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  ،التحرير اسرائيل
 !نتانياهو رفتنى است

 

تنها در تل   .  شنبه گذشته تل آويو رکورد دار التحرير شد          
آويو بيش از نيم ميليون نفر تظاهرات و اجتماع کردند تا             
خواست عدالت اجتماعى و رفتن دولت نتانياهو را اعالم           

 ،در ميان سخنرانيها و شعارهاى اجتماعات توده اى       .  کنند
نسل جديد در       .  چپگرائى و رفع تبعيض موج ميزند                

اسرائيل نميخواهد با نفرت و نژادپرستى اى که پايه و                   
اساس اين نظام را تشکيل داده خود را تداعى و معنى                     

عليه خاطره جنگ و بمباران و ترور و انتحار                      .  کند
درست مانند جوانان غزه فرياد ميزند و از عروج                            

مردم صريحا عليه    .  حرف ميزند "  اسرائيلى هاى جديد   "
 تفرقه و ايجاد دشمنى            ، نفرت قومى و مذهبى           ،جنگ
.  فقر و فالکت و ناامنى و ترور حرف ميزنند                   ،مستمر

 رفاه و       ،آزاديخواهى و همزيستى و عدالت اجتماعى               
 در مقابل سيستم ارزشى و قدرت               ،قدرت کارگرى را    

موشک پرانى   .  سياسى و اقتصادى حاکم قرار ميدهند             
حماس و بمبارانهاى اخير دولت اسرائيل که به کنسل                    
شدن تظاهراتى که براى دو هفته پيش تدارک ديده شده                 

 بسرعت زبان نتانياهو و شرکاى                        ،بود منجر شد         
اما اين ماه     .  ميليتاريست و ماشه بدستش را دراز کرد             

مردم آزاديخواه در        .  عسل چند روزى طول نکشيد              
 . اسرائيل با قدرتى وسيع تر بميدان آمدند

 

در پايه اى ترين سطح رويدادهاى اسرائيل دليلى جز                     
واکنش کارگران و محرومان به پيامدهاى بحران                            

تصوير شکاف طبقاتى و      .  اقتصادى بر زندگيشان نيست     
 اگر تا ديروز زير سايه شوم و                      ،بى مسکنى و فقر         

ايئولوژى منحط ناسيوناليسم و مذهب و عرب ستيزى                  
 امروز بسيار    ،پنهان نگهداشته ميشد   

 ده سال پس از 
  سپتامبر١١فاجعه تروريستی 

 

 ٣صفحه على جوادى                                                  

 گفتگوی کامران پايدار با 
 ! يکی از کارگران کارخانه مزدا

 يادداشت سردبير،

 

 اعتصاب کارگران برق در ده فاز پارس جنوبى
 

 !از توبه نصوح تا رازهای زندگی خامنه ای
 نگاهی گذرا به مخملباف

 

 ۶صفحه مجيد پستنچی                                                  

 

 اطالعيه پايانى کنفرانس کادرها
 و پلنوم هشتم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢صفحه   

 

 کارگران شرکت نفت و گاز ايتوک ايران
 کارگران شرکت به پخش

 کارگران شرکت تدارکاتی محارم

 ! کارگران شرکت جنرال مکانيک

 کارگران کارخانه گل پسند قزوين
 کارخانه نيک پارس قزوين

 کارگران شرکت سرو مشرق زمين



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

وقتى .  عريان و روشن خود را به دنيا اعالم کرده است           
 راست افراطى ضد      ،التحرير در اسرائيل جان ميگيرد      

وقتى جوان     .  عرب و ميليتاريست منزوى ميشود                 
مانيفست شان جهانى و           "  غزه اى   "و    "  اسرائيلى"

 بازار دکان هويتى مذهبى يهودى و        ،آزاديخواهانه است 
اسالمى و دستگاه لفت و ليس خاخام و آخوند کساد                       

وقتى فرياد ما برادريم و جنگ نداريم بلند                     .  ميشود
 حماس و حزب اهللا و احزاب و جريانات راست           ،ميشود

مردم آزاديخواه اسرائيل   .  در اسرائيل حاشيه اى ميشوند    
حکم به رفتن شارونيست ها و راستهاى افراطى و                      

اين راست نژاد پرست و جنگ        .  امثال نتانياهو داده اند    
اگر .  طلب تنها ميتواند در ميدان جنگ سر پا بماند                    
 . جنگ بدادش نرسد در اين نبرد شکست ميخورد

 

هيئت حاکمه و دولت دست راستى اسرائيل خود را                     
آماده بهره بردارى و ايفاى نقش در سقوط بشار اسد و               

اما تداوم  .  تحکيم قدرت و سلطه منطقه اى خود ميکرد          
اعتراضات گسترده در شهرهاى اسرائيل اين افق را تا            

اشتباه است اگر    .  امروز بدرجه زيادى کور کرده است       
فکر کنيم جمهورى اسالمى در اين ميان ميتواد                              

سرنوشت نتانياهو و        .  صورتش را سرخ نگهدارد           
 ،سياست جنگ طلبانه و نفرت نژادى در اسرائيل                       

سرنوشت خامنه اى و کل حکومت اسالمى و پرچم                    
کارگران و مردم    .  آنتى سميتيستى در ايران خواهد بود       

آزاديخواه در کشورهاى منطقه با سرعت حساب                         
خودشان را از دولتها و دستگاههاى مفتخورى دين و                

يک شرط  .  هويت هاى کاذب ملى و قومى جدا ميکنند            
مهم پيروزى اين جنبش اينست که از همين امروز                       
اعالم تمايل برابرى طلبانه و انترناسيوناليستى خود را           
به افق ايجاد يک خاورميانه آزاد و مرفه سوسياليستى              

 . *گره بزند

 

  ،التحرير اسرائيل
 ...نتانياهو رفتنى است 

٢١٩شماره   
 

 اعتصاب کارگران برق 
 در ده فاز پارس جنوبى

 

 کارگران برق پااليشگاههاى گاز ده فاز عسلويه در تاريخ هشتم                        ،بنا به خبر دريافتى      
اين اعتصاب در تداوم اعتراضات مکرر کارگران          .  شهريور ماه دست به اعتصاب زدند       

 ،قسمتهاى مختلف در فازهاى ده گانه از جمله؛ اعتراض به وضعيت نامناسب خوابگاهها                
 و همينطور وضعيت حقوقى و شرايط کار کارگران صورت             ،وضعيت بد غذا و سرو آن      

 . گرفت
 

کارگران برق پااليشگاههاى ده فاز عسلويه طى مجمع عمومى خود در تاريخ ششم                                
. اين تصميم کارگران در هشتم شهريور اجرا شد        .  شهريور ماه تصميم به اعتصاب گرفتند      

 کارگران را رها     ،پترو پى حيا کن    "کارگران طى اعتصاب با شعارهاى مختلف از جمله            
الزم به ذکر است که کارگران         .   اعتراض خود را بيان داشتند        ،"پيمانکار انگل "و  "  کن

 طى سال گذشته اعتراضات     ،عسلويه که از جمله طرف قرارداد با شرکت پترو پى هستند            
 حذف   ،و اعتصابات پر شورى را پشت سر گذاشتند و خواهان الغاى کار قراردادى                             

 بهبود وضعيت خوابگاهها و سلف سرويس و                       ،شرکتهاى پيمانى در انعقاد قرارداد            
 .  و افزايش دستمزدها مطابق با پيشنهادات مجمع عمومى کارگران بودند،غذاخورى

 

اعتراض و اعتصاب کارگران با توجه به فضا و جو پليسى حاکم به پااليشگاههاى پارس                   
جنوبى در منطقه عسلويه که کارفرما در همکارى با حراست به کارگران تحميل کرده                        

 حرکتى متحدانه و قدرتمند       ، تهديدات مکرر اخراج کارگران معترض و اعتصابى           ،است
کارگران عليرغم اين تمهيدات ارتجاعى و ضد کارگرى با روحيه باال و متحدانه                         .  بود

اين اعتماد بنفس و اتحاد سراسرى و خواستن مطالبات برحق از سال                  .  وارد ميدان شدند   
گذشته در مجامع عمومى کارگران بروز و جنبه عملى پيدا کرده و عليرغم عقب نشينى                       
هاى دوره اى کارفرماها و تالش براى ترساندن کارگران هنوز با قدرت خود را در اين                      

کارگران با اتکا به حرکت جمعى چاقوى تهديدهاى کارفرما                 .  اعتصاب بنمايش گذاشت    
اين تاکتيک با توجه به       .  مبنى بر اخراج کارگران را کند و بدرجه زيادى خنثى کرده اند                

 و گرو     ، فعاليت حراستى ها و جاسوسى در ميان کارگران                ،مجموعه عوامل بازدارنده    
 ،کشى هائى که کارفرماها و هر سرمايه دار تازه بدوران رسيده در آن استاد شده است                         

 . موفقيت خوبى براى کارگران محسوب ميشود
 

اعتصاب کارگران که مجموعه فعاليتهاى پااليشگاهها را دچار اختالل جدى کرد نشان داد               
که کارفرما در مقابل اراده متحد و توده اى کارگران نميتواند زياد با حربه مانور و تهديد                     

الگوى موفق دخالت توده اى کارگران طى      . و اخراج مقابل خواست برحق کارگران بايستد 
. مجامع عمومى و اعتراض جمعى بايد همه جا به الگوى اعتراض کارگرى تبديل شود                       

 !زنده باد جنبش مجامع عمومى و شوراهاى کارگرى! زنده باد اعتصاب و اتحاد کارگران

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ۶ -  ١٣٩٠ شهريور ١۵

 

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

 منصور حکمت



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ده سال از آن فاجعه جانگداز                    
 ٢٠٠١ سپتامبر      ١١در   .  ميگذرد

تروريسم اسالمی يک فاجعه بی           
سابقه در زندگی بشريت معاصر          

جنايتی که زندگی      .  را خلق کرد     
همگان را در ابعاد چشمگيری                
سياه کرد و منشاء عقبگردهای               

در .  بسياری در تاريخ معاصر شد     
آن روز چند هواپيمای مسافربری        
به مقصد نيويورک با تمامی                     
انسانهای حاملش تبديل به موشکها      
و بمبهای انفجاری شدند و دو برج        
بزرگ تجاری در نيويورک را              

در يک لحظه چند        .  هدف گرفتند  
صد تن از مسافرين عادی و بيگناه    
سوختند و تبديل به خاکستر شدند و   
برجهای مرکز تجاری در مقابل            
چشمان ناباور جهان فروريخت و        
بيش از سه هزار نفر جان خود را         

اما دامنه مرگ و       .  از دست دادند    
 سپتامبر    ١١کشتار به آنچه در             

 . محدود نماند،صورت گرفت

 

 سپتامبر نقطه شروع يک                  ١١
سلسله جنايت در تاريخ دوران                

در اين ده سال بر          .  حاضر است  
بشر معاصر چه گذشت؟ موقعيت        
جنگ تروريستها را چگونه بايد            
تعريف کرد؟ جهان پس از اين ده           
سال کجا ايستاده است؟ راه حل ما         
برای پايان دادن به وضعيت                     

 چيست؟ 

 

 آغاز يک جنگ جهانی تروريستی

 سپتامبر کليد يک           ١١با فاجعه       
جنگ خونين و جهانی جديد زده            

نيروهايی عظيمی در مقابل         .  شد
هم و در مقابل بشر معاصر صف         

جنگی که سيمای        .  آرايی کردند   
در يک سوی    .  جهان را تغيير داد     

اين جنگ جنبش ارتجاعی اسالمی     
سياسی و نيروهای متعددش قرار         
گرفتند و در طرف ديگر                             
بزرگترين ماشين نظامی و                        
آدمکشی تاريخ يعنی ميليتاريسم            

 

 ده سال پس از 
  سپتامبر١١فاجعه تروريستی 

 

 على جوادى

آمريکا و اسرائيل و انگلستان و      
فرانسه و متحدين شان قرار              

تروريسم اسالمی و         .  گرفتند
تروريسم دولتی در مقابل هم            

اين رويداد  .  صف آرايی کردند   
. شروع يک جنگ جهانی بود         

هيچ نقطه و منطقه ای از                      
اثرات اين جنگ خونين مصون     

اگر چه ابعاد کشته    . و ايمن نبود 
شدگان با تعداد کشته شدگان              
جنگهای اول و دوم جهانی قابل      

 اما کل مشقات و      ،مقايسه نيست 
مصائبی که بر زندگی هر                  
روزه مردم تحميل کرده است          
بهيچوجه از کل مصائب جنگ       
های اول و دوم جهانی کمتر              

اين جنگ          .  نبوده است         
قربانيانش مردم عادی ای بودند     
که هيچ نقشی در قرار گرفتن           
در تيررس اين جدال خونين              

همه جا صحنه جنگ        .  نداشتند
 همه کس قربانيان اين                 ،بود

 ،جنگ در افغانستان         .  جنگ
جنگ در عراق در عين حال            
گوشه های کالسيک اين جنگ       

در اين مدت هر نوع             .  بودند
عقبگردی را بر مردم تحميل            

به بهانه جدال با                   .  کردند
تروريسم آزاديهای سياسی و           
عملی شهروندان را در مهد               
جهان به اصطالح متمدن مورد      

هر گونه    .  تعرض قرار دادند      
بازداشتی بدون اعالم حکم                

شکنجه رسما  .  مجاز شمرده شد  
به يک امر عادی بمنظور                   
اعتراف گيری در برخی از              
جوامع غربی از جمله آمريکا          

استراق سمع با يک      .  تبديل شد 
حکم دو فوريتی در پارلمانهای       
دمکراسی به تصويب رسيد و         

در پيشبرد اين   .  مجاز قلمداد شد  
جنگ به افغانستان و عراق               

رسما عراق را       .  حمله کردند   
دهها سال به عقب برگرداندند          
و بيش از يک ميليون کشته و            

در طرف   .  زخمی بجا گذاشتند    
ديگر تروريسم اسالمی دست          

٢١٩شماره   

به يک سلسله آدمکشی ها زد که هر         
چه .  گوشه و کناری را نا امن کرد           

تعداد بمب و عمليات انفجاری                     
! عابرين عادی را تکه تکه کرد                 

تاريخ اين جنايت خونين را بعدا بايد        
 .جمع آوری کرد

 

در اين دوره جنگ تروريستها به              
يک مولفه خونين و سياه زندگی                 

تاثيرات اين  .  بشر معاصر تبديل شد     
اين .  جدال عميق و ديرپا هستند               

وضعيت بسياری از کشمکشهای              
جاری را تحت الشعاع خود قرار داد     
و تغييرات جدی و تعيين کننده ای              

. در صف بندی نيروها ايجاد کرد             
هر چند که سوخت انفجاری اين                 
جدال بعضا تقليل يافته است اما اين          
جنگ کماکان ادامه دارد و اثرات              
مخرب آن هر روزه زندگيهای                    

 . بسياری را تباه ميکند

  

 *اهداف جنگ

يک رکن اين جدال خونين تعاريف          
و توجيهاتی است که هر کدام از دو          
قطب تروريستی جهان از اهداف              

گفته اند که جنگ    .  خود ارائه ميدهند  
اما کدام       .  ادامه سياست است            

سياست؟ اين جنگ مانند تمام جنگها       
بر سر قدرت و سهم بری از قدرت           

اسالم سياسی به مثابه     .  سياسی است 
يک نيروی دست راستی در پس                
تحوالت سياسی در خاورميانه و در       
پس شکست جنبشهای ناسيوناليستی       
و پرو غربی در اين گوشه از جهان         
به قدرت سياسی در ايران چنگ                

غرب که پايگاه خود در            .  انداخت
ايران را در حال از دست رفتن می          
ديد به جک و جانوران اسالمی پر و  

خصلت ضد کمونيستی و        .  بال داد  
ضد آزاديخواهی اين جريان کپک            

 آن ظرفيتی بود که غرب بدان          ،زده
جريانات اسالمی بر        .  نياز داشت   

متن چنين شرايطی قدرت سياسی             
در يک کشور مهم و تعيين کننده در         

با .  منطقه را از آن خود کردند                  

تحوالت ايران اسالم سياسی در            
به .  موقعيت قدرت قرار گرفت          

يکباره عظيم ترين منابع مالی و            
انسانی در کنترل و اختيار اين                

. جنبش ارتجاعی قرار گرفت                
بدنبال اين تحوالت گسترش سهم          
خواهی از قدرت سياسی در سطح      
خاورميانه در محور تحوالت                

. سياسی اين جوامع قرار گرفت           
 سپتامبر به اين جدال خصلت         ١١

جهانی داد و مساله جدال بر سر             
قدرت سياسی را حتی به اروپا و          

 .آمريکا کشاند

 

 تروريسم دولتی    ،در طرف ديگر   
برای مقابله با سهم خواهی                        
تروريسم اسالمی نيازمند يک               

. چهارچوب قابل پسند بودند                   
آن "  جنگ عليه تروريسم               "

چهارچوبی بود که از توجيهات            
تحرک ميليتاريستی دوران گذشته      

در اين چهارچوب      .  متفاوت بود  
کشمکش عليه قطب مقابل با                    

 ،"شمال و جنوب          "معيارهای      
و يا با      "  پيشرفته و عقب مانده       "

تعريف "  نژادی و ملی  "معيارهای  
هر نيرويی ميتوانست در       .  نميشد

. قطب تروريسم دولتی قرار گيرد      
اين جدال به سرعت پس از جدال         
دو اردوی شرق و غرب در                     
دوران جنگ سرد به محور                     

غرب .  تخاصمات جهانی تبديل شد   
در دوران پس از جنگ سرد                    
نيازمند يک چهارچوب                              
ايدئولوژيک سياسی برای تجديد         

افول .  تعريف سيمای جهان بود         
موقعيت سياسی و زوال اقتصادی      
آن در فردای جنگ سرد بايد در            

. اشکال ديگری جبران ميشد                  
 سپتامبر بزرگترين           ١١فاجعه      

امکانات را در اختيار اين نيرو              
به يکباره فلسفه وجودی    .  قرار داد 

ماشين نظامی خود و متحدينش در      
. ناتو معنا و تعريف ديگری يافت        

مقابله 
۴صفحه   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

تروريستی با تروريسم اسالمی در      
صدر دستور عمل اين اردو قرار          

اما اهداف اردوی غرب          .  گرفت
بسيار فراتر از مقابله با سهم                     

. خواهی جنبش اسالم سياسی بود         
بر مبنای اين تقابل سيمای جهان            

 .را رقم زدند

 

 جنگ مذاهب؟ –جنگ تروريستها 

جدالهای پايدار همواره دارای                
چهارچوبهای فکری و سياسی و           

. ايدئولوژيک خود هستند                           
چهارچوبهايی که تداوم کشمکش         
را موجه ميکنند و آن را در اذهان         

جنگ .  می بخشند      "  حقانيت"
تروريستها نيز از اين قاعده                      

در اين راستا           .  مستثنی نيست     
عالوه بر توجيهات هميشگی ما             
شاهد تالش برای قرار دادن                     
دستگاه مذهب در محور اين                     

دستگاه .  تخاصمات بوده ايم              
کليسای مسيحيت از يک طرف و         
دستگاه مافيايی اسالم از طرف              

برای جنبش اسالم سياسی        .  ديگر
اين تالش و چهارچوب سياسی               
امری داده شده و از پيش مفروض       

اسالم سياسی جنبشی مبتنی         .  بود
تالش .  بر مذهب کثيف اسالم است     

برای اسالميزه کردن جوامع يکی       
از ارکان جنبش اسالم سياسی در          
کنار هدف اصلی اش يعنی                        

اما .  تصرف قدرت سياسی است        
در اردوی مقابل مذهب از چنين            

غرب .  جايگاهی برخوردار نبود      
يک دوره کوتاه کردن دست کليسا        
و مذهب از دولت را پشت سر                 

جدايی کليسا و مذهب از             .  دارد
دولت واقعيتی است که برخی                 
نيروهای دست راستی برای کم             
کردن اين فاصله تالش بسياری             

اين تالش بطور        .  بخرج ميدهند   
ويژه خود را در دو شکل نشان                

تالش جريانات دست             :  ميدهد
 که  ، بخصوص در آمريکا    ،راستی

ميکوشند به بعد مذهبی سياست و          
رفتار اجتماعی شان دامنه بيشتری     
ببخشند و از طرف ديگر تالشی            
است که از جانب خود دستگاه                 
کليسای مسيحيت بطور آشکار و          

 

 ده سال پس از 
 ... سپتامبر ١١فاجعه تروريستی 

اين .  پنهان صورت ميگيرد         
تالش را ما در دوران پايانی             
جنگ سرد بطور ويژه شاهد            
بوديم و نقش جان پاپ در                     

امپراطوری "پروژه مقابله با          
و سر به زمين کوبيدن و         "  شر

دعا در کنار ويليام کيسی رئيس    
سابق سيا گوشه ای از اين                   

در .  تقالی ارتجاعی است            
دوران اخير نيز بطور ويژه ای      

انتخاب .  شاهد اين تالش هستيم     
پاپ بنديکت که دارای سابقه             
فاشيستى و آنتی اسالميستی              
است در عين حال گواهی بر             

قرآن سوزی      .  اين مدعاست     
برخی از کشيشان مذهبی بخش      
ديگری از اين تالش عمومی            

حتی عمليات تروريستی     .  است
اخير در نروژ دارای چنين                

به .  اهداف و زمينه هايی است       
همين اعتبار بی جهت نيست که   
بهمراه تشديد جنگ تروريستها      
ما شاهد تشديد جدال ميان                    
نيروها و همچنين دستگاه کثيف     

داليل .  مذاهب رسمی هم هستيم    
و زمينه های اين تالش تماما             

نيروهای .  مادی و زمينی اند         
پرچمدار هر اردو نيازمند                  
مذهب برای توجيه اين جدال و       

دستگاه .  جنگ خونين هستند        
مافيای کليسا نيز برای مطرح         
بودن و رونق دادن به صنعت          
خود نيازمند حضور در                       

. جدالهای اصلی جامعه است           
امروز کليسای مسيحيت بقاء           
خود را مديون موثر بودن                   
بمثابه ابزاری خفه کننده و                  
توجيه کننده و زهر آلود در                
کنار ارکان اصلی طبقه حاکمه       
در اردوی تروريسم دولتی                

 .است

 

يک استنتاج سياسی از اين                 
واقعيت اين است که جدال بر            
عليه جنگ تروريستها نميتواند      
و نبايد محدود به جنبه نظامی و       

. ميليتاريستی اين تقابل گردد           
اهداف سياسی و ابزارهای                

 ايدئولوژيک و     ،متنوع سياسی  
مذهبی که بکار گرفته ميشوند         

٢١٩شماره   
هر .  بايد تماما نقد و افشاء شوند               

درجه همسويی با دستگاه مذهب و يا       
چهارچوبهای مذهبی و سياسی يک        
طرف بر عليه طرف مقابل يک                 
سياست ارتجاعی و بازی در زمين          

 . ** يک اردوی تروريستی است

   

 موقعيت کنونی؟

اين جنگ در طول دهسال گذشته              
دستخوش تغيير و تحوالتی چه در            
زمينه نظامی و چه در زمينه سياسی    
و ايدئولوژيک شده است که جايگاه         
متفاوتی به آن در اذهان جامعه و                
همچنين در توازن قوای سياسی در         

جنگ .  سطح جهان داده است                 
تروريستها که با حمله به طالبان                 
آغاز شد و به سرعت به عراق                     

 زمينه ها و عرصه های         ،کشيده شد 
ويژه ای برای خودنمايی و                             
قدرقدرتی ميليتاريسم آمريکا و                   

نوع جديدی از   .  متحدينش فراهم کرد  
شکل گرفت که کمتر به            "  جنگ"

 ،از آسمان .  نيروی زمينی متکی بود   
 هزار پايی هر             ٣٠از ارتفاعی         

دوست و دشمنی و هر درجه مدنيت         
و ساختارهای يک جامعه را در هم          

هزينه اين ميليتاريسم را بر      .  کوبيدند
دوش بخشی از خود قربانيان اين               

هزينه .  جدال خونين تحميل کردند        
نظامی جنگ عراق و افغانستان را          
مردم در آمريکا و اروپا در عين                
حال با از دست دادن درجه اى                     

کسب شده و زدن جوانب             "  رفاه"
معينی از بيمه درمان و بهداشت                 

هزينه .  خود به اجبار می پردازند          
اين نمايش قدرت ميليتاريسم را با              
زدن سهم جامعه از رفاه تامين                     

  .کردند

 

اين جنگها اکنون در فازهای آخر              
اگر چه به اهدافی      .  خود بسر ميبرد   
. طالبان سقوط کرد  .  دست پيدا کردند  

بن الدن کشته       .  صدام سقوط کرد      
 اما اسالم سياسی و تروريسم              ،شد

. اسالمی برنده جنگ در عراق بود         
طالبان در افغانستان به بقای                         
ارتجاعی خود ادامه داده و حتی                 
بخشهايی از پاکستان را نيز به زير          

تروريسم .  سلطه خود در آورده است    
اسالمی کماکان يک نيروی جدی و         
مطرح در صحنه سياست جهانی               

اين نيرو در کشورهای                 .  است
اروپايی و آمريکای پر و بال خود             

در آنجا تغذيه       .  را گسترانده است      
ميکند و بخشی از نيروی قربانيان            

خود را از نيروی انسانی و جوان        
بر .  اين جوامع تامين ميکند                

مصائب و شکافهای افزايش يافته        
 که بعضا در       ،جوانان اين جامعه    

 دست  ،حاشيه نيز قرار گرفته اند       
ميگذارند و سرمايه گذاری                      

 اگر چه از    ،بطور خالصه .  ميکنند
شدت و حدت ابعاد نظامی جنگ           

اما .  تروريستها کاسته شده است        
جهان کماکان شاهد تاثيرات                     

بخشا با آن  . مخرب اين جدال است 
 . زندگی و بخشا مقابله ميکند

 

در بعد سياسی اهداف واقعی اين          
گرد و    .  جدال کامال روشن اند          

اهداف .  غبارها به کناری رفته اند     
سياسی هر دو اردو در نزد توده            
های مردم افشاء و بعضا خنثی              

جنگ "معلوم شد که        .  شده است  
قرار نيست زندگی را    "  عليه ترور 

معلوم شد که   .  برای احدی امن کند   
شود "  آزاد"قرار نيست جامعه ای     

و مردم از شر نيروهای                              
اسالميستی و يا تروريستی و                  

معلوم .  ميليتاريستی خالص شوند    
شد که تروريسم در جهان دو                   

تروريسم دولتی و        .  قطب دارد   
و شايد بايد تروريسم            .  اسالمی

غير دولتی را که هر روزه از                 
گوشه ای سر بلند ميکند به اين دو         

. نيروی اصلی نيز اضافه کرد              
معلوم شد که راه پيشروی بشر               
امروزی نه در پيروزی يک قطب      
بر قطب مقابل بلکه در درهم                   

. شکستن کل اين تقابل قرار دارد         
و اين پروسه مدتی است که آغاز          

وزنی که اين جدال و         .  شده است  
تخاصم اکنون در کل جامعه                    
بشری ايفا ميکند به درجات                      
زيادی با توجه به تحوالت خيره            
کننده دوران اخير و خيزش توده          
های مردم در خاورميانه و شمال         
آفريقا و همچنين در اسرائيل کم             

دنيا ديگر فقط صحنه       .  شده است  
جدال دو نيروی تروريستی                     

نيروی سومی در ميدان          .  نيست
است که چشمها و اذهان را به                 

 . سوی خود خيره کرده است

 

 کدام پايان؟ کدام نيروها؟

چگونه ميتوان نقطه پايانی بر اين        
جدال خونين گذاشت؟ کدام نيروها      
ميتوانند بازيگر پايان بخشيدن به         
اين جدال باشند؟ به اين جنگ                  

چگونه 
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ميتوان پايان داد و زمينه های آن            
را برچيد؟ در پاسخ به محورهايی        

 .کلی بايد اشاره کرد

 

برای پايان بخشيدن به جنگ                    
تروريستها بايد سياست                                
ميليتاريستی دول غربی را در هم         

بايد اسالم سياسی و               .  شکست
تروريسم اسالمی را در مراکز              

و باالخره   .  اصلی اش بزير کشيد      
بايد با فقر و فالکت و محروميت            

. در جوامع بسياری مقابله کرد              
شکست ميليتاريسم اردوی                        
تروريسم دولتی اساسا يک                        

. شکست سياسی ميتواند باشد                  
اعتراضات توده های بشريت                 
متمدن در مقابل اين ميليتاريسم               

در طرف  .  اصلی ترين اهرم است    
مقابل نيز پاسخ اساسا سياسی                   

مهمترين حلقه ها در اين             .  است
اردو مساله موجوديت رژيم                     

 مساله فلسطين و مساله           ،اسالمی
فقر و محروميت عظيم موجود در       

برای .  جوامع اسالم زده است             
درهم شکستن ستون فقرات اردوی     
اسالم  سياسی بايد رژيم اسالمی            

. را به زير کشيد و سرنگون کرد          
بايد مساله فلسطين را بطور                      

تشکيل کشور    .  عادالنه حل کرد      
مستقل فلسطينی با حقوق کامل               

يک رکن ديگر نابودی     "  کشوری"
اما تا   .  جنبش اسالم سياسی است       

زمانيکه مردم اين منطقه محروم و      
 جريانات اسالمی ميتوانند        ،فقيرند

بر اين فقر و محروميت سرمايه             
 اگر چه به درجات             ،گاری کنند   
 .   بسيار کمتر

اما کدام نيروها ميتواند به اين                  
جدال خونين پايان دهد؟ اين کار             

. جنبش کمونيسم کارگری است             
کار طبقه  .  کار بشريت متمدن است 

کارگر و مردم آزايخواه و برابری       
کار نيروهايی است که    .  طلب است 

کوچکترين منفعتی در هيچ کدام            
به .  از دو سوی اين تخاصم ندارند      

اين اعتبار کليه نيروهای                             
 کل        ،ناسيوناليسم پرو غربی              

 کل      ،اسالمی  -جريانات ملی           
که "  ضد امپرياليستی   "جريانات    

خود را در کنار اسالميستها              
 به اين دو قطب             ،پيدا ميکنند   
اما در نهايت بايد       .  تعلق دارند  

به فاکتور مهم و تعيين کننده               
تحوالت :  ديگری اشاره کرد       

اخير در خاورميانه و اسرائيل        
  .و اروپا

 

اعتراضات چشمگير توده های      
جهان "مردم زحمتکش در                

اگر چه مستقيما در             "  عرب
مقابله با دو قطب تروريستی             

 اما توانسته است                       ،نيست
تاثيرات تعيين کننده ای بر اين         

اين اعتراضات  .  تخاصم بگذارد 
نه تنها منجر به حاشيه ای                    
کردن اين جدال خونين شده               

 بلکه آلترناتيو و راه                  ،است
عملی برای مقالبه با اين قدر             
قدرتی و فعال مايشائی را نيز           

وظيفه در هم     .  نشان داده است    
شکستن و پايان بخشيدن به اين        
تخاصم کار اين بشريت متمدن        

  .کار ماست. است

  

منصور حکمت تنها کسی           *
است که در ارزيابی از اين                
جنگ اهداف واقعی و                            
سياستهای حاکم بر اين دو اردو      

سلسله .  را به درستی تببين کرد     
 ١١مقاالتی که به دنبال فاجعه         

سپتامبر نگاشت در زمره                   
مهمترين ارزيابی های سياسی       
از قطب بنديهای سياسی جهان        

. پس از جنگ سرد است                      
مطالعه دقيق اين اسناد را به              
خوانندگان نشريه عميقا توصيه     

اين مقاالت در سايت          .  ميکنم
حزب اتحاد کمونيسم کارگری        
و همچنين در سايتهای منصور      

 .حکمت قابل دسترسی اند

 

در "  اکس مسلم  "پروژه      **
عين حال دارای چنين                            

اکس مسلم   .  خصوصيتی است  
صرفا يک پروژه برای ترک          
مذهب کثيف اسالم نبود و                   

يک پروژه سياسی            .  نيست

٢١٩شماره   
. اردوی تروريسم دولتی در تقابل با دستگاه مذهب اردوی متخاصم است                   

اکس مسلم پروژه يک عده افراد اسالم زده بخت برگشته نبود که بر ابعاد و                
محتوای ضد انسانی و خرافی و ارتجاعی اسالم واقف شده و ظرفی برای                  

پروژه ای بود که به دست      .  علنی کردن اين گرايش در اروپا ايجاد کرده اند         
افرادی که اتفاقا عمدتا      .  يک عده که دهها سال است مسلمان نبودند دادند               

کسانی که با به دست گرفتن اين پروژه بجای اينکه                    .  بودند"  کمونيست"
 خود در درجه اول هويت                  ،منشاء آگاهی و نقد ضد اسالمی باشند                     

کارنامه .  شدند"  اکس کمونيست  "خود را قربانی کردند و              "  کمونيستی"
اما هدف  .  عملی اکس مسلم دقيقا چنين نقل و انتقال سياسی را نشان ميدهد                

سياسی پروژه اکس مسلم را بايد در راستای ايجاد ابزاری در مقابله با                           
 .  *اردوی تروريسم اسالمی ديد و ارزيابی کرد

 

 کارگران شرکت تدارکاتی محارم
 ! دزدی از دستمزدهای کارگران

 

 نفر از   25در چند روز گذشته دستمزدهای مرداد ماه            ،بنا به خبر دريافتى    
دستمزدها پرداخت شد اما با کسر           !  کارگران شرکت محارم پرداخت شد        

 !  هزار تومان از هر نفر200 تا 150
 

کارگران با مشاهده مبالغ ناچيز واريزی به حسابشان بالفاصله با مراجعه                
به نجفی مدير شرکت دست به اعتراض زدند اما نجفی با گستاخی و تهديد                  

خوشحال و شکرگزار    :  و لحنی طلبکارانه خطاب به کارگران گفته است             
اين جانور  !  باشيد که همين پولهای حداقل هم به حسابتان واريز شده است               

دالل و سودجو پس از کلی به هم بافتن و زمينه چينی به کارگران گفته                           
است در اين اوضاع و احوال نابسامان فعلی بايد در انتظار روزهای بدتری    

 هزار تومان از دستمزد کارگران       200تا   150نجفی علت کسر    .  هم باشيد 
اما بنا به اعالم تعدادی از        .  را ورشکستگی و بی پولی عنوان نموده است          

کارگران نجفی دروغ ميگويد و فقط در اين جنگل بی قانون و توحش                             
سرمايه داران و حکومت اسالمی هدفش سودجويی بيشتر و باال کشيدن                      

 . دستمزدهای کارگران است
 

 300 ماهه و دستمزدهای     3 نفر کارگر با قراردادهای      25شرکت محارم با    
 تهيه کننده مصالح      ، عصر 6 صبح تا      8هزار تومانی و ساعت کاری از           

ساختمان در زمينه احداث انواع پروژه های ساختمانی و طرف قرارداد                    
نجفی و برخی از باندها و           .  باندها و مراکز فاسد حکومت اسالمی است            

سرکردگان جانی حکومت اسالمی با جعل فاکتورهای خريد و زد و بند                       
ماهيانه ميلياردها تومان پولهای باد آورده به جيب          ،مالی و اختالس و رشوه    

ميزنند با اينحال دستمزدهای ناچيز کارگران هميشه مشمول تعويق و                           
دفتر شرکت محارم در خيابان مير داماد تهران در ميدان               !  کسورات است 
 .کتابی واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ۶ -  ١٣٩٠ شهريور ١۵

 

 ده سال پس از 
 ... سپتامبر ١١فاجعه تروريستی 



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چند روز پيش داشتم گشتی در                 
آخرين "به عنوان    .  اينترنت ميزدم 
اين فيلم  .  برخوردم"  فيلم مخملباف 

ساز را از ديرباز با پيدايش اسالم         
او بعنوان       .  سياسی ميشناسيم      

هنرمندان "  پيشتازترين"
ايدئولوژيک حکومت اسالمی و           

هنر نقش   "بيشتر از همه با باور           
تعيين کننده ای در باور مردم                   

، پا به عرصه فيلم نامه                    "دارد
همه او را بعنوان      .  نويسی گذاشت 

هم ميشناسند  "  يک فيلم ساز قابل     "
و انصافا بايد قبول کرد که                          
مخملباف از بهترين                                        

است که صنعت        "  استعدادهائی"
او با   !  فيلم در ايران به خود ديده          

تالش فراوان توانست بدون داشتن      
 البته   ،پيشينه ای عريض و طويل        

در فضای ايجاد شده بعد                               
 برای امثال خودش با            ،ازانقالب

داشتن امکانات دولتى رشدی                  
خوب داشته باشد و در مدت                      
کوتاهی بعنوان کارگردان                         

 يا  ،مطرحی در همه جا شناخته شد     
 . معرفى شد،دقيقتر

 

محسن مخملباف پرونده ديدگاهی         
يکدست و يکنواختی از خود ارائه       
کرده و هميشه بعنوان فرزند خلف       
خمينی نقش خود را بخوبی ايفا               
کرده، خط به خط توانسته مسائل           
ايجاد شده در جامعه را خوب ببيند        
و توجيه شرعی پديده های جديد             

. را بخوبی در فيلم بازی دهد                    
يادمان نميرود با آمدن داستانهای          
مذهبی بعد پيروزی انقالب و                   
مشروع کردن پولهای اضافی                

توبه " او با ساختن                     ،بازاريها
خيال بازاری های               "  نصوح
را راحت کرد و راه                 !  شريف

برون رفت از عذاب وجدان                     
را به ناجيان اسالم                !  احتمالی

نشان "  بازاريان شريف   "سياسی    
 . داد

 

مخملباف در هر دوره ای وظيفه           

 

 !از توبه نصوح تا رازهای زندگی خامنه ای
 نگاهی گذرا به مخملباف

 

 مجيد پستنچی

خود را به حکومت اسالمى با          
مذهبى و رازگونه کردن مسائل     
واقعى اجتماعى خوب ايفا کرده     

حتی در زمينه فقر هم از       .  است
. احمدی نژاد خيلی جلوتر است     

او بای سيکل ران را زمانی               
ساخت که محمود هنوز فقر را        
باغ مينوشت و توانست با                    
احساس و نگاهی ديگر امامش        

 در فشارهای مالی       ،را از بقيه    
به جامعه جدا کند و به بيننده               

خوب )  خمينی(خودش   "بگويد   
است اطرافيانش مشکل                       

مخملباف هنوز هم به       "!  دارند
! همين مسئله اصرار دارد                

 چرا؟ و اينکه چگونه؟

 

در آخرين کار مخملباف تحت         
رازهای زندگی خامنه     "عنوان   

دست بکار لو دادن داشته        "  ای
ها و کارهای خامنه ای ميزند           
و بيننده را تحت تاثير اين همه          
شقاوت و بيرحمی خامنه ای             
نسبت به دانسته هايش از                     

او دارد   .  مسئولين قرار ميدهد    
باز هم همان رسالت تاريخی            

اما اينبار  !  خود را انجام ميدهد    
در هيبت اپوزيسيون                              

اما اينبار و در اين        !  صادراتى
نقش بيشتر دم خروس بيرون           
افتاده که در زير به آن                            

 . ميپردازم

 

در اين فيلم او به چند زمينه                 
مهم اشاره دارد که من ميخواهم      
به آنها بپردازم زيرا الزم است       
نقش رانده شده ها از قدرت                
حکومت اسالمی اشتباه فرض        
نشود و بايد دانست دعوای                 
شغالها سر ترحم به مرغها                 

علتش کمبود مرغ است     !  نيست
 !که به همه نميرسد

 

 مخملباف شکل     ،در طول فيلم    
يک بررسی وجدان مدارانه             

٢١٩شماره   

بخود ميگيرد، اصرار عجيبی دارد         
و "  بی طرف و نادم      "در دو شکل       

با هم جلوه کند و از همه                  "  آگاه"
فيلم بسازد و بگويد       "  مدنی"مهمتر   

يک فيلم ساز صادق است که تا                    
آخرين لحظه که اين فيلم را ميساخته       
گويا نميدانسته قيمت کلکسيون                   
پيپهای خامنه ای سر به فلک                         

 و يا نميدانسته که محافظين         ،ميکشد
او در کاخش بيش از ده هزار است           
و يا نميدانسته که او شبها به                            
نوارهای استراق سمع شده توسط             

 و يا   ،مسئولين اطالعات گوش ميدهد  
خبری از مسافرتهای کالنش به اين         
طرف و آنطرف نداشته و جالب تر          

 اين که رقم دارائی های وی       ،از همه 
 ميليارد  36و خانواده اش را بيش از  

او ميپرسد اين دارائی     .  تخمين ميزند 
ها از کجا آمده و خودش آمار ميدهد         
که معلوم ميشود بيشتر اين دارائی            
فضائی را از اموال مردم بدست                 
آورده و يا نميدانسته آقا به اسب                   

که البته  "سواری عالقه شديدی دارد     
وظيفه هر مسلمان است که اسب                

و تعداد اسبهای آقا       !"  سواری بداند  
بيش از هزار است و در هر سفری           

 اسبهای آقا    130يک هواپيمای سی      
و پسرش مجتبی را با خود ميبرد تا           
آقا از اين وظيفه شرعی بخاطر سفر       

خدائی نکرده  !  وانجام وظيفه شرعی  
عدول نکند که حتما گناهش بر                     
گردن مردم است که وظيفه ای چنين      
سنگين بدوش اين اوالد خلف خاندان      

 !محمد گذاشته اند

 

در اواخر فيلم مخملباف دعوا را با            
مرگ آقا   "زيرکی خاصی به سمت        

 :ميبرد" نزديک است

 

او آمار ميدهد که در زير زمين خانه     
آقا "   متری          3000محقر           "

بيمارستانی دائر است با سه پزشک        
که دائما در حال آماده باش هستند و          
ادامه ميدهد در سفرها هم اين تيم                
مجرب بعالوه تجهيزات کامل                     

و اينها  .  هميشه دنبال آقا در حرکتند      

بازگو ميشود که نتيجه را بفهميم؛        
آقا ميخواهد     :  نتيجه اين است         

مجتبی را بعنوان نايب بر حق                
خود اعالم کند و اينجاست که                  
محسن مخملباف دارد نقش خود            
را بار ديگر بازی ميکند و در                 
فيلم به صداقت امامش خمينی                 

"اشاره ميشود که او ميگفته        بعد : 
از مرگ من نکند احمد را                          

حتی مخملباف  "  جايگزين من کنيد  
به اين اندازه هم بسنده نميکند                  

"ادامه ميدهد   خمينی ميگفت هر     : 
کس را ميتوانيد جانشين کنيد اال            

خدائی ناکرده  "چرا؟ چون    "  احمد
مردم احساس ميکنند خمينی هم            
مثل شاه پسرش را جانشين                       

 ."خودش قرار داده

 

در اين قسمت فيلم مخملباف دارد         
همان کاری را که در فيلمهای                 
ساخته شده اش در ايران و در                 
زمان زنده بودن خمينی ميکرد را       

او ميخواهد بگويد که    .  ادامه ميدهد 
مردم بدانند خمينی چقدر خوب              
بود و حکومتش را به تاراج برده         
اند و او در خانه ای محقر در قم             
و جماران زندگی ميکرده که                   

 متر هم نميشده و پسرش را          300
ولی خامنه   !  هم نايب خود نکرده      

ای پسر بده داستان است و اين                
همه شقاوتها و دزديهائی که در             
فيلم گفته ميشود فردی است و از           
سر قدرت طلبی و اين چيزهاست        
و به اسالم ناب محمدی که خمينی        
نمونه و الگوی واقعی آن بوده                

 .ربطی ندارد

 

 :درآخر

آقای محسن مخملباف و تمام دست      
اندرکاران رفع بحران برای نگه         
داشتن اسالم و پرچمش در ايران         

 ،و منطقه           
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دست به هر کاری ميزنند تا بتوانند با عوض کردن چهره های              
منفور و لو رفته در بين مردم سايه خشم مردم را از روی                          
اسالم و تماميت ايدئولوژی جنايت بر عليه انسانيت برداشته و             
بسمت افراد کشانده و با اين ترفند نخ نما زمانی برای کالشی                 

چيزی که مخملبافها به      .  سياسی اسالم و تيمهای ماليش بخرند        
آن توجه ندارند باور از دست رفته مردم به کليات نظام فاسد                   
اسالمی است که ميرود طومار همه شان را در هم بپيچد و در                

اصالحات اسالم و    .  آن روز مخملبافها هم بايد پاسخگو باشند           
. حقنه آن به مردم و نسل نو ديگر با اين پزها امکان ندارد                         

 دنيای ارتباطات و اطالعات با هم است و راه          ،يادتان نرود دنيا  
. فهميدن مثل گذشته از داالن مساجد به گوش مردم نميرسد                     

 ! *بساط تان را جمع کنيد

 

 

 کارگران شرکت به پخش
 ! اخراج از کار، دستمزدهای معوق

 

طی روزهای گذشته به دستور کارفرما             ،بنا به خبر دريافتى      
توزيع کننده انواع       ( نفر از کارگران شرکت به پخش                      30

. از کار اخراج شده اند    )  محصوالت کارخانه روغن نباتی الدن    
بهانه کارفرما برای اخراج کارگران بحران و ورشکستگی و              
عدم توان مالی برای پرداخت دستمزدهای کارگران و ادامه                  

عالوه بر اخراج کارگران عوامل کارفرما تا روز             .  کار است 
دوازدهم شهريور ماه از پرداخت دستمزدهای کارگران                          

جواب کارفرما به کارگران اخراجی             .  خودداری نموده اند      
معترض و کارگران شاغلی که خواستار دريافت                                           

 تهديد به اخراج و بيکارسازی بيشتر و           ،دستمزدهايشان هستند 
 . توسل به وعده های دروغ امروز و فرداست

 

فعال منتظر   :  يکی از عوامل کارفرما به کارگران گفته است              
 پولی در دست نداريم که به شماها             ،دريافت دستمزدها نباشيد   

تازه شما کارگران با اين اوضاع و احوالی که هست بايد        .  بدهيم
خودتان را برای روزهای سخت تر اخراج و بيکاری آماده                    

 .نمائيد

 

شرکت به پخش وابسته به کارخانه روغن نباتی الدن واقع در               
 کارگر قراردادی با             1000جاده قديم کرج با بيش از                         

 هزار تومانی و          300 ماهه و دستمزدهای             3قراردادهای    
ساعت کاری به روش اردوگاههای کار اجباری از صبح تا                   

 مسئول پخش و توزيع انواع                   ،شب بنا به نياز کارفرما               
 . محصوالت کارخانه روغن نباتی الدن است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ۵ -  ١٣٩٠ شهريور ١۴

 

٢١٩شماره   

 
 کارگران شرکت نفت و گاز ايتوک ايران

 ! ماه دستمزد معوق2 
 

 نفر از کارگران شرکت نفت و گاز مستقر در            1500 بيش از    ،بنا به خبر دريافتى   
پروژه های اصفهان، قم، تبريز و دارخوين خرمشهر تا امروز بعلت کار شکنی و               
سودجويی عوامل کارفرما دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به تير و مرداد               

کارگران معترض مصرانه دستمزدهايشان را ميخواهند      .  ماه را دريافت ننموده اند    
اما ترابی مدير شرکت و همدستانش به طرق مختلف از پرداخت دستمزدهای                         

ترابی که از نزديکان و کارچاق کنهای آخوند                  .  ناچيز کارگران طفره ميروند       
دست هاشمی از قدرت کوتاه شده،      :   در جايی گفته است    ،جنايتکار رفسنجانی است  

دولت احمدی نژاد در طرحها و مناقصه ها و قراردادهای شرکت ما اخالل                               
 به اين داليل ما      ،ميکند، اوضاع اقتصادی جامعه و مملکت هم خيلی خراب است            
 .فعلی پول و توانی برای پرداخت دستمزدهای کارگران نداريم

 

اين بابا ترابی که دلش برای      :  يکی از کارگران پروژه نفت و گاز اصفهان ميگفت         
همين .  غنج ميرود چندان بيراه هم نميگويد        )  رفسنجانی(دوران سردار سازندگی      

شخص و اطرافيانش در دوره رفسنجانی و در تبانی و همدستی با اين آخوند                             
مارمولک و جانی ميلياردها ميليارد به جيب زده اند، حاال اگر بعلت فساد مالی و                  
دزديهای همين جانوران ريز و درشت و از طرفی هم بعلت اختالفاتی که بين                          
جناحهای هار و جنايت پيشه حکومتی سر باز کرده و اين شکافهای عالج ناپذير                   

 اين مزخرف گويی ها به ما کارگران          ،هر روز عميق تر و چرکين تر هم ميشود          
ما .  چه ربطی دارد؟ حرف ما و خواسته های ما سر راست و روشن است                                 

 خواست ما دريافت دستمزدهای واقعيمان        ،کارگران از صبح تا شب جان ميکنيم         
ما ميخواهيم خانواده هايمان در رفاه و آرامش در خوشبختی و بهره مندی                  .  است

اگر رفسنجانی و خامنه ای و احمدی نژاد و هر           .  از امکانات مناسب زندگی باشند    
 اگر همديگر را گاز           ،ارازل و اوباش ديگری با همديگر هر اختالفی دارند                     

ميگيرند و پاره ميکنند به من و امثال من کارگر چه مربوط است؟ ما حق حيات و                  
زندگی انسانيمان را ميخواهيم و اين حکومت اسالمی با همه باندهای رنگانگش                   

 سال است که نه تنها دستمزدها بلکه همه زندگی و خواستهای ابتدائی ما را به                  32
 با خاتمی و خامنه ای و           ،غارت برده اند اين حکومت با موسوی و کروبی اش               

احمدی نژادش، با همه باندهای حرفه ای دزد و آدم کشش مسبب و بانی همه فقر                    
کل حکومت اسالمی سرمايه داران     .  و محروميت و مشکالت زندگی ما کارگرانند      

 .بايد گورشان را گم کنند

 

 1 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای         1500شرکت نفت و گاز ايتوک ايران با           
 هزار تومانی مجری انواع طرحهای       300 ماهه و يکساله و دستمزدهای         6 و   3و

 الی  8 صبح تا    6گاز، نفت، پتروشيمی و صنايع ميباشد ساعت کاری کارگران از            
کارگران شرکت هم اکنون در سايتهای قم تبريز و اصفهان                 .   شب ادامه دارد     9

مستقرند، زندگی در کمپهای بدون امکانات غذايی و بهداشتی و رفاهی مناسب،                   
دوری از خانواده و نگران خاطری از جهت فقر و گرسنگی خانواده ها، کار                           

نامناسب کاری و عدم پرداخت دستمزدهای         بسيار سنگين و طاقت فرسا، شرايط       
دفتر مرکزی  .  ناچيز روحيه کارگران را به مرز انفجار و طغيان رسانده است                   

 . شرکت ايتوک ايران در ميدان ونک تهران واقع است

 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١١ سپتامبر ٧ -  ١٣٩٠ شهريور ١۶

 

از توبه نصوح تا رازهای زندگی 
 !خامنه ای



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سالم و خسته          :  کامران پايدار    
از همراهيتان در اين               .  نباشی

مايلم بحثمان را      .  گفتگو متشکرم  
در مورد تصوير کلی کارخانه               

. خودرو سازی مزدا شروع کنم            
شرايط کمی و کيفی کارخانه                    
چيست؟ چند نفر کارگر در اين               
مرکز صنعتی مشغول به کارند؟           
آيا کارخانه دولتی است يا                           

کاری   خصوصی، شرايط            
 کارگران چگونه است ؟

 

من هم به نوبه خود م       :  کارگر مزدا 
. از اجرای اين بحث ممنونم                     

کارخانه ماشين سازی مزدا در              
خط .  جاده قديم کرج واقع است            

توليد کارخانه مونتاژ انواع                       
خودروهای سواری و وانت مزدا        

تا قبل از مسئله               .  ژاپن است    
محاصره اقتصادی روال کاری            
کارخانه خوب بود اما حاال بعلت           
تحريمها و محدوديتهايی که از               
جانب ژاپن اعمال ميشود در                    
بسياری از موارد خطوط توليد به         

اخيرا مديران و       .  اشکال خورده   
سهام داران کارخانه برای ادامه            
کاری خط توليد به ناچار اقدام به           
معامله با چين و ورود و توليد                  

. محصوالت بی کيفيت نموده اند          
 نفر   2000در اينجا تقريبا حدود          

تقريبا .  کارگر مشغول به کارند          
 نفر از کارگران         1700بيش از      

تازه با خود             .  قراردادی اند      
 ،کارخانه هم طرف قرارداد نيستند     

شرکت پيمانکاری راد مردان                 
صنعت که عمدتا سردمداران و             
بانيانش قبال پاسدار و کميته چی             
بوده اند طرف قرارداد کارگران           

 3قراردادهای کارگران از       .  است
 ماه است، حقوق ماهيانه        9ماه تا    

 هزار تومان و با       300هر کارگر    
اضافه کاری و هزار بدبختی                   

 هزار    400بطور متوسط شايد            
 شيفته است   2کار در اينجا    .  تومان

اما کارگران قسمت رنگ کارشان       
 .  شيفته است3

 

 

 

 گفتگوی کامران پايدار با 
 ! يکی از کارگران کارخانه مزدا

می پرسيد اينجا دولتی است يا          
خصوصی، راستش من پس از       
سالها کار در اينجا هنوز معنی        
و مفهوم دولتی و خصوصی را      

اين حرفها ديگر        .  نفهميده ام   
معنی ندارد، دولت جمهوری           
اسالمی از چه کسانی، از چه           
جنايتکارانی تشکيل شده و سر        
پا ايستاده؟ مگر آقای محسن              
رضايی فرمانده سابق سپاه                
پاسداران و شيخ االسالم مدير         
کارخانه و همه جک و                          
جانورهای ريز و درشت دور         
و برشان از آسمان آمده اند؟               
همه اينها سالهای سال آدم کشته      
اند، شکنجه کرده اند، بهترين          
انسانهای روشنفکر را سر به           
نيست کرده اند، دستهای کثيف        
و خون آلودشان به هزار و يک       

. بی شرفی و جنايت آلوده است       
حاال امثال محسن رضايی دکتر     
شده اند و سهامداران و مالکين        
محترم همين کارخانه مزدا                

همين جهنم، همين            !  هستند
کارخانه مزدا که من و                          
کارگرايی امثال من در اينجا            
بطور شبانه روزی جان می             
کنيم تا آخر سر سودهای                      
ميلياردی باد آورده که از شيره       
جان و خون ما به دست آمده               

 به جيب و                 ،سرازير شود     
حسابهای بانکی جنايتکاران و        
آدمکشان حرفه ای از جنس و          
تخم و ترکه دکتر محسن                       
رضايی ميرود که فعال دبير              
مجمع تشخيص مصلحت نظام        

 !هم تشريف دارند

 

در حال حاضر    :  کامران پايدار 
بيشترين مشکالت و خواسته            
های اصلی کارگران کارخانه         

 مزدا چيست؟

 

راستش را        :  کارگر مزدا       
بخواهی اينجا همه اش مشکل و   
بدبختی است اما با اينحال                   
خواسته های اصلی ما در                   

٢١٩شماره   

. مواردی مشخص و روشن هستند          
يکی از خواستهای ابتدايی و مهم ما         

شرکت راد  .  حذف کار پيمانکاريست  
مردان صنعت زالوی انگل و                       
مفتخوری است که ماهيانه بخشهای        
زيادی از دستمزدهای ما را باال می        

هر طور که دلشان ميخواهد و       .  کشد
هر طور که برايشان سود آورتر                

. است با ما حساب کتاب می کنند               
همه چيز يکطرفه است همه چيز               

به اين       .  دست خودشان است             
دستمزدهای چندرغازمان رحم نمی      

هر رقم که بخواهند از سر و           .  کنند
دستمزدهای ما خيلی   .  دمش می زنند  
االن با شرايطی که        .  ضعيف است  

اين حکومت اسالمی با حذف يارانه        
ها و سوبسيدها برايمان درست کرده      

! بقول معروف نور علی نور شده             
البته از روزی که اين حکومت بوده        
گرانی و تورم هم بوده حاال دوزش           
را خيلی بيشتر باال برده اند تا شايد            

گرانی که  .  جان همه مردم را بگيرند    
 دکترهاى دزد و جنايتکاری               ،بود

امثال محسن رضايی و شيخ االسالم       
ها و شرکت راد مردان صنعت                   
دستمزدهای ما را با سگ خوری              

حاال با   .  می دزدند و باال می کشند          
حذف سوبسيدها و يارانه ها هم                   
حکومت برای چاپيدن سفره های              
خالی ما بيش از پيش دندان تيز                    

اين دستمزدهای ما          .  کرده است    
کارگران مگر چقدر است که صد             
رقم اوباش و عوامل حکومت در               
کمينش نشسته اند؟ يکی از خواسته          
های اصلی و مهم ما افزايش فوری          
دستمزدها برابر با هزينه های                     

يک کيلو گوشت     .  واقعی زندگيست  
 هزار تومان، برنج کيلويی                    20

 تومان، قبض آب و برق و              4000
 نفره  4يک خانواده   ...  گاز و تلفن و    

 هزار     200بطور متوسط ماهی             
 برای اجاره دو اتاق         ،تومان ميشود  

بی امکانات در مناطق جنوبی و                 
 ميليون  5حواشی تهران حداقل بايد        

 هزار    400پيش و حداقل ماهی               
تازه اينها فقط      .  تومان کرايه بدهی     

حاال خودتان حساب     .  چند قلم است    
 هزار تومان چه      400کنيد با ماهی      

زندگی ای، با چه امکاناتی و در چه         

شرايطی بايد به قيمت محروميت         
هايمان   و نابودی ما و خانواده             

سنبل کاری شود تا امثال محسن            
رضايی به ثروتهای افسانه ای              
برسند و تا اين حکومت اسالم و            
خدا و امام زمان و آخوندهای بی          

 شرف بر دوام باشد؟ 

 

عالوه بر مسئله دستمزدها امنيت         
با .  مهم است    شغلی خيلی خيلی     
 ماهه هميشه         3قرارداد موقت         

هميشه .  احساس خطر می کنی          
بايد خيلی محتاط و مطيع باشی،            
هر باليی بر سرت بياورند ناچار        
به تسليمی، اگه اعتراض کنی                 
فورا درب کارخانه را به تو نشان        

حاال اصال برايشان چه          .  ميدهند
اهميتی دارد که چقدر سابقه کار            
داری و در اينجا جان کنده ای، تا          
بجنبی فورا حکم اخراجت را به            
روش صيغه خوانی آخوندها                  
جاری نموده و تو و خانواده ات             
را بيش از بيش با بيکاری و                     
گرسنگی دادن بيشتر زجرکش می     

اينجا از پادگا ن و                          .  کنند
اردوگاههای کار اجباری هيتلری       

حق تجمع، حق       .  هم بدتر است      
اينها ...  اعتراض، حق اعتصاب و    

اگر .  هر کدام جنايتی بزرگ است     
کارگری حقش را بخواهد و                     
حرفی بزند مرتکب اين جنايتها             

توسط .  شده و کارش تمامه                 
جاسوسها و کنترل توليدهای                   

مدير (مخلص و چاکر شيخ السالم      
فورا سرش را زير آب        )  کارخانه

. کرده و ترتيبش را می دهند                   
عالوه بر اينها هم فشار کاری                 

 .خيلی زياد است

 

چند وقت پيش        :  کامران پايدار   
) قسمت اوکی (کارگران ته خطی      

چند ساعتی کار را تعطيل نمودند         
و در محوطه کارخانه با برپايی            
مجمع عمومی خودش جوش                   
مديريت کارخانه را تهديد به                   

 ...اعتصاب و شکستن شيشه ها و       
داستان چه بود؟                    .  نمودند

خواستهای اصلی کارگران در اين     
اعتصاب هشداری و تجمع چه               

 بود؟

 

آره تجمع اعتراضی    :  کارگر مزدا 
 نفر از    300و اعتصاب هشداری     

کارگران ته      
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بسيار زيبا و   )  قسمت اوکی (خطی  
کارگران اين بخش   .  شورانگيز بود 

با تعطيلی کار با بيرون آمدن از             
سالن توليد و با برگزاری تجمع              
اعتراضی در اصل خواستهای              
همه ما کارگران را نمايندگی                   

ميدانی، در همچين وقتهايی  .  کردند
انسان احساس شور و قدرت                     
ميکنه، در همچين وقتهايی انسان         
می فهمه دنيا آنقدرها هم کوچک و       
بسته نيست که يک مشت اوباش            
مفتخور بخاطر اهداف سودجويانه      
خودشان ميخواهند به ما ديکته                

در همچين وقتهايی آدم می          .  کنند
فهمه که اراده جمعی ما کارگران          
چه قدرتی داره و سرمايه داران             
انگل و پادوهای ريز و درشت                
دور و برشان در برابر قدرت و             
اتحاد ما چقدر زبون و درمانده                

متاسفانه با هزار شگرد و              .  اند
نيرنگ و با سانسور و سرکوب              
شديد اين اقدام اعتراضی کارگران      

. ته خطی را قرنطينه کردند                     
نگذاشتند به ساير خطوط توليد                

اما خواستهای اصلی    .  سرايت کند 
کارگران معترض ته خطی همانها      

حذف شرکت  :  بود که اشاره کردم    
پيمانکاری رادمردان صنعت،               
افزايش واقعی دستمزدها مطابق با      
گرانی و تورم، حذف قراردادهای       
موقت، استخدام رسمی و                            
برخورداری از امنيت شغلی، حق       

 ،اعتصاب، حق اعتراض جمعی         
 . حق حرف زدن و نفس کشيدن

 

به دنبال اعتراض     :  کامران پايدار  
کارگران ته خطی و زمزمه                      
اعتصاب و اعتراض در ديگر                
بخشهای کارخانه ظاهرا شيخ                 
االسالم و شرکايش قدری عقب              
نشسته اند و مثال امتيازاتی به                   

موضوع .  کارگران داده اند              
 چيست؟

 

ببخشيد، اين بوی        :  کارگر مزدا   
! کباب نيست، خر داغ ميکنند                 

ما عليه کار                           اعتراض
پيمانکاريست، عليه دستمزدهای         

است،   چندين برابر زير خط فقر         

 

 گفتگوی کامران پايدار با 
 ...يکی از کارگران کارخانه مزدا 

عليه قراردادهای موقت و سفيد      
امضاست، اعتراض ما عليه            
اخراج و بيکار سازيهاست،             
اعتراض ما عليه فضای                      
پادگانی و بردگی و فشار بيش          
از حد کاريست، خواست ما               
برخورداری از يک زندگی              
مرفه برای خانواده هايمان در         
ازای کاری است که انجام                  

خواستهای ما خيلی          .  ميدهيم
حاال .  بيشتر از اين حرفهاست      

اين حضرات آن هم به بهانه               
ماه رمضانشان خودشان را به         
خريت زده اند و ميخواهند با             
دو عدد زير پوش و جوراب و         
دو بسته پنير دوبله ما را دست          

آخر مگر کسی      !  به سر کنند     
ميتواند دور دمب ميمو ن گلی          
بچيند؟ تا اين سرمايه دارها و           
امثال محسن رضايی و                         
حکومتشان هست اوضاع بدتر       

 .از اينها هم خواهد شد

 

آيا کارگران     :  کامران پايدار    
معترض ته خطی به خواسته            
هايشان رسيدند؟ آيا اگر                        
اعتراض کارگران به نتيجه              
نرسيد ميتوان گفت اعتراض            
بيهوده است؟ راه چاره                          

 کجاست؟ چه بايد کرد؟

 

بی تعارف، نه        :  کارگر مزدا   
کارگران ته خطی و نه هيچ               
يک از ما کارگران به خواسته         

اما .  اين از اين      .  ای نرسيديم   
اينکه چرا به خواستهايمان                 
نرسيديم و آيا اصال نفس                       
اعتراض در اين شرايط بيهوده      

.  بحث ديگريست                       ،است
اعتراض واعتصاب اخطاری        

چرا؟ .  ما به نتيجه نرسيد                
بخاطر اينکه قدرت سرمايه              
داران، قدرت باند شيخ االسالم       
در اين مقطع و در اين مورد              

از .  بيشتر از ما کارگران بود         
شما می پرسم تصور کنيد به             

 نفر     2000 نفر          300جای     
اعتصاب ميکردند و کار را              

 در اين صورت           ،ميخواباندند

٢١٩شماره   
 ،چه اتفاقی می افتاد؟ در اين مورد قطعا قدرت ما کارگران بيشتر ميبود                       

کارخانه و کاخ پوشالی بيکارگان مفتخور به لرزه می افتاد و اين حتما                           
من فکر ميکنم     .  ميتوانست ما را به بخشهايی از خواسته هايمان برساند                  

قدرت ما در يکپارچگی و          .  کارگر تک نفر و متفرق هيچ قدرتی ندارد               
 سال گذشته هميشه اين بوده تا         32سياست حکومت در اين      .  اتحادمان است 

سرکوب شوراها و سنديکاها و برپايی         .  کارگر را تنها و متفرق نگه دارد          
هرگونه تجمع و اعتراض و سرهم بندی مراکز جاسوسی و فسادی از جنس             

سياست هميشگی سرمايه داران و         ...  خانه کارگر و شوراهای اسالمی و          
اما چه بايد کرد؟ بنظرم کارگر آگاه از حق و حقوق             .  حکومت بوده و هست   

خود، کارگر متحد و متشکل و سازمانيافته، کارگرانی که با اتحاد دستشان                
 هم حرفی برای گفتن دارند و هم قدرتی برای                     ،در دست همديگر است      

 .اجرای حرفها و خواسته هايشان
 1390شهريور 

 

 اخراج کارگران 
 ! شرکت جنرال مکانيک

 

طی روزهای گذشته به دستور ياری مدير شرکت                   ،بنا به خبر دريافتى      
نفر ديگر از کارگران شاغل در بخشهای مختلف اين              20جنرال مکانيک    

بحران و سقوط مالی شرکت جنرال مکانيک       .  شرکت از کار اخراج شده اند    
که عمدتا ناشی از ورشکستگی و فساد مالی مديران شرکت و باندهای                          
حکومتی است همچنان ادامه دارد و در اين رهگذر اين کارگران و خانواده              
های محرومشان هستند که از قرار بر طبق قرار و موازين حکومت                              

. اسالمی بايستی تقاص ضرر و زيان سرمايه داران طفيلی را بپردازند                      
متاسفانه تا اين لحظه تالش و پيگيری های مداوم کارگران اخراجی برای                 

 . بازگشت به کار و نقد شدن برخی دستمزدهای معوق نتيجه نداده است

 

اين حکومت اسالمی و سرمايه داران         :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت      
آنچنان با هم عجين شده و در هم تنيده شده اند که به هر کجا به هر ارگان                        

 مثل اينکه   ،حکومتی برای شکايت و پيگيری حق و حقومان مراجعه ميکنيم         
سيار و شرکايش قبل از ما در آنجا               !  روح پر فتوح و با بذل و بخشش              

حضور داشته و در زد و بند و تبانی پنهانی همه درها را بر عليه ما بسته و  
اين يعنی آخر عدالت و انصاف اسال م و             .  همه چيز را ماستمالی کرده اند       

 ! سرمايه داران بر عليه ما کارگران

 

هم اکنون با بيش از     )  غرب تهران (شرکت راه و ساختمان جنرال مکانيک        
 330 کارگر با قراردادهای سفيد امضا و دستمزدهای به اصطالح                 110

 در حال حاضر طرف      ،هزار تومانی و ساعت و شيفت کاری فعال نامعلوم          
قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پلهای رو گذر                

شرکت جنرال مکانيک تحت نظارت بنياد                     .  در غرب تهران است            
مستضعفان حکومت اوباش اسالمی سرمايه داران بوده و ياری مدير                           
شرکت به همراه ديگر همدستان دزدش در روابط پنهانی و زد و بند و فساد               

 به بهای    ،مالی با شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنياد مستضعفان             
استثمار وحشيانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران                              

 .ثروتهای نجومی به جيب می زنند
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١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 کارگران کارخانه 
 گل پسند قزوين

 

 ! ماه دستمزد معوق 2
 

دستمزدهای تير و        ،بنا به خبر دريافتى        
 نفر از کارگران      120مرداد ماه بيش از        

کارخانه گل پسند واقع در شهر صنعتی               
کاسپين قزوين تا امروز پرداخت نشده                 

کارگران معترض و به جان آمده که        .است
در چنبره فقر و گرانی و محروميت                       
سرسام آور که کارنامه حکومت جهل و             
جنايت اسالمی سرمايه داران است گرفتار      

کارگران با صراحت خواهان          .  شده اند   
افزايش و دريافت فوری دستمزدهايشان           

اما مظفری مدير کارخانه و                   .  هستند
همدستانش هر روز با توسل به تهديد و                
نيرنگی کارگران گرسنه را از امروز به           

 . فردا حواله ميدهند

 

گرسنگی، فقر و تحقير، محروميت و                   
 سرگردانی و پريشان خاطری             ،بيکاری

سايه شوم اش را بر زندگى ما کارگران               
سرنوشت ما کارگران و       .  گسترانده است  

خانواده های زجر کشيده مان زير چنگال          
خونين الشخورهايی از جنس حکومت               

. اسالمی و سرمايه داران تباه شده است              
سرگذشت تلخ و سياهی که ثمره حاکميت           
کثيف و ضد انسانی سرمايه داران و                      
حکومتشان عليه ما خانواده های کارگری        

 اين طوق       ،اين اوضاع و احوال         .  است
 ديگر قابل تحمل          ،بردگی و محروميت      

بايد ما کارگران به    !  بايد کاری کرد  .  نيست
قدرت تشکل و مجامع عمومی و                              
شوراهايمان، به قدرت اتحاد و اعتصا ب          

 بساط    ،و مبارزه پيگير و قاطع خود                   
سرمايه داران و حکومتشان را يک با ر             

 . برای هميشه  برچينيم

 

کارخانه گل پسند واقع در شهر صنعتی               
 نفر کارگر          120قزوين با بيش از                   

 ماهه و          3قراردادی با قراردادهای               
 هزار تومانی و      300دستمزدهای معو ق      

 توليد  ، شب 8 صبح تا     7ساعت کاری از     
کننده سس و برخی از انواع مواد غذايی             

 . ميباشد
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 کارخانه نيک پارس قزوين
 ! اخراج کارگران معترض، دستمزدهای معوق

 

ى            ت اف ر دري ه خب ور                    ،بنا ب ه دست ه ب ت ذش اه گ کم در ي
يش از                      ن ب زوي ارس ق يک پ ه ن ضابطی مدير کارخان

د            100 ده ان عوامل   .   نفر از کارگران از کار اخراج ش
 ماه آينده بطور متوسط  3نزديک به ضابطی گفته اند تا      

ار اخراج         10در هر ماه بايستی    نفر از کارگران از ک
 !شوند تا کارخانه به شرايط متعادل مالی برسد

 

بعلت کارشکنی و دزدی ضابطی و شرکايش هم اکنون         
با گذشت دو هفته از پايان ماه هنوز خبری از پرداخت            
دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری مرداد ماه                 

در چند روز گذشته تعدادی از                    .  کارگران نيست   
کارگران که عليه شرايط نامناسب و فرساينده کاری و            
عليه اخراجها و دستمزدهای معوق دست به اعتراض            

عوامل اغتشاش  " به دستور ضابطی بعنوان      ،زده بودند 
فورا "  و ايجاد بی نظمی و هرج و مرج در مسير توليد           

متاسفانه پيگيری و اعتراضات     .  از کار اخراج شده اند     
اين کارگران اخراجی برای بازگشت به کار تا امروز            

فاضلی در جايی گفته      .  به هيچ نتيجه ای نرسيده است        
تنبيه و سرگذشت اين کارگران پر رو و                           :  است

 ! اخراجی بايد درس خوبی برای ديگر کارگران باشد

 

مگر ما چه گفته ايم     :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت    
و مرتکب چه جنايتی شده ايم؟ ما گفته ايم گرسنه ايم،                
ما گفته ايم دستمزدها و امنيت شغلی ميخواهيم، ما گفته           

! ايم از تحقير و فشار بيش از حد کاری خسته شده ايم               
فعال بيکار و سرگردان در بدر به دنبال کاری هستيم،              
از اول صبح با پريشانی و نگرانی به هر جايی برای                

اما انگار اين      .  يافتن کاری و لقمه نانی سر ميزنيم                
لعنت شده قيام کرده،          دنيای لعنتی عليه ما کارگران         

همه درها برويمان بسته شده، با گذشت هر روز حلقه              
محاصره فقر و گرسنگی بيش از پيش ما و خانواده                   

نه خدا و نه قانون و نه هيچ                 .  هايمان را می فشارد      
سرمايه دار بی شرفی به فکر ما و خانواده هايمان                      

 .نيست

 

کارخانه نيک پارس واقع در شهرک صنعتی کاسپين              
نفر کارگر قراردادی با       400قزوين فعال با بيش از          

 300 ماهه با دستمزدهای          3قراردادهای يکطرفه و        
 توليد کننده   ، ساعته کاری  12هزار تومانی و دو شيفت      

الزم به يادآوری است    . انواع پفک نمکی و چيپس است 
و خوش حسابی سرمايه داران عيدی         !  بعلت نيت خير   

 ماه تاخير آن هم       6پايان سال گذشته کارگران پس از          
 . به علت فشار و اعتراضات کارگران پرداخت شد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ۶ -  ١٣٩٠ شهريور ١۵

٢١٩شماره   
 

 کارگران شرکت 
 سرو مشرق زمين
 ! دستمزدهای مرداد ماه چه شد

 

هم اکنون با گذشت سيزده روز از پايان                     
مرداد ماه و وعده وعيدهای دروغ امروز و           
فردا سيار مدير شرکت خبری از پرداخت              

سيار چهره    .  دستمزدهای کارگران نيست       
منفور ضد کارگری که در ماه پيش به دنبال           
اخراج تعدادی از کارگران و مواجه با                       
اعتراض و اتحاد کارگران شاغل مجبور به          
عقب نشينی و تسليم در برابر خواست                        
کارگران و پذيرش بازگشت به کار کارگران       
اخراجی و پرداخت فوری دستمزدهای عقب       

 حاال که اوضاع را مناسب و        ،افتاده شده بود  
آرام ديده دوباره با توسل به حربه های                       
تکراری و نخ نمای هميشگی سرمايه داران          
و حکومتشان از پرداخت دستمزدها طفره              
ميرود و عليرغم پيگيريهای کارگران                       
همچنان در برابر پرداخت دستمزدها                         

 . مقاومت ميکند

 

اتحاد و تشکل، مبارزه و           :  راه يکی است     
در اين لحظات صف متحد و                 !  اعتصاب

يکپارچه کارگران و تعطيلی کار و اعتصاب       
يگانه ابزار اصلی و نيرومندی است که قادر        
است موجودات بيرحم و سود جويی از جنس        

 . سيار را به تسليم و عقب نشينی وا دارد

 

شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين با بيش        
 نفر کارگر که در شرايط کاری نه                26از   

 فقط به        ،قراردادی و نه روزمزد هستند              
 هزار توما ن      300کارگران گفته اند ماهی        

که البته از پرداخت         !  به شما می پردازيم        
 با  ،همين دستمزد هم بيشرمانه طفره ميروند       

ساعت کاری شبانه روزی در ايام تعطيل و            
غير تعطيل طرف قرارداد شهرداری منطقه        

 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به                  5
اين کارگران   .  پارکها و فضای سبز ميباشد        

زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که          
عمدتا بعلت اقامت غير قانونی در ايران و               
محروميتها و مشکالت ناشی از اقامت غير           
قانونی در شرايط معيشتی و کاری بسيار                 
سختی بسر ميبرند و محل زندگی جمعی آنها         
اتاقکهايی است که در مجاورت دستشويی              

 .پارکها در اختيار آنها گذاشته اند
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١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢١٩شماره    

 

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

 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش                               
کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد                                 
سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى،                          
. استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد                        

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول          
تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان                     

برابرى .  قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد                
کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى،         

برابرى نه فقط    .  اجتماعى و سياسى ميان انسان ها است          
در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از                         
امکانات و مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر،             
برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى،               
برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى           

 . متقابل انسان ها با يکديگر
 

برابرى کمونيستى، که در عين حال شرط الزم شکوفايى              
توانها و استعدادهاى مختلف و متنوع همه افراد و                            
شادابى مادى و معنوى جامعه است، تنها با از ميان رفتن             

جامعه .  تقسيم انسان ها به طبقات امکان پذير ميشود                  
طبقاتى بنا به تعريف نميتواند جامعه اى برابر و آزاد                        

 .باشد

 !نه به اعدام
ظامی         "  ر آن ن آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيي

د                   کن ي د م ي ول ات را ت اي ا       ،که تمامی اين جن ق ي  عم
اره جالد                      ايش در ب انديشيد؛ تا اينکه آهنگ ست
ه از                      کدست ا اعدام ي ه ب سردهيم؛ همان جالدی ک

 جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟
           

 کارل مارکس

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

در اعتراضات جارى به مجمع عمومى ! کارگران
مجمع عمومى تجمع طبيعى و ظرف ! متکى شويد

!اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  

 

  ،کارگر زندانى
!زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 اطالعيه پايانى کنفرانس کادرها
 و پلنوم هشتم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 

 کنفرانس کادرهاى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        ١٣٩٠ شهريور   ١٢ و   ١١ برابر با    ٢٠١١ سپتامبر   ٣ و   ٢در روزهاى جمعه و شنبه      
کنفرانس با يک دقيقه سکوت در احترام به جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم و منصور حکمت و سرود                                 .  در سوئد برگزار شد     

 . انترناسيونال آغاز و بدنبال انتخاب هيئت رئيسه کنفرانس و تصويب دستور جلسه پيشنهادى وارد دستور شد

 
 نسرين رمضانعلى و آذر ماجدى از اعضاى هيئت دائر حزب پيرامون مسائل مهم                  ، سياوش دانشور  ،کنفرانس با سخنرانى على جوادى     

 ، موقعيت جنبشهاى سياسى    ،رفقاى سخنران ضمن برشمردن مولفه هاى وضعيت کنونى          .  جهانى و اوضاع سياسى در ايران آغاز شد          
 بر وظايف حزب و جنبش کمونيستى       ، ضرورت حزبيت و استحکام سازمانهاى حزبى      ، کمبودها و نيازها   ،شانس کمونيسم براى پيشروى   

در ادامه بحث مفصلى پيرامون مباحث طرح شده درگرفت و کادرهاى حاضر در کنفرانس از زواياى مختلف به                           .  کارگرى تاکيد کردند   
 . مسائل مورد اشاره و طرح نظرات خود پرداختند

 
توسط "   اوضاع ايران   ،اوضاع جهان "بيانيه  .  روز شنبه کنفرانس به بحث پيرامون بيانيه و قطعنامه پيشنهادى به کنفرانس آغاز شد                   

على جوادى معرفى شد و بدنبال بحثها و مالحظات حاضرين کنفرانس به اتفاق آرا بيانيه را به تصويب رساند و مقرر کرد که دفتر                                       
موقعيت جمهورى اسالمى و    "قطعنامه ديگر تحت عنوان     .  سياسى منتخب بعد از وارد کردن اصالحات و نکات طرح شده آنرا منتشر کند          

 ،کنفرانس بدنبال بحث پيرامون قطعنامه و طرح مالحظات و پيشنهادات         .  توسط سياوش دانشور ارائه شد    "  دورنماى اعتراضات توده اى   
پايان بخش جلسه   .  با يک راى ممتنع قطعنامه را به تصويب رساند و انتشار آنرا بعد از اصالحات وارد شده به دفتر سياسى حزب سپرد                       

در اين نشست بنا به خواست دوستان و مهمانان که                 .  کنفرانس کادرها گردهمائى با شرکت تعدادى از دوستان و اعضاى حزب بود                    
سخنران جلسه آذر   .   دقيقه جلسه اى برگزار شد      ۴۵ بمدت   ،جوياى نظر حزب راجع به اوضاع منطقه و شرايط ويژه کنونى ايران بودند              

 . ماجدى بود که طى بحثى روشن به تحليل اوضاع جهانى و منطقه خاروميانه و شمال آفريقا و تاثيرات آن بر ايران پرداخت

 
اولين .  روز يکشنبه نشست کميته مرکزى يا پلنوم حزب با حضور اکثريت اعضاى کميته مرکزى و تعدادى از کادرهاى حزب برگزار شد                      

بود که توسط نسرين رمضانعلى ارائه شد و بحث گرمى پيرامون             "  سازماندهى حزبى و توده اى در ايران       "دستور جلسه پلنوم سمينار     
در ادامه مبحث سازماندهى حزبى و توده اى در خارج کشور توسط مريم کوشا ارائه شد و رفقاى                           .  جوانب مختلف آن صورت گرفت      

تاکيد بر سازمان حزب و استحکام آن و جوانب عملى آن در هر دو سمينار از                       .  حاضر در جلسه به جوانب مختلف اين بحث پرداختند           
دستور بعدى بررسى سبک کار و چهارچوب فعاليت دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب بود که توسط آذر ماجدى                       .  محورهاى بحث بود  

ارائه شد و بويژه رفقاى درگير در اين عرصه و حاضرين پيرامون چهارچوب سياسى و سبک کارى اين نهاد به بحث و اظهار نظر                                    
پلنوم به اتفاق آرا على جوادى را بعنوان دبير         .  دستور پايانى پلنوم حزب انتخابات دبير کميته مرکزى و دفتر سياسى حزب بود          .  پرداختند

 ، شهال نورى  ، سعيد مدانلو  ، جليل بهروزى  ، مريم کوشا  ، سياوش دانشور  ، نسرين رمضانعلى  ،کميته مرکزى برگزيد و رفقا؛ آذر ماجدى       
 .  و مجيد پستنچى را بعنوان اعضاى دفتر سياسى انتخاب کرد،محمود احمدى

 
: در جلسه دفتر سياسى بعد از پلنوم رفقا          .  پلنوم با اختتاميه کوتاه على جوادى و سرود انترناسيونال با موفقيت به کار خود پايان داد                      

 نسرين رمضانعلى و محمود احمدى بعنوان اعضاى هيئت دائر دفتر سياسى حزب انتخاب                    ، سياوش دانشور   ، آذر ماجدى   ،على جوادى 
 . شدند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ٧ -  ١٣٩٠ شهريور ١۶

٢١٩شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


