهانه ای برای عدم حضور و جلوگيری از بی آبرويی بيشتر برای خود دست و پا کنند،تعيين ميکنند

 

شرکت در رای گيری و بند و بست ميان باندهای آدمکش و اسالمی که هرکدام بيش از سه                     .  مسلما مردم در اين مراسم مضحک شرکت نخواهند کرد         
از نظر  . " پوچ و بی معنا و عين حقارت است            ،دهه سهم مهمی در اعمال بيشترين سرکوب و استثمار و بی حقوقی و تبعيض در جامعه داشته اند                          

نه فقط اين راى بيهوده است، بلکه حتى اگر شمرده ميشد، انتخاب بين بد و بدتر                .  مردم، شرکت در اين انتخابات پوچ و بى معناست، و بايد تحريم شود            
مدتهاست که  .  مردم انتخابشان را کرده اند     ."  هيچکدام از اين جناح ها صالحيت حکومت در ايران را ندارند              .  هم نبود، انتخاب بين بدتر و بدتر بود          

مردم خواهان جامعه ای آزاد و برابر و مرفه           .  انتخاب مردم سرنگونی تمام و کمال رژيم اسالمی و کليت اين بساط استبداد و مذهب و استثمار است                      
رای  و اگر سئوالی کماکان بايد پاسخ بگيرد اين است که چگونه ميتوان اين پروسه را به ضد خود تبديل کرد؟ آيا بايد در خانه نشست و تماشگر اج                             ،اند

اين مراسم حقارت آميز بود يا فعاالنه در مقابل آن ايستاد و اعتراض کرد؟ چگونه ميتوان يک سياست تعرضی و فعال را در اين دوره در دستور                                        
 زن و جوان معترض و جان به لب رسيده را در موقعيت مناسبتری برای پايان بخشيدن به عمر سياه اين رژيم                        ،قرار داد که کارگر و مردم زحمتکش      

 قرار دهد؟ 

 

اين .  حزب اتحاد کمونيسم کارگری مردم آزاديخواه و برابری طلب را به اتخاذ يک سياست فعال اعتراضی در مقابله با اين مضحکه فراميخواند                                    
 عليه  ،هر تجمع و هر گردهم آيی شان را بايد به مراسم افشاگری و اعتراض عليه کليت رژيم اسالمی                   .  مراسم اسالمی را  بايد بر سرشان خراب کرد         

 .  تبديل کرد، عليه فقر و فالکت و بی حقوقی مردم، عليه زن ستيزی، عليه خفقان،استبداد

 

که وجود دارد بيشترين اعتراض، تظاهرات، و             "  انتخاباتى اى  "حزب اتحاد کمونيسم کارگری از تمامی مردم آزاديخواه ميخواهد تا در فضاى                          
بايد با  .  اين پروسه ميتواند آغاز دور جديدی از اعتراضات و خيزش مردم برای سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی باشد                 .  اعتراض سياسى را انجام دهند    

 !ميتوان کارشان را تمام کرد. قدرت به ميدان آمد

 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 ! حکومت کارگری، برابری،آزادی

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ ژوئيه ١٧ -  ١٣٩٠ تير٢٧

٢١٢شماره   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

  نان، عدالت اجتماعی،آزادی
 

اين شعاری است که اکنون در                 
و .  ميدان التحرير فرياد زده ميشود    

اين بيان فشرده مطالبات جنبشی            
است که خواستش نه تنها پايان                
دادن به استبداد سرمايه در مصر          
و نماينده آن حسنی مبارک بلکه             
پايان دادن به استبداد و نابرابری و 

اين .  فقر و فالکت همگانی است          
شعار جنبشی است که پايه                          
اجتماعی آن را کارگر و توده های       
مردم زحمتکش و نسل جوان                   

توده های    .  جامعه تشکيل ميدهد      
مردمی که  خواستها و مطالباتشان       
تغيير يک مستبد سرمايه با فرد يا          
جمع ديگری از مستبدان سرمايه          

. خواهان آزادی است             .  نيست
 آزادی بی قيد و            ،آزادی همگان  

 بدون     ، جامعه ای آزاد              ،شرط
 بدون محدوديت       ،زندانی سياسی   

در ابراز وجود سياسی و                             
خواهان عدالت             .  اجتماعی

.  برابری ميخواهند      ،اجتماعی اند   
بر عليه هر گونه تبعيض و                         

. نابرابری به ميدان آمده اند                       
خواهان برابری سياسی و                          

 ،برابری زن و مرد     .  اجتماعی اند 
برابری همگان بعنوان شهروندان       

اما نه فقط   .  آزاد و متساوی الحقوق   
 بلکه    ،برابری حقوقی و سياسی         

برابری در      .  برابری اجتماعی     
برخورداری از مواهب اجتماعی        
و محصوالت اجتماعی که حاصل       
تالش و دسترنج نيروی توليد کننده      

. برابری اقتصادی   .  جامعه است   
برابری که        .  برابری انسانها       

متضمن تساوی همگان در جامعه        
و باالخره اين مردم نان              .  است

از مواهب   .  گرسنه اند  .  ميخواهند
زندگی مادی و اجتماعی                             

نان مترادف سمبليکی       .  محرومند
خواهان رفاه و     .  برای رفاه است    

زندگی شايسته انسان قرن بيست و       
 .يکم اند

  

از پيش معلوم بود که وضعيت                
. موجود دوامی نخواهد داشت                

 

  ،در حاشيه هفته
 

 علی جوادی

توافقات و موقعيت کنونی کامال     
شکننده و ناپايدار از هر دو                

نه بورژوازی      .  جهت بودند     
ميتوانست به وضعيت موجود         
و عقب نشينی و ضرباتی که             
توده های مردم در                                    
اعتراضاتشان به رژيم سرمايه      

 رضايت     ،تحميل کرده بودند        
دهد و نه توده های مردم که                
برای در دست گرفتن                             
سرنوشت زندگی خود و رقم            
زدن آينده به ميدان آمده بودند و       
تاريخ معاصر را شکل دادند            
ميتوانستند به اين وضعيت                 

اوضاع بدون    .  رضايت دهند   
  .ترديد بايد تغيير ميکرد

 

 عدالت     ،آزادی"طرح شعار         
در ميدان       "   نان      ،اجتماعی

التحرير نشان پيشروی و قرار        
گرفتن جنبشی در راس                         
تحوالت سياسی جامعه است که     
ميخواهد و ناچار است برای             
پيشروی مناسبات اقتصادی و         
سياسی موجود را در هم                      

ناچار است از                   .  بشکند
محدوديتهای ايجاد شده توسط          
دولت موقت سرمايه که اکنون        
ارتش در راس آن قرار گرفته         

ناچار است   .   فراتر رود    ،است
که تقدس سرمايه و مالکيت               
خصوصی بر ابزار توليد و               
توزيع اجتماعی را در هم                    

اين چپ جامعه است که     .  بشکند
پا را فراتر گذاشته است و                   
باالخره توانسته التحرير را با         
شعارهای روشن و بدون تفسير      

 . خود تسخير کند
 

اين جنبش از هم اکنون لرزه             
بر اندام تمامی نمايندگان                      
رنگارنگ بورژوازی و                     
جنبشهای دست راستی و                     
اسالمی و ناسيوناليستی انداخته     

جنبشی است که ديگر          .  است
واقعيت زنده و        .  شبح نيست   

بی دليل   .  خيره کننده ای است      
نيست که البرادعی پيش از                

٢١٢شماره   
اينکه ميدان التحرير رنگ سرخ                

 هراسش را از قدرت      ،برخود بگيرد 
گيری و گسترش اين جنبش اعالم             

 .کرده بود

  

قدرت گيری اين جنبش عين قدرت          
پيشروی و   .  گيری جنبش ما است        

پيروزی اين جنبش پيشروی و                    
هيچ مرز و محدوده    .  پيروزی ماست 

 هيچ ناسيوناليسم و تنگ نظری         ،ای
کوری نميتواند جنبش کمونيسم                  
کارگری را از دستاوردهای خود در      

ما نيز به    .  ساير جوامع محروم کند     
سهم خود با پافشاری بر گسترش               

 ، برابری     ،آزادی"مبارزه برای           
و يک جمهوری سوسياليستی      "  رفاه

که متضمن تحقق اين خواستهای پايه    
ای و ديرينه توده های کارگر و                   

 اين پيوندها      ،مردم زحمتکش است     
 .را تعميق خواهيم کرد

  

تورهای نامرئی سربازان گمنام "
 "امام زمان در صيد شاه ماهی ها

 

اخيرا وزير اطالعات حکومت                  
اوباش اسالمی اعالم کرده است که         

در آينده نزديک بايد منتظر                 "....
خبرهای جديدی از تورهای نامرئی       
سربازان گمنام امام زمان در صيد           
شاه ماهی های سيا و ضدانقالبيون           

در زمينه   ."  خارج از کشور باشيم       
اين اظهارات اين سردسته يکی از            
جنايتکارترين حکومتهای معاصر          

 :بايد به چند نکته اشاره کرد
 

 بيانات مصلحی تنها تاکيدی بر            -١
خصلت جنايتکارانه رژيم اسالمی          

رژيمی که تاريخ حياتش را با       .  است
خون و استثمار و فقر و فالکت                    

اما اراجيف وزير             .  نوشته اند      
اطالعات حکومت اسالمی بيش از         
آنکه نشانگر طرحهای کشاف اين            

 بيانگر موقعيت    ،رژيم آدمکش باشد   
استيصال آميز حکومتی است که               
حکم سرنگونی خود را از مردم                 

هر روز شکاف   .  دريافت کرده است  
و جدالی ارکان حاکميتش را به لرزه       

حکومتی که ترور و           .  می اندازد   
آدمکشی اصليترين رکن حاکميت            

 نيازمند اين عربده    ،سياسی اش است  
اين نعره های جنگی       .  کشی هاست  

حکومتی است که فريادش بيشتر از        
هر چيز ناشی از هراس خودش                  

 .است

 اما اين تهديدات را نبايد بدون        -٢ 
هر تالش اين           .  پاسخ گذاشت     

. اوباش را بايد در هم شکست                 
پروژه انقالبی سرنگونی رژيم             
اسالمی در عين حال مستلزم در           

 –هم شکستن هر تالش اطالعاتی       
برخی .  امنيتی رژيم اسالمی است    

از تالشهای اين اوباش به قرار              
 :زيرند

 

درحال حاضر رژيم اسالمی    :  الف
توانسته است چه با بند و بست با            
پليس بين المللی و چه با                               
بکارگرفتن ظرفيتهای اين دستگاه      
پليسی تنی چند از عناصر شناخته       

برخی (شده اپوزيسيون چپ                   
اعضای رهبری حزب                                

شهرام (و راست            )  حکمتيست
را در   )  همايون مدير کانال يک       

اين ارگان   "  تروريستهای"ليست   
 .بين المللی قرار دهد

  

دستگاه اطالعاتی رژيم              :  ب
تبليغات مسخره و کودنانه ای را           
عليه برخی از سازمانهای سياسی      
با توسل به عناصری که در اثر             
انواع تهديدها و گروکشی ها به             
خدمت اين دستگاه آدمکش گرفته         

تبليغاتی .   آغاز کرده است   ،شده اند 
که عمدتا با پروند سازی های                 
کثيف جنسی و مالی تالش ميکنند        

 .حرمت افراد را پايمال کنند
  

رژيم در عين حال يک                    :  ج
مجموعه اقدامات سياسی تبليغاتی      
را عليه چپ جامعه و نيروهای              
متعدد آن آغاز کرده است که به              
درجات زيادی از شکل تالشهای         
تبليغات تاکنونی رژيم اسالمی              

اين تالشها اساسا       .  متمايز است   
متوجه ايجاد مانع در روی آوری         
فعالين جوان و نيروهای تازه ای          
است که برای مقابله با رژيم                    

۵صفحه اسالمی راه         



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .حل چپ و کمونيسم را برميگزينند

  

مجموعه اين اقدامات و همچنين                 
بيش از هر     "  مدحی"طرح مسخره     

چيز نشان آن است که سياست                       
سرکوب و آدمکشی اسالمی کارآيی        
خود را نسبت به گذشته از دست                  
داده است و بطوريکه حتی طراحان        
طرحهای امنيتی رژيم بر اين امر              
واقف شده اند که بايد چاره ديگری            

چاره ای که اما از پيش              .  بينديشند
اين ترفندهای  .  شکست خورده است   

کودنانه رژيم اسالمی را در هم                   
 !خواهيم شکست

 

 موقعيت ويژه ،سرنگونی دولت اسد
 ؟!رژيم اسالمی

 

تحوالت منطقه تاثير قابل مالحظه            
ای بر موقعيت رژيم اسالمی در                 

پيش از اين       .  منطقه گذاشته است      
رژيم اسالمی توانسته بود با                           
جنگهای منطقه ای به موقعيت ويژه         
ای در سطح خاورميانه دست پيدا              

جنگ آمريکا در عراق عمال           .  کند
زمين فراخی برای ترکتازی جنبش         

بغداد .  و رژيم اسالمی فراهم کرد           
نيز به کعبه تروريسم اسالمی تبديل         

جنگ حزب اهللا و اسرائيل و              .  شد
همچنين جنگ اسرائيل و حماس از          
جمله عوامل ديگر تقويت کننده                   
موقعيت ارتجاعی اسالم سياسی در         

تا جائيکه دول غربی و     .  منطقه بودند 
رسانه های سخنگوی آنها به ناچار           
به باز تعريف موقعيت خود در قبال         

دولت .  رژيم اسالمی پرداختند             
اسالمی هم بر مبنای همين موقعيت          
جديد و تازه يافته شده تالش ميکرد            
تا پر و بال خود را به ساير مناطق              
جهان کشانده و ائتالفات جديدی را           
در سطح جهان در مقابله با                              

 .تروريسم دولتی شکل دهد

  

اما اين روند با خيزش توده های                  
مردم در شمال آفريقا و خاورميانه            

فاکتور جديدی وارد   .  کامال قيچی شد  
ديگر .  معادالت منطقه شده بود              

صحنه سياست نه فقط در اختيار                 

 

 ...در حاشيه هفته 
نيروها و دول دو قطب تروريسم                 
جهان معاصر بلکه اساسا تحت                     

 نيروی توده      ،الشعاع نيروی سومی     
های مردم زحمتکش و نسل جوان              

گويا ورق  .   قرار گرفته بود   ،معترض
همه آن غنائمی     .  به يکباره برگشت    

که در اثر جدالهای خونين دو قطب            
تروريستی و نيروهای متعدد آنها در        
جبهه های عراق و لبنان و فلسطين             

 با    ،نصيب اسالم سياسی شده بود             
اعتراضات و جنبش سرنگونی                    
طلبانه توده های مردم در منطقه                  

نتيجتا .  کامال به سرعت تغيير کرد          
در پس اين تحوالت موقعيت منطقه           
ای و بين المللی جمهورى اسالمی به        

 .شدت تضعيف شد

 

به اين تحوالت منطقه ای ضربات              
سهمگينی را که جنبش سرنگونی و           
خيزش توده های مردم بپاخواسته در       

 بر پيکر رژيم اسالمی وارد       ٨٨سال  
 ابعاد موقعيت جديد     ،کرد اضافه کنيد   

رژيم اسالمی بوضوح بيشتری                    
اين پيکر فرتوت          .  نمايان ميشود    

اکنون چه در سطح منطقه و چه در             
سطح جامعه ايران در شرايط کامال           

 .وخيمی قرار گرفته است

  

پيوند و نزديکی های سياسی رژيم             
اسالمی و دولت ارتجاعی اسد در               
سوريه قدمتی به طول عمر رژيم                

اين اتحاد منطقه ای         .  اسالمی دارد  
يک رکن گسترش اسالم سياسی در           

اکنون با زير     .  لبنان و فلسطين بود       
ضرب قرار گرفتن رژيم سوريه اين        
مرکز مهم ارتجاعی سياسی منطقه            
در سراشيبی سقوط قرار گرفته                    

سقوط و سرنگونی رژيم                .  است
سوريه کل معادالت منطقه را عليه            

بی .  رژيم اسالمی برهم خواهد زد          
جهت نيست که يک مشغله مهم سپاه          
پاسداران آدمکشان اسالمی مقابله و         
سرکوب و اعتراضات مردم در                   

اما مساله اين است که       .  سوريه است 
رژيمی که خود ناتوان از مقابله با               

 ستونهای زير    ،توده های مردم است     
 توانايی  ،پايش به لرزش در آمده اند        

چندانی در حفظ يک ارتجاعی همزاد       
 . * خود در منطقه نخواهد داشت

٢١٢شماره   
 

کارگران مترو 
 تهران، 
 شرکت بلند پايه

 

 ! ماه دستمزد معوق3
 

 نفر از کارگران شرکت بلند پايه        130 بيش از    ،بنا به خبر دريافتى   
مجری احداث بخشهايی از مترو تهران دستمزدها و مبالغ اضافه                

 ماه گذشته فروردين، ارديبهشت و خرداد را دريافت                       3کاری   
عدم پرداخت دستمزدها در شرايطی است که کارگران           .  نکرده اند 

در فضای آلوده و شرايط کاری بسيار سنگين و فرساينده در اعماق         
زمين مشغول کارند و از طرف ديگر خانواده های کارگران بعلت              
فقر و بی پولی و همچنين افزايش لحظه ای تورم و گرانی به دليل                  
حذف سوبسيدها از جانب حکومت جنايت پيشه اسالمی برای تهيه             
نان شب و مسکن و همه نيازها و مايحتاج ابتدايی حتی برای زنده                

کارگران بارهای بار عليه اين شرايط               .  ماندن بشدت محرومند     
وحشيانه و غير انسانی دست به اعتراض زده اند اما در مقابل                         

بهانه .  سرمايه داران و عوامل کارفرما گوشی برای شنيدن ندارند            
پول نداريم، دولت احمدی    :  کارفرما و جوابش به کارگران اين است    

 ...نژاد با مجلس اختالف دارد به ما پول نمی دهند و

 

اگر باند احمدی نژاد تير خالص زن با           :  يکی از کارگران ميگفت    
مجلس و خامنه ای و ديگر آخوندهای جانی و مفتخور برسر سهم                 
بيشتر از دزديهايشان هر مشکلی با هم دارند به ما کارگران چه                     

 سال است با جنايت و اعدام و شکنجه و دزدی                32؟  !ربطی دارد 
ما را به خاک سياه نشانده اند، همين سرمايه دارها، همين آقازاده                  
رفسنجانی دزد و باند دور و برش ميليارد ميليارد از همين طرح                   

 حاال  برای دستمزدهای     ،مترو تهران باال کشيده و به جييب زده اند        
ناچيز ما و نان شب خانواده هايمان کيسه دوخته اند  و ميگويند                        
احمدی نژاد قاتل با فالنی و فالنی اختالف دارد، اختالف دارند که               

ما حق و حقوق و زندگيمان را             !  دارند همه شان بروند به جهنم          
 .ميخواهيم

 

 مترو  4شرکت بلند پايه هم اکنون مجری احداث بخشهايی از خط               
تهران در منطقه خيابان آزادی، استاد معين و ميدان وليعصر                          

کارگران شرکت با قراردادهای موقت يکساله و                               .  ميباشد
 8 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از           330دستمزدهای  

 عصر و اضافه کار اجباری تا شب و در همه ايام                          4صبح تا     
تعطيل در شرايط وحشتناک و غير ايمن کاری در اعماق زمين،                   
در جايی که انباشته از انواع آلودگی است، در جايی که حتی نور                  
و اکسيژن برای ديدن و تنفس هم موجود نيست با کار شاق و                             
سنگين به بهای نابودی خود و خانواده هايشان در ازای هيچ؟؟                       
توسط سرمايه داران و حکومت اسالميشان وحشيانه استثمار                         

 .ميشوند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١١ جوالى ١٧ – ١٣٩٠ تير ٢۶



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

مباحثی که اخيرا در نامه رضا               
رخشان به سنديکای کارگران                 
فرانسه و همچنين نظرياتی که                
ايشان در باب سياست حذف                     
سوبسيدها عنوان شده فصل باب           
جديدی را در ميان دو جريان                   
حزب کمونيست کارگری و                      

. جريان حکمتيست گشوده است            
هر يک از اين جريانات کوشيده            
است تا با زرنکی سياستهای                    
انحرافی و بغايت راست خود را            
بخصوص آنچه را که پس از                    

 تا امروز گذشته       88حوادث سال     
را به طريقی ماست مالی و زير             

حزب کمونيست        .  فرش کنند       
کارگری که پس از حوادث و                   

 88اعتراضات مردمی در سال             
عمدتا به زائده و دنبالچه جريانات        
سبز رانده شده از بارگاه حکومت         

 حاال با       ،اسالمی تبديل شده بود         
فرو نشستن التهابات کاذب و گرد         
و غبار و سياست شورا و مجمع             
عمومی و وسيله قرار دادن رضا          
رخشان در نقدهايشان بيهوده                   

کارگری و      "ميکوشند حقانيت           
شان را به اثبات           "  سوسياليستی

رسانده و بدين وسيله رنگ و                   
روغنی بر همه سياستهای                         

. پوپوليستی و راست شان بمالند            
در مقابل کشتی جريان حکمتيست       
هم که به دليل تزهای مشعشع                   
کورش مدرسی از تزهای راست         
دولت موقت حجاريانی گرفته تا            
رفراندم و مجلس موسسان و                    
منشور سرنگونی و انزوا و خانه          
نشينی و به زبانی سر راست تر             
مخالفتشان با مبارزات مردمی در       

 برای سرنگونی                   88سال          
جمهوری اسالمی به گل نشسته             

 در اين روزها که اختالفات        ،است
و تشتت و سر خوردگی در ميان            
کادرها و اعضای رهبری جريان        
حکمتيست رو به گسترش است و         
مجموعا همه انحرافات سياسی و         
اختالفات بيش از پيش اين جريان         
را به سمت فرقه ای پاسيو و                      
منزوی و نامربوط به مبارزات و         
منافع جنبش کارگری تبديل نموده        
تا جايی که جناب کورش مدرسی         

 سرگيجه جريان موسوم به حکمتيست
 !از دولت موقت و رفراندم تا سنديکاليسم

 

 کامران پايدار

برای گريز از واقعيت و شانه          
خالی نمودن از ارايه جواب به        
انحرافات و بن بست هايی                  
سياسی که ايشان مسبب آنها              
بوده اند ترجيح داده است                     
عطای ليدری را به لقايش                   
ببخشد و رهبری و هدايت                   

 . حزب را در سايه انجام دهد
 

در اين اوضاع و احوال و                   
شرايط موضعگيری وارونه و       
حمايت همه جانبه از جريانات        
سنديکاليستی توسط بهرام                  
مدرسی از کادرهای جريان             
حکمتيست هم قابل تامل و هم           

آقای بهرام    .  قابل درک است      
مدرسی در نوشته خود در                  
حاليکه بر هيچ مبنای                             
مارکسيستی، علمی، واقعی و         
منطقی استوار نيست فقط با               
ادعا و ژست های تئوريکی               
کاذب و با استناد به سطحی                
نگری و تاييد و ارايه برخی              
آمارهای بی سر و ته و مجعول       
و دروغ که عمدتا ساخته و                 
پرداخته خود جمهوری اسالمی    

 کوشيده است بطريقی از      ،است
سنديکاليسم و سياستهاى پرو           
احمدى نژاد رضا رخشان                  
حمايت نموده و يواشکی و                 
زيرجلکی اين حمايت و اين              
بحث را برای توجيه انحرافات       
و بن بست های جريان                           
متبوعش در ديگر زمينه ها               

البته اين روش        .  تسری دهند   
ناصادقانه نه کمونيستی است و      

 ! نه انقالبی
 

بهرام مدرسی در جايی ميگويد      
من فعال سنديکاليست نيستم اما      
رضا رخشان بعنوان فعال                 
جنبش سنديکاليستی هزار بار         
حق دارد که کل تصوير چپ             
بورژوايی از مبارزات                        
اقتصادی طبقه کارگر را مانع         
فعاليت سنديکاليستی خود                   

بايد از جناب بهرام               ! بداند
مدرسی پرسيد اوال تعريف شما     

٢١٢شماره   

از چپ بورژوازی چيست؟ بايد از          
ايشان پرسيد اگر فعال سنديکاليستی       
تشريف نداريد چکاره ايد و در کجا          
ايستاده ايد و چرا نظرتان را در                  
باره مجامع عمومی و شوراهای               
کارگری با صراحت و شفافيت                   
عنوان نميکنيد؟ البته در جايی                     
ديگری جناب مدرسی به تاييد و                 
تمجيد و تکميل تزهای رضا رخشان      
پرداخته و عنوان می کند رشد                     
سرمايه داری در ايران از سالهای           

 به بعد تا امروز بخصوص            1999
در دوره طاليی حاکميت اميرکبير          
زمان جناب احمدی نژاد تير خالص       
زن رو به رشد و ثبات و شکوفايی            
اقتصادی بوده است و معتقد است              
اگر رضا رخشان مورد غضب                  
ديگران قرار گرفته به دليل                           
تيزبينيش و درايتش در مشاهده و              
کشف رشد و شکوفايی اقتصادی               
جمهوری اسالمی در سالهای اخير         
بوده و بيچاره رضا رخشان به                    
خاطر اعتراف به اين واقعيت                      
مغضوب کمونيستهای بورژوازی          

 اگر باور نميکنيد آقای       !! شده است 
مدرسی کلی آمار و ارقام من                        
درآوردی و بی پايه و اساس را که            
از تراوشات دستگاهها و تريبونهای       
دروغ پراکنی حکومت است را                  

 : تحويلتان ميدهد ايشان ميگويد
 

 سال، ما دوره          ٣٠اوال در اين          "
هايی از رونق و دوره هايی از                    

و طبيعی  .  رکود اقتصادی داشته ايم     
است که در دوران رونق حقوق                  

 اين قانون   .کارگران افزايش می يابد   
نظام سرمايه داری است که رونق            
اقتصادی به همراه خود افزايش                 
دستمزد و درنتيجه موجب باال رفتن       

 ".سطح زندگی کارگران ميگردد
 

بايد از آقای مدرسی سئوال کرد در          
 سال حاکميت جمهوری             32طی     

اسالمی دورانهای رونق و رکود              
کدامها هستند و ويژيگيها و شرايط          
و عواقب اقتصادی و اجتماعيشان            
چه بوده است؟ ضمنا تا يادمان نرفته       
بايد پرسيد دوران رونق اقتصاد                 

حکومت اسالمی کی و کجا بوده          
 ماه        32و کارگرانی که                        

دستمزدهايشان هنوز معوق است       
چگونه از افزايش دستمزد اين               

 دوره رونق بهره مند شده اند؟؟

 

بهرام مدرسی در جای ديگری              
نگاه کوتاهی به عرصه        : ميگويد

هايی که اين سرمايه متمرکز شده        
در آنها به جريان افتاده است نشان       
ميدهد که صنايع سنگين و                         
زيربنايی يکی از عرصه های               

صنايع ماشين       .  اصلی هستند      
سازی، فوالد، پتروشيمی، قالب           
زنی، برق و اخيرا هم                                   
رآکتورهای اتمی که شبکه ای از         
صنايع توليدی پايه ای را با خود           
 .همراه کرده است از اين جمله اند

 

بله به زعم ايشان همه چيز امن و          
امان است، در دنيای امروز، در          
شرايطی که کشتی نظام سرمايه           
داری با سر در لجن بحران و                  
ورشکستگی و انحطاط فرو رفته        
است و جنرال موتورزها و همه           
مراکز صنعتی و کارخانه ای                 
کشورهای بزرگ صنعتی اروپا و     
آمريکا در بحران ورشکستگی و        
اخراج ميليونها کارگر فرو رفته          
اند، به زعم آقای بهرام مدرسی             
جمهوری اسالمی با همه فساد                
سياسی و اقتصاديش با همه                      

با همه انزوای سياسی       بحرانهايش
و پرت شدنش حتی از دايره                     
اقتصاد سرمايه داری جهانی، با           
وجود همه تحريم های جهانی                 
موفق شده جزيره امن و آسايش             
پيشرفت اقتصادی و سرمايه داری    
را بسازد البته شايد با توسل به                

!! امدادهای غيبی و امام زمانشان      
و حاال بايد برای ادامه کاری و               
تکميل اين روند انباشت سرمايه           
سياست جنايتکارانه و ضد انسانی      
افزايش هزينه های زندگی و                   
حذف سوبسيدها را به اجرا                      

اين تحليل های وارونه       !!  بگذرند
و هپروتی نشان از بی اطالعی             
جناب مدرسی از الفبای                              
مارکسيسم و شرايط واقعی جامعه      

 !! ايران دارد نه چيز ديگری
 

: در جای ديگری ايشان ميگويد            
سياست حذف سوبسيدها را                      

اين همانطور  .  نميتوانند کنسل کنند  
٧صفحه که خودشان        



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

هم گفته اند اين قدمی تاريخی           )  جمهوری اسالمی  (
بنابراين !!  برای رشد سرمايه داری در ايران است          

تامين قدرت خريد مردم و اينجا بخصوص طبقه                   
کارگر را مجبورميشوند با باال بردن سطح                               

سطح زندگی بخش بزرگی       .  دستمزدها جبران کنند    
از اين پرولتاريای صنعتی در ايران امروز باالتر              

 !!! از بخش وسيعی از کارمندان دولتی است

 

من با صراحت از بهرام مدرسی می پرسم حداقل با           
خودتان صادق باشيد واقعا شماها و امثال رضا                     
رخشان ها چقدر بطور واقعی با مسايل و مشکالت            
جنبش کارگری در ايران در ارتباط و درگير                          
هستيد؟ بی تعارف يا از شرايط بی خبر و بی                            
اطالعيد و در عالم خيال هذيان ميفرماييد يا                              
مغضرنانه دروغ ميگوييد اما اينکه شماها کجا                      

آيا شما که مدعی  . هستيد و چه ميگوييد اهميتی ندارد 
افزايش دستمزدها پس از اجرای حذف سوبسيدها               
هستيد و اين را امر اجتناب ناپذير حکومت ميدانيد و      
يا به قول جناب رخشان اگر هر کارگری فقط چند                
ماه حقوقش را پس انداز کند ميتواند يک ماشين                     

و اينگونه وقيحانه از حکومت        !!  شرافتمندانه بخرد 
آيا ميدانيد   .  اسالمی سرمايه داران حمايت ميکنيد           

 درصد  80همين االن در ايران دستمزدهای بيش از         
کارگران صنايع مختلف از ايران خودرو و سايپا تا            
شرکت نفت و پتروشيميها و ديگر مراکز صنعتی               

 سال معوق    2 ما ه تا بيش از            3ريز و درشت از        
شده است؟ آيا اطالع داريد به دليل فقر و فالکت، به             
دليل بيکاری و گرسنگی روز افزون خانواده های              
بسياری از کارگران متالشی شده  به ورطه تن                      
فروشی و کليه فروشی و هزار بدبختی ديگر افتاده             

 *اند؟ سنگين تر نيستيد حرف نزنيد؟ 

 

سرگيجه جريان موسوم 
 ...به حکمتيست 

٢١٢شماره   

 

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

!چه منجالبى تبديل ميشود  
 منصور حکمت

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
 

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

 

! نه به تروريسم دولتى،نه به تروريسم اسالمى  
! برابرى و رفاه همگان،زنده باد آزادى  



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موج جديدی از تعرض به حقوق           
پناهندگی در هلند و کشورهای                
ديگر اروپايی چون سوئد و                       
دانمارک و سوئيس و ايتاليا و                  

اين .  فرانسه ويونان اغاز شده است  
تعرض به حقوق پناهندگی امروز        
در دل اروپا به تعرض به حقوق            

در دل  .  ابتدايی بشر بدل شده است     
سيستم دموکراسی اروپايی شاهد          
همان برخوردهای ضد انسانی              
دولت های ضد بشر چون ترکيه و        

اين .  جمهوری اسالمی هستيم           
واقعيات نشاندهنده يکی بودن                 
درونمايه تمام دول نظام سرمايه            
داری در برخورد به انسان و                   

در کشورهايی  .  حقوق انسانی است  
چون ايران سر آدم ها را به بهانه           
توهين به اسالم و قانون اسالمی            
می برند و در دل اروپای به ظاهر   

قانون و          "متمدن بر اساس                  
انسانهای زنده را له و       "  مصوبات

هر لحظه هزاران   !  لورده می کنند  
انسان با مارک پناهنده از نظر                
روحی و جسمی اعدام مصنوعی         

بايد مقابل اين توحش        .  می شوند  
برای نشان  .  قرون وسطايی ايستاد   

دادن ضرورت مبارزه بر عليه              
قانونهای ضد پناهندگی در هلند و         
کشورهای اروپايی گزارشی که از     
زندانهای ديپورتی در هلند به                  

. دست ما رسيده را منتشر می کنيم       
هدف از انتشار اين گزارش اوال            
نشان دادن اوضاع اسفناک                        
پناهجويان و نورافکن انداختن               
روی قوانين ضد بشری                               
سيستمهای پناهندگی و ثانيا شروع      
اعتراضی سرتاسری در اروپا بر       
عليه سيستمهای ضد پناهندگی                
برای عقب راندن قوانين و                         
مصوبات ضد بشری دول اروپايی     
و تصويب قوانينی تازه با                            
ظرفيتهای انسانی برای پناهجويان     

 :است
 

مورد اول در رابطه با آقای شاهو         
 ماه است در     4منصوری است که     

زندان ديپورتی رتردام در کشور         
او عضو    .  هلند به سر می برد            

حزب کومله از ايران بوده است            

 

گزارش از زندانهای ديپورتی در هلند  
 !و وضع اسفناک پناهجويان

 

 على طاهرى

که بعلت فعاليت اعتراضی                
عليه اعدام و اعتراض به                    
سنگسار و شکنجه و زندانی             

کردن فعالين مدنی و دستگيری      
هم رزمانش مجبور به ترک             
ايران و فرار به کشور هلند                

متاسفانه به دليل         .  شده است   
برخورد غير مسئوالنه اداره           
مهاجرت هلند و همکاری                   
دينست تروخکير ان فرکير              

اداره ای برای بازگرداندان        (  
پناهندگان پرونده بسته به                    

با سفارت     )  کشورشان است    
جمهوری اسالمی ايران در              
شهر دنهاخ و فرستادن                          
مشخصات ايشان از سوی اين         
اداره به سفارت جمهوری                  

 ،اسالمی ايران برای بازگشت       
مامورين جمهوری اسالمی              
متوجه حضور ايشان در کشور     
هلند شده اند و بالفاصله                        
خانواده آقای منصوری را که          
در ايران هستند تحت بدترين            
آزار و اذيتها و تهديدها برای            
بازگرداندان شاهو منصوری به    

ايشان در مدت     .ايران کرده اند    
حضور در زندان چندين بار             
دست به اعتراض برای شرايط      
جسمی و وضع بد زندان زده            
اند که با واکنش منفی اتوريته           

در .  زندان روبرو شده است          
حال حاضر آقای منصوری که       
مبتال به ضعف بينايی شديد                
است و در جواب برای گرفتن         

 چشمانش  6 و    5عينک شماره    
فقط يک بار توسط ماشين                   
زندان او را با دست و پای                   
بسته شده و عينا شبيه                              

٢١٢شماره   
برخوردی که با جانيان سابقه دار              
می کنند به مرکز خريد شهر برای            
رفتن به مغازه عينک فروشی می             
برند که شاهو منصوری از پياده                
شدن از ماشين به دليل تحقير بيش             

 .از حد سر باز می زند

 

مورد دوم اقای اسداهللا کنعانی که از         
 در هلند به سر می برد          2005سال  

 6 به مدت    2007و يک بار در سال      
 به مدت    2009ماه و سپس در سال        

 2011 ماه و در نهايت در سال           10
 ماه در زندان های                 4به مدت         

. ديپورتی هلند زندانی بوده است               
قابل ذکر است که مدت  قانونی                    

 ماه    18 تا       1زندانی ديپورتی از          
است اما آقای کنعانی در مجموع               

آقای .   ماه در زندان بوده است           20
کنعانی به خاطر مسئله تغيير مذهب        
به مسيحيت تحت فشار دولت                       
جمهورى اسالمى بوده است و در             
حالی که در قانون ايران تغيير                     
مذهب با حکم اعدام روبرو می شود       
و اخيرا فردی با نام يوسف ندرخانی       
در ايران به همين جرم حکم اعدام             

 مقامات اداره مهاجرت     ،گرفته است 
و دادگستری هلند اين مسئله را قبول       
نمی کنند و ايران را کشوری امن              

اقليت مذهبی و           "برای هرنوع           
و مسئله بعدی        .  می دانند   "  قومی

حضور دراز مدت اسداهللا کنعانی             
در زندانهای ديپورتی هلند و                        
بالتکليفی و فشار جمهوری اسالمی       
ايران به خانواده و دو فرزند دختر            
خردسالش او را دچار ضعف شديد          
روحی و جسمی در زندان کرده                 

داروهای خواب آور و مسکن      .  است
و ضد افسردگی که مسئولين زندان          
برای درمان وی تجويز کرده اند               
نتيجه برعکس بر روی سالمتی و            
جسمی اسداهللا کنعانی داشته است و         
ايشان در وضعيت بسيار ناگواری           

 .به سر می برد

 

 چه بايد کرد؟ 

قوانين ضد بشری پناهندگی ازلی و         
اين قوانين محصول بند    .  ابدی نيستند 

و بست کثيف و ارتجاعی دول                     
غربی و معادالت و معامالت پنهان         

اما اين فقط يک       .  و آشکار آنهاست    
کفه ترازوی بی عدالتی و بی حقوقی   
است طرف ديگر سازمان ها و نهاد        
چپ و راديکال و مدافع حقوق و                 
بشريت متمدن قرار دارند که تا                   
بحال بارها و بارها بساط قوانين                

ضد پناهندگی را بر هم زده و                  
موفق به تصويب قوانين مثبت به         

. نفع حقوق پناهجويان شده اند                
همين امروز بايد برای نجات                  
هزاران پناهنده در زندانهای                   
ديپورتی که با خطر اعدام و                     
شکنجه روبرو هستند در زير يک      
صف راديکال متشکل و متحد               

دولت هلند بارها و بارها               .  شد
مجبور به عقب نشينی در برابر            
صفوف متحد مبارزاتی و                         

. اعتراضی راديکال شده است              
اداره مهاجرت هلند به دفعات                 
مکرر بعد از ديپورت پناهجويان         
به ايران و ترکيه و روبرو شدن             
اين پناهجويان ديپورتی با                         
مجازات اعدام و شکنجه معذرت         

اما .  خواهی کرده است                     
معذرتخواهی کافی نيست سياست      
های دست راستی دول اروپايی و        
دولت هلند را فقط با ايجاد قوانين          
و سازمانهای قانونی مدافع                       
راستين حقوق پناهندگی می توان        

سازمانهای عريض  .  به عقب راند   
و طويل که به اسم پناهنده بر ضد          
پناهنده عمل می کنند بايد به کنار          

 . بروند

 

دعوت من از تمام سازمانهای                
چپ و راديکال و مدافع حقوق                
انسانی اين است که برای آزادی           
شاهو منصوری و اسداهللا کنعانی         
و هزاران پناهجوی زندانی ديگر        
در هلند دست به اعتراض بزنند و       
نگذارند قربانيان جمهوری کثيف        
اسالمی در اروپا و هلند هم                       

 ! قربانی شوند

 

پرچم تعطيل شدن زندانهای                     
ديپورتی را همين امروز می توان      

  *!و بايد به باال برد



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 ،حمله نظامى به پژاک

حزب شما قبال در مورد حمله                  
نيروهاى جمهورى اسالمى به               
خاک کردستان و حکومت اقليم              

بيشتر احزاب  .  موضع گرفته است   
کردى و چپ اينبار نيز موضع               

نظر شما در مورد اين             .  گرفتند
حمله مشخص به پژاک چيست؟ آيا      
جمهورى اسالمى بدنبال ساقط               
کردن حکومت و دولت کردى در         

 کردستان عراق است؟ هيوا 

 

  ،هيوا عزيز

ما بعنوان يک جريان کمونيست            
کارگرى سرنگونى طلب که در             
يک رابطه خصمانه و جنگى با              

 هر   ،جمهورى اسالمى قرار دارد      
نوع تعرض و تعدى به نيروهاى           
اپوزيسيون ايران را محکوم                    

 ،ما تهاجم سياسى                 .  ميکنيم
 تروريستى و نظامى به      ،اطالعاتى

هر نيروى اپوزيسيون را مقدمه            
اى براى ناامن کردن فضاى                     
سياسى و پيشروى حکومت                      
اسالمى تلقى ميکنيم و همواره بر         
ايجاد فضاى ايمن سياسى در                    

. اپوزيسيون ايران تاکيد داشته ايم        
همينطور اين محکوميت براى ما         
نه از جانبدارى سياسى از جريان         
مورد تعرض بلکه از خصومت با       

. حکومت اسالمى ناشى ميشود             
موضع ما با موضع جريانات                  
ناسيوناليست مورد اشاره شما يک      

. نقطه عزيمت اجتماعى ندارد               
براى ناسيوناليستهاى متفرقه حمله      

خاک "حکومت و سپاه پاسدارن به      
. حمله به خودشان است    "  کردستان

حتى اگر در اين خاک مرتجعين و        
آدمکشانى نظير طالبانى و                         
بارزانى حاکم باشد که همين اخيرا       
به طرف مردم معترض در                       
کردستان شليک کردند و يا                        
کارگران بيکار را به گلوله                        

اين جريانات نان و هزينه       .  ميبندند
حکومت "شان را به قول شما                  

تهيه ميکند و برايشان نمک       "  اقليم
خوردن الزمه نمکدان را نشکستن      

 

  ،نامه ها
 

 سياوش دانشور

همينطور سياست            .  است
محکوميت براى ما اساسا در           
قبال لطماتى است که به مردم           
غير نظامى و بيدفاع                               

. روستاهاى مرزى وارد ميشود    
مردمى که با هر حمله ناچارند        
خانه و کاشانه شان را رها                  

 زير گلوله   ،کرده و آواره شوند    
 و نان و      ،و خمپاره تلف شوند     

آب و زندگى شان توسط جنگ        
مرتجعين متفرقه گرو گرفته            

مردمى که اگر آزاد باشند     .  شود
و انتخاب واقعى داشته باشند نه       
به طرف جمهورى اسالمى و          
نه به سمت جريانات قوم                      
پرست و عشيره اى                                 
ناسيوناليست کرد تمايلى                     

آنها هر روز پدرخوانده    .  ندارند
هاى اين جنبش يعنى بارزانى          
ها و طالبانى ها را تجربه                    

 .  ميکنند

 

نگرانى شما و برخى ديگراز           
جريانات ناسيوناليستى مبنى بر     

حکومت "هدف ساقط کردن             
توسط رژيم اسالمى بى       "  اقليم

پايه است و اساسا تالشى براى        
کسب جانبدارى از حاکميت              
نامشروع و دست ساز پنتاگون       

. در کردستان عراق است                  
 عليرغم     ،طالبانى و بارزانى        

 يار  ،هر درجه اختالف موسمى   
غار جمهورى اسالمى و                     
همکار جمهورى اسالمى در           
سرکوب نيروهاى سياسى و             

وانگهى .  تهاجم به آنان بوده اند     
صرفا روى    "  حکومت اقليم   "

پاى خودش نايستاده است و از         
حمايت آمريکا و ائتالف ناتو            

. در عراق برخوردار است               
يادتان نرود اينها طى چه                     
پروسه اى به قدرت سياسى در       

کسانى .  عراق چنگ انداختند      
که در متن جنگ جمهورى                

نقض "اسالمى و پژاک ياد                
بهم "و     "  قوانين بين المللى         

ريختن ثبات حکومت                            
 اين نوع      ،افتاده اند  "  کردستان

٢١٢شماره   
حکومت و اين نوع ثبات آرزوى               
پوچى است که براى کردستان ايران      

براى ما ثبات و     .  در سر ميپرورانند  
عدم ثبات يک حکومت مرتجع                   
اصوال سوال نيست و احترام به                  
مناسبات و قوانين بين المللى که                  
همواره با آن سر درگيرى داريم                 

 .ارزشى ندارد

 

و باالخره پژاک سياست جنگ                   
نظامى را با جمهورى اسالمى در            

همه ميدانند  .  دستور قرار داده است     
پژاک ساخته و پرداخته چه کسانى           
است و مدتهاى مديد با جمهورى                

جنگ .  اسالمى همکارى داشته است    
جنگ .  هم قانون خودش را دارد             

براى ما نفس اين         .  يکطرفه نيست  
از نظر    .  جنگ زير سوال است           

کارگران کمونيست و کمونيستهاى         
کارگرى عمليات انتحارى و                        
بمبگذارى و سربريدن امثال پژاک          
و سلفى ها و ريگى ها با اعدامهاى            
جمهورى اسالمى و تهاجمات                     
نظامى و بمباران و موشک باران            

اين .  مردم بيدفاع تفاوتى ندارد               
جنگى بين دو نيروى ارتجاعى و               
ضد جامعه است که قربانيان آن                  

. مردم بيدفاع و غير نظامى اند                    
پژاک و ديگر نيروهاى                                    
ناسيوناليست موئتلف و طرفدار                
تاکتيکى اش سرسوزنى با تمايالت          
آزاديخواهانه و کارگرى مردم در            

دوران .  کردستان خوانائى ندارند        
شيخ محمود و مال آواره بسر آمده و         
کارگران و مردم شهرى در                          
کردستان نميتوانند از طريق                         
سياستهاى نوع پژاک به اهداف و              

مطالبات آزاديخواهانه شان                     
 . برسند

 

همينطور پژاک تالش دارد در              
فقدان حضور يک جريان مقتدر و       
قابل قبول در ميان گرايش                         

 با سياست              ،ناسيوناليسم کرد      
حضور نظامى جاى پائى در ميان       
گرايش ناسيوناليستى در کردستان     

يک منشا        .  ايران پيدا کند              
عملياتهاى نظامى پژاک رقابت            

اما مهمتر از     .  ناسيوناليستى است  
محاسبات سياسى روستائى و خرد     

 جمهورى اسالمى از اين          ،پژاک
عملياتها اهداف گسترده ترى را           

جمهورى اسالمى با    .  دنبال ميکند 
عمليات نظامى گسترده کردستان        

 بر  ،را بيش از پيش نظامى ميکند       
فضاى ميليتاريستى و بگير و ببند        
و پرونده سازى براى جوانان در         

 زندگى مردم   ،کردستان مى افزايد  
زحمتکش منطقه را با ناماليمات         

 و با سياست      ،جدى روبرو ميکند   
قلدرى نظامى در مرزها تالش              
دارد پروژه هاى جديدى را کليد            
بزند تا از آنها در خدمت جدالهاى        
داخلى و تقابل با مردم در ايران             

اما جمهورى   .  بهره بردارى کند     
اسالمى ميان مردم بى اعتبارتر           
از آنست که چنين عمليات هائى            

حتى آنجا که    .  بتواند بدادش برسد   
حکومت افراد شرور و قاتل را             
اعدام ميکند با نفرت عمومى                   
روبرو ميشود چون مردم ميدانند         
که اين حکومت از همين جنس               
است و عدالت را نميتوان با                      

پيروز .  تکرار جنايت محقق کرد      
 . باشيد

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 ! خوزستان4کارگران سد کارون 
 !دستمزدهای خرداد ماه معوق

 

 نفر از    400 اعالم داشتيم بيش از         23/2/90در اطالعيه قبلی مورخ        
 ماهه معوق خود را دريافت           18 دستمزدهای     4کارگران سد کارون       

ننموده اند و عوامل کارفرما در هراس از اعتصاب و اعتراضا ت                        
کارگران در اول مه يکماه از دستمزدهای کارگران را پرداخت نمو                    

 .  دند

 

 ، ماه گذشته به دنبال فشارها و اعتراضات مکرر کارگران               2در طی    
عوامل کارفرما به ناچار به خواستهای کارگران تسليم شده و بخش                       

عقب نشينی  .  عمده ای از دستمزدهای کارگران را پرداخت کرده اند               
سرمايه داران و حکومتشان در برابر قدرت اتحاد و اعتراض کارگران           
پديده جديد و عجيبی نيست، هرجا که کارگران بطور متحد و يکپارچه               
و مصمم برای دستيابی به خواستهای برحقشان به ميدان آمده اند مسلما              

 بخشی از مطالباتشان      4کارگران سد کارون      .  و قطعا نتيجه گرفته اند      
دستمزدهای خرداد ماه   .  را نقد کرده اند اما اين به هيچ وجه کافی نيست           

هنوز پرداخت نشده، شرايط کاری بسيار سخت و وحشتناک است و                    
اين زندگی در     .  دستمزدهای ناچيزمان هم چندين برابر زير خط فقر              

! اعماق فقر و فالکت و محروميت و گرسنگی شايسته انسان نيست                      
عوامل کارفرما وعده داده اند همه دستمزدهای کارگران تا شهريور ماه           
به روز خواهد شد اما توبه گرگ مرگ است و اعتبار و اعتمادی به                       

 .وعده های سرمايه داران و حکومتشان نيست

 

 !رفقای کارگر

سرمايه داران طفيلی و سودجو و حکومت اسالمی نوکرشان ذره ای                  
آنچه برای حضرات حائز         .  در انديشه ما و خانواده هايمان نيستند                

اهميت است حسابهای بانکيشان است که در سايه زندان و شکنجه و                     
اعدام و سرکوب و سانسور و استثمار وحشيانه ما کارگران هر روز                   

حکومت اسالمی و سيستم جهنمی و ضد                 .  فربه و فربه تر ميشود          
. انسانيش امروز بيش از هر زمان ديگری زبون تر و شکننده تر است               

و انساندوستی  !  سرمايه داران و عواملشان هيچگاه از روی نيت خير             
بايد حرص و آز و     .  به خواستهای انسانی ما کارگران تسليم نخواهند شد       

سودجويی سرمايه داران و حکومت اسالميشان را  به قدرت اتحاد و                   
بايد .  تشکل و برپايی مجامع عمومی منظم و اعتصاب افسار بزنيم                     

 .بساط همه اين بيکارگان مفتخور را برچينيم

 

 که چندی پيش به اتمام رسيد هم اکنون              3کارگران پروژه سد کارون       
 واقع در منطقه باغملک و ايذه                    4در احداث پروژه سد کارون                 

 نفر  400اين کارگران که تعدادشان بيش از        .  خوزستان مشغول بکارند  
 هزار تومانی و ساعت        300است همگی قراردادی و با دستمزدهای            

 عصر و انجام اضافه کاری اجباری مشغول به            5 صبح تا     7کاری از   
 کمپ غير بهداشتی و فاقد امکانات در شرايط                  10کار هستند و در         

تفتيش پليسی و بد آب و هوايی که تحت نظارت وزارت نيرو خوزستان         
 .ميباشند به سر ميبرند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ ژوئيه ٢٠ -  ١٣٩٠ تير٢٩

٢١٢شماره   
 

 سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران
 !دزدی از مبالغ اضافه کاری کارکنان

 

 ميليون   500 اعالم داشتيم مبلغ بيش از                21/2/90در اطالعيه مورخ        
 نفر از کارکنان      250تومان از دستمزدهای مربوط به سال پيش بيش از                

سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران پرداخت نشده و عالوه بر اين                
به   ، عصر بود   30/2 صبح تا      8ساعت کاری کارکنان را که از ساعت             

 مدت يک ساعت و

عصر اضافه نموده اند بی آنکه از اين بابت دستمزدی           4نيم يعنی تا ساعت     
هنوز دستمزدهای معوق پرداخت نشده و ساعت         !  محاسبه و پرداخت شود    

اما امروز چهارشنبه   .  اضافی کار بدون پرداخت ريالی دستمزد ادامه دارد        
 هزار تومان   70 تا   50که فيشهای حقوقی توزيع شد معلوم گرديد مبلغی از          

 از اضافه کاری هر يک از کارکنان کسر گرديده است؟

 

 درصد   9دستمزدهايمان را مثال         :  يکی از کارکنان زحمتکش ميگفت           
اما امروز در ازای        !!   هزار تومان     30چيزی حدود      .  اضافه کرده اند     

 هزار تومان    70 تا    50اضافه کاری که انجام داده ايم از هر يک از ما                    
اين يعنی نمايش مسخره خيمه شب بازی از نوع اسالمی             !!  کسر نموده ند  

 هزار تومان به دستمزدهايمان اضافه شده اما از              30و آخوندی، ظاهرا        
يعنی در  .   هزار تومان از ثمره کارمان را باال کشيده اند                 70آنطرف تا    

گرانی .  اصل چيزی به دستمزدهايمان اضافه نشده هيچ بدهکار هم شده ايم            
و تورم هم هر لحظه و هر روز بيشتر و بيشتر اوج ميگيرد و عباسی دزد                  
هم که مدير سازمان نوسازی است و هم از توبره ميخورد و هم از آخور                    

 .بودجه نداريم همينه که هست: در جواب ما ميگويد

 

سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران واقع در ميدان ونک خيابان                    
 نفر کارمند قراردادی، با قراردادهای يکساله و            250ميرداماد با بيش از       

 عصر   4 صبح تا      8 هزار تومانی و ساعت کاری از              330دستمزدهای  
اوضاع در ميان کارکنان ناراضی و معترض اين اداره به دليل                   .  ميباشد

نپرداختن دستمزدها و افزايش ساعت کاری آن هم بدون پرداخت دستمزد               
 . بسيار بحرانی و آشفته است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ ژوئيه ٢٠ -  ١٣٩٠ تير٢٩

۴صفحه   

را از سايت کنترل کارگرى کتاب 
!حزب دريافت و توزيع کنيد  



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 گرسنگى  ، گسترش فقر و فالکت       -١
 گرانى سرسام آور و              ،و سوتغذيه   

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از              
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
 افزايش کار                ،گسترده کارگران       

 گسترش    ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

 جامعه را در        ،و آموزش و مسکن       
آستانه يک بحران عميق سياسى و            

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است   
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                 

 و مردمى ناراضى و                ،کرده است   
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                

 شورش گرسنگان       ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

وظيفه فورى جنبش        .  واقعى است   
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين       
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                  
مردم زحمتکش و تبديل آن به                         
جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه                     
سرمايه دارى و نظام اسالمی حاکم             

 .است

 

 با تشديد گرانى و گسترش فقر و          -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

مافياى "تز مقابله با                         .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    " سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

جمهوری .  بقاى حکومت دامن ميزند     
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين        

تحميل فقر و    .  اوضاع را تخفيف دهد    
فالکت يک سياست رژيم اسالمی                 
برای بزانو درآوردن کارگران و مردم     

 .زحمتکش است

 

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

 نه فقط جمهورى اسالمى،             -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى            
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای       

. براى نابودی فقر ندارند                           
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                 
وعده بهبود اين اوضاع را                        
نميدهد، بلکه چند نسل از                          
کارگران را به جان کندن براى               
بازسازی سرمايه دارى و                         

خرابيهاى ناشى از عملکرد                "
. فرا ميخواند   "  حکومت اسالمى   

اسالمى اپوزيسيون   -جريانات ملى  
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در         
خدمت جنگ جناحى می بينند و             
عموما سياستهاى ناسيوناليستى       

برخی از      .  را مطرح ميکنند           
يا "  چپ رايکال       "جريانات        

گسترش فقر را ابزارى در خدمت        
شورش و عصيان مردم عليه                 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح                     
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از         
سازماندهى توده اى و کارگرى             

حزب .  عليه فقر طفره ميروند            
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه            
عليه فقر و فالکت و گرانى را                  
مبارزه اى حياتى عليه نظام                     
سرمايه دارى و حکومت اسالمی       
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى             
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر         

بدرجه اى که        .  و مردم ميداند       
طبقه کارگر و جنبشهاى                             
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه    
و رژيمشان را در تحميل فقر و               

 به     ،فالکت بيشتر عقب برانند             
همان درجه شرايط براى                            
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى       
يک انقالب عظيم کارگرى عليه            

 .وضع موجود فراهم تر ميشود

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى       -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                   
کارگر، نظام سرمايه داری را                 
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                 
بيکارى و گرانى و گرسنگى و               
مصائب اجتماعى ناشى از آن                 

رژيم اسالمى، حکومت         .  ميداند
نظامى و    -مشتى کانگستر سياسى  

باندهاى اقتصادى مافيائى است           
که بر تمام امکانات جامعه چنگ          

مساله اين نيست که       .  انداخته اند  
" مافياى اقتصادى            "گويا             

نميگذارد دولت کارش را بکند و          
نتيجتا اين وضعيت پيش آمده                 

اين حکومت مافيايی               .  است
. سرمايه و اسالم در ايران است           

٢١٢شماره   
سران رژيم اسالمی خود از بزرگترين          
سران مافياى اقتصادى در ايران                       

کارگران و مردم گرسنه دراين        .  هستند
جدال نبايد به دنبالچه کشمکش و                      
رقابت بخشهاى مختلف سرمايه تبديل          

کمونيسم و طبقه کارگر بر                 .  شوند
استقالل طبقاتى اش از سرمايه و                      
جناحهاى دولتى و غير دولتى                              
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل        

 و بر مطالبات و نيازهاى فورى              ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با          

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند      
 در عين حال که مبارزه اى براى             ،فقر

رفع نيازهاى فوری کارگران و مردم              
 درعين حال جبهه مهمى از                     ،است

مبارزه عليه حکومت و قدرت سياسى          
اين .  و اقتصادى سرمايه در ايران است     

دوره اى است که بيش از هر زمان                   
کارگر و اعتراض و مطالبات کارگرى           
جايگاه مهمترى در سياست و نگرش           
و سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف       

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

 مبارزه و اعتراض عليه اين                     -۵
شرايط دهشتناک يک واقعيت انکار               

اعتراض و شورش عليه      .  ناپذير است 
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                   
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری           
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و              
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد               
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                   

واقعيت .  عملى در مقابل آن ارائه دهند        
اينست که شورش عليه فقر و                              
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                      
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق          

 به  ،روشن سياسى در مقياس سراسرى 
. تحرک و اعتراضى کور تبديل ميشود         

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى       
. که دارد، سرکوب و شکست است                  

ارکان سياست و تاکتيک حزب در                     
 متشکل کردن     ،مواجهه با اين اوضاع      

توده طبقه کارگر و مردم گرسنه عليه            
فقر و فالکت، ترسيم افق و تامين                      

 بعنوان سه رکن          ،سازمان و رهبرى     
. مهم تضمين پيشروى و پيروزى است       

تبديل شورش کور به شورش آگاهانه           
و سازماندهی اعتراض عليه وضعيت          
موجود درگرو تامين اين سه رکن                     

 .اساسى است

 کمونيسم و طبقه کارگر بايد در            -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و         
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                  

در اين مبارزه يک هدف                .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل              
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم          
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم           

دسترسی و    .  و تسلط بازار است           
برخورداری از غذا و آموزش و                  
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز              
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای           
همگان و هدف عمومی ما در اين                

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                
تمامی نيازهای انسانی برخوردار             

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

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

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

 .برافراشت

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى             -٧
 رهبران  ،توجه پيشروان طبقه کارگر    

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     .  ميکند
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه را به          
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و          
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه              
دارى و حکومت اسالمى                                   

 !فراميخواند

 

مصوب پلنوم سوم حزب به اتفاق 
  ،آرا

 ٢٠٠٨ژوئن 

 

 

 

:بزودى منتشر ميشود  

 در نقد سنديکاليسم در ايران
 مجموعه اى از مباحثات جدلى در باره خط مشى سنديکاليستى



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢١٢شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 !نه به اعدام
د  "  که                    ،آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تمامی اين جنايات را توليد ميکن ن ا اي د؛ ت ديشي ا ان ق ي  عم

از                    عدی ب راد ب رای اف آهنگ ستايش در باره جالد سردهيم؛ همان جالدی که با اعدام يکدسته از جنايتکاران؛ جا را ب
 کارل مارکس"                                                                                                              ميکند؟

کمونيسم 
 کارگرى

 

اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر           
نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه               

نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در        .  دارى متکى است  
تلقى .  اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                      

زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و                    
برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع                       
پيشين، به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم            
بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و                         

تلقى برده از آزادى بناچار چندان از لغو           .  مالکيت است 
برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر                    
خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در              

اما، با ظهور پرولتاريا       .  حق مالکيت نميتوانست باشد      
بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از هر نوع                          
مالکيت وسائل توليد، طبقه اى که اسارت و استثمار                  
اقتصادى اش، دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است،   
. افق آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد         

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى             
از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى               

برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين       . رها شود 
 . اجتماعى است -و در 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 اعتراض طبقه کارگر            
. به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند           

اهداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى                 
بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين،          
مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى         

 . است

 

 سخنرانى آذر ماجدى در آمستردام هلند
  مردم چه ميخواهند؟،”بهار عربى“

  ،نقش جنبش اسالم سياسى

 دمکراسى يا سوسياليسم؟ راه حل کدامست؟
 

.  تماس بگيريد0031645137004براى اطالعات بيشتر با شماره تلفن   


