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

.اختيار به انسان است  

   منصور حکمت

 

 

 سياوش دانشور

 
 

"دمکراسى حقيقى"  
 

 اکتبر معترضين به نظم موجود بار          ١۵قرار است روز     
دیگر ميدانها و خيابانها را تسخير کنند و با اعتراضى                   

در .  شوند"  دمکراسى حقيقى  "خواهان   "  مسالمت آميز  "
 و بعضا در فرانسه       ، یونان ،دوره اخير بویژه در اسپانيا      

مطرح "  دمکراسى حقيقى "و  "  رئال دمکراسى "عبارات  
شد و بالفاصله توسط جریانات چپ غير کارگرى به                     

 . پالتفرم و هدفى درخود تبدیل شد

 

زمينه طرح این شعار شکل گيرى سنت التحریر در                       
سنتى که به عمل مستقيم         .  کشورهاى مختلف جهان بود      

توده اى تکيه داشت و در یونان و اسپانيا تا نقد پارلمان و              
در این اعتراضات بر     .  چهارچوبهاى پارلمانى پيش رفت    

 چه قدرت در آن در دست        ،این نکته تاکيد شد که پارلمان      
 نهادى براى      ،جناح چپ و یا راست طبقه حاکم باشد                  

نهادى .  حراست از منافع سرمایه داران و بانکداران است       
نهاد .  است که عليه منافع محرومان قانون تصویب ميکند         

 ،در مقابل   .  دزدها و سخنگویان سرمایه دارى است                 
 بر  ،معترضين بر اجتماعات خيابانى و برپائى التحریرها       

 و بر قدرت در         ،تصميم گيرى توده اى و عمل مستقيم            
نفس این مضمون اجتماعى و نفس این        .  پائين تاکيد کردند  

نقد به پارلمان و دمکراسى بعنوان نهادى بورژوائى یک           
نفس اینکه در تظاهراتها شعار        .  گام بزرگ به پيش بود       

بيشتر به چشم خورد یک     "  سرمایه دارى پاسخگو نيست   "
براى این  "  دمکراسى حقيقى "اما عنوان   .  گام به پيش بود   

 . تقابل اجتماعى بشدت گمراه کننده است
 

این روشن است که در اذهان بيشتر معترضينى که در                  
ميدانها جمع ميشوند و عليه حذف خدمات اجتماعى و                    

 ،سياست مجازات جمعى ریاضت اقتصادى شعار ميدهند        
. سرمایه دارى بى اعتبار است                    

  ،دوران تالطمات تاريخساز جهانی"
 "دوارن تعرض مستقيم کمونيستی

 

  گفتگوی با علی جوادی پيرامون بيانيه حزب
 ۴بخش دوم                                                     صفحه 

 

 برده داری مزدی مدرن
 !مرگ تدريجی ميليون ها انسان

 

 ١۶صفحه آذر ماجدی                                              

 اعتصاب کارگران پتروشيمى
 امنيت شغلى يک خواست محورى کارگران است

٢صفحه   

 شما عليه انقالب هستيد  
 !و ما عليه ضد انقالب

 ۶حبيب نصوحی                                             صفحه 

 يادداشت سردبير،

 

 اعدام قتل عمد دولتی است
 تماشای جنايت اسالمى در باره اجتماع براى 

 ٧صفحه پدرام نوانديش                                              

 خلع سالح در حاشيه 
باند موسوم به سازمان 

 زحمتکشان
 )شاخه عمر ايلخانی زاده     (

 ٩صفحه عطا يار احمدى                         

 ١٠تظاهراتهاى : در صفحات ديگر
 ، کارگران توسعه و معادن تهران،اکتبر

 کارگران آرین   ،کارگران آرم فرم
 کارگران مدیریت تجهيزات ،فرآیند

 کارگران توسعه و تامين ،پزشکى
 ، خانه حزب در کلن و گوتنبرگ،پرشيا

 سياست نهادینه ،گزارشى از تورنتو
...        قطعنامه شوراها و ،کردن اعدام  



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

روشن است که وضع امروز                   
عليرغم وعده هاى سران طبقه               
حاکم در اذهان مردم به گذشته                 
تعلق دارد اما به همان اندازه آینده         

هنوز .  و نقشه راه آن روشن نيست     
هدف روشنى که باید متحقق شود          
به راس اعتراضات توده اى رانده       

هنوز شعار روشنى که    .  نشده است 
چکيده اعتراض جهانى عليه                   
سرمایه دارى باشد طرح نشده و یا       

مردم کارگر  .  توده گير نشده است     
و زحمتکش تالش دارند در تعيين        
سرنوشت و سهم خود از دنياى               

مردم به    .  امروز نقش ایفا کنند          
حکومتها و سيستم کنونى اعتمادى      
ندارند و تتمه روحيات                                  
قانونگرایانه ليبرالى بدليل واقعيات    
سرسخت سياسى و اقتصادى فرو        

این تغيير ریل و           .  ریخته است   
شيفت مهمى در قلمرو سياست و           
برآیند افکار عمومى است اما                  
هنوز آوار تبليغات آنتى کمونيسم          
بورژوازى اجازه نميدهد که به              
هدفى متمایز از کل وضع موجود         

"ترجمه شود  و "  رئال دمکراسى . 
از یکسو    "  دمکراسى حقيقى   "یا    

محصول این تناقض است و از               
سوى دیگر محصول چهارچوب          
فکرى و انتقادى اى است که هنوز       

. ميخواهد دمکراسى را کش بدهد        
به عبارتى دیگر کسانى که این                

 ،عناوین را تئوریزه ميکنند                      
عليرغم نقدشان به پارلمان و                    

 در      ،سيستم دمکراسى موجود           
موضع اجتماعى یکسانى با بستر         

 . اصلى دمکراسى ایستاده اند
 

معضل اصلى صرفا مخدوش                 
دمکراسى "بودن ترمينولوژى              

معضل نقد         .  نيست"  حقيقى
اجتماعى وضع موجود و نقد                    
اقتصاد و سياست سرمایه دارى از      
جایگاهى بورژوائى و رفرميستى       

" حقيقى"یا    "  رئال"کلمه    .  است
 نميتواند   ،بعنوان پسوند دمکراسى    

توضيح دهنده انتقاد و اعتراض             
توده کارکن عليه وضع موجود              

بویژه این عبارات نميتوانند       .  باشد
بيانگر هویت صف متمایز و                    
استقالل اردوى طبقه کارگر از              

 

" ...دمکراسى حقيقى"  

سرمایه و نظم سرمایه دارى             
 ،امروز از بوش تا اوباما     .  باشد

 ،از بلر و براون تا سارکوزى         
از اردوغان اسالمى تا                          
دیکتاتورهاى قد و نيم دنياى              

 همه از                  ،سرمایه دارى        
ناتو .  دمکراسى حرف ميزنند      

مدعى است که با بمب و                       
موشک دمکراسى به ليبى                  

حکومتهاى مرتجع  .  آورده است 
در عراق و افغانستان محصول      
ميليتاریسم و جنگ را                            

دمکراسى .  دمکراسى مينامند    
در یونان و اسپانيا تا انگلستان         
و ایتاليا بدون پليس و سرکوب         
خشن و استراق سمع و                          

 . جاسوسى امورش نميگذرد

 

حقيقت اینست که دمکراسى در      
دنياى امروز همين است و                 
بسادگى اراده اکثریت را لگد            

دمکراسى معنى     .  مال ميکند    
ندارد و نسخه   "  اصيل"کتابى و   

. اى براى تمام فصول نيست            
دمکراسى مانند هر مقوله دیگر     
مضمونى تاریخى دارد و در            
هر دوره معناى مشخص و                

اگر .  ابژکتيو و کنکرتى دارد        
" جهان سومى "براى روشنفکر   

و طبقات ناراضى غير                         
کارگرى در این کشورها که             

 ،بجز اختناق تجربه اى ندارد          
دمکراسى نهایت آرمانخواهى        

 اگر براى جنبش                          ،است
رفرميستى و اصالح طلب در         
کشورهاى سرمایه دارى غربى    
نقد دمکراسى به محدودیتهاى         
سيستم سياسى موجود خالصه        

 براى طبقه کارگر که          ،ميشود
قرار است بار بحران اقتصادى      
را بدوش بکشد و حال و آتى              

 ،اش در این جهنم نابود شود             
 . مسئله اساسا فرق ميکند

 

ما باید بسادگى درک کنيم و از         
نظر سياسى این واقعيت مهم را      
برسميت بشناسيم که شيفت                
تدریجى در جوامع غربى از            
قانونگرائى و اصل اصالت               

٢٢٢شماره   
دولت و قانون و پارلمان به اعالم              
بى اعتبارى نظم کنونى و اعالم بى          
اعتمادى به نمایندگان سياسى                       
بورژوازى یک دستاورد بسيار مهم       

دستاوردى که در یک شرایط       .  است
نسبتا متعارف بسادگى متحقق                     
نميشود و تنها در متن بحران عميق          
جهانى و تحوالت تاریخساز است             
که بارقه هاى این تغيير ریل مهم                

از نظر سياسى       .  ممکن شده است      
درک این موضوع بویژه براى                   
کمونيستهاى پراتيسين نکته بسيار           

اما همزمان باید درک      .  مهمى است 
کرد که اتکا کردن به ابزارهاى                  

 گيریم در    ،ایدئولوژیک طبقات دارا   
 تنها ميتواند جنبش                 ،زبان چپ     

اعتراضى کنونى را به مسلخ                       
این ابزارهاى      .  بورژوازى ببرد     

ایدئولوژیک بورژوازى تماما عليه        
جنبش طبقه ما و اهداف انسانى و               

نباید ابدا دچار     .  آزادیخواهانه آنست  
 . توهم و خوشبينى شد

 

دمکراسى "و     "  رئال دمکراسى    "
در کنار تاکيد بر مبارزه             "  حقيقى

چهارچوب "  مسالمت آميز            "
ایدئولوژیکى است که نهایتا از                    
محدوده جناح چپ طبقه حاکم فراتر        

چهارچوبى که از                    .  نميرود
رادیکاليسم اجتماعى موجود وحشت     
زده است و تالش دارد قالبى براى            
کنترل آن در مرزهاى سرمایه دارى      

این نقطه سازش را باید        .  طرح کند 
اوال مبارزه کارگران   .  درهم شکست 

و توده مردم اساسا مسالت آميز                   
مردم و کارگران شعار                 .  است
 خواست شان را طرح                      ،ميدهد
 کارخانه   ، اعتصاب ميکنند     ،ميکنند

 خواهان برکنارى          ،اشغال ميکنند    
 حقوق  ،سران و مدیران فاسد هستند      

 و بطرق   ،و رفاه و حرمت ميخواهند    
سياسى براى اهدافشان نيرو بسيج            

پاسخ بورژوازى نه فقط در       .  ميکنند
ایران و مصر و ترکيه بلکه در                    
اسپانيا و فرانسه و انگلستان توحش         
و گلوله و سرکوب و وضع قوانين            

خشونت ذات این    .  اضطرارى است 
نظام و جوهر عملکرد سرمایه و               
سيستم حقوقى و سياسى و پليسى                

تقابل با این خشونت و پس            .  آنست
 تالش براى درهم شکستن        ،زدن آن 

این چهارچوب به نفع موازینى آزاد         
و پيشرو و انقالبى و انسان محور             

کسانى که      .  عين حقانيت است           
ميخواهند تحت عنوان مرزبندى با           
آنارشيسم و اخيرا با تبليغات کثيف           

گروه "و     "  مقابله با گانگسترها        "

اساس مبارزه  "  هاى فرصت طلب  
انقالبى و آزادیخواهانه را زیر              

 همان چپ هاى               ،سوال ببرند    
مشاور بورژوازى راست                        
کنسرواتيو هستند که در جریان             
رویدادهاى لندن و بيرمنگام و                

. تاتنهام کنار براون ایستادند                   
" آنتى امپریاليسم "همانها که با تز      

کنار خمينى و مقتدا صدر و                      
احمدى نژاد و طالبان و قذافى و             
بشار اسد ایستادند و چه بسا فردا           
کنار فاشيسم در مقابل کارگر و              
جنبش کمونيستى طبقه کارگر                

جنبش ضد سرمایه      .  قرار گيرند  
دارى ضرورى است خود را از           
این توهمات بتکاند و با شعارها و        
سياستهاى روشن خود بعنوان یک     
نيروى آلترناتيو و براى تغيير                

. وضع موجود بميدان بياید                       
سوسياليسم و کمونيسم بدرجه                
زیادى آزادیخواه هست که نيازى        
ندارد به قالبهاى دست راستى                 
دمکراسى آویزان شود و                           
بدهکاریش به بورژوازى را                  

 . بعنوان پالتفرم اعالم کند
 

طبقه ما باید در اعتراضات جارى      
کنونى و نبردهاى آتى بسادگى               
منافع و سياستهاى خود را طرح           
کند و همانى را بگوید که                            
نميخواهد و همانى را بخواهد که          
تضمين کننده منافع واقعى اش                

ما کارگران بارها اعالم           .  است
کرده ایم هزینه بحران سرمایه               

ما عليه     .  داران را نميپردازیم        
تهاجم وحشيانه و سياست موسوم         
به صرفه جوئى و اعمال مجازات       
جمعى اقتصادى و اجتماعى                    

ما .  بورژوازى فریاد زده ایم              
اعالم کرده ایم که نباید سود بر               

ما گفته ایم که        .  انسان مقدم باشد    
سيستم مبتنى بر سود سرمایه                  
داران و فقر اکثریت را قبول                   

ما بر ناتوانى سرمایه              .  نداریم
دارى و توهم دمکراسى در                      

. اعتراضات مختلفى سخن گفته ایم    
ما بر نفى پارلمان و انتخاب بين             
طاعون و وبا بعنوان راه حلى                 

ما بطور  .  اسارتبار حرف زده ایم    
عينى ماهيت پليسى دمکراسى در       
دوره بحران را با گوشت و پوست    

 . لمس کرده ایم
 

شعارهاى سلبى جنبش ما وجه               
. ایجابى و اثباتى روشنى دارد               

٣صفحه پاسخ سياست     



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعمال فقر بورژوازى خواست رفاه همگانى        
پاسخ سياست دیکتاتورى پليسى و               .  است

 آزادى و نفى     ،بيدادگاههاى دمکراسى ليبرال  
پاسخ .  پایه هاى دیکتاتورى سرمایه است             

شعار نفى پارلمان و دمکراسى نيابتى                        
بورژواها حکومت کارگرى و نظام سياسى          

پاسخ جامعه طبقاتى   .  مبتنى بر شوراها است    
و دره عميق فقر و ثروت جامعه اى مبتنى               

پاسخ اعتراض به        .  بر نفى طبقات است          
سياستهاى دولتهاى بورژوائى در دفاع از               
امتيازات سياسى و اقتصادى طبقه سرمایه             
دار و مولتى ميلياردرها خلع ید سياسى و                 

 . اقتصادى از طبقه حاکم است

 

 که  ،پاسخ بحران عميق جهان سرمایه دارى        
به اعتراف سران بانک جهانى و سخنگویان         
وقيحى چون براون و سارکوزى و مرکل که         

 نفى   ،سقوط اقتصاد جهانى را نوید ميدهند            
پاسخ .  نظام سرمایه دارى در کليت آنست             

نظامى که در اوج ثروت و تکنولوژى و                   
توانائى بشر بجز محروميت و فقر و                            

 .  سوسياليسم است،سرکوب ارمغانى ندارد

 

مصافهاى کنونى باید به سازمان و شعار و             
باید .  سياست درخور و ضرورى متکى شود      

 –سرمایه دارى را بعنوان یک نظام سياسى          
اقتصادى و یک مناسبات اجتماعى و حقوقى        

اوضاع .  در کليت آن زیر حمله قرار داد                
کنونى پاسخى جز سوسياليسم یعنى نظام                 
اقتصادى متکى بر توليد براى رفع نياز                    
همگان و سيستم سياسى شورائى متکى بر              
دخالت مستمر شهروندان آزاد براى اداره               

 . *امور خود ندارد
 

 

" ...دمکراسى حقيقى"  

٢٢٢شماره   
 

 اعتصاب کارگران پتروشيمى
 امنيت شغلى يک خواست محورى کارگران است

 

بنا به اخبار منتشر شده مجددا هزاران کارگر قراردادى مجتمع پتروشيمى بندر امام دست به                                    
خواست کارگران حذف شرکتهاى انگل و      .  اعتصاب زدند و وارد چهارمين روز اعتصاب خود شدند        

 حذف کار قراردادى و انعقاد قراردادهاى مستقيم و استخدام رسمى توسط شرکت              ،واسطه پيمانکارى 
این اعتصاب بدنبال اعتصاب کارگران پتروشيمى هاى منطقه ماهشهر در فرورین             .  پتروشيمى است 

سال جارى و وعده کارفرما براى رسيدگى به خواست کارگران و به موکول محال کردن این وعده                     
 . صورت ميگيرد

 

حذف شرکتهاى پيمانکارى در قلمرو استخدام و انعقاد قرارداد سالهاى گذشته توسط حکومت اسالمى          
بعنوان یک قانون تصویب شده اما اجراى این قانون بنا به منافع و سودجوئى پيمانکاران که عمدتا                        

سرمایه .  خود سران حکومتى و روسا و سهامداران و مدیران صنایع بزرگ هستند به تاخير مى افتد                 
داران و قوانين ضد کارگرى شان عمال دستمزد ناچيز کارگران را تکه تکه کرده و بخشهائى از آن                     

این بخش دستمزد در مورد کارگران غير رسمى و پيمانى تماما باال                .  را بعناوین مختلف نميپردازند    
کشيده ميشود و کارگران قراردادى بخشى از دستمزد واقعى خود را در قياس با کارگران استخدامى                  

 . از دست ميدهند و مجموعا این هزینه به جيب گشاد سرمایه داران ميرود
 

واقعيت اینست که خواست استخدام مستقيم و رسمى همراه با مزایا و دستمزد مناسب یک خواست                        
محورى کارگران در بخشهاى مختلف صنعتى ایران است و تحميل آن به جمهورى اسالمى و بویژه                  

با اینحال هر پيروزى    .  اجرائى شدن آن در گرو یک تالش گسترده و متحد و همزمان کارگران است              
و هر مبارزه در هر مرکز کارگرى و زیر نور قرار دادن این خواست و خواستهاى دیگر به                                      

یک راه الغاى کار قراردادى و استخدام رسمى و مستقيم             .  گسترس این اعتراض برحق کمک ميکند      
کارگران توسط شرکتهاى نفت و گاز و پتروشيمى ها و ماشين سازیها و صنایع فوالد و غيره اینست                   
که اعتصابى اخطارى و هماهنگ دستکم در تعدادى از مراکز مهم کارگرى حول این خواست                                
صورت گيرد و طى دوره اى اعتصابات زنجيره اى خواست امنيت شغلى را در چهارچوبى که                             

بویژه باید در دل این اعتصابات دخالت توده کارگران و                       .  کارگران مطرح ميکنند تحميل کرد         
اعتراض جمعى کارگران را با اتکا به مجمع عمومى تضمين کرد و پایه هاى ایجاد شوراى کارگرى               

 . را گذاشت
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از اعتصاب متحدانه و خواست برحق کارگران پتروشيمى حمایت                       
 !پيروز باد مبارزه متحد کارگران پتروشيمى. ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٨ - ١٣٩٠ مهر ۶

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم” خطر“بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت

 

!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/ 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اما      :صدای کمونيسم کارگری           
مقابله .  بورژوازی آرام نميشيند        

آیا تدابير جدیدی اتخاذ . خواهد کرد
نخواهد کرد که متناسب با مواضع       
و معضالت کنونی باشد؟ آیا با این        
موج اعتراضی مقابله نخواهد                

 کرد؟

 

 ببينيد اینکه                  :علی جوادی         
بورژوازی آرام نخواهد نشست             

. ویژگی دوران حاضر نيست                 
این .  مسلما آرام نخواهد نشست          

جانورانی که اسارت اقتصادی و          
انقياد سياسی را بر اکثریت عظيم         

 ،مردم تا کنون تحميل کرده اند               
. هيچوقت آرام نخواهند نشست              

 چه در روز آفتابی و چه          ،همواره
 آماده سرکوب و        ،در روز برفی     

دستگاه .  تحميق مردم هستند              
 ، ماشين نظامی شان         ،سرکوبشان

دستگاه تبليغات و تحميق شان                  
تماما برای مقابله با چنين                            
اوضاعی حدادی و آماده شده                   

نتيجتا مشاهده اقدامات             .  است
سرکوبگرایانه بورژوازی در هر       
دوره ای نکته خاصی در رابطه با       
ویژگی های اوضاع کنونی و                  

. مختصات آن دوران نمی گوید             
واقعيت هميشگی بورژوازی این         

اگر غير از این بود باید               .  است
اما آن چيزی که       .  متعجب ميشدیم  

 آن     ،امروز مورد توجه ماست            
ویژگی ای است که دوران حاضر       

. را از دوران قبلش متمایز ميکند         
واقعيت .  تفاوتها را مشخص ميکند    

مهم این است که جهان تغييرات             
بورژوازی .  چشمگيری کرده است  

پراکنده و متشتت و بحران زده               
اعتراضات و اقدامات توده       .  است

های مردم زمين زیرپایش را داغ         
کارگر و مردم             .  کرده است      

زحمتکش دارند اراده خودشان را       
این نيروی سوم        .  تحميل ميکنند   

است که در سطح جهان دارد                    
بورژوازی .  اعمال اراده ميکند        

اساسا در حال عکس العمل و                   
بعضا در  .  واکنش نشان دادن است    

 

  ،دوران تالطمات تاريخساز جهانی"
 "دوارن تعرض مستقيم کمونيستی

 ٢بخش  

 *گفتگوی راديو صدای کمونيسم کارگری با علی جوادی پيرامون بيانيه کنفرانس کادرهای حزب

پراکنده .  حال عقب نشينی است    
راه حل مورد توافق و           .  است

سياست ریاضت  .  روشنی ندارد 
کشی اقتصادی اش زیر ضرب      
توده های مردم زحمتکش قرار      

امروز بورژوازی تحت     .  دارد
تاثير اعتراضات بی سابقه                 
جهان معاصر خسته و سر در          

این واقعيت برای         .  گم است    
کارگر و کمونيسم نوید بخش و        

این دوران  .  اميدوار کننده است   
ميتواند دوران تغييرات                        
سرنوشت سازی به نفع کارگر        

 .و بشریت متمدن باشد

   

 شما   :صدای کمونيسم کارگری    
اشاره کردید که جهان وارد               

 ،دوران پرتالطمی شده است          
دستخوش تالطمات سياسی و          

. اجتماعی مهمی شده است                
سئوال من از شما این است که          
وظيفه کمونيستها و جنبش                  
کمونيسم کارگری به طور                 
مشخص در این دوران پر                  

 تالطم چيست؟ 

 

 من سعی ميکنم        :علی جوادی  
در اساس   .  خالصه پاسخ بدهم    

وظيفه ما این است که بگوئيم            
 تنها   ، رهایی بشر    ،آزادی بشر  

و تنها در صورت در هم                      
شکستن مناسبات اقتصادی               
سياسی استثمارگرایانه نظام             

این .  سرمایه داری ممکن است     
 ،اعتراضی"  نه" این          ،پاسخ

به وضعيت موجود از           "  نه"
جانب کمونيسم کارگری باید به      

اعتراضی توده های مردم    "  نه"
. و توده های کارگر تبدیل بشود      
 ،و عالوه بر این و مهمتر                    

مسئله این است که آن جنبش              
اعتراضی که به خيابان می               

 آن جنبشی که اعتراض               ،آید
خودش را چه در اشکال                       
اعتراض خيابانی و چه در                 

 ، چه در قيام     ،اشکال اعتصابی 

٢٢٢شماره   

چه در شورشهای اعتراضی مطرح      
 این پرچم اعتراضی را باید          ،ميکند

متاسفانه .  در جلو صحنه داشته باشد     
متاسفانه هنوز  .  هنوز اینطور نيست   

در جوامع متفاوتی این جوهر                      
وجودی مادیت و انسجام الزم را               

تحزب پيدا نکرده    .  پيدا نکرده است   
سياست و پرچم روشن خودش  .  است

و این وظيفه      .  را پيدا نکرده است       
 جنبش کمونيسم کارگری       ،جنبش ما  

 ،است که با تشدید تالش خود                        
 ،پيروزی را تعریف و عملی کنيم             

راه پيشروی را تعریف و روشن                
  .کنيم

 

ما یک وظيفه تاریخی بر عهده                    
به همان ميزان که تالطمات        .  داریم

سياسی پيش رو در سطح جهان                  
 به همان   ،تاریخی و دورانساز هستند   

ميزان وظيفه ای را که کمونيسم                 
کارگری در مقابل خود دارد و                     
رسالتی را که باید به سرانجام                      

 تاریخی تر و پر اهميت تر          ،برساند
اما همين جا باید تاکيد کنم که         .  است

موانع بسياری  .  این کار آسانی نيست   
نيروهای بسياری   .  در مقابل ماست    

عليه جنبش و طبقه ما در حال آماده          
" نه"اما چنانچه بتوانيم این          .  باشند

اعتراضی "  نه"اعتراضی را به            
توده های کارگر و مردم زحمتکش          
تبدیل کنيم شاهد تغييرات بزرگ و           

 که لجن     ،زیبایی در جهان معاصر       
 خواهيم    ،از سر و رویش ميریزد           

تغييراتی که ميتواند واقعا زیبا        .  بود
. و دگرگون کننده و انسانی باشد                 

تغييراتی که تاثيرات بسزایی در                
زندگی انسانهای بسياری خواهد               

 .داشت

 

 بيانيه     :صدای کمونيسم کارگری          
اشاره ميکند که تحوالت این دوران         
ربط چندانی به ناسيوناليسم ندارد و         
در واقع در جوهر خود یک                           

. همبستگی جهانی را منعکس ميکند      
چرا؟ آیا جنبشهای ناسيوناليستی                
نميتوانند در این دوران تاثير گذار            

 باشند؟
 

 نکته بسيار مهمی         :علی جوادی  
بيانيه اشاره     .  را مطرح کردید        

کرده است که یکی از مشخصات         
 بر خالف   ،اوضاع سياسی حاضر  

 این است که                  ،دوران پيشين     
و "  چپ" چه از نوع      ،ناسيوناليسم

 تحرک      ،چه از نوع راستش               
. چندانی در این شرایط ندارند                

تاثير چندانی بر اوضاع سياسی            
ما شاهد این نيستيم که              .  ندارند

 با تبليغ   ،ناسيوناليسم با ایجاد تفرقه   
 با تبليغات     ،برتری ملی و قومی       

 توده  ،زهر آگين ملی توانسته باشد     
های مردم معترض را زیر چتر           

و یا اینکه     .  خود گرد آورده باشد      
بخشهای قابل مالحظه ای از                   
مردم معترض این پرچم                             
اعتراضی و خصوصيات را از           

اتفاقا پدیده ای   .  آن خود کرده باشند  
را که مشاهده ميکنيد همبستگی             

همبستگی و     .  بين المللی است        
مردمی که  .  نوعی انترناسيوناليسم 

دیگر صف     "  ملت"در مقابل          
 مردمی که خود را از       ،نکشيده اند 

قرار با شاخص های ملی و قومی        
 . تعریف نميکنند

 

شاید با قدرت بتوان گفت که در              
طول تاریخ بشریت ما شاهد چنين       
اعتراضات زنجيره ای و در                   
چنين ابعاد گسترده و با چنين                   

اینکه در   .  خصوصياتی نبوده ایم    
طول زمانی کوتاه در جوامع                   
متعددی ما شاهد اعتراضاتی                  

 ،باشيم که در جوهر خود یکسانند       
اعتراضاتی که حکومتهای                      
مختلف سرمایه را زیر ضرب               

 اعتراضاتی که            ،گرفته باشند     
 ،فریادهای مشابهی را سر بدهند         

به اعتراضات  .  مشاهده نشده است  
در مصر و تونس و بعضا در                  

ليبی و یمن         
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

یک همبستگی قوی و        .  نگاه کنيد  
فرا ملی در این اعتراضات به                 

از طرف دیگر به       .  چشم ميخورد  
. اعتراضات در اسرائيل نگاه کنيد      

صدها هزار تن در اسرائيل دست         
بر پيراهن    .  به اعتراض ميزنند       

های تنش شان شعار همبستگی با          
مردم ستمدیده فلسطين نقش بسته           

انزجار خودشان را بطور         .  است
بر "  خودی"عملی از ستم دولت          

. مردم فلسطين به نمایش ميگذارند      
با شعارهایشان اعالم ميکنند که             
خواهان برسميت شناسایی کشور        
مستقل فلسطين بر مبنای مرزهای       

این اعتراضات به   .   هستند ۶٧سال  
درجات زیادی زهر و سم تبليغات        
ناسيوناليستی را که بر نفرت                    

فلسطين "  ملت"اسرائيل از   "  ملت"
 خنثی کرده         ،استوار شده است        

ببينيد جنبشهای                  .  است
 چه در اسرائيل و            ،ناسيوناليستی

" عربی"چه در کشورهای                       
سرمایه گذاری بسياری بر نفرت          

یک پایه حاکميتشان   .  ملی کرده اند  
همين تفرقه و نفرت ملی و قومی           

این سرمایه گذاریها اکنون        .  است
این یک     .  ورشکسته شده است        

تحول تاریخی است که باید                        
زهر .  برسميت شناخته شود              

ناسيوناليسم را همبستگی عمومی        
ما کمتر   .  مردم خنثی کرده است       

در طول تاریخ شاهد چنين                         
این یکی از       .  تحرکاتی بوده ایم      

زیبائيهای اعتراضات دوران                 
 .معاصر است

  

چه :  صدای کمونيسم کارگری          
 نکات و مالحظات پایانی دارید؟ 

 

 من ميخواهم توجه        :علی جوادی  
 تمام فعالين         ،تمام شنوندگان را        

 ، رهبران کارگری               ،کمونيست
نيروهای چپ و آزادیخواه و                    
برابری طلب را به این مساله                   
جلب کنم که دوران عوض شده              

ما وارد یک دوران تاریخی      .  است
. جدیدی از تحوالت بشری شده ایم      

در این دوران گوش های شنوای           

 

گفتگوی راديو صدای کمونيسم کارگری با 
علی جوادی پيرامون بيانيه کنفرانس 

 ...کادرهای حزب 
بسياری برای عقاید و ایده های       

 ، برابری طلبانه      ،آزادیخواهانه
سوسياليستی و کمونيستی وجود    

شاید خيلی ها در دوران        .  دارد
گذشته بر اثر تبليغات کر کننده        
دستگاه های بورژوازی و                 
تحت تاثير فشار جنبشهای                  
دست راستی مایوس ونا اميد            

اميدشان را به اینکه    .  شده باشند 
 یک زندگی      ،یک دنيای بهتر     
 ، مقدور است  ،بهتر ممکن است  

و به دست خود بشریت امروز         
 از دست داده     ،قابل تحقق هست  

اما امروزه با قدرت             .  باشند
ميتوان گفت که آن تبليغات                 
زهر آگين به آخر خود خط                 

 .رسيده است

  

به اوضاع سياسی جهان حاضر    
به توده مردم          .   نگاه کنيد    
حتی بسياری که در       .  معترض

دوره های قبل ميکوشيدند                   
رنگ هر ذره آزادیخواهی را          
از پيکر خود پاک کنند امروز          
ميکوشند خود را از نيروهای          

اینها تنها     .  راست دور کنند        
در این    .  نمونه های کوچکند       

دوران کمونيسم کارگری                   
ميتواند پيشروی های بزرگی          

حتی اگر قدرت را     .  داشته باشد 
در گوشه ای از آن کارگر و               

 ،توده مردم زحمتکش نکند               
حداقل ميتواند بمثابه یک                     
نيروی جدی هر تحول سياسی        

این دوران دوارن     .  ظاهر شود  
تعرض مستقيم کمونيسم                      

دورانی که      .  کارگری است     
 ،امکان ساختن یک دنيای بهتر      

بدست خود مردم کارکن بيش           
باید .  از هر زمان ممکن است        

 ! تالش کرد

 

فراخوان حزب اتحاد کمونيسم        
کارگری این است که این                    

. ویژگی ها را باید شناخت                 
برمبنای این ویژگی ها باید                

کمونيسم کارگری  "  نه. "ساخت
اعتراضی توده  "  نه"را باید به     

٢٢٢شماره   
فراخوان ما به رهبران      .  باید بر مبناش سازمان داد      .  های مردم تبدیل کرد     

عملی کارگری و رهبران جنبش های اعتراضی آزادیبخش و برابری طلب             
کمونيسم کارگری   "  نه"راه دیگری برای پيروزی به غير از               .  این است  
. های موجود تماما رنگ و روغن زدن به وضعيت موجودند              "  نه. "نيست

. درد بيکران توده های مردم را صرفا تمدید ميکنند و تداوم می بخشند                          
 برای تحقق رفاه باید گام های              ، برای تحقق برابری      ،برای تحقق آزادی    

باید .  باید متحد کرد   .  باید بسيج کرد   .  باید سازماندهی کرد   .  بلندی برداشت 
 .پرچم  کمونيسم کارگری را برافراشت

 

با تشکر از فخری جواهری و احمد بابایی برای انجام مصاحبه و پياده                       •
 .کردن متن مصاحبه

 

 کارگران شرکت توسعه و معادن
 ! ماه دستمزد معوق 3

 

 نفر از کارگران شرکت توسعه و معادن         100 بيش از    ،بنا به خبر دریافتى   
در .   ماهه تير و مرداد و شهریور ماه را دریافت ننموده اند               3دستمزدهای  

مدیر شرکت و عواملش در جواب             "  موسوی"طی چندین روز گذشته           
کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان بوده اند با گستاخی             

ما کاری از دستمان بر نمی آید، اوضاع و احوال مالی و کاری                   :  گفته اند 
شما کارگران باید    .   از این بدتر هم در راه است           ،در همه جا خراب است      

خودتان را برای روزهای سخت تر آماده کنيد، هر کسی فکر ميکند جایی                 
 .بهتر از اینجا سراغ دارد بفرماید تسویه حساب کند

 

آری، این جواب همه سرمایه داران و حکومت اسالميشان به کارگران                      
با استثمار وحشيانه، با نپرداختن دستمزدهای ناچيز، با قراردادهای            .  است

موقت کار، با شرکتهای انگل پيمانکاری، با ارتکاب به هزار و یک                             
جنایت در حق ما  کارگران، با ادارات فرمایشی و مزدور کار و بيمه                            

 با همه قوانين ضد کارگرى و ضد انسانيشان این جهنم را به نام                            ،شان
با ایجاد شرایط سربازخانه ای         .زندگی برای ما کارگران به پا داشته اند            

کار و به  قيمت بردگی و بيحقوقی و فقر مطلق و گرسنگی دادن ما                                   
کارگران و خانواده هایمان سران حکومت و سرمایه داران پولهای هنگفت            

 سال کار و رنج و               30آنوقت پس از         .  و باد آورده به جيب ميزنند              
محروميت به ما کارگران ميگویند اگر ناراضی هستی، اگر جای بهتری                  

 بفرمایيد تسویه حساب کنيد و             ،سراغ دارید و مزخرفاتی از این دست              
اما ما در این کارخانه ها و مراکز صنعتی در البالی چرخ دنده ها                .  بروید

و در ذره ذره اوقات کار عمر و جوانيمان را، سالمتی و نشاطمان را،                         
و حاال ميگویند بفرما تسویه          .  آرزوها و همه چيزمان را دفن کرده ایم                

 ما کارگران باید با حکومت سرمایه            ،راست ميگویند  !   کن و برو     حساب
 !اما آنها هستند که باید بروند و نه ما. داران تسویه حساب کنيم

 

 نفر کارگر قراردادی با        100شرکت ساختمانی توسعه معادن با بيش از              
 هزار تومانی و       330قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و دستمزدهای                

 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار            5 صبح تا    8ساعت کاری از    
 مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و             ،در ایام تعطيل  

این شرکت هم اکنون مجری احداث         .  اداری در سطح شهر تهران ميباشد        
 . تعدادی از مجتمع های مسکونی در منطقه سعادت آباد است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ٢۵ - ١٣٩٠ مهر ٣



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   
 

 شما عليه انقالب هستيد  
 !و ما عليه ضد انقالب

 

 حبيب نصوحی 

 زندانيان سياسی را      67جمهوری اسالمی در تابستان سال         
برای بزرگداشت یاد قربانيان این جنایت               .  قتل عام کرد     

 در هامبورگ    2011 سپتامبر    24بزرگ، مراسمی بتاریخ      
این مراسم با خاطرات یک زندانی                 .  فراخوان داده شد      

سياسی آغاز شد و با پيام احزاب و تشکلهائی به پایان                           
پيامها وادارم کرد بر حقایقى تاریخى      مضمون  شنيدن  .  رسيد

 .  تاکيد کنم

 

آیا مردم ایران قبل از جمهوری اسالمی حکومتی داشتند که           
آزادی و برابری و رفاه از سر و روی جامعه باال ميرفت و              
خوشی زیر دلشان زد و عليه حکومت سلطنتی انقالب                        
کردند و یا برای حل مشکالتشان و نفى تبعيض و اختناق و              
دیکتاتورى حاکم بميدان آمدند؟ به این اپوزیسيون پرو                        
غربی باید مکرر یاد آور شویم که زندان اوین توسط                            
حکومت سلطنتی پهلوی بعنوان زندان فعالين سياسی ساخته         

در این    .   تازه اوین یکى از زندانهاى سياسى بود                      ،شد
حکومت دستگيرى و شکنجه و اعدام فعالين سياسی هم                     

. های تجاوز بعنوان شکنجه هم  بود                    نمونه  ،معمول بود  
ها و ادبيات مختلفى جزو ممنوعه ها          احزاب سياسى و کتاب   

 حاشيه  ،اختالف طبقاتى در کنار دیکتاتورى شدید بود.  بودند
نشينان شهرها و حلبی آبادها و گودنشينها و فقر و خفقان هم            

 . روال معمول بود
 

 اتفاقا با کمک و توافق و              ،ضد انقالب جمهوری اسالمی      
 برای خاک و خون کشيدن                  ،نقشه اربابان دیروز شما          

آزادیخواهان و کمونيستها و انقالبيون و برای جلوگيری از            
با .  تعميق و پيشروی انقالب در ایران حکومت را گرفت               

راه اندازی آدم ربائی و ترور و اعدام و شکنجه و تجاوز                   
یکی .  حکومت اش را تثبيت کرد و نسل کشی راه انداخت               

جمهوری .   بود  67از این جنایتهای مهم کشتار تابستان                 
اسالمی با خونریزى سرکار آمد و همواره تا به امروز این              

جمهورى اسالمى بدون         .  سياست را ادامه داده است                
سرکوب و خشونت نميتواند یکروز به حکومت مملو از                   

 . جنایت و نابرابری و  فقر ادامه دهد
 

برخالف ادعاهاى از تخت افتادگان و همينطور                                      
انقالب " در ایران    1357 در سال    ،ورشکستگان دیروز چپ  

" اجراى قوانين اسالمى     "مردم براى      .  رخ نداد  "  اسالمی
این نوع ادعاها و تحليل ها        .  عليه حکومت شاه برنخواستند    

برای یک آیت اهللا سرود       .  زیادى پوچ و ضد تاریخى است        
روانه ایران   "  رهبر انقالب  "ساختند و بعنوان       "  ای امام  "

و حکومت   "  امام هنوز حکم جهاد نداده بود            "اما   .  کردند
ولی مردم    .  نظامی شاهنشاهى را به رسميت ميشناخت                

انقالبى گوششان بدهکار نبود و پادگانها و ادارات دولتى و             
برخالف نظر و تمایل این امام      .  رادیو و تلویزیون را گرفتند    

٢٢٢شماره   
کپک زده و جریان اسالمى مردم قيام               

های غربی      بعدًا تبليغات رسانه     .  کردند
برخالف واقعيت سياسى آن تحول اینرا          

مردم انقالب شما پيروز    "جا انداختند که    
 "! شد و بروید به خانه هایتان

 

ما آزادیخواهان و کمونيستها و انقالبيون       
از همان اول عليه ضد انقالب جمهوری        

ما این ضد انقالب       .  اسالمی فعال شدیم    
را ادامه حکومت سلطنتى در دوره                    
انقالبى و براى مقابله با انقالب و                         
خواستهاى آزادیخواهانه اش ارزیابى             

ها ادعا ميکنند انقالب آنها       بعضی.  کردیم
را آواره کرده است و کمونيستها هم از            
مسببين سر کار آمدن جمهوری اسالمی         

. بودند و اینگونه تاریخ را جعل ميکنند           
گرچه تعداد معدودی از باالئی ها                        
طبيعی است از انقالب ضربه ببينند اما           
یا یادشان نمياید و یا آگاهانه خود را به              
نادانى ميزنند و یا تاریخ را وارونه                     

 چون اگر به حقایق پایبند باشند            ،ميکنند
باید اعتراف کنند که دولتهاى غربى                  
روى دوش نيروهاى جنبش ملی اسالمی       

 جمهوری اسالمی را           ،در اپوزیسيون   
این تبليغات هنوز هم از        .  سر کار آورد   

طرف دولتهای غربی و اپوزیسيون پرو        
شود و خطاب به                غربی تکرار می       

کارگران و زنان و زحمتکشان معترض       
جمهوری "و مبارز ایران ميگویند                    

این "!  اسالمی خواستيد تاوانش را بدهيد      
اینجاست .  دروغ بزرگ را باید افشا کرد     

که اهميت تکرار واقعيتها از طرف ما             
باید جلوی این جعل تاریخ     .  شود  بارز می 
 .را بگيریم

 

امروزه بخشی از همان جنبش ملی                   
" کنگره ملی  "اسالمی خواست تشکيل         

تازه ادعا دارند باید       .  را مطرح ميکنند    
اقوام احزاب را قبول کنند، احزاب هم              
اقوام را قبول کنند و با همکاری حتی                
بخشی از حکومت که دستشان به خون            

تماميت "مردم آغشته نيست با هم                        
را بشکل فدراليسم و           "  ارضی ایران   

 . سکوالر حفظ کنيم
 

من از سکوالرهای سبز هامبورگ                    
سئوال ميکنم کدام بخش یا جناح از                     
حکومت جمهوری اسالمی دستشان به           
خون مردم آغشته نيست و شریک جرم          
جنایتهای جمهوری اسالمی نيستند؟ لطفًا      

 واضح  ،اگر نميتوانيد نام ببرید   .  نام ببرید 
است که آگاهانه ميخواهيد با همين                      
جنایتکاران ابنبار بطرق دیگر سازش و        

جنبش ملی اسالمی       .  بند و بست کنيد         
حکومت جمهوری اسالمی را بالی جان       

حاال .  کارگران و زحمتکشان ایران کرد      
که بين خودشان اختالف افتاده با طرح             
شعار فدراليسم به تدارک جنگ داخلی             
در ایران که خواست دولتهای غربی                 

هویت "ميباشد دامن زده و با تکيه به                 
تالش دارند خودشان را       "  ملی و قومی    

در حد مجریان پروژه افغانستان و عراق       
و یا ليبی به دولتهای غربی معرفی                      

کل این ارتجاع را با نام                          .  نمایند
دمکراسى ميخواهند به مردم محروم                

دمکراسى براى اینها اسم               .  بفروشند
ناتو از    .  عبور شب در ایندوره است            

دمکراسى حرف ميزند و اینها هم                        
رویاهاى خونبارشان را با دمکراسى               

 .  عرضه ميکنند

 

اما دمکراسی راه نجات کارگران و                   
در اروپا   .  مزدبگيران زحمتکش نيست     

که معروف به مهد دمکراسی ميباشد گام        
به گام دولتهای دمکرات امکانات                        

. اجتماعی را از مردم پس ميگيرند                    
کودکان گرسنه و زیر خط فقر در مهد               
دمکراسى ليبرال یعنى انگلستان یک                

. معضل و سوال اجتماعى شده است                 
دمکراسی مورد نظر دولتهای غربی               
برای ایران شبيه عراق و افغانستان                   
ميباشد و فعالين جنبش ملی اسالمی هم             
برای ایران دمکراسی عشيره اى و                    
قومى و مذهبى ميخواهند تا باز هم                       
دخالت مستقيم کارگران و زحمتکشان را      
در تعيين سرنوشت سياسى خود مانع                

 . شوند

 

من به شما اعالم ميکنم که جنبش                          
کمونيسم کارگرى با اتکا به نيروى طبقه        
کارگر و اردوى آزادیخواهى و حزبش           
یعنى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                  

 . چنين اجازه اى به شما نخواهد داد
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رسانه های رژیم اسالمی در                    
خبرها آوردند که جمعيتی بالغ بر          
پانزده هزار نفر برای دیدن صحنه      
اعدام  نوجوانی که در یک نزاع            
خيابانی در شهر کرج، روح اهللا             
داداشی را به قتل رسانده بود، به            

برای پرداختن به     .  تماشا ایستادند  
این واقعه ترجيح بر آن است که به     
کمی  پيش از این رویداد جنایت              
کارانه  باز گردیم و به سوالتی                
محورى و قدیمى در مورد مسئله          

 : اعدام مجددا نگاهى بياندازیم

 

خشونت و آدمکشی که بنا به             -١
اعتراف رسانه های رژیم هر                  
روز بيشتر شده و آمارها حکایت          
از سير باال رفتن جرم و جنایت               
در سطح شهرهای ایران دارد،              

 محصول چه شرایطی است؟

رژیم اسالمى تاکنون پاسخ              -٢
جرم و جنایت را با اعدام داده                   

آیا این اعدام ها به کاهش             .  است
خشونت و آدمکشی در جامعه                 
منجر شده است؟ بعبارت دیگر               
اعدام مصونيت اجتماعى ببار                

 آورده است؟ 

چرا عليرغم اعتراضات داخلی      -٣
و بين المللی، رژیم اسالمی ماشين       
اعدامش را نه تنها متوقف نساخته        
بلکه تالش ميکند سياست اعدام در      
مال عام را گسترش دهد؟ اهداف            

 رژیم از این اقدام چيست؟

رژیم اسالمی چه اهدافی از              -۴
گرد آوردن جمعيت تماشاچی                  
برای دیدن صحنه اعدام دارد و یا         
اجتماع خودبخودى جمعيت را               

 زیر نور قرار ميدهد؟

آیا می توان ماشين اعدام رژیم         -۵
 را متوقف ساخت؟ چگونه؟

 

پاسخ این چند سئوال و بسياری از        
سئواالت از این دست را بایستی            
در ماهيت رژیم اسالمی حاکم در         
ایران و نوع نگرش و پاسخ                       

 

 اعدام قتل عمد دولتی است
 تماشای جنايت اسالمى در باره اجتماع براى 

 

 پدرام نوانديش

سردمداران آن به مقوالتی که          
به عنوان پيامد بحران های                
العالج آن مطرح هستند                     

ذکر این نکته        .  بررسى کرد   
ضرورى است که سياست                 
اعدام در تمام کشورهائى که             
جارى است به کاهش جرم و             
جنایت نه فقط منجر نشده بلکه         
نتيجه معکوس ببار آورده                   

در مورد مشخص               .  است
جمهورى اسالمى که جزو                 
رکورد دارهاى آدمکشى از              

 مسئله تماما    ،طریق اعدام است   
سياسى و برسر بقاى حکومت         

 . و ارعاب جامعه است

 

بحران های گریبان گير                       
حکومت سرمایه داران در                
عرصه های اقتصادی و                      
سياسی و فرهنگی طی سه دهه       
گذشته بنا بر ماهيت رژیم                   

. اسالمی کاهش نيافته است               
الجرم تالش های کليت رژیم           
برای تثبيت حاکميت ارتجاعى       
اس در هر یک از عرصه های       
اشاره شده، هر روز بيشتر با            

. ناکامی مواجه شده است                    
بحران اقتصادی رژیم همراه با      
موج بحران جهانی سرمایه               
داری، گلوی اقتصاد درهم                 
شکسته سرمایه داری اسالمی        
در ایران را چنان فشرده است         
که حتی سياست حذف یارانه ها      
و غارت سفره کارگران و توده       
های کارکن نتوانسته است این        
بيمار نفس به احتضار افتاده را       

 . درمان حتی موقت نماید

 

نتيجه مستقيم  این بحران ها،             
فشارهای خرد کننده بر                        
ميليونها انسان کارگر و                       
زحمتکش، بيکاری و                            

 دزدی   ، فقر و فحشا      ،گرسنگی
و درهم شکستگی روحی و               
عاطفی ميليونها انسان بوده               

 .  است

٢٢٢شماره   
همينطور طی دوره اى که از عمر           
ننگين این رژیم ميگذرد، جهان                  
شاهد بسياری از تحوالت                               
تکنولوژیکی بوده که یک نتيجه اش        
نزدیک شدن هر چه بيشتر مردم در        

. مناطق مختلف جهان شده است                
امروز به یمن تکنولوژی ارتباطات        
و تبادل سریع اطالعات که شبکه              
های اجتماعی مختلفی را از جمله             

شامل می   ...  فيس بوک و تویتر و          
شود، مردم در دهکده جهانى به                  
سرعت از تجارب در هر نقطه                   
جهان خبر دار شده و از آنها به نفع            
حرکت برای تغيير در جامعه خود           

رژیم .  مورد استفاده قرار ميدهند          
اسالمی که دوره اى طوالنى به                  
سياست قرنطينه فرهنگى رو آورده        

 ناتوان از مقابله با این اوضاع          ،بود
جدید تالش کرده به طرق مختلف به        
مقابله آشکار با این روند مبادرت              

حکومت اسالمى با انواع                .  کند
توجيهات و سرکوبها و هزینه هاى          
سرسام آور تالش کرده این روند را         

. متوقف کند اما موفق نشده است                
هرگونه ارتباط با جهان خارج را با         
مجازات های سنگين پاسخ داده                  
است و موجب فرار و پناهنده شدن           

. صدها هزار نفر انسان گردیده است     
کارگران، جوانان و زنان در ایران         
که هر روز شاهد به ميدان آمدن                  
صدها هزار انسان در مناطق                       
مختلفی از آفریقا، اروپا و                               
خاورميانه برای به زیر کشيدن                  
رژیم های دیکتاتوری در آن                         

 خود را برای یک       ،کشورها  هستند   
رویارویی دیگر با رژیم اسالمی               

در چنين شرایطی آنچه    .  آماده ميکنند 
در مخيله دیکتاتوری حاکم در ایران       
خطور می کند، افزایش سرکوب              

نهادینه کردن    .  سازمان یافته است      
رعب و وحشت آن سياست سازمان        
یافته سرکوبگری است که از جمله          
با ابزار گسترش اعدام و کشاندن آن        
به مناطق شهری و مسکونی ادامه           

 . پيدا کرده است

 

کافی است به این ماجرای آخرین              
اعدام که روز چهارشنبه در مال عام       
در شهر کرج انجام گرفت نگاهی             

پس از آن که روح اهللا               .  بياندازیم
داداشی توسط نوجوانی به نام                      
عليرضا مال سلطانی در یک نزاع           
خيابانی به قتل رسيد، رسانه های              
مزدور رژیم از همان دقایق اوليه             
خبر، جهت دار به تکرار و بازپخش       
این خبر در سطح جامعه دست                     

ضمن این که طی چند ماه           .  زدند
گذشته رژیم از طریق مدیای خود       
یک صدا اخبار ناامنی در جامعه         

 لزوم   ،را در بوق و کرنا ميکرد          
برخورد پيگير و خشن از سوی            
سران رژیم به دستگاههای                       
سرکوبگر خود را مداوما ابالغ            

حتی آرایشگاههای مردانه   .  ميکرد
و زنانه یورش خود را آغاز نمود         
و عمليات های وقيحانه و جبونانه        
باال رفتن از ساختمان های مردم          
را برای جمع آوری دیش های                

. ماهواره را به نمایش گذاشت               
قوانين ارتجاعی مجازات های              
اسالمی در این سالها همواره تنها        
پاسخ رژیم اسالمی به مطالبات             
حق طلبانه کارگران، زنان و                  
نوجوانان و جوانان را با شالق              
در مالء عام، سنگسار و اعدام               

مجازات در مال عام         .  داده است  
در سنت اسالمى هدفى جز                       

رژیم یا     .  ارعاب جامعه ندارد        
تالش ميکند جمعيت براى این                
توحش جمع کند و یا عادت دادن            

 بيکارى مردم و    ،جامعه به توحش  
 باعث ميشود که       ،حس کنجکاوى  

عده اى براى نگاه این جنایات                
بدون اینکه به عواقب     .  جمع شوند 

. روانى و مخرب آن آگاه باشند              
البته در مواردى مانند سيرجان             
هم مردم به چوبه هاى دار حمله            

 .کردند و آن را به آتش کشيدند

 

اما هيچ کدام از این مجازات ها نه       
تنها به کاهش جرم و جنایتی که             
رژیم اسالمی مسبب اصلی آن               
است نيانجاميده است، بلکه بنا به         
آمارهای ارائه شده توسط                          
ارگانهای ذیربط افزایش قابل                 

در رژیمی که    .  توجهی یافته است   
همه چيز جرم است، از یک                     
رابطه ساده عاطفی گرفته تا فریاد      
آزادیخواهی و برابری طلبانه، از       

درخواست 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

افزایش دستمزد گرفته تا خواست         
تشکيل شورا و مجامع عمومی               
کارگران، هر پاسخ دیکتاتوری             
سرمایه به این خواست های برحق      
نيز همانا مجازات است و باز هم           

 .مجازات

 

قتل روح اهللا داداشی به دست                    
عليرضا مال سلطانی فرصت                  
دیگرى را برای دستگاه سرکوبگر     
رژیم فراهم آورد تا ضمن دفاع از        
اعدام های تاکنونی اش به  تشدید           
فضای رعب و وحشت همگانی             

به همين منظور با           .  دست بزند   
نصب خبر اعدام نوجوان یاد شده         
در بيلبوردهای تبليغاتی در محل،        
عمال به تبليغ روز و ساعت اعدام         

. یک انسان قربانى دست زد                    
نوجوان یاد شده بدون هيچ نقشه              
قبلی در یک شرایط کامال غير                
طبيعی که ممکن است برای هر             
کسی که در ایران تحت حاکميت           
سرمایه داران و رژیم اسالمی آن         
زندگی می کنند پيش بياید، در یک       
نزاع موجب مرگ روح اهللا                      

اما رژیم اسالم        .  داداشی ميشود   
سياسی با نقشه ایجاد رعب و                    
وحشت در دل مردمی که                            
گرسنگی امانشان را بریده است،         
فقر و بيکاری یا به انتحارشان                 
کشانيده و یا به دیگر کشی سوق             
شان ميدهد و یا آماده برای یک               
شورش همگانی عليه رژیمی که           
مسبب تمام بدبختی هاشان است،           
در روز چهارشنبه در حضور                
هزاران انسان نوجوانی را                        

نوجوانی .  عامدانه به قتل ميرساند     
. که هفده سال سن بيشتر نداشت             

یعنی درست پس از   شانزده سال          
که از عمر ننگين رژیم گذشته به           

اکنون داس اعدام     .  دنيا آمده است    

 

 اعدام قتل عمد دولتی است
 ...تماشای جنايت اسالمى در باره اجتماع براى 

رژیم عمر کوتاه او را درو                 
کرد تا شاید مانع از به ميدان              

 .آمدن ميليونها چون او شود

 

چگونه می توان رژيم اسالمی       
را از ادامه چنين جناياتی باز           

 داشت؟ 

تا رژیم اسالمی بر اریکه                  
قدرت و دیکتاتوری اش تکيه           
زده است، اعدام و جنایت                    

رژیم اسالمى     .  برقرار است    
بدون اعدام نميتواند سرپا بماند       
و ادامه حکومت اسالم در                  
ایران همواره همراه است با             

برای پایان   .  جنایت و آدمکشی    
دادن به اعدام، سنگسار، قتل و        
آدمکشی، بایستی رژیم سرمایه      

. داران اسالمی را به زیر کشيد      
عليرغم تالشهاى رژیم بخش           
مهم و تاثيرگذارى در جامعه            
مخالف اعدام هستند و تحت               
شرایطى حتى همين جمعيتی که   
به دالئل مختلف برای تماشای         

 ،مراسم اعدام جمع ميشوند               
ميتوانند با  شعارهای                             
اعتراضی بر عليه اعدام،                   
مراسم قتل و آدم کشی دولتی             
را بر هم زده و آن را به                         
حرکتى عليه آدمکشان اسالمی       

رژیم اسالمى با        .  بدل سازند   
سياست قتل عمد دولتى و علنى       
سعى دارد رعب ایجاد کند و             
سرپا بماند اما روند کنونى قابل      

رژیم اعدام و          .  دوام نيست    
. اختناق سرمایه رفتنى است            

این رژیم را باید بقدرت اردوى      
آزادیخواهى و انقالب کارگرى      

مرگ .  به گورستان تاریخ سپرد   
 . *بر حکومت صد هزار اعدام

 

٢٢٢شماره   
 

 کارگران شرکت آرم فرم
 ! ماه دستمزد معوق5بازگشائى مدارس و 

 

 دستمزدهای اردیبهشت و خرداد،        ،روز سوم مهر   تا    ،بنا به خبر دریافتى     
 نفر از کارگران شرکت راه و             150 مرداد و شهریور ماه بيش از               ،تير

چهره "  آشوری"پنج ماه است که        .  ساختمان آرم فرم پرداخت نشده است         
منفور ضد کارگری و مدیر شرکت آرم فرم با توسل به انواع دروغ و گاها                
با نشان دادن چنگ و دندان به کارگران ناراضی و معترض و تهدید به                        

پنج ماه است که          .   از پرداخت دستمزدهای آنها طفره ميرود                   ،اخراج
کارگران و خانواده هایشان برای نان شب و تامين هزینه مسکن و مایحتاج               

 . اوليه زنده ماندن ميجنگند و سرگردان اند
 

ما کارگران و خانواده هایمان هر ساله در                   :  یکی از کارگران ميگفت       
آخرین روزهای شهریور ماه و همزمان با بازگشایی مدارس بدجوری                       

مدارس خصوصى که اکثرا     .  تحت فشارهای روانی و مالی قرار ميگيریم         
شهریه های ميليونی ميخواهند و مدارس دولتی هم که بيشتر به                                          
کاروانسراهایی متروک و بدون امکانات شبيه است تا مدرسه برای ثبت                   

در این حکومت    .  نام بچه ها شهریه های چند صد هزار تومانی ميخواهند              
 آموزش و پرورش رایگان و سراسری             ،که همه چيز را مالخور کردند          

برای همه را از حالت عادی خارج و فرزندان خانواده هاى کارگرى را از               
درس خواندن هم پولى شده و اگر پول ندارى          .  درس خواندن محروم کردند   

بيش از یک هفته است که         .  و بچه کارگر باشى حق درس خواندن ندارى           
چيز .  من و تعدادی از کارگران مرتبا به آشوری و عواملش مراجعه ميکنيم          

آخر سر با کلی ناز و      .   ماه حقوق عقب افتاده مان     5زیادی نخواسته ایم بجز     
منت گفته اند چون اول مهر و بازگشایی مدارس است به هر کدام از شما                     

 اللحساب و    ، هزار تومان  50 بله درست شنيدید فقط        ، هزار تومان  50فقط  
 هزار تومان   50ما که نفهميدیم آخر با        !  مساعده ميپردازیم تا بعدا چه شود      

چکار باید کرد؟ بچه ها را راهی مدرسه نمود، اجاره خانه هاى عقب افتاده               
 را پرداخت، بدهکاریها را صاف کنيم؟ 

 

امروز سوم مهر ماه، اولين روز بازگشایی مدارس در ایران، زیر سایه                     
شوم حکومت اسالمی سرمایه داران جمعی کثيری از خانواده های                               

. کارگری به دليل فقر و بی پولی بچه هایشان را به مدرسه نفرستادند                            
همزمان با بازگشایی مدارس بخشى از خانواده های کارگری جگر گوشه                
های عزیزشان را به جای مدرسه به خيابانها، به زباله دانيهای آلوده و به                   
کارگاهها و کارخانه ها برای کار و استثمار، برای کسب درآمد و یک لقمه               

امروز سوم مهر ماه اولين روز بازگشایی مدارس به همت               .  نان فرستادند 
 جمع کثيری از خانواده های کارگری با          ،حکومت دزدان و اوباش اسالمی     

 با تقال و فالکت بچه های نازنينشان            ،کلی قرض و بدهکاری و شرمندگی       
را در اشکال تحقير آميزی بی کيف و کفش، بی لباس مناسب و با جيبهای                   

ننگ بر حکومت اسالمی، ننگ بر              .  خالی به مدرسه ها روانه کردند             
 . سرمایه داران

 

 نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا با                150شرکت آرم فرم با بيش از              
 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نياز             300دستمزدهای  

.  مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است                   ،کارفرما
دفتر مرکزی شرکت در خيابان قائم مقام تهران است و هم اکنون کارگران               
شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در                

 . پروژه های ساختمانی در اروميه مشغول به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٧ - ١٣٩٠ مهر ۵

 

امی                   م ه ت آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی ک
 عميقا انديشيد؛ تا اينکه آهنگ     ،اين جنايات را توليد ميکند    

ا اعدام                     ه ب ان جالدی ک ستايش در باره جالد سردهيم؛ هم
  يکدسته از جنايتکاران؛ جا را برای افراد بعدی باز ميکند؟                                                                          

 

 کارل مارکس
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و کمى      سياسى      اگر جریانى            
آزادیخواه توسط ارتجاع خلع                  
سالح شده بود جاى نگرانى و                  

ولى وقتى باندى      .  صحبت داشت  
دست ساز توسط پدران و پيش                
کسوتانش خلع سالح ميشود اهميت     

جاى خوشحالى هم     .  سياسى ندارد  
ندارد چون هر وقت نفع شان باشد        
دوباره مسلح ميکنند و جيره شان          

حرف من اینجا در باره     .  را ميدهند 
ماهيت ضد کمونيستى و ارتجاعى      

. این باند و کال ناسيوناليستها نيست     
حرف من با خود ناسيوناليستها               
است که از چپ و راست شان                  
کينه منصور حکمت در دل دارند         
ولى همين منصور حکمت                        
سرنوشت امروزشان را گفت و             

عجيب اینست که همه اینها     .  نوشت
از تاکيد این حقایق به خود                          

 .ميپيجند
 

  سال پيش٢٠

بيست سال پيش در حزب                            
کمونيست ایران فراکسيون                       
کمونيسم کارگرى به رهبرى                   

آن .  منصور حکمت تشکيل شد          
فراکسيون ميخواست حزب                      
کمونيست ایران را از                                   
ناسيوناليستهائى که حزب را براى      
معامله با طالبانى و بارزانى و                
حزب دمکرات ميخواستند و                    
همينطور اونهائى که پائى اینور و       
پائى آنور داشتند نجات دهد و به             

. حزبى براستى کارگرى تبدیل کند     
این پروسه با سقوط شوروى و               
حمله آمریکا به عراق و شرایط              
راست آنوقت دنيا قطع شد و                      
منصور حکمت تصميم فردى                 
گرفت که استعفا دهد و حزبى                  

منصور حکمت این     .  دیگر بسازد  
کمونيست نماهاى ناسيوناليست را      
خوب ميشناخت و مشخصا به                 
عبداهللا مهتدى گفت که بين دو                   
راهى رهبر کمونيست بودن و                
رهبر ناسيوناليست بودن آخرش           
تصميم ميگيرى که ناسيوناليست          

آنوقت عليزاده و ایلخانى و       .  باشى

 

 خلع سالح در حاشيه 
 باند موسوم به سازمان زحمتکشان

 )شاخه عمر ايلخانی زاده(
 

 عطا يار احمدى

برخى دیگر کنار مهتدى                     
ایستادند و بعد همراه مهتدى به        

نامه فدایت   "  مامه جالل شان    "
شوم نوشتند و مسئول تندى                
مواضع کمونيستى حزب را             

. منصور حکمت قلمداد کردند        
در هر محفلى در کردستان                
عراق ميرفتى ميدیدى                           
ناسيوناليستها عليه منصور               
حکمت و در تائيد جالل                        
طالبانى حرف ميزنند و علنا             
ميگویند اصال جنگ کومله و           
حزب دمکرات تقصير منصور     

بازار دو ال شدن       .  حکمت بود  
در مقابل ناسيوناليسم در حزب       
به اصطالح کمونيست ایران           

 .  گرم بود

 

آنوقتها دنيا خيلى راست بود و          
نان سياست را به نرخ روز                

اون .  خوردن هم رسم بود              
روزها این تبليغات ضد                        
کمونيستى ميگرفت و                            
ناسيوناليستهاى دیروز جبون          
امروز خود را براى نوکرى             
امریکا و انواع مرتجعين                    

منصور .  منطقه آماده ميکردند    
حکمت آینده اینها را مثل فيلم            

. تاریخ دیده بود و توهم نداشت        
هرچه بود گذشت و تاریخ نشان    

. داد حق با منصور حکمت بود       
عبداهللا مهتدى که سخنگوى               
حزب کمونيست بعد از جدائى         
کمونيسم کارگرى بود و از                
ابراهيم عليزاده تا بقيه قبولش          

 وقتى فضا را مناسب            ،داشتند
دید عليه همان کومله                              
ناسيوناليست که هنوز پوسته           

این آقا  .  چپى داشت کودتا کرد     
با طالبانى دست به یکى کردند         
که کومله را یکباره به حزبى            

پول گرفته   .  کوردى تبدیل کنند   
شد و پولها خورده شد اما                     
صداى کومله و سيد ابراهيم              

" جعبه سياه   "داستان    .  درنيامد
ولى همان     .  را همه ميدانند         

زمان به جوانان پيشمرگه                   

٢٢٢شماره   
بيشرمانه دروغ ميگفتند که کمونيسم      
کارگرى اموال کومله را فروخته              

باالخره عبداهللا مهتدى و               !  است
ایلخانى و بخشى از باقيمانده کومله          
جدا شدند و سازمان زحمتکشان را          

بازهم این رهبرى         .  تشکيل دادند    
ناسيوناليست مماشات کرد چون                
ميخواست هم جالل طالبانى و                     
اردوگاه را داشته باشد و هم کومله            

باز هم منصور حکمت در یک         .  را
سخنرانى گفت و نوشت که این                    
جریان ماهيتش چيست و در آینده              

گفت و نوشت اینها            .  چى ميشود   
سازمان سياسى نيستند بلکه باند                 

کمى طول نکشيد که           .  سياهى اند   
زحمتکشانى ها اداى پ ک ک را              
درآوردند و شروع کردند به باج                
گيرى از مردم و کارهاى ناشایست         

 پرچم   ،و غير سياسى در کردستان         
 ،کردستان را بلند کردن                                   

 الت بازى بجاى                    ،فاالنژیگرى
 و ضدیت علنى با کمونيسم        ،سياست

کومله .  و بلند کردن پرچم فدراليسم       
اولين فرزند سر راست                                     

و این را   .  ناسيوناليستى را بدنيا آورد   
منصور حکمت به دقت گفته و                    

 . هشدار داده بود
 

زحمتکشان با    .  کمى دیگر گذشت      
پول طالبانى و آمریکا براى خودش        
دم و دستگاهى ساخت و سعى کرد            
از لومپن ها و جوانان ناآگاه نيرو               

ولى چون قرار بود یخ شکن       .  بگيرد
صف اول ارتش آمریکا در حمله به         
ایران باشد و چون این حمله                           
صورت نگرفت دچار بحران شدید         

دعوا برسر مقام و پول ميانشان       .  شد
باال گرفت و دوستان و اقوام دیرینه          

چاقو کشى و تير     .  به جان هم افتادند    
اندازى به هم را باب کردند و                        

. آبروى تاریخ کومله را بردند                     
ایلخانى و بخشى از زحمتکشان جدا        

نوه دوم ناسيوناليستى کومله        .  شدند
در این ماجرا اگر            .  به دنيا آمد       

اتحادیه ميهنى و نيروهاى امنيتى              
سریع دخالت نکرده بودند همدیگر          

 . را کشته بودند
 

ميان .  باز هم کمى دیگر گذشت               
جناح مهتدى درگيرى دوم صورت         

در جلسه رسمى مخالفين را       .  گرفت
بدستور مهتدى کتک زدند که عکس       

باز .  و تفصيالت آن را همه دیده اند        
اتحادیه ميهنى و پدر بزرگ به فریاد       

. رسيد و گرنه فجایع بار آورده بودند    
شاخه دیگرى اما کوچک تر از باند         

 . زحمتکشان جدا شد
 

بار دیگر     .  کمى دیگر گذشت         
کومله سيد ابراهيم عليزاده                       
خونریزى ناسيوناليستى کرد و             
اینبار فراکسيونى شکل گرفت که        
ميگفت حزب کمونيست را منحل        

. کنيد و همه کومله کردستان باشيم      
اینها دوستان عبداهللا مهتدى بودند        
که به دالیل شخصى آنوقت با                  

بعد .  عبداهللا مهتدى جدا نشده بودند    
از دوره اى مماشات و مذاکره                
باالخره کومله همه این فراکسيون      

. را دسته جمعى اخراج کردند                
نتيجه دیگرى از ناسيوناليسم                  
کومله بدنيا آمد که هنوز معلوم               

 . نيست سياستش چيست

 

و باالخره اینبار دعوا ميان شاخه         
ایلخانى ساز شده و کارهاى                      
ماجراجویانه این شاخه که نان و           
آب و پول شان را به خطر انداخته  

ایلخانى فهميد که اگر نجنبد         .  بود
ممکن است عده اى کشته شوند و         
زود نيروى پليس اتحادیه ميهنى           

 تقصيرها را گردن       ،را خبر کرد    
مخالفين گذاشت و همه شان را               

قرار .  موقتا خلع سالح کردند             
است نبيره جدید ناسيوناليستى                

 . متولد شود
 

در این ميان تنها استثنا تعدادى               
کادر و عضو که واقعا فکر                       
ميکردند کومله امروز همان                   
کومله سابق است و باید چپ                    

 شروع کردند به انتقاد و                ،باشد
بحث که اول با سرکوفت و تهدید          

. و بعد بسرعت اخراجشان کردند       
. ترسيدند که مبادا قدرتى بگيرند          

ترسيدند بعد از این همه تبليغات            
شاخدار عليه کمونيسم کارگرى            
کردن حاال عده اى پيدا شدند همان    

حرفها را            
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

زود پرونده اى   .  بخشا تکرار ميکنند  
تشکيالتى برایشان درست کردند و        

مثل اینکه کومله    .  اخراجشان کردند 
قسم خورده بود فقط ناسيوناليست            

 !!متولد کند

 

خود سيد ابراهيم و جناحش البته به         
این تندى ناسيوناليست نيستند ولى           
ميانه شان با ناسيوناليستها خيلى               
بهتر از رابطه شان با کمونيستها              

تحمل ناسيوناليستها را زیاد        .  است
دارند اما تحمل کمونيستها                             
مخصوصا کمونيست کارگرى را          

حاضرند در هر مجلسى از       .  ندارند
حاضرند .  کورد کوردتر باشند           

 حاضرند در مقابل        ،دیپلمات باشند  
کشتار مردم کارگر و زحمتکش در       
کردستان در مقابل طالبانى و                      

 ولى حاضر     ،بارزانى سکوت کنند    
نيستند در مقابل کمونيستها و                       
طرفداران کمونيست کارگرى آنهم        
در کومله یا در کردستان عراق                 

. یک سر سوزن گذشت داشته باشند      
این ناسيوناليسم ذاتى کومله هميشه         
فرزند ناسيوناليست بدنيا آورده و            

. در آینده نيز همين خواهد بود                    
کنفرانس "موضع شان را در مورد        

 موضع شان را در     ،ببينيد"  ملى کرد 
مورد مرگ شيح عزالدین با موضع       

 ،دیگر ناسيوناليستها مقایسه کنيد            
موضع شان را در مورد مسائل                 
کردستان عراق با دیگر                                  

تفاوت ...  ناسيوناليستها مقایسه کنيد     
ها ميليمترى هم نيست فقط اسم و              

 . رسم شان فرق ميکند

 

 حق با منصور حکمت بود

 سال و مستقل از           ٢٠امروز بعد      
کمونيسم کارگرى وضعيت کومله و     
حزب کمونيست و انشعابات                       
ناسيوناليستى اش و سرنوشت باند          
زحمتکشان حرفهاى منصور                     
حکمت را مو به مو ثابت کرده                   

یادتان هست منصور حکمت      .  است
در مورد تک تک این افراد چه                  
گفت؟ یادتان هست به عمر ایلخانى         
و کميته رهبرى کومله چه گفت؟              
یادتان هست گفت کومله ترمينالى           

 

 خلع سالح در حاشيه 
 ...باند موسوم به سازمان زحمتکشان 

 )شاخه عمر ايلخانی زاده(

است که از یکطرف خونریزى                    
ناسيوناليستى ميدهد و از یکطرف             
کسانى که به اعتبار تاریخ کمونيستى       
و قدیم کومله به سمت این جریان مى         
آیند اگر بخواهند کمونيست باشند به          
کمونيسم کارگرى متمایل ميشوند؟            
یادتان هست چقدر به کومله هشدار            
داد که این دیپلماسى و اردوگاه دارى        
هزینه بردار است و خودتان را                     
خالص کنيد؟ یادتان هست چقدر از           
عمر ایلخانى تا عبه مهتدى و ابراهيم        
عليزاده همانوقتها به اردوگاه و رادیو      
مينازیدند و تبليغ ميکردند که                          

" اش بتال      "کمونيست کارگریها             
کردند؟ وضع شان را ببينيد که براى         
مقدارى کمک مالى اتحادیه ميهنى و         
نشست و برخاست با ناسيوناليستها            

 –با هر تفاوتى          -چگونه همه شان     
استقالل سياسى شان را از دست                  
دادند و حتى در برابر کشتار مردم              

و این   !  در کردستان سکوت ميکنند       
کومله را مقایسه کنيد با آن کومله که          
بخاطر نفوذ کمونيستى اش دولت                

. عراق اردوگاههایش را بمباران کرد    
به "واقعا فرق سياست نامه نوشتن             

 –عبه مهتدى    "  دوستان حال و آینده     
 -یعنى طالبانى در مقطع جنگ خليج        

با تبریک عليزاده به رئيس جمهوری       
جالل طالبانی و اعالم غير مستقيم              
خوشنودیش از به زیر استثمار بردن        
طبقه محروم و زحمتکش جامعه                 
عراق تحت زعامت آمریکا و ناتو              
چه فرقى دارد؟ آیا حق با منصور                
حکمت نبود؟ آیا منشا این همه نفرت         
پراکنى حتى ميان کسانى که خود را          
مثال چپ ميدانند همين حقایق نيست؟        
راستى شماها سر سوزنى به حقيقت          
ميتوانيد پایبند باشيد؟ مخالفت سياسى       
که خيلى مشروع است اما حقيقت چه        
ميشود؟ کسى در کومله تحليلى دارد          
که چرا این جریان فقط ناسيوناليسم            
توليد ميکند؟ چرا اشتباها هم شده                 

 یکبار سياست چپ نميگيرد؟ 

 

زنده باد منصور حکمت و تيزبينى             
سياسى و طبقاتى اش که چراغ                      
راهنمای طبقه کارگر براى رهائى            

 . *کمونيستى خواهد بود

 

٢٢٢شماره   

 

 کارگران شرکت مديريت تجهيزات پزشکی تهران
 ! يکماه دستمزد معوق

 

 تا امروز ششم مهر ماه دستمزدهای مربوط به            ،بنا به خبر دریافتى    
 نفر از کارگران شرکت مدیریت تجهيزات                    120شهریور ماه       

شرایط کاری کارگران بسيار مخدوش      .  پزشکی پرداخت نشده است   
در اینجا حتی خبری از قراردادهای موقت و سفيد                .  و مبهم است   

کار و زندگی در این       .  امضا و یکطرفه و کارفرما پسند هم نيست           
مرکز بيشتر به کار و زندگی بردگان در اردوگاهها و اعصار ماقبل       

 ! تاریخ شبيه است تا قرن حاضر

 

در اینجا حتی خبری از قراردادهای             :  یکی از کارگران ميگفت       
مسخره و موقت کار هم نيست، قراردادی نيستيم، روز مزد هم                       

 5 عصر است اما چه        5 صبح تا     8ساعت ظاهری کار از       .  نيستيم
هيچيک از ما     !  عصری که هر روز تا پاسی از شب ادامه نيابد                  

نميدانيم در پایان ماه دستمزدمان چقدر است؟ استراحت، مرخصی،           
کوچکترین .  غذا خوردن و حتی دستشویی رفتن در اینجا معنا ندارد          

خواسته های ما کارگران با خشم و غضب و با تهدید و توهين و                       
مدیر "  صانعی"خط  و نشان کشيدن و با چهره عبوس و زشت                       

اول صبح که پایت را به این              .  شرکت و عواملش روبرو ميشود        
جهنم ميگذاری باید بدانی خروج از اینجا که کی و چگونه خواهد                   

تعدادی از کارگران زن در اینجا      !  بود دیگر به اختيار خودت نيست     
آنهم با دستمزدهای کمتر از مردها برای نگهداری و حتی برای                      
دیدن بچه های شير خوارشان از اول صبح تا آخر شب با مانع و                      

کافيست یک  .  محدودیت و زجر و محروميت عاطفی روبرو هستند         
ذره پایت را از خط قرمزهای شرکت فراتر بگذاری کارت تمام                     

با کوچکترین و     .  هميشه باید بسختی مراقب رفتارت باشی          .  است
فورا از کار اخراج خواهی     !  و خطا و شاید غفلت      کمترین اعتراض 

زندگی و کار در اینجا یعنی هراس و وحشت و استرس مزمن،             .  شد
بسياری از کارگران انبار عالوه بر تحمل              .  وحشت از همه چيز      

مشکالت و فشارهای شدید روانی ناشی از محيط کار بعلت حمل و              
جابجایی محموله های سنگين به انواع آرتروز و دیسک کمر و                      

کارگران مصدوم و بيمار در این جهنم              .  زانو درد مبتال شده اند        
فشار و نکبت برای یک لقمه نان و فقط  برای زنده ماندن آگاهانه                    

بناچار به انجام کارهای سنگين      .  درد و بيماریشان را پنهان مينمایند      
و سخت تن می سپارند تا مبادا کاشف بعمل آید و بيماری و دردشان              

 . کشف شود و در فردا حکم اخراجشان از کار اجرا شود

 

در دفتر و انبار شرکت مدیریت تجهيزات پزشکی واقع در خيابان                
 نفر کارگر در شرایط بردگی       120ميرزای شيرازی تهران بيش از       

این شرکت وارد کننده و          .  اعصار ماقبل تاریخ مشغول به کارند           
صانعی مدیر  .  توزیع کننده انواع لوازم و تجهيزات پزشکی ميباشد          

شرکت در تبانی با برخی از سران حکومت اسالمی از طریق                         
واردات برخی اجناس و لوازم نایاب پزشکی و فروش آن در بازار              
سياه و همچنين از قبل استثمار وحشيانه کارگران ماهيانه ميلياردها            

 . تومان پولهای باد آورده به جيب می زنند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٧ - ١٣٩٠ مهر ۵



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعدام شدیدترین حکمی است که در             
. ی پيش بينی شده است          ئقوانين جزا  

اعدام در طول تاریخ و با توجه به                 
روند رو به رشد جوامع و آگاهی هر           
چه بيشتر مردم نسبت به حکم اعدام و        

 اکنون به جائی             ،مبارزه عليه آن        
رسيده که تعداد معدودى از                                
کشورهای دنيا حکم اعدام را به                      

 . مرحله اجرا ميگذارند

 

اما در ایران اعدام روز به روز                      
شدیدتر اجرا ميشود و حکومت                      
اسالمى آدمکشى را به جزئی از                    
واقعيت زندگی در جامعه ایران تبدیل       

این سياست البته ناشى از      .  کرده است 
تا .  ماهيت آدمکش رژیم اسالمى است     

جائی که چوبه های دار را در داخل             
کوچه و محله و ميدانهاى شهرها برپا        
ميکند و با عناوین مختلف چون                      

، تجاوز به عنف،         "محارب با خدا     "
 قربانيان را    ،شرارت، قاچاق و غيره     

 . به چوبه های دار حلقه آویز ميکند

 

رژیم اسالمی برخالف ادعایش براى       
اعدام نميکند بلکه از    "  اجراى عدالت "

اعدام برای سرپا ماندن و سرکوب               
این .  انسانهای معترض استفاده ميکند     

رژیم در اعدام زندانيان سياسی و                 
رژیم .  مخالفينش کارنامه سياهى دارد    

اسالمی برای ترساندن مردم سياست         
اعدام در مال عام را پيش ميبرد و                   
برای این عمل شنيع و ضد انسانی                
خود اقدام به اجرای برنامه های                     
نمایشی تلویزیونى و سرهم کردن                

زیر شکنجه  .  سناریوهاى پليسى ميکند  
افراد را وادار به اعتراف ميکند و با           

 . همان اعترافات قربانى را ميکشد

 

حکومت اسالمى توسط آخوندهاى              
مفتخور به تجزیه و تحليل ضرورت          
این اعدامها بر مبنای قانون ضد                     
بشری مجازات اسالمی مبادرت                  
ميکند تا توجيه قتل و کشتارهاى                    

قانون .  بعدى را فراهم و نهادینه کند          
مجازات اسالمی قانونی ساخته و                 
پرداخته ذهن معلول و پوسيده رژیم            

 

 تالشی مذبوحانه رژيم 
 !برای نهادينه کردن اعدام

 

 نادر رضا نژاد 

قانونی که از ابتدا تا انتها                     .  است
صحبت از چشم در مقابل چشم، خون          
در مقابل خون و قصاص و                                 

رژیم اسالمى تالش    .  وحشيگرى است 
ميکند به این جنایات مستمر وجهه                 
قانونی بدهد و عمل قتل را در مقام                 

 . توجيه کند" مجرى عدالت"

 

در این ميان به عنوان مثال ميتوان                 
اعدام زندانيان سياسی را برشمرد که          

به جامعه  "  حفظ امنيت ملی   "با توجيه    
فروخته ميشود و هم چنين اعدام                      
کودکان که در رژیم اسالمى عادى               

 . شده است

 

برابر گزارش ساالنه سازمان عفو بين      
 525 تعداد    2010الملل تنها در سال        

  252نفر توسط رژیم اعدام شده اند که        
مورد در روزنامه ها و سایتهای                     

 نفر   300رسمی رژیم اعالم شده و             
دیگر تنها مربوط به زندان وکيل آباد           
مشهد بوده که هيچگاه توسط رژیم                 

تا پایان ماه مه            .  اعالم نشده است       
2011)  21 تا       1389 دی ماه           11 

  نفر    300بيش از    )  1390اردیبهشت  
البته تعداد  .  توسط رژیم اعدام شده اند      

واقعی این اعدامها قطعٌا بيش از این             
موارد است زیرا ارقام اشاره شده تنها        
برابر آماری است که توسط رژیم                  

قتلهاى مخفى و      .  اعالم گردیده است     
کسانى که در زندانها و دخمه ها                      
توسط اوباش اسالمى به قتل ميرسند            

 . جزو این آمارها محسوب نميشوند

 

رژیم اسالمی در پرونده خود قتل                   
تعداد وسيعی از فعالين سياسی و                     

این رژیم  .  مخالفين را ثبت کرده است      
برای .  سمبل جنایت عليه بشریت است     

پایان دادن به اعدام باید این رژیم را              
باید از تکرار جنایت و      .  سرنگون کرد 

. کشتار و انتفام و قصاص عبور کرد          
قرون وسطایی را    "  عدالتخواهی"این  

باید در فردای      .  باید به تاریخ سپرد        
ایران جامعه ای را سازمان داد که در         
آن زمينه های جرم و جنایت ریشه کن         

 . *شود

٢٢٢شماره   
 

 کارگران شرکت آرين فرايند اشتهارد کرج
 ! يکماه دستمزد معوق

 

 روز از پایان ماه         5 هم اکنون با گذشت           ،بنا به خبر دریافتى      
 نفر از کارگران        30خبری از پرداخت دستمزدهای بيش از                

با توجه به    .  شرکت توليد کننده لوازم خودرو آرین فرایند نيست           
افزایش روزافزون موج گرانی و تورم و در عين حال بازگشایی           

 بعلت عدم پرداخت دستمزدها کارگران و خانواده                        ،مدارس
هایشان برای تامين مایحتاج ابتدایی زندگيشان بشدت تحت فشار           

در چند روز اخير کارگران            .  و منگنه مالی قرار گرفته اند             
معترض در تماسهای مکرر با عوامل کارفرما خواهان دریافت            

اما در جواب عوامل کارفرما نه تنها                   .  دستمزدهایشان شدند   
اقدامی در جهت پرداخت دستمزدها انجام نداده اند بلکه با                            

کارفرما در جواب      .  گستاخی و پررویی طلبکار هم شده اند                
خيالتان راحت باشد، حاال حاالها خبری از         :  کارگران گفته است  

پرداخت دستمزدهایتان نيست، برای من قبضهای چند ميليونی               
ما فعال حتی توان پرداخت       .  آب و برق و گاز و تلفن آمده است            

کارفرما .  این قبض ها را نداریم چه رسد به دستمزدهای شما                  
اعالم داشته است با توجه به عمق بحران و ورشکستگی مالی ما            

پس .  به ناچار در آینده نزدیک مجبور به تعدیل نيرو خواهيم بود           
از همين حاال کارگران برای روز موعود بيکاری و اخراج                       

 . آماده باشند
 

حکومت غارتگران اسالمی با سياست حذف سوبسيدها مجموعه         
با صدور  .  هزینه های زندگی را چندین برابر افزایش دادهاست          

قبض های چند ميليونی آب و برق و گاز و تلفن پولهای هنگفت                 
و ميلياردی به جيب آخوندها و سران حکومت اسالمی سرازیر              

این پولهای باد آورده توسط حکومت اسالمی برای ادامه          .  ميشود
کاری جنایت و شکنجه و دزدی و فساد مالی بکار گرفته ميشود               
و هزینه این همه گند و کثافت سرمایه داران و حکومتشان به                     
بهای نابودی و فقر و گرسنگی بيشتر و انهدام خانواده های                         

 . کارگری هموار ميشود
 

 نفر   30شرکت آرین فرایند واقع در اشتهارد کرج با بيش از                     
کارگر قراردادی با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و                              

 صبح تا     8 هزار تومانی و ساعت کاری از               300دستمزدهای  
 توليد کننده    ،و اضافه کاری اجباری بنا بر نياز کارفرما             !  شب

انواع لوازم جانبی خودرو از جمله بخاری و برف پاک کن                         
 . ميباشد

 

 کارگاه و کارخانه    4000الزم به یاد آوریست هم اکنون بيش از           
صنعتی در منطقه اقتصادی صنعتی اشتهارد کرج بعلت سياست           
حذف سوبسيدها از جانب حکومت اسالمی، فساد مالی سرمایه               
داران، محاصره اقتصادی و عدم توان رقابت محصوالت این                 
مراکز با محصوالت مشابه که بطور ارزان تر از کشورهاى                   

 به حالت نيمه تعطيل و                 ،دیگر از جمله چين وارد ميشود                
ورشکسته در آمده و در حال حاضر زندگی و معيشت هزاران                
کارگر شاغل و خانواده هایشان در این مراکز بعلت عدم                               
پرداخت دستمزدها و خطر اخراج و بيکاری در مخاطره جدی               

 . قرار گرفته است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٧ - ١٣٩٠ مهر ۵



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

دنيا دورانی تاریخساز و                             
. پرتالطمی را از سر می گذراند          

دورانی که بحران اقتصادی تمامی     
دول سرمایه داری جهان را به                
گونه و ابعاد مختلف در برگرفته           

در ژرفای این بحران ما             .  است

شاهد تالش سبعانه حکومتهاى               
سرمایه داری برای برون رفت از       

سياست های        .  بحران هستيم       
استثمارگرایانه نظام سرمایه داری     
از اروپا و آمریکا تا خاورميانه و          

 ،شمال آفریقا و کشورهای فقر زده      
همه تالش حاکمان زور و سرمایه       
است که هدفى جز گذاشتن بار                 
بحران اقتصادی روى دوش طبقه        
کارگر ندارند و این سياست را                

 ،بوسيله گسترش فقر و فالکت                
 قطع خدمات      ، بيکاری  ،بيخانمانی

اجتماعی و کاهش و انجماد                       
 . دستمزدها پيش ميبرند

 

از طرف دیگر کارگران و توده             
های زحمتکش و ستمدیده در نقاط        
مختلف دنيا با اعتراضات گسترده       

دوره .  خود به مقابله برخاسته اند        
بيدار شدن و به خود آمدن و                       
عروج اعتراضات ميليونى و                  
گسترده را شاهد هستيم و                             
جنبشهایی عظيم برای عقب راندن      
و به زیر کشيدن حکومتهاى                     

. سرمایه دارى بميدان آمده اند                
کانادا با دولت دست راستی استفان      
هارپر هم همان کارى را ميکند که       
اسالف او در دیگر جاهاى دنيا               

 

حضور فعالين حزب اتحاد کمونيسم 
کارگری در تجمع اعتراضی تورنتو بر 
 عليه قطع خدمات اجتماعی در کانادا

هجوم به وضعيت    .  مشغول آنند 
 ، بيکار سازى      ،معيشتی مردم   

بيخانمانی و قطع پی در پی                
خدمات اجتماعی عرصه را             
برکارگران و مردم زحمتکش        

 .کانادا تنگ کرده است

 26در این راستا در تاریخ                 
سپتامبر تعدادی از سازمانها و        
فعالين سياسی اجتماعی                       
فراخوان اعتراضی برعليه              
سياستهای دست راستى و                   
مزورانه دولت هارپر و                       
شهردار متبوعش راب فورد            

این تجمع         .  ترتيب دادند        
اعتراضی در سيتی هال                      
تورنتو با حضور چند هزار              

فعالين .  نفر صورت گرفت          
سياسی و اجتماعی مختلفی در        
این تجمع سخنرانی کرده و                
خواستار جلوگيری از قطع               
خدمات اجتماعی در تورنتو             

"مردم شعار ميدادند   .  شدند ما : 
"،"برای فروش نيستيم        فورد  
 ما ميگيم      ،ميگه صرفه جوئى     

شهر مال      "و"  مقابله ميکنيم     
 ".  شهر مال ماست،کيه

 

فعالين حزب اتحاد کمونيسم              
کارگری با برافراشتن بنر                  

مرگ بر سرمایه داری و                 "
با تصویر   "  زنده با سوسياليسم    

کارل مارکس در این اعتراض       
این شعار با         .  شرکت کردند    

استقبال و توجه قابل مالحظه           

٢٢٢شماره   

خانمى از ایده   .  حاضرین روبرو شد  
نوشتن این شعارها و آوردنش در              

. این تجمع ابراز خوشحالی کرد                
تعدادی دیگر از تجمع کنندگان                    
خواستار حمل بنر شدند و تمامی                
مدت تجمع آن را دست بدست بر                

سپس یکی از     .  افراشته نگه داشتند    
سخنرانان از تجمع کنندگان خواست      
که همه در یک زمان به شهردار                
تورنتو پيام به صورت تکست                     
بفرستند و اعتراض خود به قطع                

 .خدمات اجتماعی را اعالم کنند

در این تجمع اعتراضی فعالين                    
حزب اتحاد کمونيسم کارگری با               
استفاده از بلندگو مرتبا شعار مرگ          
بر سرمایه داری و زنده باد                            
سوسياليسم سر ميدادند و با شعارها         
و بنر حزب براین واقعيت تاکيد                  
ميکردند که اگر ميخواهيم فقر                     

 ، اگر ميخواهيم بيکاری نباشد     ،نباشد

 ،اگر ميخواهيم بی خانمانی نباشد        
اگر ميخواهيم آموزش و بهداشت         
و دیگر خدمات اجتماعی رایگان        
و در اختيار همه به طور یکسان           

 تنها و تنها یک راه             ،قرار گيرد  
نابودی نظام     :  حل وجود دارد        

سرمایه داری و برقراری نظام             
 .سوسياليستی

 

این تجمع با خواندن ترانه ای که           
در ارتباط با این اعتراض سروده        

   .شده بود به پایان رسيد

                                              

 زنده باد ،مرگ بر سرمايه داری
 !سوسياليسم

 -حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 تشکيالت کانادا



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 کارگران شرکت توسعه و تامين پرشيا
 ! ماه دستمزد معوق سه

 

 نفر از   30روز دوم مهر ماه بيش از        تا    ،بنا به خبر دریافتى   
 ماهه  3کارگران شرکت توسعه و تامين پرشيا دستمزدهای            

گذشته تير و مرداد و شهریور ماه خود را دریافت نکرده                    
اعتراضات مکرر و پيگيریهای تاکنونی کارگران برای         .  اند

نعمت "دریافت دستمزدهای معوق عمال بی نتيجه بوده و                  
مدیر شرکت و عواملش به طرق مختلف و توجيهاتى            "  زاده

از قبيل بی پولی و ورشکستگی شرکت و در عين حال با                     
تهدید کارگران به اخراج از پرداخت دستمزدها طفره                          

 . ميروند

 

 سال سابقه کار    20در این شرکت    :  یکی از کارگران ميگفت   
در این  .  دارم اما هنوز بطور قراردادی و موقت کار ميکنم            

سالها هر روز را که به شب رسانده ام با اضطراب و دلهره               
همراه بوده است، ترس از اینکه شاید همين امروز از کار                 

دستمزدهایمان هم که      .  این از امنيت شغلی       .  اخراجم کنند  
 تومان  300 هزار تومان که البته این       300معلوم است ماهی    

تازه با این    .  هم هيچگاه به درستی و بموقع پرداخت نميشود          
 هزار تومان که حاال چندین برابر زیر خط فقر هم                       300

هست اگر به دستت برسد باید به جنگ گرانی و تورم                             
یارانه ها را حذف کرده اند، قيمت اجناس هر روز                .  بروی

هر کاالی مورد نياز از شير و لبنيات و نان                    .  باال ميرود  
. گرفته تا همه چيز امروز یک قيمت دارد فردا قيمت دیگری         

 اعتياد و   ،فشار اقتصادی، فقر و نداری، گرسنگی و بيکارى        
تن فروشی و کليه فروشی و انواع مصيبت دیگر وضع ما                 

آنها .  اما وضع از ما بهتران فرق ميکند               .  کارگران است  
. حقوق شان سر به فلک ميزند و دزدیهاى ميلياردى ميکنند              

مگر این آقای    !   هزار ميليارد تومان دزدی شده         3ميگویند  
 هزار   3امير منصور آریا از آسمان آمده این جا؟ تازه                         

ميليارد تومان یک قلم است که از دستشان در رفته و رو                      
دزدیهای ميلياردی و ثروتهای افسانه ای که سران                   .  شده

 به قيمت   ، سال به جيب زده اند      32حکومت اسالمی در این      
 استثمار و      ،همين فقر و محروميت، بيکاری و گرسنگی               

 . سرکوب ما کارگران حاصل شده است

 

 جاده    8شرکت توسعه و تامين پرشيا واقع در کيلومتر                        
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای       30مخصوص کرج با     

 300 سال و دستمزدهای      25 تا   1یکساله و سابقه کاری از        
 عصر و انجام    5 صبح تا    8هزار تومانی و ساعت کاری از        

اضافه کار اجباری بنا بر نياز کارفرما سازنده انواع                             
تابلوهای برق و سيستمهای ابزار دقيق کنترل برق در                          

الزم به یاد آوریست در این مرکز        .  صنایع پتروشيمی ميباشد  
 نفر مشغول به کار بودند که به دليل ورشکستگی              300قبال  

و فساد مالی تاکنون اکثریت کارگران از کار اخراج و بيکار           
 . شده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١ سپتامبر ٢۵ - ١٣٩٠ مهر ٣

٢٢٢شماره   

 



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ٢٢٢شماره    

 

! زندانى سياسى آزاد بايد گردد،کارگر زندانى  

 

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم             .  بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است                 -١
پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در                   .  اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند        

 . سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است

 

 سازماندهى مبارزه   ،اين ارگانها ابزار متحد شدن    .  يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران و مردم است                    -٢
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام     .  انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است                   

 .  در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را سازمان داد،بايد همه جا. عليه جمهورى اسالمى اند

 

شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم            .  شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای است                  -٣
 .است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

 تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى         ،شوراها امر اتحاد صفوف کارگران    .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند          -۴
کارگران   .شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                           .   را تسهيل ميکند   

 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در             .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است             -۵
بايد کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن             .   پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است           ،آن

 .  خارج کرد

   

 .  کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها فراميخواند،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى -۶

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

یورو با احترام و عشق بيشتری             
 .حرف می زنند

 

این چهره کثيف جامعه سرمایه              
عده ای  .  داری را همه می شناسند     

آنرا ضروری می دانند؛ عده ای            
اجتناب ناپذیر؛ عده ای نيز                         

در ماهيت امر           .  مستاصل اند     
استثمار وحشيانه در هر محيط               

ارزش .  کاری یکسان است               
مصرف کاالی توليد شده هيچ                 
تاثيری در ميزان نرخ استثمار               

چه تانک توليد شود چه              .  ندارد
عروسک، چه کامپيوتر توليد شود      
چه بيسکویت، چه عطر توليد شود      
چه یخچال، ميزان نرخ استثمار             

اما چرا برخی      .  تفاوتی نمی کند     
شرایط استثمار در جراید منعکس        
می شود و برخی ناگفته به دوسيه          

 ها سپرده می شود؟ 

 

کنتراست زندگی توليد کنندگان              
مستقيم یک کاالی معين با                          
مصرف کنند گان آن کاال آنچنان            
تو ذوق می زند که در اذهان حک         

ژورناليسم دنبال مشتری   .  می شود 
بدو نيز این موضوع را بعنوان               
یک ماجرای جنجال برانگيز                   

 ! منعکس می کند

 

انتشار گزارش مربوط به دختران       
جوانی که بخاطر دوختن لباس               
های مد روز از حال می روند،               
بيمار و معلول می شوند و یا جان          
می بازند، همان تاثير داستان                   

را "  دختر کبریت فروش  "معروف  
مرد جوانی که ریه هایش           .  دارد

آب می آورد و در سی سالگی از            
کار افتاده است به این علت که                 
برای مردان و زنانی که دستشان          
به دهن شان می رسد، شلوار جين        
کهنه توليد می کرده، شلواری که          
براحتی باالی صد دالر به فروش        
می رسد، کثافت نظام سرمایه                 
داری را با کنتراست بيشتری                  

. جلوی چشمانمان می گذارد                    
بيست ساله ای که        -جوانان هيجده 

در چين آیفون و آی پد توليد می               

 

 برده داری مزدی مدرن
 ...مرگ تدريجی ميليون ها انسان 

کنند و بخاطر فشار کار                        
 ساعت، بدون    16-  15روزانه  

استراحت و محيط سربازخانه        
ای زیست دست به خودکشی            
می زنند، بر هر آیفون و آی               

 .پدی لکه خون می پاشد

 

. این داستان سرمایه داری است    
نه اولين بار است و نه آخرین           

تا زمانی که      .  بار خواهد بود     
سرمایه داری بر جهان                         
حکمفرما است، ميليون ميليون      
انسان هر روزه به مرگ                     
تدریجی محکوم می شوند؛ به          
زندگی سخت و حقارت بار؛ به       
گرسنگی و تبعيض؛ به                         

تا .  خودکشی و مرگ زودرس      
سرمایه داری بر جهان                         
حکمفرما است ميليون ها                    
کودک جلوی چشمانمان پرپر         
می شوند و ما سری تکان می           
دهيم و بيشتر از سابق می                   
کوشيم بچه های خودمان را از        

 . این خطر برهانيم

 

آیا بجز این انتخاب دیگری                
باید به صفوف       !  نداریم؟ چرا   

مبارزین عليه سرمایه داری             
 .پيوست

 

هر انسانی که قلبش از درد و            
تبعيض، از بی حقوقی و تحقير       
انسان ها، از فقر و گرسنگی،          
از استثمار و اجبار به بردگی           
بدرد می آید، راهی بجز تالش         
برای سرنگونی سرمایه داری       
و لغو کار مزدی، لغو مالکيت         
خصوصی بر وسایل توليد                 

تنها پاسخ این بردگی           .  ندارد
مدرن، تنها راه پایان دادن به             
این شرایط برده وار و ضد                 
انسانی پایان دادن به حيات و            
تسلط سرمایه داری بر                          

. سرنوشت و زندگی ما است            
کمونيسم کارگری تنها پاسخ             

 . *است
 

  2011 سپتامبر 28 

٢٢٢شماره   

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  
!زنده باد شوراهاى کارگرى  

 

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

طبيعى و ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر 
!توده کارگران است  

 

سخنرانى آذر ماجدى در 
باره اوضاع سياسى منطقه 

 و ايران را ببينيد
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=VW7l8lYKrC0&feature=player_embedded#! 



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

روزنامه ایندیپندنت را ورق                    
به صفحاتی رسيده بودم که     .  ميزدم

اتفاقی در    .  مورد توجه ام نبود          
پایين صفحه چشمم به یک تيتر               

صدها کارگر در کارخانه    : "خورد
لباس دوزی اچ اند ام در کامبوج            

گزارش را      ."  از حال رفتند           
خواندم، در دو روز نزدیک به               

 کارگر در کارخانه های                  300
طبق .  لباس دوزی از حال رفته اند     

گفته نمایندگان اتحادیه کارگری،          
کارگران از سرگيجه، سردرد و           

. تنگی نفس شکایت می کرده اند           
محوطه کارخانه بسيار گرم است         
و بوی مشمئز کننده ای که از نهر          
آب مجاور فضای کارخانه را پر           
کرده بعالوه دود کارخانه، شرایط       

. را غير قابل تحمل کرده است                
بيماری کارگران به شرایط بسيار        
بد و غير بهداشتی کارخانه نسبت         

سازمان بين المللی   .  داده شده است  
کار علت بيهوش شدن کارگران را     

محصوالت .  سوءتغذیه ناميده است  
پوشاکی اکثر شرکت های بزرگ         
و مزن های مدهای در کشورهای        

. محل کار ارزان توليد می شود             
بطور مثال پوشاک عرضه شده             
توسط شرکت های زیر در                        

اچ اند ام،    :  کامبوج توليد می شود     
 . مارکز اند اسپنسر، زارا و تسکو

  
(H&M, Marks and 
Spenser, Zara and Tesco) 
     

ماه پيش گزارش دیگری خواندم           
در مورد مرگ کارگران پوشاک          
در کشورهایی که عمده پوشاک             
بوتيک ها و کمپانی های بين                    
المللی در آنجا توليد می شود، از            

تکنيک .  جمله ترکيه و بنگالدش        
که برای کهنه        "  سند بلستينگ   "

جلوه دادن شلوار جين استفاده می         

 

 برده داری مزدی مدرن
 !مرگ تدريجی ميليون ها انسان

 

 آذر ماجدی

شود، یک روش بسيار                          
خطرناک و مضر برای                       

این روش در        .  سالمت است   
 در انگلستان              1950سال       

ممنوع شد و مقامات اروپایی           
 ممنوع     1966آنرا در سال             

اما استفاده از آن در             .  کردند
کشورهای منطقه کار ارزان            
همچنان ادامه دارد؛ کارگران         
در این کشورها با دست این               

کار با   .  کار را انجام می دهند       
این روش به بيماری غيرقابل          
عالج ریوی بنام سيليکوسيس         

اما عليرغم این        .  می انجامد   
مساله، جين های رنگ و رو            
رفته توسط کمپانی ها مد تبليغ         
می شود و بازار گرمی در                 
جهان دارد و به قيمت های باال        

 . بفروش می رسد

 

طبق گزارش فدراسيون                      
کارگران نساج، پوشاک و                  
چرم، فقط در ترکيه، که این              
روش در دهه اخير مورد                    
استفاده قرار گرفته است،                   

 کارگر بيماری   600تاکنون در   
سيليکوسيس تشخيص داده شده      

.  نفر آنها جان سپرده اند      46که  
و پيش بينی می شود که در پنج        
سال آینده تعداد مبتالیان به این        

یک . بيماری به پنج هزار برسد 
کارگر مقيم استانبول که به این        
بيماری مبتال شده بنام یلماز،            

 ساله که کامال از             31مردی    
کار افتاده است، به فدراسيون          
گفته است که بين سالهای                     

 برای تعدادی     2005 و     2002
از مارک های بزرگ مد ایتاليا       
جين ها را سندبلست می کرده          

 متر  2او در یک کارگاه      .  است
 متر بدون هيچگونه                2در      

هواکش و بدون لوازم ایمنی و         

٢٢٢شماره   
 12 روز در هفته و                  6مراقبتی    

. ساعت در روز کار می کرده است        
در این روش سيليکم مورد استفاده           
قرار می گيرد که ذرات آن وارد                
ریه می شود و موجب تورم ریه و             
آب آوردن آن می گردد که به بيمار           
تنگی نفس شدید می دهد و ميزان               
 .اکسيژن در خون را کاهش می دهد

 

حدود سه ماه پيش گزارش دلخراشی      
راجع به کارگران شرکت کنتراتی           

در چين خواندم،           (Apple) اپل
کارخانه ای که برای اپل آیفون و               

وضعيت .  آی پد توليد می کند                  
اسفناک کار دهها تن از کارگران              
جوان این کارخانه را به خودکشی            

زمانی که تعداد            .  کشانده است     
خودکشی ها باال رفت، سر و صدای       
آن در رسانه ها پخش شد و توجه را         
تا حدودی به وضعيت این کارگران         

 سال است    22که متوسط سنی شان       
تنها کاری که صاحب        .  جلب نمود  

شرکت، اهل تایوان و پولدارترین            
مرد چين، انجام داد، زیر پنجره                 
های کارخانه و محل زیست                          
کارگران تور گذاشت که در                          
صورتی که کارگری خود را از                 
بالکن به پایين پرتاب کرد، کشته               

 .فقط همين. نشود

 

این ها فقط چند نمونه کوچک،                     
بقولی قطره ای از اقيانوس استثمار         
وحشيانه کارگران در کشورهای              

این یک    .  محل کار ارزان است           
واقعيت عيان است که در بخش                   
وسيعی از دنيا ميليون ها انسان به             
وحشيانه ترین شکلی استثمار می             

ميليون ها کودک حتی در             .  شوند
سنين پنج شش سالگی به کار برده             

کار .  وار مزدی کشيده شده اند                
مزدی برای این انسان ها حکم                    

. مجازات اعدام تدریجی دارد                     
بسياری از این کودکان حتی به سن          

این .  باالی بيست سال هم نمی رسند       
واقعيت عيانی است که بخش های            
کوچکی از آن توسط نهادهای                      

بين المللی، از قبيل              "  کارگری"
فدراسيون های اتحادیه های                         
کارگری یا سازمان بين المللی کار           

در بسياری موارد     .  برمال می شود    
این سازمان های بين المللی اتحادیه         
ای از زاویه بهبود شرایط این                      

ميليونها انسان نيست که این                     
گزارش ها را تهيه می کنند، از              
زاویه ناسيوناليسم و حفظ کار                 

است که این         "  خودی"کارگر     
 .فجایع را برمال می کنند

 

تمام کارگران و مردم زحمتکش،        
بورژوازی و مردم عادی دیگری       
که کمی از دنيا مطلع باشند می               
دانند که ميليون ها انسان هر                    
روزه به پرتگاه مرگ فرستاده می     
شوند، یا در معدن کشته می                      
شوند، یا آوار روی سرشان می             
ریزد، یا محيط مسموم کار از                 
کارشان می اندازد، یا در سنين              
پایين سرطان و بيماری های                   
ریوی و روماتيسم شدید می                     
گيرند، یا از سوء تغذیه جان می            

تعداد مرگ و مير کارگران     .  بازند
در پهنای دنيا از تعداد آدم هایی              
که در اثر جنگ جان می بازند               

تعداد این     .  بسيار بيشتر است         
قربانيان بردگی مزدی مدرن طی       
یک سال از انسان هایی که حتی           
در سونامی وحشتناک چند سال            
پيش جان باختند، حادثه ای که دنيا 
را تکان داد و قلب های همه                      
انسان دوستان را بدرد آورد،                  

اما گزارش    .  بسيار بيشتر است      
مرگ و مير کارگران بر اثر                   
حوادث محيط کار یا بيماری هایی      
که بخاطر شرایط محيط کار به آن       
مبتال شده اند، در دوسيه های نهاد        
های بين المللی در کابينه خاک              

کارگران جان باخته به    .  می خورد 
تعدادی عدد و رقم تبدیل می شوند        
و در بهترین حالت اتحادیه های            
کارگری بر سر کم کردن تعداد              

 درصد  10کشته شدگان به ميزان       
در .   درصد صحبت می کنند    40یا  

مورد دالر و    

٨صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

١۵صفحه   


