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 علی جوادی                                                                          
 

 سال نو مبارک
 مردم آزاديخواه

از جانب رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری رسيدن             
 . سال نو را به همه شما تبريک ميگويم

 

فقر و      ،سالی که گذشت سال تشديد بی سابقه گرانی                    
بيکاری و سال تشديد بی حقوقی و مصائب                        ،فالکت

بعالوه در سال گذشته ما شاهد        .  بيشمار زندگی مردم بود    
تشديد تخاصمات دو قطب تروريستی جهان معاصر                     

که اساسا سالحی کشنده عليه              ،تحريم اقتصادی  .  بوديم
اکنون به يک      ،توده های مردم کارگر و زحمتکش است         

خطر يک جنگ    .  واقعيت زشت زندگی تبديل شده است         
خانمانسور بر باالی سر جامعه قرار گرفته است و هر                 

 .روز شاهد عربده کشی های جنگی طرفين هستيم
 

 ،اما اين تنها يک روی سکه و گوشه ای از واقعيات است   
عليرغم دستگيريها و     ،عليرغم خفقان و اختناق بی سابقه       

زندانها ما همچنان شاهد اعتراضات کارگران و توده                   
های مردمی هستيم که در کمين رژيم اسالمی نشسته اند             

 .و برای سرنگونی اش تالش ميکنند
 

 مردم آزاديخواه

اما .  به اين مصائب و معضالت ميتوان و بايد پايان داد               
پايان اين دوران سياه اسالمی و سرمايه با گره زدن                        
سرنوشت خود به جنگ تروريستها و بمب افکنهای                       

پايان دادن به استبداد و استثمار و    . آمريکايی ممکن نيست
پايان دادن به   .  بی حقوقی با تحريم اقتصادی ممکن نيست       

جنگ و تحريم اقتصادی با قرار گرفتن در دفاع از                          
هيچ .  اردوی اسالمی ممکن نيست       

 :تاريخ تکرار ميشود
 

 زنان در تونس فرياد می زنند
 "!ما انقالب نکرديم که به عقب برگرديم"

 

 ۴صفحه آذر ماجدی                                                                             

 

 در باره طرح
 "سوسياليستی –شورای پايه گذاری حکومت کارگری "

 

 ٣صفحه                                      گفتگو با نسرين رمضانعلى

 

 تعيين حداقل دستمزد، يورش ديگر رژيم
 

 !بايد اعتصاب کرد، بايد رژيم را به عقب راند
 

 ٨صفحه پدرام نوانديش                                                  

:  در صفحات ديگر  

کارگران سرو مشرق  ،کارگران شرکت مهندسين مشاور يکم
کارگران شرکت آرم  ،تعطيلی کارخانه نئوپان گيالن ،زمين

 کارگران شرکت توسعه و معادن ،فرم

 

 جنگ ميان دو قطب تروريستی در سوريه
 

 آلترناتيو دست ساز ارتجاع منطقه و بين المللی" شورای ملی سوريه"
 

 ۶صفحه آذر ماجدی                                                                              

٢صفحه   

 

 ناسيوناليسم کرد و مسئله زن
 بخش کوچکی از رازهای سياه

 قسمت اول 
 ٧صفحه دريا جواديان                                                   

 اطالعيه اول بنياد منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

دفاعی از رژيم اسالمی با هيچ بهانه ای را نبايد           
هيچ دفاع از جنگ و تحريم را با هيچ            .  پذيرفت

تنها يک اردوی          .  بهانه ای نبايد پذيرفت              
آزاديخواهی و برابری طلبی وجود دارد و آن               

کمونيسم .  اردوی کمونيسم کارگری است                 
کارگری تنها جنبشی است که متضمن آينده ای            

. خوشبختی و سعادت همگان است                         ،بهتر
در گرو قدرت     ،دستيابی به اهداف ديرينه جامعه    

گيری اين جريان و پيروزی اين جنبش بر                       
ارتجاع و تبعيض و نابرابری و استبداد و                        

 .  استثمار است
 

اميدوارم که سال نو سال تعيين تکليف نهايی                 
انقالبی با رژيم اسالمی و برپايی جامعه ای                   
آزاد و برابر و مرفه بر ويرانه های رژيم                         

 . اسالمی باشد
   

 علی جوادی 

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری

 ٢٠١٢مارس  ١٩

 

پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت 
 فرا رسيدن سال نو

 ...سال نو مبارک 

٢۴٧شماره   
 

 کارگران شرکت مهندسين مشاور يکم
 !دستمزدهای اسفند ماه پرداخت نشد

 

. نفر از کارگران شرکت مهندسين مشاور يکم پرداخت نشد            2000دستمزدهای اسفند ماه بيش از       
عدم پرداخت دستمزدهای کارگران در حاليست که به دستور شنتيا مدير شرکت فقط مبالغی تحت                  

واريز مبالغ ناچيزی تحت عنوان عيدی به            .  عنوان عيدی به حساب کارگران واريز شده است             
حساب کارگران عمال ترفند شنتيا و شرکای دزدش برای ماستمالی و سر کيسه نمودن حقوق                             

عوامل کارفرما با واريز مبالغ ناچيزی به حساب کارگران            .  واقعی و دستمزدهای کارگران است     
در شرايط گرانی و     .  از پرداخت و محاسبه دستمزدهای ناچيز کارگران و سنوات طفره رفته اند               

تورم و فقر روز افزون اين دزدی و جنايت آشکار حکومت اسالمی و سرمايه داران عليه                                    
 . کارگران است

 

از جمله خواستهای اصلی کارگران افزايش فوری و عادالنه دستمزدها مطابق با تورم و گرانی و                 
هزار تومانی از طرف حکومت       389تعيين دستمزدهای   .  پرداخت بموقع و به روز دستمزدهاست     

اسالمی و نپرداختن دستمزدها از جانب سرمايه داران نشان از اشتهای سيری ناپذير همه اين                           
 . جانوران برای ارتکاب به دزدی و جنايت هرچه  بيشتر بر عليه خانواده های کارگريست

 

 330نفر کارگر قراردادی با دستمزدهای         2000شرکت عمرانی مهندسين مشاور يکم با بيش از           
 ،هزار تومانی و تعدادی کارگران ساعت مزد که دريافتيشان کمتر از کارگران قراردادی است                     

هم اکنون تعدادی از کارگران در       .  مجری و سازنده انواع پروژه های عمرانی و سد سازی است             
پروژه احداث سد بيجار شهر در استان گيالن و تعدادی نيز در طرحهای عمرانی در لنگرود و                        

. مشغول به کارند   ...  الهيجان و بخشی از کارگران در پروژه های احداث سد در افغانستان و                       
شب و اما اضافه کاری اجباری تا شب و کار در                5صبح تا     8ساعت کاری کارگران ظاهرا از       

همه ايام تعطيل برقرار است در ازای دستمزدهای ناچيز و حداقلی که آن هم با تاخير و انواع                             
دفتر مرکزی شرکت در چهار راه طالقانی و خيابان زرتشت تهران                 .  کارشکنی پرداخت ميشود   

 .واقع است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩١فروردين  ١ – ٢٠١٢مارس  ٢٠

 کارگران سرو مشرق زمين
 !دستمزدهای اسفند و عيدی و پاداش سال معوق

دستمزدهای اسفند ماه و عيدی و پاداش          ،امروز بيست و نهم اسفند ماه عليرغم پايان سال و نياز مالی شديد کارگران حتی برای گذران روزانه زندگی                      
سيار مدير شرکت با گستاخی به کارگران گفته است فرار که نکرده ام آنطرف                 .  نفر از کارگران سرو مشرق زمين پرداخت نشده است            10پايان سال   

 !سال با شماها حساب ميکنم
 

ما که از خانواده هايمان دوريم، چند نفری در اينجا در اتاقکی که فقط محل خوابيدن شبانه ماست بدون هيچ امکاناتی زندگی                        :  يکی از کارگران ميگفت   
خودمان هم در اينجا در       .  ميکنيم، خانواده های ما در افغانستان زندگی ميکنند آنها چشم براه چندرغاز پولی هستند تا برايشان بفرستيم تا زنده بمانند                            

ما اگر محتاج نبوديم از افغانستان برای کار به ايران نمی آمديم، جرم ما زندگی                          .  ايران توسط اين حکومت اسالمی و امثال سيار گرفتار شده ايم                 
دستمزد و حق و حقوقمان را هر روز به يک            ،اسير شده ايم  )  شرکت مشرق زمين  (حاال هم که بطور شبانه روزی به دست اين سيار           .  شرافتمندانه است 
قبال بيشتر خورد و خوراک ما نان و شکر و سيب زمينی و تخم مرغ بود حاال فقط خوراک مان نان و           . چند روزيست پولمان تمام شده. بهانه ای نميدهد

دستمزدمان را نمی دهند خودمان در اينجا و خانواده هايمان در نهايت               .  شکر شده بخاطر بی پولی سيب زمينی و تخم مرغ هم از سفره ما حذف شده                    
 . انتظار و فقر و گرسنگی و محروميت و جنگ در افغانستان گرفتارند

 

فقط به کارگران گفته اند ماهی          ،نفر کارگر که در شرايط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند                  10شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين فعال با           
با ساعت کاری شبانه روزی در ايام تعطيل و غير            ،هزار تومان به شما می پردازيم که البته از پرداخت همين دستمزد هم بيشرمانه طفره ميروند                  300

اين کارگران زحمتکش از شهروندان      .  تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز ميباشد                 5تعطيل طرف قرارداد شهرداری منطقه       
بسر تی  افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غير قانونی در ايران و محروميتهاى ناشی از اقامت غير قانونی در شرايط معيشتی و کاری بسيار سخ                            

 .ميبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهايی است که در مجاورت دستشويی پارکها در اختيار آنها گذاشته اند
 

  ١٣٩١فروردين  ١ – ٢٠١٢مارس  ٢٠حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

آيا اين طرح           :يک دنيای بهتر      
تالشی از جانب حزب اتحاد                     
کمونيسم کارگری برای متحد                 

 کردن نيروهای چپ است؟
 

اجازه بدهيد        :نسرين رمضانعلی   
قبل از پرداختن به سوال شما                    

طی ساليان گذشته   .  توضيحی بدهم 
ما شاهد طرحها و پالتفرمهای                
متعددی بوده ايم که تالش شان                

اين .  ايجاد يک جبهه بوده است            
طرحها يا پالتفرمها بر مبنای                  
انجام اقدام مشخصی شکل نگرفته       
اند، بلکه بيشتر از اين زاويه                     

رح شده که جريانات يا احزاب        طم
مختلف را حول يک پالتفرم جمع         
کند، مثل اتحاد چپ، اتحاد                          

کليه .  سوسياليستها و قس عليهذا         
. اين طرحها ناموفق بوده است               

خيلی روشن است که هيچ حزبی           
حاضر نيست از سياستها و برنامه       

 .خود دست بردارد
 

پس از اين توضيح ميتوان سر                 
آيا اين طرح       :  اصل سوال رفت     

تالشی است برای متحد کردن                 
نيروهای چپ؟ پاسخ من هم نه                

نه به اين معنا که      .  است و هم آری   
هيچ حزبی قرار نيست خودش را         
منحل کند و در يک سازمان                      

آری باين   .  ديگری مستحيل شود     
معنا که اين طرح پالتفرمی برای         
فعاليت حول يک هدف مشترک             

 .فراهم می آورد
 
اکنون .  چه اهدافی را دنبال ميکند      

تمام نيروهای اپوزيسيون از                    
راست و چپ به اين مساله رسيده          
اند که جمهوری اسالمی دچار                
يک بحران الينحل است و به بن            

ما همواره بر     .  بست رسيده است    
اين مساله پای فشرده ايم و اعالم            
کرده ايم که رژيم اسالمی رفتنی           

اکنون بنظر می رسد که             .  است
بخش اعظم اپوزيسيون به اين                 

ما در سالهای    .  ارزيابی رسيده اند   

 

 در باره طرح
 "سوسياليستی –شورای پايه گذاری حکومت کارگری "

 

 گفتگو با نسرين رمضانعلى

گذشته شاهد بوده ايم که راست        
چگونه در اشکال مختلف تالش     
داشته خود را بعنوان يک                   

از علم    .  آلترناتيو مطرح کند      
کردن چهرهای ناشناس تا                  
درگير کردن بخشی از سران           
حکومت که امروز، در پی                
تصفيه های درونی رژيم                    
اسالمی به خارج کشور آمده            

اين افراد را مکررا بعنوان      .  اند
شخصيتهای مبارز سياسی و           
رهبران مردم مطرح می کنند         
و هزاران رسانه و تريبون در         

می .  اختيارشان قرار ميدهند       
کوشند جنايتکاران رژيم                     
اسالمی، کسانی که در اعدامها       
و کشتار مردم دست داشته اند          
را بعنوان رهبر آلترناتيو به              

اين چهره ها     .  مردم قالب کنند    
به يمن مبارزات کمونيستها و          
چپ انقالبی برای مردم افشاء         

 .شده اند
 

اما مساله اينجاست که تنها                  
افشای اين چهره ها و آلترناتيو        

. دست ساز راست کافی نيست        
ما کمونيست ها بايد آلترناتيو            
چپ و انقالبی را در مقابل                  

جامعه ايران  .  جامعه قرار دهيم  
راست و    .  بشدت قطبی است      

چپ در مقابل هم قرار گرفته            
ما بايد اين پوالريزاسيون        .  اند

را تشديد کنيم و آلترناتيو چپ و    
کمونيستی را در مقابل جامعه          

اين طرح تالشی       .  قرار دهيم   
است در اين راستا که قصد                
دارد تمام احزاب، سازمانها و         
شخصيتهای که خود را                        
کمونيست و متعلق به اردوی           
چپ انقالبی می دانند را حول          

  .اين طرح گرد آورد
 

آيا اين طرح      :يک دنيای بهتر   
از طرف حزب برای                             
اپوزيسيون در خارج کشور             
است؟ جايگاه اين طرح در                 

٢۴٧شماره   

سمت دهی به مبارزات طبقه                      
کارگر و مردم سرنگونی طلب در         

  داخل کشور چيست؟
 

در پاسخ به اين      :نسرين رمضانعلی 
سوال بايد بگويم که ما کمونيست             
های کارگری همواره تاکيد داشته          
ايم که داخل و خارج کامال بهم                   

باينگونه نيست که      .  متصل هستند  
 -ملی  .  خارج پشت جبهه داخل باشد    

اسالمی ها تالش زيادی برای گرد         
و خاک کردن انجام داده اند تا خود          
را دارای ريشه داخل کشوری                   
مطرح کنند و کمونيست ها را بی            

اما اينها يک تبليغات        .  ربط به آن    
 .بی پايه بيش نيست

 
مبارزه عليه رژيم اسالمی در داخل      

. و خارج کشور به پيش می رود              
اين مبارزات بر هم تاثيرات                        

اپوزيسيون .  بسياری می گذارند         
رژيم اسالمی در خارج کشور نيز          

چپ و راست در   . بسيار قطبی است
. مقابل هم صف آرايی کرده اند                

پروسه آلترناتيو سازی جريان                  
راست و ارتجاعی در خارج کشور       
به پيش می رود و اين جريان می             
کوشد از کليه امکانات رسانه ای             
در خارج کشور به اين منظور                  

چپ نيز بايد بکوشد تا       .  استفاده کند 

يک آلترناتيو چپ و انقالبی شکل          
دهد و امکان انتخاب را برای                    

به هر درجه       .  مردم فراهم آورد      
چپ در خارج کشور قوی باشد               
تاثير مستقيم بر قطب چپ در                    

به هر درجه        .  ايران می گذارد       
فضای اينجا قطبی شده باشد و چپ       
هيچگونه آوانسی به راست ندهد،          
به همان نسبت چپ در درون                    
جامعه و در دل يک مبارزه                        
طبقاتی قاطعتر و محکمتر در                  
مقابل راست خواهد ايستاد و يک           
سرسوزن از خواستهای خودش             

  .پايين نخواهد آمد
 

اين طرح تالش کرده تصويری از        
فردای قدرت گيری چپ ارائه                 

تاکيد آن بقدرت شورايی،           .  بدهد
امر تشکيل شوراها را در ميان                
مردم و طبقه کارگر تسهيل می                

لذا بنظر من اين طرح و                  .  کند
مطرح شدن آن برای کل جامعه              
فعاليت در ميان طبقه کارگر و                 
مردم را برای تشکل يابی و                        
  .سازماندهی بسيار آسانتر می کند

 



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

اين شعار زنان در تظاهرات                    
 ٢٠سه شنبه   .  ديروز در تونس بود   

مارس، تظاهراتی وسيع بمناسبت       
سالروز استقالل تونس در پايتخت       

هزاران نفر در           .  برگزار شد     
خيابان اصلی تونس، بلوار حبيب         
برقيبه عليه نيروهای اسالمی و             
در دفاع از يک دولت سکوالر،             
آزادی زن و برابری زن و مرد              

اين .  دست به تظاهرات زدند               
تظاهرات چهار روز پس از                     
تظاهرات اسالميست ها در روز          
جمعه در مقابل مجلس موسسان             

اسالميست ها         .  برگزار شد        
خواستار برقراری قوانين شريعه        

 .در تونس هستند

عروج اسالميست ها بقدرت در            
تونس موجد هراس و نگرانی                  

. بخش وسيعی از مردم شده است          
عالوه بر حزب اسالميست                       

که در انتخابات مجلس        "  اّنهادا   "
موسسان اکثريت آراء را بدست            
آورده است، جريان اسالمی سلفی       
نيز به يک گروه فشار مهم عليه              
سکوالريسم، حقوق زن و                          

از .  مدرنيسم بدل شده است                  
انتخابات اخير تنش و درگيری               
ميان اسالميست ها و طرفداران            

 :تاريخ تکرار ميشود
 

 زنان در تونس فرياد می زنند
 

 "!ما انقالب نکرديم که به عقب برگرديم"
 

 آذر ماجدی

حقوق زن و سکوالريسم باال            
گرفته است و دو جريان در                
دفاع از خواست هايشان مرتبا        

در .  دست به تظاهرات می زنند    
هفته های اخير ميان گروه های      
دانشجويی سکوالر و                            
اسالميست ها در چند دانشگاه         
زد و خورد شده و به چند                      

 .مسجد حمله شده است
 

زنان بيشماری در تظاهرات            
"ديروز شرکت داشتند      تونس . 

آزاد است، نه به خليفه، نه به             
ما "؛      "مغزهای عقب مانده           

انقالب نکرديم که به پيش از             
مردم دولت   "؛   "تاريخ برگرديم  

جدايی "؛  "سکوالر می خواهند   
اجازه "          ؛"دين از حکومت         

نميدهيم که تاريک انديشان                
؛ برخی از   »انقالبمان را بدزدند  

. شعارهای اين تظاهرات بود          
: زنان فرياد می زدند                             

زنی که از              (ناهادويست       "
) فعالين حزب اّنهادا است                   

". زن از تو قويتر است     !  گمشو
شعارهای ديگری که در طول         
خيزش توده ای سال اخير                   
طرح می شد، در اين تظاهرات      

٢۴٧شماره   

"خودنمايی می کرد      کار، آزادی،   : 
بنام کارگر و دهقان ما          "؛   "حرمت

يکی از  ".  مبارزه را ادامه می دهيم      
شعارهای جالب توجه اين تظاهرات      

ما حاضر نيستيم تجربه     : "چنين بود 
 ".ايران را از سر بگذرانيم

 
بدنبال خيزش توده ای در خاورميانه      
و آفريقای شمالی، اسالميست ها که         
پيش از اين نيز در حکومت سهم                
داشتند، قدرت بسيار بيشتری يافته           

در مصر اکثريت آراء نصيب          .  اند
اسالميست ها، اخوان المسلمين و             
سلفی ها شد؛ در تونس نيز                              
اسالميست ها اکثريت آراء را بدست      

در دولتی که با پشتيبانی             .  آوردند
کامل غرب و ناتو در ليبی بقدرت             
رسيد نيز نقش اسالميست ها افزايش      

اگرچه رهبر حزب اّنهادا . يافته است
در تبعيد بسر می برد و برخی از               
فعالين اخوان المسلمين در زندان              
بودند، اسالميست ها تنها جريان                
مجاز سياسی در اين دو کشور                     

و اکنون که        .  محسوب می شدند       
مردم بپا خاسته اند و خواهان تغيير          
اوضاع هستند، دولتهای غربی                  
بهمراه بورژوازی اين کشورها،              

را در مقابل  " اسالم معتدل"آلترناتيو 

 .مردم قرار داده اند

باصطالح اسالم معتدل قرار است      
الگوی ترکيه را در منطقه پياده             

تروريسم دولتی بسرکردگی      .  کند
آمريکا در تالش شکل دادن به               
يک جريان اسالمی است که در            
عرصه اقتصاد و سياست از خط          
استراتژيک غرب حمايت می               

. کند، مانند دولت اسالمی ترکيه           
دولتهای غربی بخوبی آگاهند که          
يک دولت اسالمی با مخالفت                  
بخش وسيعی از مردم روبرو                 
خواهد شد؛ بعالوه در سياست                
داخلی نيز برای اين دولتها مشکل       
خواهد بود که حمايت شان از يک        
جريان اسالمی را بخورد مردم             

مگر نه آنکه ده سال به               .  بدهند
بهانه مبارزه با تروريسم اسالمی،      
دو کشور عراق و افغانستان را با         
خاک يکسان کردند؛ مگر نه آنکه        
آزاديهای مدنی را بشدت در                    
کشورهای غربی محدود نمودند؛        
مگر نه آنکه تحت نام جنگ عليه          
تروريسم هزاران انسان جان                 
باختند و ميلياردها دالر به آتش              
کشيده شد؟ لذا بايد اين جريان                  

۵صفحه اسالمی را           



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

از اين رو است که نام        .  بزک کرد 
و الگوی ترکيه       "  اسالم معتدل   "

  .مطرح شده است
 

در .  تاريخ دوباره تکرار می شود       
دولتهای غربی در            ١٣۵٧سال    

هراس از قدرتگيری چپ و                      
کمونيسم در ايران، اسالميست ها        
را بر سر مردم ايران خراب                     

کنفرانس گوادولوپ جايی     .  کردند
بود که نقشه های سياه و پليد عليه           

خمينی را  .  انقالب مردم کشيده شد    
يکشبه به رهبر بدل کردند و                     

جنبش انقالبی مردم برای آزادی،        
انقالب "برابری و عدالت را به              

و اکنون بيش از سی            ."  اسالمی
سال است که اين حيوانات کثيف            
بجان مردم افتاده اند؛ سی و چند             
سال است که يک کشمکش دائمی         
ميان مردم و رژيم اسالمی در                 
جريان است که به کشته شدن                   
هزاران نفر و زندانی شدن                        

يک .  بسياری ديگر انجاميده است     
جنگ دائمی ميان اين رژيم و                   
جنبش آزادی زن از همان بدو                 
بقدرت رسيدن اين رژيم شکل                 

 ٨(اسفند        ١٧در    .  گرفته است   
هزاران زن در           ١٣۵٧)  مارس

خيابانهای تهران و چند شهر                    
بزرگ ديگر عليه حجاب اسالمی        
و برای حقوق برابر دست به                    

اين اولين         .  تظاهرات زدند        
اعتراض توده ای عليه رژيم                    

"اسالمی بود   ما انقالب نکرديم      . 

 

 زنان در تونس فرياد می زنند
 

 ... "!ما انقالب نکرديم که به عقب برگرديم"

يکی از      "  که به عقب برگرديم                 
شعارهای اصلی اين تظاهرات تاريخی     

 .بود
 

اکنون ما شاهد تکرار اين تاريخ در                
در .  ديگر کشورهای منطقه هستيم            

هراس از قدرتگيری چپ و کمونيسم و       
از راديکاليزه شدن خيزش مردم عليه          
نظام حاکم، دولتهای غربی پشت                     
درهای بسته مشغول آلترناتيو سازی            

از عروج اسالميست     .  برای مردم اند    
ها حمايت می کنند؛ در مصر و تونس          
که امکان دخالتگری مستقيم داشتند،             

راس دولتها، بن علی و مبارک را                   
بردند تا دولت دست نخورده باقی                    

در ليبی مداخله نظامی کردند و         .  بماند
معجونی از رژيم سابقی ها،                                
اسالميست ها و روسای کپک زده                  
عشاير را بعنوان شورای موقت ليبی           

برای سوريه نيز     .  بر سر کار آوردند      
مشغول پياده کردن سناريوی مشابه ای      

 .هستند
 

اردوی آزاديخواهی و برابری طلبی            
بين المللی نبايد اجازه دهد که چنين                 
سناريوی سياهی برای مردم بپاخاسته        

يک سناريوی شوم و    .  منطقه پياده شود  
سياه که همين قدرت تروريستی عليه            

بايد اين نقشه      .  مردم ايران پياده کرد       
بايد در     .  های پليد را افشاء کرد                 

همبستگی با مردم آزاديخواه و برابری       
طلب و جنبش حقوق زن در مقابل                   
توطئه های شوم دولتهای غربی                       

  . *ايستاد

٢۴٧شماره   

 

 تعطيلی کارخانه نئوپان گيالن 
 )صومعه سرا(

 !اخراج و بيکاری کارگران در پايان سال
 

نفر از    150در اطالعيه قبلی در تاريخ هفتم اسفند ماه اعالم نموديم            
کارگران کارخانه نئوپان گيالن به دليل کارشکنی عوامل کارفرما              
دستمزدهای سه ماهه آذر، دی و بهمن را دريافت ننموده اند و                          
محمدی در جواب کارگران معترضی که خواستار دريافت                               
دستمزدهايشان بوده اند با نشان دادن قبض برق پرداخت نشده                         
کارخانه خطاب به کارگران گفته است من حتی پولی برای پرداخت           

 !قبض کارخانه ندارم چه رسد به دستمزدهای شما

 

در چند روز گذشته به دليل عدم پرداخت بهای قبض برق از طرف              
اداره برق، برق کارخانه قطع شده و عمال کارخانه به حالت تعطيل             

محمدی مدير و مالک کارخانه که خودش در                      .  در آمده است      
روزهای پايانی سال برای نپرداختن دستمزدهای معوق و عيدی و              
پاداش پايان سال کارگران اين سوژه را طراحی و اجرا نموده                         

نگفتم حتی پولی برای          :  خطاب به کارگران اعالم داشته است               
پرداخت بهای قبض کارخانه ندارم، حاال که اداره برق، برق                           
کارخانه را هم قطع نموده اند ديگر وضعيت بدتر شده من اگر پولی             

. داشتم بهای قبض برق را می پرداختم تا کارخانه به اين روز نيافتد            
شما کارگران هم بعلت تعطيلی کارخانه بهتر است به فکر کاری                   

محمدی با سرهم نمودن دروغهای شاخدار             .  برای خودتان باشيد    
ندارم و نيست و ورشکست شدم در اين روزهای پايانی سال با                        
کالشی کارخانه را به تعطيلی کشانده و عالوه بر عدم پرداخت                       

ماهه آذر، دی و بهمن و اسفند در اين روزهای                        4دستمزدهای   
پايانی سال حتی ريالی هم از بابت عيدی و پاداش پايان سال و                          
سنوات به کارگران نپرداخته و با شگرد رزيالنه عدم پرداخت                       
قبض برق و تعطيلی کارخانه همه کارگران را نيز از کار اخراج                  

 .نموده است

 

امروز مثال آخرين روز سال و بيست و           :  يکی از کارگران ميگفت    
با جيب خالی و با سرگردانی و بيکاری فردا به           .  نهم اسفند ماه است   

نفر کارگر کارخانه        150استقبال عيد و سال جديد می رويم، ما                 
ماه دستمزد و عيدی و          4نئوپان هم از کار اخراج شده ايم و هم                 

نپرداختن پول برق و        .  پاداش و سنوات پايان سال را طلبکاريم              
تعطيلی کارخانه ترفند محمدی برای تعطيلی کارخانه و نپرداختن               
 .دستمزدها و پاداش و عيدی پايان سال و اخراج ما کارگران است

 

 150کارخانه چوب نئوپان گيالن واقع در صومعه سرا با بيش از                
ماه تا يکسال و دستمزدهای        3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای       

ساعته کاری      12هزار تومانی در دو شيفت              300پرداخت نشده     
هم اکنون کارخانه    .  توليد کننده انواع چوب و تخته نئوپان ميباشد             

ماه دستمزد و عيدی و پاداش پايان سال              4تعطيل و کارگرانی که       
 .را هم دريافت نکرده اند از کار اخراج و بيکار شده اند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩١فروردين  ١ – ٢٠١٢مارس  ٢٠



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

مذاکرات پشت پرده، کنفرانس               
های متعدد با اسامی پرطمطراق،        
مالقات های ديپلماتيک، اجالس           
های سازمان ملل همگی در                      
جريان اند تا برای دخالت نظامی          

جامعه "در سوريه اجازه حقوقی          
و توجيه عامه پسند         "  بين المللی  

افکار عمومی جهانی را کسب                
در سوريه عمال يک جنگ         .  کنند

نيروهای .  داخلی در جريان است      
ارتش "نظامی حکومت و آنچه              

نام گرفته است در        "  آزاد سوريه  
حال جنگ اند و زندگی را بر                   
مردم سوريه تاريک و سياه کرده          

تعداد کشته شدگان يکسال             .  اند
هزار   ٧اخير در سوريه را حدود        

مردم برای    .  نفر اعالم می کنند         
آزادی، برابری و رفاه بپا خاستند         
و به خيابان ها آمدند، دولت اسد              

اما .  وحشيانه به مردم حمله ور شد     
 .داستان به همين جا ختم نگرديد

 
معروف "  بهار عرب   "آنچه به        

شده است، جنبشی است که مردم           
شمال آفريقا و خاورميانه عليه                
رژيم های مستبد و جنايتکار حاکم       

نطفه های اين جنبش    .  براه انداختند 
در تونس بارز      ٢٠١٠در دسامبر    

پس از آن کشور پس از                   .  شد
کشور به يک آتشفشان گسترده               
توده ای بدل شد؛ مردمی که از                
اختناق، گرسنگی، فقر و فالکت،         
زندان و شکنجه، بی عدالتی و                 
فساد حکومتی، تبعيض و                           
نابرابری جانشان به لب رسيده               
بود، به ميدان آمدند تا خواست و             

خواست .  اراده خود را متحقق کنند    
آزادی از هر گوشه ای بگوش می        

پس از قهرمانی های                 .  رسيد
 ۴تحسين انگيز، طی يکسال اخير       

اما .  ديکتاتور جنايتکار ساقط شدند    
آيا مردم اين کشورها، يعنی                      
تونس، مصر، ليبی و يمن به                     

 خواست هايشان دست يافتند؟

 

 جنگ ميان دو قطب تروريستی در سوريه
 

 آلترناتيو دست ساز ارتجاع منطقه و بين المللی" شورای ملی سوريه"
 

 آذر ماجدی

يک نه بزرگ پاسخ اين سوال          
خيزش عظيم توده ای           .  است

دولتهای .  دنيا را شوکه کرد           
غربی بهمراه حاکمين داخلی           
ابتدا دچار شوک الکتريکی               
شدند، اما سريعا نيروهای                  
خويش را جمع کردند تا مانع            
پيشروی اين جنبش ها تا نقطه          

آرشيتکت ها و    .  پيروزی شوند 
طراحان توطئه دست بکار                

بايد اين خيزش عظيم که      .  شدند
ميرفت کل منطقه را زير و رو        

. کند، متوقف و منحرف می شد      
بهر قيمتی بايد پيشروی و                   
راديکاليزه شدن جنبش مردم            

. برای آزادی سد می شد                      
مالقات ها و مذاکرات،                         
سفرهای ديپلماتيک و رسانه            
های کاسه ليس سازمان يافتند          
تا مانع شکل گيری يک انقالب       

 .واقعی در منطقه شوند
 

برای هر کشوری فراخور                 
قدرت نفوذ و شرايط ويژه آن،         

. نقشه های متفاوتی ريخته شد         
در مصر و تونس راس                         
حکومت ها را ساقط کردند؛ اما      
کليت نظام دست نخورده باقی         

در مصر نظاميان بشکل       .  ماند
رسمی قدرت را بدست گرفتند        
و همان کشتار را ادامه دادند؛           
در تونس همان حکومت سابق        
قدرت را بدست گرفت و تنها            
پس از مبارزات طوالنی                    
مردم، برخی چهره های سابق        

در اين دو      .  را برکنار کردند     
کشور، در حاليکه مخالفين                
راديکال، چپ و کمونيست و            
کارگری شديدا سرکوب می             
شدند، اسالميست ها را با سالم       
و صلوات بجلوی صحنه                     

در تونس رهبر تبعيدی    .  آوردند
حزب اسالميست را بدنبال                
تبليغات گسترده به تونس                    

٢۴٧شماره   

انتخابات در هر دو            .  بازگرداندند
کشور اکثريت را نصيب اسالميست      
ها کرد؛ اسالميست هايی که با                     

بزک شده اند    "  اسالم معتدل "صفت  
 !و الگوی ترکيه را نويد می دهند

 
در ليبی که قدرت چنين                                     
مانيپوالسيونی را نداشتند، با کمک         
دولتهای ارتجاعی منطقه تحت نام            

يک "  شورای همکاری خليج             "
آلترناتيو ساختند؛ شورای موقت                
ليبی که مرکب از افراد باالی رژيم         

بطور (قذافی، مامورين سازمان سيا      
مثال شخصی بنام هيفتر که از                     
آمريکا به ليبی اعزام شد و يکی از           

و )  رهبران شورای موقت ليبی است    
اسالميست ها و روسای عشاير                  
ساخته شد؛ سالح در اختيار اين                  
شورای ساخته و پرداخته تروريسم         
دولتی گذاشته شد و خيلی سريع،                
خيزش مردم در ليبی تبديل به يک            

آنگاه به اين بهانه      .  جنگ داخلی شد   
ناتو مداخله نظامی خويش را آغاز           
کرد و اين آلترناتيو ارتجاعی کپک          

. زده را بر سر مردم خراب کرد                
قربانيان اين توطئه غرب، حکومت        
های قرون وسطايی منطقه، بويژه           
عربستان سعودی و قطر، با                          
همکاری ترکيه، مردم عادی و                   

. زحمتکش ليبی بودند و هستند                   
جنبش مردم برای آزادی و خالصی       
از ديکتاتوری خونين قذافی وسط             
راه سقط شد، ربوده شد و با تردستی        

 .خاصی عمال در نطفه خفه شد
 

. در يمن شرايط بسيار متفاوت بود           
جنبش مردم با کشورهای ديگر                  

پس از    .  تفاوت های فاحش داشت        
يکسال مبارزه، درگيری و کشتار،          
صالح کنار رفت و معاونش قدرت           

اين را بعنوان        .  را بدست گرفت       
به مردم قالب        "  پيروزی انقالب   "

در اين ميان غرب از حيله           .  کردند
غاتی خويش هم      يتبل  -های سياسی      

استفاده کرد؛ اعطای جايزه نوبل          
به يکی از زنان فعال، مانند                      
شيرين عبادی، يکی از ترفندهای        

 .تروريسم دولتی بود
 

مورد سوريه اما بنظر پيچيده تر           
ارتجاع منطقه و بين         .  می نمايد  

المللی که در آلترناتيو سازی تبحر      
خاصی يافته اند، در مورد سوريه       
پروسه آلترناتيو سازی را سريعا         

 ٢٠١١اوت    ٢٣در  .  آغاز کردند 
در شهر استانبول، ترکيه، جريانی     

شورای ملی        "تحت عنوان                
. اعالم موجوديت کرد        "  سوريه

سخنگوی اين جريان اعالم کرد           
 ١٢٠تا    ١١۵که شورا متشکل از      

نفر از کليه سازمان های                             
. اپوزيسيون سوريه خواهد بود             

هويت بخش وسيعی از اين افراد          
اين جريان    .  هنوز نامعلوم است      

خود را نماينده مردم سوريه می            
در ماههای اخير تالشهای      .  خواند

بسياری از جانب شورای                          
همکاری خليج، ليگ عرب و                 
دولتهای غربی بعمل آمده است تا        
سازمان ملل با دخالت نظامی                 

اما وتوی روسيه و       .  موافقت کند  
چين در شورای امنيت تاکنون               

ليکن اين مساله      .  مانع شده است     
مانع ارسال اسلحه از جانب                     
عربستان سعودی، قطر و عراق          

نشده "  ارتش آزاد سوريه        "به     
 .است

 
در آلترناتيو سازی در منطقه                  
شورای همکاری خليج نقش                    

بخود گرفته    "  مبتکر و طراح       "
دولتهای غربی در راس آن      .  است

آمريکا بيشتر نقش پشت پرده ايفاء      
بدنبال وتو روسيه و           .  می کنند   

٧صفحه چين، آمريکا      



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

و فرانسه ايده تشکيل ائتالفی تحت       
را مطرح    "  دوستان سوريه   "نام    
ليگ عرب با پشتيبانی             .  کردند

ويژه عربستان سعودی و قطر از         
 ٢۴در    .  اين ايده حمايت کردند         

فوريه قطر کنفرانسی با عنوان               
. برگزار کرد   "  دوستان سوريه   "

شورای ملی    "در اين کنفرانس            
بعنوان نماينده مردم بيانيه    "  سوريه

تالش    .ای به کنفرانس ارائه داد          
برای دخالت نظامی در سوريه              
کماکان با قاطعيت توسط دولتهای        
غربی و ليگ عرب و ترکيه به               

اما در سوريه فی       .  پيش می رود    
الحال يک جنگ داخلی در جريان       
است که قربانيان آن مردم عادی            
سوريه هستند که عليه سرکوب و          
اختناق، فقر و نابرابری به                         

  .اعتراض دست زدند
 

جا دارد به نقش رسانه ها در اين            
رسانه های   .  ميان نيز اشاره شود      

بين المللی که از سياست دولتهای         
متبوع خود پيروی می کنند، در             
ساختن افکار عمومی برای مهيا           
کردن فضای جنگی چه در ليبی و        
چه اکنون در سوريه نقش مهمی            

در اين ميان نقش       .  ايفاء می کنند    
تلويزيون الجزيره عربی و                       
انگليسی بسيار گويا و تعيين کننده        

حمايت کامل از دخالت    .  بوده است 
نظامی ناتو در ليبی و اکنون از               
دخالت نظامی در سوريه و از                 
آلترناتيوهای ساخته و پرداخته               
ارتجاعی بعنوان يک سياست امير      
قطر توسط اين تلويزيون تبليغ می       

بيخود نيست که در ماه                 .  شود
گذشته در مراسمی در انگلستان            
تلويزيون انگليسی زبان الجزيره         
جايزه بهترين رسانه در خبر                    
رسانی از منطقه را نصيب خود            

 .کرد
 

دو قطب تروريستی، تروريسم              
دولتی و اسالمی بشدت برای خفه         
کردن خيزش مردم منطقه برای            

 

 جنگ ميان دو قطب تروريستی 
 ...در سوريه 

آزادی و برابری و رفاه در                 
توطئه ها و           .  تکاپو هستند     

دسيسه های مختلفی در پشت            
. درهای بسته در جريان است         

طی يکسال اخير ميليون ها                
انسان در اين خطه به اعتراض       
بلند شده اند؛ هزاران نفر جان          
باخته اند؛ هزاران نفر اسير و          
شکنجه شده اند؛ دولتهای حاکم       
که حاکميت خود را لرزان و             
در حال فرو ريختن می بينند             
وحشيانه به مردم معترض                 

از آنسوی  .  حمله ور می شوند     
کل ارتجاع منطقه و بين المللی        
برای خاموش کردن آتشفشان          
آزاديخواهی در حال شکل دادن     
به آلترناتيوهای ارتجاعی                  

جنگ ميان مردم و             .  هستند
ارتجاع هنوز خاتمه نيافته                  

  .است
 

همانگونه که ارتجاع بين المللی     
دست در دست هم برای                        
سرکوب و خفه کردن صدای           
مردم دست از هيچ جنايت و              
توطئه ای فرو گذار نمی کند؛           
بشريت آزاديخواه و انسان                 
دوست نيز بايد در همبستگی از 
مبارزات مردم برای آزادی،           

بايد از  .  برابری و رفاه بپاخيزد   
مبارزات مردم قاطعانه                        
پشتيبانی کرد؛ بايد توطئه های        
ارتجاعی عليه مردم را افشاء و      

بايد کوشيد دست    .  محکوم نمود 
اين نيروهای ارتجاعی را از            

. مبارزات مردم کوتاه کرد                
مردم بايد بتوانند در تشکالت           
خود متشکل شوند و عليه نظام        
موجود مبارزات خود را به               

نبايد اجازه دهيم که      .  پيش برند 
سرنوشت ليبی را به مردم                  

حکومت اسد  .  سوريه حقنه کنند  
و آلترناتيو دست ساز تروريسم      
دولتی هر دو محکوم اند و بايد         

 .ساقط شوند

٢۴٧شماره   
در سوريه جنگ ميان دو قطب تروريستی از مردم قربانی می گيرد؛ دولت              
اسد با حمايت رژيم اسالمی ايران با نيروی ارتجاعی دست ساز تروريسم                 
دولتی که به سالح های عربستان سعودی، قطر و عراق مجهز شده است،                 

دولتهای غربی می کوشند اين جنگ را بنفع تروريسم                    .  در حال جنگند    
نقش ما دخالت فعال سياسی برای پشتيبانی از مبارزات          .  دولتی فيصله دهند  

 * .آزاديخواهانه مردم سوريه عليه هر دو قطب تروريستی است

 

 فرودستى زن
 

نفس ستمکشى و فرودستى زن اختراع سرمايه دارى                    
اما سرمايه دارى اين ميراث نفرت انگيز تاريخ                 .  نيست

پيشين را تکامل بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادى           
ريشه نابرابرى و بى      .  و اجتماعى معاصر بدل کرده است        

حقوقى امروز زن، نه در افکار کهنه و ميراث فکرى و                   
فرهنگى نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و                       
مذاهب عصر جاهليت، بلکه در جامعه سرمايه دارى                       

نظامى که به تقسيم      .  صنعتى و مدرن امروز نهفته است         
جنسى انسان ها در قلمرو توليد به عنوان يک عامل مهم               
. اقتصادى و سياسى در تضمين سودآورى سرمايه مينگرد       

ايجاد انعطاف پذيرى نيروى کار در اشتغال و اخراج،                       
ايجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونى در اردوى مردم             
کارگر، تضمين وجود بخش هاى محروم تر در خود طبقه             
کارگر که پائين نگاهداشتن سطح زندگى کل طبقه را                          
مقدور ميسازد و باالخره مخدوش کردن خودآگاهى انسانى        
و طبقاتى بشريت کارگر و دوام بخشيدن به آراء و افکار                
و تعصبات کهنه و پوسيده و فلج کننده، برکات ستمکشى              
زن براى سرمايه دارى مدرن معاصر و از ارکان انباشت              

 . سرمايه در دنياى امروز است
 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
حال آنکه مسئله  ،تفسير کرده اند

!بر سر تغيير آنست  
کارل مارکس                      

 

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

شورای عالی کار رژيم اسالمی            
اسفند ماه،    24در تاريخ پنج شنبه       

حداقل دستمزد سال آينده کارگران       
درصد افزايش نسبت به       18را با    

هزار و        389سال پيش، مبلغ              
. تومان تعيين و اعالم کرد             754

دولت سرمايه دارن اسالمی پس           
از چند ماه اعالم اين و آن پادو و             
دبيران تشکل های پليسى وابسته           
به دولت که عنوان های                                

را با خود يدک                  "  کارگری"
ميکشند، بالخره با تعيين اين                    
حداقل دستمزد بازی مسخره مثلث      
کارفرما، دولت و کارگر را بار             

 . ديگر به روى صحنه آورد
  

در سومين نشست شورای عالی            
شورای عالی کارفرمايان و       -کار  

 -رژيم اسالمی مناسب تر است              
پيشنهاد چهل و دو درصد افزايش         
حداقل دستمزد کارگران را برای         
سال آتی طرح کردند که با                          
مخالفت شديد کارفرمايان مواجه          

حتی اگر اين پيشنهاد از           .  ميشود
سوی اين مزدوران سرمايه مورد        
قبول قرار ميگرفت که بر اساس           

 453و          830آن مبلغی حدود            
تومان ميشود، با خط فقر موجود           

يعنى يک ميليون و              ،در جامعه   
پانصد و پنجاه هزار تومان تفاوت        

اما نهايتا با قلدری       .  آشکار داشت  
و تائيد نوکران بورژوازی و                    
دولت آنان، هجده درصد افزايش          
را که در قياس با تورم و گرانى              

تعيين و          ،هيچ محسوب ميشود        
در رسانه ها هم           .  اعالم ميکنند   

اعالم کردند که نماينده کارفرما             
تاکيد کرده که حتی حاضر نيست          
يک درصد بيشتر از آن چه که                
اعالم کرده اند به حداقل دستمزد           

 . کاراگران افزوده گردد
 

آنچه که به نام تعيين دستمزد از آن        
ياد ميشود حاوی چند نکته مهم                

 

 تعيين حداقل دستمزد ، يورش ديگر رژيم
 

 !بايد اعتصاب کرد ، بايد رژيم را به عقب راند
 

 پدرام نوانديش

اوال اين که خود افزايش       .  است
چهل و دو درصدی حداقل                  
دستمزد با واقعيات حداقل                   
زندگی کارگران و توده های            

 227کارکن جامعه ايران                   
دويست و بيست و هفت                      (

تفاوت داشته و همان         )  درصد
پيشنهاد نيز در صورت                        
تصويب، منفعت بورژوازی           
هار اسالمی را تامين مينمود            
که حتی از پذيرش آن نيز سر           

نکته بعدی     .  باز زده ميشود        
القاء اين شبهه در اذهان                       

نمايندگانی "کارگران است که        
تالش به عمل     "  از سوی آنان    

آورده اند تا حداقل دستمزدها            
را تا چهل و دو درصد افزايش        
دهند ولی موفق نشده اند و                   
همانطور که آنها نتيجه را قبول      
کرده اند بايستی ميليونها انسان       
کارگر و کارکن به نتيجه اعالم       
شده تن در داده و مبارزه برای        
افزايش دستمزد همين بوده که         
آنان انجام داده اند و حرف آخر       

 . را کارفرمايان ميزنند
 

اما در سازمان دهی يورش                
سبعانه به زندگی کارگران                
تحت نام تعيين حداقل دستمزد،       
جنايت کاری و توافق                             
کارفرمايان و دولت آنان و                 
پادوهای کم مقدارشان آشکارتر    

در هر جای دنيا   . از پيش گرديد
اين تفاوت در چهل و دو                       
درصد پيشنهادی با هجده                    
درصد تصويبی و اعالم شده،         
اعتصابات و تعطيلی های                  
مراکز توليد و خدمات را به               
دنبال خود داشته که در مورد           
شورای عالی کارفرمايی تعيين     
حداقل دستمزد با سکوت و                 
تائيد پادوهای خانه کارگری             

پرسش .  رژيم مواجه شده است     
اساسی اين است که تعيين                   

٢۴٧شماره   

حداقل دستمزد توسط شورای            
عالی کار رژيم با چنين                           
مکانيسمی و چنين ترکيبى قرار       
است پاسخ به نياز کدام طبقه را         

 مورد توجه قرار دهد؟
 

تعيين حداقل دستمزد کارگران         
در شرايطی که بورژوازی                 
دولت را به عنوان ابزار                        
سرکوب طبقاتى در اختيار                  
دارد، و نيز در نبود تشکل های         
قدرتمند و مستقل کارگری، تنها       
تامين منافع طبقه حاکم را در              

اين .  دستور خود قرار داده است     
مکانيسم قرار است بورژوازی       
را در تامين نيروی کار هر چه          

در اين   .  ارزان تر حمايت کند       
مکانيسم تعيين دستمزد،                        
بورژوازی خالف آن ادعاهای        
پوچ اش، در نبود نمايندگان                 
واقعی کارگران، خود به تعيين         
بهای کاالئی می پردازد که                  
قرار است به اصطالح آن را              

نيروی کار طبقه    .  خريداری کند 
کارگر آن کاالی مورد                            
خريداری سرمايه داران است           

 ،که در پروسه کار و استثمار            
تمام هستی و ثروت بورژوازی       
و هزينه دم ودستگاههای عظيم        
بوروکراتيک و دولت و کليسا و      
مسجد و رسانه ها از آن تامين            

در کشورهايی که              .  ميشود
بورژوازی بر اختناق شديد و            
آشکار و استثمار گسترده                      
نيروی کار ارزان اتکا دارد، به       
ضرب سرکوب و بگير و به بند        
فعالين کارگری، توانسته است          
حداقل دستمزد کارگران را                 
چندين برابر پائين تر از خط               

 .فقر تعيين و اعالم نمايد
 

واقعيت عريانتر از تبليغات                
دبيران اجرائی   .  حکومتى است  

خانه کارگر وابسته به دستگاه            

دولتی از چند ماه پيش در اظهار                       
نظرهای خود، بارها خط فقر را تا يک        
ميليون و پانصد هزار تومان اعالم                 

. اين رقم هنوز واقعى نيست            .  کردند
واقعيت مخارج و هزينه ها در جهنم              
سرمايه داران اسالمی، گويای آنست            
که کارگران و خانواده های آنان با                  
حداقل دستمزد دو ميليون تومان نيز به         
سختی بتوانند از عهده هزينه های يک         

اما چهارمين    .  زندگی حداقل بر آيند         
نشست شورای عالی کارفرمايان                    

 390000حداقل دستمزد را حدود                  
تومان اعالم و اين در حالی است که               
کارخانه داران و صاحبان شرکتهای            

بهای     ،انگلی و وارد کنندگان کاالها           
کاالهای مورد نياز ميليونها کارگر                
گرسنه را به بهانه های مختلف افزايش        

اين سطح از حداقل دستمزد          .  داده اند  
ادامه يورش به سطح معيشت ميليونها          
انسان در پروژه حذف يارانه ها در                

اگر خامنه اى      .  است   1389آذر ماه      
جنايتکار امسال را سال کوشش                        
اقتصادى و مزخرفاتى از اين دست               

يعنى طبقه حاکم و دولت         ،اعالم ميکند 
شان بايد بيش از پيش کارگران را در            
فقر و فالکت شديدتر له کنند تا شايد                 
هزينه تروريسم و بحران و                                   

 . ورشکستگى شان را تامين کنند
 

و اما نقش تشکلهاى پليسى و جاسوسى         
رژيم در ميان کارگران يعنى                              
شوراهاى اسالمى و خانه کارگر و                 
ديگر تشکلهاى خود ساخته رژيم براى        

اين تشکلهاى    .  کارگران روشن است      
پليسى بايد منحل و عوامل شان از                    

اينها .  مراکز کار بيرون انداخته شوند        
بخشى از رژيم و دشمن طبقه                              

اينها دکورهائى هستند که          .  کارگراند
جمهورى اسالمى با توسل به آنها                    

٩صفحه هرگونه تهاجم به         



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

زندگی کارگران را جنبه قانونی            
از آن جمله مهر          .  بخشيده است   

تاِئيد اين پادوهای بورژوازی بر           
طرح غارتگرانه رياضت                         
اقتصادی رژيم در بيستم آذر ماه            

قرار هم نيست تشکل    .  است  1389
هايی که توسط دولت و يا به تائيد           

به هنگام    ،کارفرما تشکيل ميشوند   
تعيين دستمزد به دفاع از منافع               
طبقه ای وارد شوند که هيچ                       

در واقع دليل   .  سنخيتی با آن ندارند   
وجودی اين تشکلهای مدافع وضع       
موجود و گرسنگی طبقه کارگر،          
عالوه بر رسميت بخشيدن به                   
استثمار کارگران و دفاع از                      
کارمزدی، ايجاد مانع براى                      
حضور نمايندگان واقعی تشکلهای     
مستقل کارگری در امری است که       
به حيات کارگران و خانواده های         

 .  آنان گره خورده است
 

بسياری از تشکل های مستقل                  
کارگری را با زور سرنيزه                       
سرکوب کرده اند و رهبران و                 
فعالين آنها هم اکنون يا در سياه                
چالهای رژيم اسالمى گرفتارند و         
يا با هزار وسيله زير فشارند و يا           

اين .  از کار اخراج گرديده اند              
رژيم ضد کارگرى بدون سرکوب       
مستمر کارگران نميتواند سرپا               

کافى است سگهای پليس و         .  بماند
دستگاه جاسوسى و سرکوبشان را       
برای چند روز و يا چند ساعت از         
خيابانها و کارخانه ها بيرون ببرند      
تا بساط قلدری خود و دولتشان                
برای هميشه به زباله دانی انداخته       

نظام سرمايه داری و رژيم         .  شود

 

 تعيين حداقل دستمزد ، يورش ديگر رژيم
 

 ...بايد اعتصاب کرد ، بايد رژيم را به عقب راند

اسالمی آنان که مدافع مالکيت         
خصوصی بر ابزار توليد                   
اجتماعی و کارمزدی است،             
مادام که وجود دارد، ميليونها          
انسان کارگر و توده های                     
کارکن، زنان، مردان،                         
کودکان، و خيل عظيم                            
آزاديخواهان و برابری طلبان         
نميتوانند رنگ خوشبختی به            

سرمايه داران و       .  خود ببينند   
رژيم اسالمی شان را با                        
بفرمائيد حق مان را بدهيد،                
لطفا ستم نکنيد و بی زحمت               
دستمزدهايمان را باال ببريد              

نميتوان واداشت تا            ...  و      
دستمزدها را باال ببرد، تا آدم            
نکشند، تا فعالين کارگری را            
آزاد کنند، و تا اجازه تشکل و            
سازماندهی کارگران را صادر     

ساله نشان داده     33تجربه  .  کنند
است که زبان بورژوازی و              
دولت اسالمی شان زور و                  
سرکوب و اعدام و شکنجه گاه         

 . بوده است
 

در مقابل اين سيستم نابرابر که        
گرسنگی ميدهد تا ثروت                     
اندوزی کند، بايستی چرخهای        

بايد      ،توليد را متوقف نمود             
اعتصابى نفس گير و گسترده          
در مراکز مهم کارگرى                       

بايد سرمايه داران   .  سازمان داد 
و رژيم اسالمی اش را با                      
قدرت متشکل کارگرى به عقب     

قدرت ما در صفوف              .  راند
 . *متشکل ماست

  

٢۴٧شماره   

 
 کارگران شرکت آرم فرم

 !ماه دستمزد و عيدی و پاداش پايان سال معوق 11
 

نفر از کارگران         150ماه دستمزدهای بيش از              11سال به پايان رسيد،       
شرکت آرم فرم از ارديبهشت ماه تا امروز به انضمام عيدی و پاداش پايان                   

ماه است که  کارگران و خانواده          11.  سال و سنوات کارگران پرداخت نشد      
ماه است که کارگران       11هايشان در انتظار دريافت دستمزدهای ناچيزند،          

زحمتکش با عوامفريبی و تهديد کارفرما از امروز به فردا و از فردا به                         
فرداهای دروغين ديگری حواله داده شده اند و حاال در روز پايان سال با                      

هزار تومان به حساب هر يک از کارگران              500رياکاری، با شيادی فقط       
کارگران و خانواده هايشان مانده اند با دنيايی از قرض و             !  واريز شده است  

گرانی و تورم به همت     .  بدهکاری، فقر و نياز و محروميت مثال در شب عيد  
حکومت اوباش اسالمی هر روز اوج بيشتری ميگيرد، در حاليکه خانواده                

دسترنج .  های کارگری در نهايت فقر و تنگدستی دستشان به جايی بند نيست            
مدير (و ثمره ميلياردی کار يکساله شان در حسابهای بانکی آشوری                               

و همدستان دزدش تلنبار شده و حضرات چمدانهايشان را برای                    )  شرکت
. سفرهای نوروزی به کيش و امارات و اروپا و هر جهنم ديگری بسته اند                   

اين عين جنايت سرمايه داری و اسالم در حق انسانهای زحمتکش و خانواده              
 .های کارگريست

 

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  

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

 .ساختمانی در اروميه مشغول به کارند

 
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩١فروردين  ١ – ٢٠١٢مارس  ٢٠

 " آزادى"
يعنى رهايى کامل از قدرت و حاکميت اقتصادى، سياسى و             
فرهنگى سرمايه و سرمايه دارى، يعنى رهايى از کليه                     
روابط، مناسبات و نهادهاى اسارت آور و سرکوبگر                        
جامعه بورژوايى، يعنى رهايى از چنگال بردگى مزدى،                   
رهايى از انقياد طبقاتى، رهايى از سرکوب ماشين دولتى               
بورژوازى، رهايى از بى حقوقى سياسى و انقياد فرهنگى،          
رهايى از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش هاى                       
خرافه آميز و عقب مانده جامعه موجود، رهايى از ستم                    
هاى مذهبى، قومى و جنسى، رهايى از فقر و فالکت، جهل             

  .و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايى

 مجمع عمومى 
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى متکى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و ! شويد
جنبش مجمع عمومى ! مستمر توده کارگران است

!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

گشودن اين بحث برای پرداختن به      
وضعيت زنان در عراق و                         
خصوصا در کردستان عراق                  

دراين بحث به کارکرد    .  خواهد بود 
عملی و روزانه احزاب و                           
جريانات ناسيوناليست کرد و ساير     
جريانات و احزاب ديگر که در              
اين مناطق به زندگی اردوگاهى            
شان مشغول هستند اشاره خواهم          

 .کرد
 

کشورهای اسالم زده به دليل                    
وجود گروهها و جريانات يا                     
حکومتهای مرتجع اسالمی که               
طبق شريعت کثيف اسالمی                     
مترصد حقنه کردن پوسيده ترين          
افکار در اينگونه جوامع هستند،           

ای بس طوالنی در ستم و                 سابقه
. تبعيض نسبت به زنان دارند                  

اسالم، مذاهب، اديان، قواعد و               
اصول خرافی ناشی از آن يکی از        
ستونهای حاکميت هر نظام سياسی    

اقتصادی بورژوازی بوده و               -
در اين چهارچوب آن      .  خواهد بود 

موجود خون آشامی که از سال               
به بعد با اعالم پرواز                      1991

ممنوع آمريکا و بعدا کمکهای                 
اقتصادی و لجستيکی            -سياسی

آمريکا و ساير کشورهای ديگر             
در کردستان عراق بر تخت                      
حکومت نشست نيز خارج از اين         

اگر قبل از     .  قاعده نبوده و نيست      
سيادت مرتجعين محلی در                        
کردستان عراق، بعدی از آن                   

" مسئله ملی "مسئله ای که به نام          
در اين منطقه باب شده بود، ستم و         
تبعيض بيشتر ناسيوناليسم عرب          
عليه بخشی از شهروندان عراق           

بعد ديگر آن برای                                  ،بود
ناسيوناليسم مرتجع کرد در اين              
منطقه حربه ای شد که خود را                 
درپس اين تبعيض پنهان کرده و            

. ظاهر حق بجانب بخود بگيرند            
اما ديری نپاييد و هر روز که از             

 

 ناسيوناليسم کرد و مسئله زن
 بخش کوچکی از رازهای سياه

 قسمت اول
 

 دريا جواديان

عمر اين موجود سياسی                       
خطرناک ميگذشت بر محنت و      
درد و رنج طبقه کارگر و                    
مردم ستمديده در اين منطقه              

قحطی، نبود ابتدايی   .  افزوده شد 
ترين امکانات رفاهی، گرانی،       
بيکاری و فقر شديد، سرکوب          
و کشتار زنان به دستور                       
شريعت کثيف اسالمی و دهها         
باليای ديگر همچون آواری بر      
سر طبقه کارگر در اين منطقه         

در اين مقطع زمانی    .  خراب شد 
کوتاه هر نوع اعتراض به                  
وضعيت رفاهی با اين ترفند             
جواب ميگرفت که حکومت             

هنوز پا نگرفته           "  خودمان"
زمان بيشتری    "  ما"است و        
 .ميخواهيم

 
اگر کارگران، زنان،                             
دانشجويان و ساير مردم                      

 ،زحمتکش اعتراضی ميکردند    
حکومت صدام و درندگی اين          
حکومت را نشان ميدادند و                
گفته ميشد که هر نوع تشتت در   

باعث شادی      "  ما"صفوف      
گرچه .  خواهد شد    "  عربها"

طبقه کارگر گوشش به اين                 
خزعبالت بدهکار نبود اما نبود     
يک آلترناتيو که بتواند راه را           
به طبقه کارگر در اين کشور            
نشان دهد و همچنين به دليل               
اينکه صفوف طبقه کارگر آن          
اتحاد الزم  برای هر تغييری            

نهايتا    ،ولو کوچک را نداشت       
اين موجود سياسی خطرناک           
از باالی سر اکثريت مردم به           

در سال   .  خود آنها تحميل شد       
مرتجعين محلی به جاده       2003

صاف کن لشکر کشی                            
تروريسم بين المللی به                          

. سرکردگی آمريکا تبديل شدند      
از اين جريانات ناسيوناليست و      
قومپرست کرد که طی چنين             

٢۴٧شماره   
پروسه ای به قدرت سياسی دست            
يافته بودند نيز انتظاری بيش از اين    

مرتجعين محلی               .  نميرفت
آزادی، "لشکرکشی آمريکا را                 
قلمداد "  دمکراسی و حقوق مردم         

کردند و از صفوف پراکنده،                       
نامتشکل و بدون تحزب کمونيستی        
طبقه کارگر نهايت استفاده را                     

اکنون کردستان عراق هم          .  بردند
دمکراسی دارد هم آزادی براى                

. فرعونها و اوباش ناسيوناليست             
حريم "حکومتی که به حکومت                

شناخته ميشود و توانسته    "  کردستان
بود با استفاده از کمکهای غرب و           
هچنين ضعفهای طبقه کارگر در             
اين منطقه به قدرت سياسی برسد            
همچون هر نظام بورژوايی ديگری     
از روز نخست با هجوم به ابتدايی           
ترين حقوق طبقه کارگر شروع به         

قانون اساسی عراق بعد       .  کار کرد  
از ساقط کردن حکومت ديکتاتور          
صدام حسين که برگرفته از اسالم           
بود با دمکراسی ترکيب شد و گفته         
شد دمکراسی و شريعت اسالمی             
منشاء کل قوانين اين کشور خواهد         

اکنون قوانين کشور عراق             .  شد
ترکيبی از دمکراسی با موشک               
کروز و قوانين قرون وسطايی                 

بعد از گذشت چندين     .  اسالمی است 
سال از خون و خون ريزی                          
تروريسم جهانی به سرکردگی                 
آمريکا در عراق و باال گرفتن                    
اختالفات گروهها و جريانات                    
مذهبی و ناسيوناليست که همديگر         

شيرازه اين جامعه از           ،را ميدرند  
هم پاشيد و اکنون سالهاست که                  
طبقه کارگر و مردم ستمديده  در              
بدترين شرايط ممکن زندگی                      

در اين شرايط اسفبار نيز          .  ميکنند
زنان جزو آن بخش از اين جامعه            
هستند که بيشترين ستم و                                
وحشيگری ناشی از اين حکومتهای     
مرتجع اسالمی و قومپرست را به          

تحت حاکميت       .  خود ديده اند            
قومپرستان، چندين برابر آمار                  
کشته شدگان در بمباران شيميايی            
حلبچه که توسط حکومت صدام               
حسين انجام شد و ناسيوناليسم کرد         
در عراق از طريق عزادارى براى       
آن برای خود اعتبار می خريد، زن       
در اين جامعه هر کدام به طرقی               

زنان در کردستان      .  کشته شده اند     

عراق تحت حاکميت ناسيوناليسم        
کرد مورد تهديد، تجاوز، بد                     
رفتاری، خشونت، و قتل عام                  
توسط اسالميها و يا بستگان خود          
قرار دارند و قاتلين از جانب                    
حکومت حمايت و مورد پشتيبانی       

 .قرار ميگيرند
 
در حال حاضر براساس آمارها           

زن، يا      20000ساالنه بيش از         
زن مورد تجاوز قرار      55روزانه  

ميگيرند که اين آمار مطمئنًا                     
گويای تمام حقيقت نيست، چرا که       
بسياری از زنان، از ترس                         

يا برخورد شديد              "  رسوايی"
های    ها که اکثرا به قتل              خانواده

ناموسی ختم ميشود، از گزارش           
دادن جرم صورت گرفته                          
خودداری کرده و خود به تنهايی          
ضربه روانى وارده را تحمل                 

طبق آمارهايی که در             .  ميکنند
اقيانوسی از جرم و                  "کتاب      
" نوشته خندان حمه جزا       :  جنايت

تعداد بيشماری از            ،منتشر شده   
زنانيکه مورد تجاوز قرار گرفته         
اند از وابستگان به خود حکومت         

 .هستند
 

آمار و مشخصات دختران قربانی       
قتل های ناموسی طی سال های             

در کردستان          2003تا          2000
سال تحقيق يک        2عراق، نتيجه     

نفره از وکال، فعالين زنان و        7تيم  
آنچه .  روزنامه نگاران است            

حاصل شد ليستی متشکل از نام و        
دختر جوان    384مشخصات کامل   

و نوجوان بود که بدست اقوام                  
به شکل  "  ناموسی"خود و بدالئل     

خفه کردن،   .  فجيعی بقتل رسيدند    
به آتش کشيدن، و سربريدن از               
جمله اشکالی است که عليه زنان          

١١صفحه و دختران             



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

. جوان به کار برده شده است                    
قاتلين در اغلب موارد از اعضای        

ميانگين .  نزديک خانواده بوده اند      
ماه   6سال و     23سنی اين عده نيز     

 .است
 

گرچه شمار واقعی اين قتل ها                  
هاست و بسياری از            بيش ازاين   

حفظ آبروی        "موارد بخاطر               
در آمارها گنجانده           "  خانوادگی

نشده است، دخترانى که از خانه            
خود به دليل خشونت و يا ترس از         
ازدواج اجبارى ميگريزند، گرفتار    
مردان گرگ صفت منتظر در                 
ايستگاه هاى اتوبوس و تاکسى                

برخى از دختران هم به          .  ميشوند
نام ازدواج، توسط خويشاوندان             
خود فروخته ميشوند تا به نوعى            

از    .وارد حلقه تن فروشان گردند        
ميالدى تاکنون عراق      2003سال  

بيش از يکصد هزار کشته و چهار       
ميليون و چهار صد هزار                           

 .بيخانمان به جاى گذاشته است
 

لشکر کشی تروريسم جهانی به              
سرکردگی آمريکا و آشوب، رشد        
ناامنی و بى قانونى، سود آوری             
صنعت فحشا، فساد مقامات                      
حکومتی، رشد افراط گری                      
اسالمی، مشکالت اقتصادی،                 
فشارهای ازدواج، خشونت و                  
تبعيض عليه زنان، ربودن دختران     

. و زنان بخشی از اين داليل هستند      
سازمان جهانى مهاجرت، آمار              
کسانى را که از طريق مرزها                 

هزار نفر در     800فروخته ميشوند   
و با اين      .  سال اعالم کرده است       

وجود هنوز آمار دقيقى را نميتوان       
 .در داخل عراق يافت

 
تقريبا هر روز در يک گوشه                   
کشور جسد تکه تکه شده و يا جسد        

. سربريده يک زن پيدا می شود              
ليست سياه اين قتل ها بسيار                   "

باالست زيرا هيچ وزارتخانه ای           

 

 ناسيوناليسم کرد و مسئله زن
 بخش کوچکی از رازهای سياه

 ...قسمت اول 

خود را مسئول پيشگيری از             
در ."  اين قتل ها نمی بيند                 

کردستان عراق که احزاب                
اسالمی نفوذ کمتری دارند نيز        
آمار قتل های ناموسی افزايش        

طبق منابع رسمی      .  يافته است  
زن در سه سال              500حدود    

طبق .  گذشته به قتل رسيده اند        
 2011يک آمار حکومتی سال       

،   استان اربيل، سليمانيه       در سه 
، "گرميان"دهوک و نيز بخش       

زن تحت نام         349کشته شدن     
سوزی و                خودکشی، آتش       

سوزی     خودسوزی و يا آتش           
طبيعی و خفگی اعالم شده                 

زن   171در همين راستا    .  است
اند و        زخمی و مجروح شده          

تجاوز    134آماری حاکی از         
 .است  جنسی انتشار يافته

 
اينها تنها بخش کوچکی از اين         
آمارها هستند که به هيچ وجه            

اما مسئله در اينجا    .  کامل نيست 
. تنها ارائه آمار و ارقام نيست          

آنچه در اينجا از هر مسئله                  
ديگری اهميت دارند سوالی             
است که بايد به آن جواب داد و         
آنهم اين سوال است که منفعت         
سياسی ناسيوناليسم قومپرست       
کرد در کردستان عراق چرا از      
هجوم وحشيانه به زنان تامين          

چرا اگر زن در اين            .  ميشود
جامعه تحت وحشيانه ترين                

کشته نشوند و         ،قوانين نباشند  
اين مسئله        ،بی حقوق نباشند       

خطری برای ناسيوناليسم                  
قومپرست کرد در کردستان             

 عراق است؟ 
 

در بخش دوم اين مطلب سعی           
خواهم کرد که به اين مطلب              

  .بپردازم
 

 ...ادامه دارد 
 

٢۴٧شماره   
 

 کارگران شرکت توسعه و معادن
 !دستمزدها و پاداش و عيدی پايان سال کارگران معوق

 

امروز بيست و نهم اسفند ماه، سر انجام پس از چندين روز جدال و                                  
کشمکش بين کارگران و عوامل کارفرما دستمزدهای اسفند و عيدی و                        

به دنبال اعتراضات و پيگيريهای      .  پاداش پايان سال کارگران پرداخت نشد      
مکرر کارگران در چند روز گذشته و بنا به دستور موسوی مدير کارخانه               

هزار تومان بطور اللحساب به حساب کارگران واريز شده              500فقط مبلغ   
اين در حاليست که خواست کارگران محاسبه و پرداخت فوری                       .  است

 . دستمزدهای اسفند، پاداش و عيدی پايان سال و سنوات است
 

پرداخت مساعده و اللحساب کاله شرعی سرمايه داران برای دزدی و باال               
کارگرانی که يکسال گذشته را        .  کشيدن دستمزدهای ناچيز کارگران است       

هر روز از صبح تا شب و حتی در ايام تعطيل در شرايط تحقير و بردگی                   
کار کرده اند در اين روزهای پايانی با پرداخت اللحساب و مساعده های                    
ناچيز عمال ثمره کار يکساله شان به حسابهای بانکی سرمايه داران و                         

در حاليکه کارگران و     .  اوباش دزدی از قماش موسوی ها سرازير ميشود          
خانواده هايشان با جيب خالی و کابوس بيکاری و اخراج از کار و فقر                          
بيشتر به استقبال سال جديد ميروند از طرف ديگر حکومت اوباش اسالمی             

هزار تومان بعنوان دستمزد ماهيانه       389سرمايه داران با تعيين سقف مبلغ       
کارگران در سال جديد که حتی کفاف يک هفته زندگی خانواده های                               

تهاجم بيشتری  .  کارگرای را در شرايط گرانی و تورم سرسام آور نميدهد             
اعالم و تصويب        .  عليه خانواده های کارگری را آغاز نموده است                        

هزار تومانی از هم اکنون اعالم جنگ حکومت            389دستمزدهای مسخره   
اسالمی سرمايه داران به کارگران در جهت استثمار بيشتر و تحميل فقر و               

اين جنايتی سازمان يافته عليه        .بيحقوقی بيشتر به خانواده های کارگريست      
کارگران است که بايد با مبارزه يکپارچه و متحد همه کارگران در مجامع                
عمومی و شوراهای مستقل کارگری با پيشروی کارگران در جهت                              
خواسته هايشان و با سرنگونی حکومت اسالمی سرمايه داران جواب                        

 .بگيرد
 

نفر کارگر قراردادی با       100شرکت ساختمانی توسعه و معادن با بيش از           
هزار تومانی و        300قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و دستمزدهای                

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

اين شرکت در حال حاضر مجری           .  اداری در سطح شهر تهران ميباشد          
 .احداث مجتمع های مسکونی در سعادت آباد تهران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩١فروردين  ١ – ٢٠١٢مارس  ٢٠

 

:قابل توجه عالقمندان و خوانندگان  
 

“ سازمانده -آژيتاتور”در باره زمان انتشار نشريه   
نشريه  ،با پوزش بدليل مشکالت کارى و محدوديت هاى زمانى

 ،که قرار بود اواخر ژانويه شروع بکار کند“ سازمانده-آژيتاتور”
اميدواريم بر اساس جدول کارى ما . انتشار آن به تاخير مى افتد

. انتشار نشريه در ماه آتى ميسر شود  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

 

 اطالعيه اول بنياد منصور حکمت
 

 گراميداشت منصور حکمت در دهمين سالگرد درگذشتش
 
دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت، متفکر بزرگ مارکسيست و ليدر                      ٢٠١٢ژوئيه      ۴

بنياد منصور حکمت در نظر دارد که بمناسبت دهمين سالگرد              .  سياسی کمونيسم کارگری است    
 .مرگ وی مراسمی را با شرکت دوستدارانش برگزار کند

  
پس از جمع شدن در مقابل        .  ظهر در گورستان هايگيت در لندن آغاز می شود              ١٢در ساعت      ٢٠١٢ژوئيه    ٧اين مراسم روز شنبه       

 .تنديس وی در هايگيت و نثار گل به سالنی خواهيم رفت و مراسم را با زنده کردن ياد او ادامه می دهيم
 

بنياد منصور حکمت از تمام عالقمندان و دوستداران منصور حکمت دعوت می کند که در اين مراسم شرکت کنند تا با هم ياد اين انسان                           
 .بزرگ و عزيز را گرامی بداريم

 
برای دريافت اطالعات بيشتر با ايميل زير تماس      . اطالعات بيشتر و دقيق تر بتدريج طی اطالعيه های ديگر به اطالع عموم خواهد رسيد

 :بگيريد
 

majedi.azar@gmail.com 
 

 آذر ماجدی
 مسئول بنياد منصور حکمت

 
 ٢٠١٢مارس  ٢٠

٢۴٧شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 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/ 

 

  ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت


