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 !خامنه اى" جهاد اقتصادى"
 !پاسخ کارگران

 
جهاد "بار ديگر خامنه اى بمناسبت سال جديد پرچم                       

توليد ملی،  "را برافراشت و شعار امسال را           "  اقتصادى
 . اعالم کرد" حمايت از کار و سرمايه ايرانی

 
سال قبل فى الحال به فقر و           "  جهاد اقتصادى "محصول  

سقوط اقتصادى و              ،تشديد گرسنگى         ،فالکت بيشتر    
امسال "  جهاد اقتصادى . "بيکارى مزمن منجر شده است      

هم تهاجم وحشيانه تر به زندگى طبقه کارگر و محرومان           
بويژه با محدوديتهاى و تنگناهاى اقتصادى که                  .  است

سياست دميدن در     ،تحريمها بر اقتصاد ايران داشته است      
شيپور ناهنجار ناسيوناليسم با سس اسالمى معنى اى جز           
اين ندارد که کارگران بايد بار اقتصادى و هزينه                              

اين .  سياستهاى دو قطب تروريستى را بپردازند                          
ناسيوناليسم اگر براى حکومت اسالمى و خامنه اى از                 
سر استيصال است اما در جامعه به اشکال مختلفى بر آن            

منافع کارگران در اين کشمکش تماما بر              .  تاکيد ميشود  
نفى اين ناسيوناليسم و شعارهاى سرمايه داران اسالمى              

 . متکى است
 

 ناسيوناليسم دشمن طبقه کارگر است
اصوال ناسيوناليسم بعنوان يک ايدئولوژى منحط طبقات           
حاکم که مرز منافع متمايز طبقات اجتماعى را در گونى             

هرچه را که در يک جغرافياى               ،درهم ميريزد  "  ملت"
. سياسى يا کشورى وجود دارد جزو مايملک خود ميداند           

کارگران "  ،"زنان کشورمان   "  ،"کارگران کشورمان   "
فرهنگ "و يا خرافاتى مانند         ،"کارگران ما "  ،"ميهن ما 

و غيره نقطه شروع       "  توليد ملى  "  ،"منافع ملى  "  ،"ملى
و .  ادبيات سياسى ناسيوناليسم است      

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 !يک دنيای بهتر ممکن است ،سرمايه دارىبه " نه"

  ،يادداشت سر دبير

 

 در مراسم دهمين سالگرد 
  !درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد

 
 

 

 جدال بر سر آلترناتيو حکومتی
 سوسياليستی يا سرمايه داری ،کارگری يا بورژوايی

 
 ٣صفحه على جوادى                                                  

 سرنگونی، براندازی، 
 ساختار شکنی و حاال انحالل

 

 شکست کنفرانس واشنگتن
 ۵صفحه آذر ماجدی                                                   

 

 کارگران راه آهن تهران

٢صفحه   

 

 شادی از زندگی مردم رخت بسته، 
 !بايد شادی را برگردانيم

 

 ١٠صفحه عطا يار احمدی                                           

 

کارگران اداره برق 
 ) توانير تهران(

 

 کارگران جنرال مکانيک
 

اخاذی از پناهجويان و سوء 
استفاده از نام حزب را شديدا 

 !محکوم ميکنيم

 

کارگران سازمان انتقال 
 خون تهران

 

مرکز مخابرات ثابت 
 قدم تهران



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

البته همه اينها براى ناسيوناليسم همان معنى را دارد که             
کارگران غيور   "قرار است     .  بردگان براى برده داران      

جان بکنند تا سرمايه داران و طبقات دارا و اليت           "  ميهن
سياسى شان بتوانند در رقابت منطقه اى و جهانى                           

قرار است که        "!  سرى در ميان سرها دربياورند              "
برده وار کار کنند تا سهم                     "  کارگران کشورمان    "

يعنى همان حيات خلوت            ،حضرات در بازار داخلى        
ناسيوناليسم .  تامين شود   ،استثمار طبقاتى سرمايه داران     

گرايش اجتماعى طبقات دارا است که تالش ميکند منافع خود               يک  
همان .  جا بزند  "  ملت"را بعنوان منافع عموم زير عنوان خرافه                  

پيش "  امت"آن را زير عنوان خرافه               کارى که اسالم          
 .ميبرد

 
احزاب .  ناسيوناليسم يک جنبش سياسى طبقه حاکم است        

مختلف ناسيوناليست اعم از فاشيست و آريائى مسلک و           
کورشى ها تا شبه ليبرال و مصدقى و سکوالر و چپ                  

همه و هر کدام بنوعى پرچمدار اهداف                                  ،خلقى
ناسيوناليسم چه بعنوان يک            .  ناسيوناليستى بوده اند       

گرايش اجتماعى و جنبش سياسى و احزاب متفرقه و چه          
عميقا ارتجاعى و تبعيض گر و         ،بعنوان يک ايدئولوژى  

کارگر براى     .  ضد کارگر و ضد کمونيست است                    
چه در دوران      ،ناسيوناليسم مرغ عزا و عروسى است         

و بازسازى اقتصادى و تلمبار ثروت روى                  "  صلح"
و چه در   "  کارگران غيور ميهن  "دوش استثمار وحشيانه    

که بايد کارگران در خدمت          "  جنگ با اجنبى    "دوران   
بيشتر کار کنند و تفنگ بدوش بگيرند و                 "  مام وطن  "

ناسيوناليسم .  گوشت دم توپ جنگ سرمايه داران شوند          
مانند مذهب از خطرناکترين عقايد و سياستها براى                      

نقطه شروع جنبش طبقه           .  جنبش طبقه کارگر است          
کارگر درک و اعالم تمايز منافع سياسى و طبقاتى با                   

و "  وطنى"جنبشهاى سياسى طبقات حاکم اعم از                       
کارگر وقتى ناسيوناليست ميشود تنها        .  است"  خارجى"

به سرباز دون پايه ترين بخش بورژوازى در جنگ                     
 .منافع جناح هاى سرمايه دارى تبديل ميشود

 
صاحب واقعى جامعه و       ،اما کارگر لنگر انسانى جامعه     

توليد کننده کليه ثروتها و نعمات مادى است و بعنوان                   
انسان و شهروند حق دارد که از يک زندگى مرفه و                     

خدمات اجتماعى و        .  شايسته انسان برخوردار باشد          
است و نه از جيب سرمايه          "  صدقه"سوبسيد دولتى نه      

گوشه بسيار کوچکى از کار                       ،دار خارج ميشود        
کارگران در اول مه بايد         .  اجتماعى طبقه کارگر است      

عليه کل سياست فقر و اختناق سرمايه دارى صدايشان              
را بلند کنند و در مقابل خيل بورژواهاى رنگارنگ                      
پرچم و راه حل طبقاتى مستقل شان را براى آزادى                       

 . *جامعه برافرازند

 

 !خامنه اى" جهاد اقتصادى"
 ...پاسخ کارگران 

٢۵٠شماره   
 

 ) توانير تهران(کارگران اداره برق 
 منطقه يادگار شمالی

 !ماه دستمزد و عيدی پايان سال معوق 6
 

و عيدی و پاداش و سنوات بيش         1390ماهه دوم سال      6دستمزدهای    ،بنا به خبر دريافتى   
در آخرين روزهای   .  نفر از کارگران توانير تهران تاکنون پرداخت نشده است            3000از  

به حساب کارگران   !  هزار تومان بعنوان اللحساب؟      500پايانی سال مبالغ ناچيزی حدود        
 . واريز شده اما همچنان خبری از محاسبه شفاف و پرداخت دستمزدهای کارگران نيست

 

پرداخت انواع مساعده و اللحساب شگرد سرمايه داران در قاموس حکومت اسالمی                          
کارگران .  برای ماستمالی و دزدی دستمزدهای چندين برابر زير خط فقر کارگران است               
شرکتهای .  توانير تهران تحت پو شش و طرف قرارداد انواع شرکتهای انگل پيمانکاريند             

انگل پيمانکاری که هر يک به طريقی متعلق و وابسته به عوامل و باندهای فاسد حکومت    
 . اسالميند

 

کار سنگين و توانفرسا، ماموريتهای مداوم خارج از شهری، دستمزدهای بسيار ناچيز و                 
اندک و عدم پرداخت بموقع همين دستمزدها، کار در فضای تحقير و ارعاب و فشار                            

 .اوضاع را در ميان کارگران توانير تهران ملتهب و بحرانی نموده است ،روانی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩١فروردين  ٢٢ – ٢٠١٢آوريل  ١٠

 

 " 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



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

اينکه ايران در آستانه يک تغيير و       
 ،تحول بنيادی قرار گرفته است            

فرض مشترک نيروهای متفاوت         
. اپوزيسيون رژيم اسالمی است           

حتی جريانات مفلوک و شکست            
خورده درون حکومتی نيز بر اين        

 . واقعيت تاکيد دارند
 

واقعيت اين است که رژيم اسالمی       
. در بن بستی پايه ای قرار دارد              

عميق و    ،اين بن بست همه جانبه       
اقتصادی و سياسی و      .  ريشه است 

رژيم اسالمی راه     .  فرهنگی است  
حلی برای اين بحران پايه ای                   

رژيم اسالمی بر پايه                 .  ندارد
هيچيک از ارکان اش قادر به دوام       

بعالوه تشديد تخاصم دو           .  نيست
قطب تروريستی بر وخامت                     
اوضاع و سير تحوالت افزوده               

هيچ رژيمی در مواجهه با         .  است
در    ،چنين بحران همه جانبه ای           

مقابل مردمی که عزم کرده اند تا           
برای دراز مدت      ،سرنگونش کنند 

 .قادر به بقاء نيست
 

در چنين شرايطی يکی از مسائلی        
که در صدر اولويتهای جامعه                 

مساله آلترناتيو      ،قرار گرفته است    
کدام     ،کدام آينده   .  حکومتی است   

کدام         ،کدام سياست               ،اقتصاد
فرهنگ و کال کدام آلترناتيو                      

دو اردوی متفاوت در         .  حکومتی

 

 جدال بر سر آلترناتيو حکومتی
 سوسياليستی يا سرمايه داری ،کارگری يا بورژوايی

 
 على جوادى 

اپوزيسيون در حال شکل دادن        
به آلترناتيوهای حکومتی خود        

 –آلترناتيو کارگری         .  هستند
سوسياليستی در مقابل آلترناتيو      

. سرمايه دارانه     –بورژوايی    
کداميک؟ جامعه بايد انتخاب            

 . کند
 

سئوالی که اکنون بر فراز                   
جامعه به پرواز در آمده و                   
اذهان را بخود مشغول کرده             

ايران به کدام     :  است اين است    
سو ميرود؟ کدام آلترناتيو                    
سرنوشت فردای جامعه و                  
مردم را رقم خواهد زد؟ آيا                 

 ،ايران فردا از محروميتها                
مشقات و کمبودها رها خواهد          
شد؟ يا بار ديگر نيروها و                    
جنبشهای راست و بورژوايی         

کنترل شرايط    ،سرنوشت مردم 
را در دست               ،زندگی مردم    

خواهند گرفت؟ آيا خواستها و          
تالش همه جانبه مردم يکبار             
ديگر تخته پرش نيروهای                  
استثمارگر و استبدادی به                    
قدرت خواهد شد؟ آيا بار ديگر        
نيروها و جنبشهای راست و             
بورژوايی سرنوشت مقدرات و     
زندگی مردم را در اختيار                  
خواهند گرفت و نوعی ديگری       
از استبداد و نابرابری و                       
تبعيض بر جامعه حاکم خواهد        

٢۵٠شماره   

شد؟ يا نه؟ ايران فردا ميتواند خود             
را از قيد اسارت اقتصادی و سياسی       
سرمايه و مذهب و نابرابری زن و           
مرد و عقب ماندگيهای طبقاتی و               

 اجتماعی خالص کند؟ 
 

جدال بر سر سرنوشت جامعه در              
پروسه تالش برای سرنگونی رژيم        
اسالمی اکنون به يک واقعيت تعيين       
کننده جامعه تبديل شده است که خود        
را در شکل آلترناتيوهای حکومتی          

. در مقابل جامعه قرار داده است                
تصميم و انتخاب جامعه بايد يک               

 .  انتخاب آگاهانه و مطلعانه باشد
 

قطعنامه حزب اتحاد کمونيسم                     
شورای پايه      "کارگری پيرامون           

 –گذاری حکومت کارگری                          
اعالم تالش مشخص     "  سوسياليستی

و همه جانبه کمونيسم کارگری در            
شکل دادن به يک آلترناتيو حکومتی      

. کارگری و سوسياليستی است                   
 ،آلترناتيوی که متضمن آزادی                   

يک .  برابری و رفاه همگان است          
يک آلترناتيو          ،آلترناتيو سکوالر     

 !يک آلترناتيو تاريخی ،رهايبخش
 

اجزاء و ويژگيهای اين آلترناتيوها           
را بايد شناخت و در مقابل جامعه               

شاخصهای انتخاب و         .  قرار داد    
ارزيابی را بايد دقيقا در ابعاد                        

سياسی و فرهنگی                  ،اقتصادی
خصلت .  روشن و تعريف کرد          

طبقاتی و اجتماعی اين آلترناتيوها      
 . را بايد مشخصا بيان کرد

 
 شاخصهای يک انتخاب

در طول تاريخ چند هزار ساله               
بشری شاخصهايی بعنوان مالک        
سعادت و خوشبختی انسانها در            
فرهنگ سياسی توده مردم تثبيت         

در راس اين شاخصها         .  شده اند  
برابری و رفاه اجتماعی           ،آزادی

در عين  .  همگان قرار گرفته است    
حال بيش از سه دهه حاکميت سياه 
رژيم اسالمی در ايران                                
شاخصهای ديگری را به اين                  

برابری .  مجموعه افزوده است        
کامل و بی قيد و شرط زن و                      

قطع سلطه مذهب بر                         ،مرد
 ،شئونات زندگی جامعه و زندگی       

در زمره شاخصهای اساسی هر           
 . آلترناتيوی است

 
از جدال بر سر اقتصاد آينده                     

 . جامعه بايد آغاز کرد
 

 ...ادامه دارد 

 انقالب کمونيستى 
انقالب .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                                 

. بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند          .  کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد                       
کار، که در جامعه سرمايه     .  بجاى توليد براى سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه بيشتر همه انسان ها مينشيند                   

دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و                              
هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه                .  داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه غنى تر کردن زندگى انسانى ميدهد                  

از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به          .  انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود               
 .اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

کارنامه سرمايه داری مملو از              
. جنايت عليه ما کارگران است               

همه می بينيم که فقط در اين چند             
سال چگونه طبقه ما را به فالکت           

ديگر فقط کار   . وسيع تر کشانده اند
شاق و استثمار نيست، بردگی و            
کار مجانی به سهم و زندگی                      

. بخشی از طبقه ما تبديل شده است       
در اين اوضاع که ميليون ميليون          
کارگر به خيابان پرتاب و زندگى         

سرمايه داران      ،شان نابود ميشود    
از صدها ميليون دالر جايزه و                
حمايت دولت از جيب کارگران             

امروز ديگر    .  بهره مند ميشوند       
همه ميبينند که    .  صحنه عيان است   

جنگی کالسيک، جنگ بورژواها       
و دولتهايشان عليه طبقه کارگر و         

ما .  سوسياليسم در جريان است          
کارگران بايد از موضع دفاع به             

مسئله .  موضع تهاجم خيز برداريم    
بحران اقتصادى       :  ساده است      

کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ يا          
سرمايه دارى بقايش را با کوبيدن         
طبقه کارگر به طرق مختلف حل          

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه
 

 ،سرمايه دارىبه " نه"
 !يک دنيای بهتر ممکن است

و يا طبقه کارگر با نفى          ،ميکند
نظام مبتنى بر بردگى مزدى و        

 ،استثمار و مالکيت خصوصى      
بحران را به نفع بشريت ختم             

 . ميکند

 

طبقه ما بايد براى اين جنگ               
. سازمان يابد و بميدان بيايد               
 ،بدون تشکل توده اى و حزبى        

بدون راه حل اجتماعى و                     
و بدون وحدت وسيع           ،سياسى

طبقاتى پيروزى غير ممکن              
طبقه کارگر بدون سنت       .  است

راديکال مبارزاتى و بدون                 
ظاهر شدن بعنوان پرچمدار             
آزادى جامعه در قالب يک                 
حزب سياسى کمونيستى                     
کارگرى نميتواند اين وضعيت       

. را بطور بنيادی تغيير دهد               
طبقه ما بايد عليه فقر و فالکت         
و کليت سرمايه با پرچم                        
کمونيستى کارگرى بميدان                

مبارزه طبقه ما در هر           .  بيايد

٢۵٠شماره   

گوشه اى از استراتژى بين          ،کشور
المللى سوسياليستى کارگران عليه           

همزمان بايد    .  سرمايه دارى است      
سازمانهاى توده اى و راديکال و               
شورائى کارگران را تحکيم کنيم و           
بعنوان ابزارهاى جدال برسر آزادى      

کارگران همه   .  و رفاه بکار گيريم       
 ،جا خواهان لغو کار قراردادى                  

افزايش دستمزدها براساس تامين             
کار يا بيمه            ،يک زندگى انسانى       

حق بى قيد و شرط          ،بيکارى مکفى 
و تغيير فورى        ،تشکل و اعتصاب    

زندگى طبقه کارگر و مردم محروم         
مبارزه ما از تالش براى             .  هستند

بهبود روزمره زندگی طبقه کارگر         
و تعطيل نشدن مراکز کار تا                         
سياست کنترل کارگرى و کسب                 
قدرت سياسى يک مبارزه واحد                 

 .است

 

  !همرزمان ،کارگران

اين نظام شايسته ما و بشر امروز              

اين نظام بدون جنايت و            .  نيست
سبعيت و فقر و تبعيض و                           

در .  نابرابرى نميتواند سرپا بماند     
دست در دست هم و با              ،اول مه  

غريوى که خشت خشت کاخهاى         
 ،قدرت بورژوازى را بلرزاند              

بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛                           
مرگ !  کارگران جهان متحد شويد    

دنيايی بهتر بايد   !  بر سرمايه دارى  
جهانى آزاد و برابر و             !  ساخت
 !يک جامعه آزاد کمونيستی ،مرفه

 

 !زنده باد انقالب کارگرى

حکومت  ،برابرى ،آزادى
 ! کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى                              

عليرغم رواج ايده   .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است          
هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى    
باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى عالج                               
ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى واقعى و        
عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و                      
باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر                

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و                  .  است
کمبودها و زشتى هاى امروز رها باشد، اين اعتقاد که عمل امروز                 
انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند و چون دنياى فردا                  
موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که                         

 .زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و                          
اعتقاد انسان هاى بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک              
آينده بهتر، يک جهان بهتر، بدست خود انسان، ضرورى و ميسر                  

 .است



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

تحرکات ارتجاع برای آلترناتيو            
سازی به نفس نفس افتاده است،              

بدنبال .  اما همچنان ادامه دارد            
کنفرانس آلترناتيو سازی مرکز             
اوالف پالمه که به يک افتضاح               
سياسی برای اپوزيسيون راست و       
دولتهای غربی منجر شد،                          
کنفرانس دو روزه واشنگتن که از       
قبل برنامه ريزی شده بود، در                

آوريل در سالن        ٨و      ٧روزهای   
اجتماعات يک هتل لوکس در                  

اين بار     .  واشنگتن برگزار شد        
بدنبال آبرو ريزی قبلی، به برخی         
رسانه ها اجازه شرکت و تهيه                 

از جمله بی      .  گزارش داده بودند     
بی سی که دولت متبوعش در اين          
حرکت ارتجاعی نقش دارد،                    
گزارشی ويديوئی از اين کنفرانس      

بی بی سی گفته      .  تهيه کرده است   
نفر از اپوزيسيون در            ۵٠است   

اين کنفرانس شرکت داشتند،                    
نفر    ٢٠گزارش های ديگری از          

راستش تعداد      .  خبر می دهند          
مرتجعينی که از اين محل برای             
خود کيسه دوخته اند، چندان                     

اما مشاهده سالنی      .  اهميتی ندارد  
که تعداد صندلی های خالی آن از          
پر آن بيشتر است، نکته جالب                 
توجهی درباره نقش افشاءگری              
های نيروهای کمونيست و چپ             
انقالبی از اين تحرکات راست و           
ارتجاعی عليه مردم ايران و                    
مبارزات آنها برای آزادی،                       

 .برابری و رفاه می گويد
 

مرکز اوالف پالمه تصور نمی               
کرد که آلترناتيو سازی برای                   
ايران اين چنين ريسک بزرگی در      

برای سوريه      .  بر داشته باشد          
ساخته بودند و با سالم و صلوات           
اپوزيسيون ارتجاعی آنرا روانه           

خيال می    .  نيويورک کرده بودند      
کردند برای ايران هم می توانند             
کار مشابه ای انجام دهند و از اين          

 

 سرنگونی، براندازی، ساختار شکنی و حاال انحالل
 

 شکست کنفرانس واشنگتن
 

 آذر ماجدی

راه نزد دولتهای تروريسم                 
دولتی، در راس آن آمريکا،              
برای خود جايگاه مهمتری                

خيال می کردند کار به         .  بيابند
همين سادگی است؛ يک اشتباه        
محاسبه داشتند؛ کمونيست ها           

عليرغم .  را دستکم گرفته بودند    
اتخاذ کليه تدابير امنيتی و                    
مخفی کاری هايی که همکاران      

اکثريتی سوسيال      -توده ای        
دموکرات شده شان توصيه               
کرده بودند، محل خفای                        
کنفرانس، به يمن تالش برخی         
کمونيست ها و چپ های                      
انقالبی شهر استکهلم، کشف            
شد و افتضاحی آفريد که همه            

 .از آن آگاهند
 

پس از اين افتضاح،                                
سازماندهندگان قول دادند که           

تر شوند و ديگر        "  دموکرات"
اما بنظر    .  مخفی کاری نکنند      

می رسد که ارقام دلسرد                      
. شدگان از اين پروژه باال است      

گفته می شود که دعوت شدگان       
اين بار خود می بايست هزينه          
سفر به واشنگتن را پرداخت            

شايد بهمين دليل        .  می کردند   
تعداد شرکت کنندگان اين چنين       

هنوز !  اندک بوده است                
کنفرانس تمام نشده، تعدادی از       
شرکت کنندگانی که خود را              

معرفی می کنند داد       "  برانداز"
و فغانشان از سانسور بی بی            
سی و صدای آمريکا بلند شده           

طرح "که اين دو رسانه                       
را سانسور کرده        "  براندازان

اند و فقط صحبت از اصالحات      
. در ميان بوده است                                 

سازماندهندگان و شرکت                   
کنندگان بر سر اصالح رژيم            

 !اسالمی با هم گپ زده اند
 

جالب اينجاست که برخی از             

٢۵٠شماره   

نيروهای اپوزيسيون که دو سال                
پيش در بحبوحه مبارزات توده ای           
مردم عليه رژيم اسالمی، ژست                
سرنگونی طلب بخود گرفته بودند،         
برای اينکه بتوانند بدون شرم و                   
خجالت در اين اجالس شرکت کنند،        
يک لغت جديد در عالم سياست                    

معموال در       .  اختراع کرده اند            
فرهنگ سياسی ايران از سرنگونی        

. يک نظام صحبت شده و می شود            
اما جنبش راست ناسيوناليسم پرو             
غرب برای اينکه حساب خود را از         
کمونيست ها که همواره خواهان               
سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی                

را "  برانداز"بوده اند، جدا کند، لغت 
بدين ترتيب در سالهای اخير   . ساخت

لغت برانداز نيز به فرهنگ لغات              
دو سال   .  سياسی فارسی اضافه شد      

پيش در اوج خيزش توده ای مردم و      
سرکوب خشن رژيم اسالمی، جنبش      
سبز اسالمی با تمام اعوان انصار             

اکثريتی شان، لغت            -توده ای          
"جديدی آفريدند     ". ساختار شکن    : 

مخترع اين لغت الحق و والنصاف           
! که بايد جايزه نوبل را دريافت کند          

اين لغت اختراع شد تا شايد از اين             
طريق مانع رخنه فکر و خيال                      

تا .  سرنگونی به اذهان مردم شوند         
منکر آنچه ما جنبش توده ای                         

تا .  سرنگونی خوانده ايم، شوند              
بروی خود نياورند که مردم                          
سرنگونی طلبند و خواهان بزير                

اين لفظ  .  کشيدن اين رژيم جنايتکار     
در واقع دفاعی خجوالنه از رژيم              
اسالمی در برابر هجوم مردم برای         

 .سرنگونی آن بود
 

و اکنون يک لغت جديد برای راه               
يابی به مجمع ارتجاع آلترناتيو ساز        

"اختراع شده است                " انحالل: 
انحالل يک       !  حکومت اسالمی      

حکومت ديگر چه صيغه ای است؟         
اين يک کلک مردرندانه برای                    
پوشاندن گردش براست کسانی است      

که برای بی نصيب نماندن از                 
الطفاطات دولت های غربی از             
سرنگونی، براندازی و ساختار           

. شکنی هر سه روی برتافته اند            
اين لفظ قرار است آنها را                           

. و سر بزير جلوه دهد          "  متمدن"
مبادا دولتهای غربی، ارتجاع ملی      

اسالمی و اپوزيسيون راست             -
مدافع نظام سابق و منجمله خود             
رژيم اسالمی فکر کنند که اينها             

! استخفراهللا".  خشونت طلب اند     "
اين آقايان و خانمها کامال                            

  ."خشونت گريزند"
 

جريانی .  ماجرا از اين قرار است      
" سکوالرهای سبز ايران    "به نام     

اينها پشتيبانی   .  شکل گرفته است    
" انتخابات آزاد  "خود از خواست       

را که هم از طرف اپوزيسيون               
راست آلترناتيو ساز طرح شده و         
هم از طرف رهبران جنبش سبز          
اسالمی، با استفاده از لغت انحالل      
توجيه کرده اند و وجدانشان هم              

اينها در متنی که          !  آسوده است   
اعالم مواضع شبکه                                   "

سکوالرهای سبز ايران در مورد        
نام دارد، چنين        "  انتخابات آزاد   

 :نوشته اند
 
انتخابات «از آنجا که مسئلهء              "

از جانب شخصيت ها و                 »آزاد
گروه های مختلف، با تعبيرات و          
تعاريفی گوناگون، مطرح شده و         
ابهامات متعددی را ـ که اغلب راه       
به وارونه سازی معنای واقعی              
انتخابات آزاد می برند ـ آفريده               
است، شورای هماهنگی شبکهء           
سکوالرهای سبز بدينوسيله درک      
و تعريف خود از اين اصطالح را       
برای رفع هرگونه سوء تفاهمی به      

 :شرح زير اعالم می دارد

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

 
هدف شبکهء سکوالرهای             .١

سبز، همچنان و همواره، انحالل          
حکومت اسالمی بهر صورت                
ممکن، برای برگرداندن حاکميت        
به مردم و تعيين قانون اساسی                 
جديد و حکومت سکوالر ـ                         
دموکرات برآمده از آن از طريق          
برگزاری انتخابات آزاد و                         

 ١منتشره بتاريخ   ." (منصفانه است 
، يعنی يک هفته            ٢٠١٢آوريل    

پيش از اجالس واشنگتن، سايت           
 )رنگين کمان

 
بگذريم که اين سکوالرهای سبز           
تشکيل يک انتخابات آزاد را بدون       

در "  وارونه سازی    "هر گونه         
معنا، تحت حکومت اسالمی                    
جنايتکار چگونه امکانپذير می              
بينند؟ زيرا که کامال روشن است،        

حکومت اسالمی    "  انحالل"اينها    
" انتخابات آزاد "را از طريق يک       
ظاهرا بايد        .  خواهان هستند       

شرايطی ايجاد شود که يک                       
انتخابات آزاد تحت رژيم اسالمی         
انجام شود که نتيجه آن انحالل                 

جل .  حکومت اسالمی باشد               
اينها هوشمند تر از آنند که      !  الخالق

ندانند چنين چيزی يک توهم بيش         
می .  اينها متوهم نيستند        .  نيست

قصدشان .  خواهند متوهم بکنند         
. مشوب کردن اذهان مردم است           

دارند پر پر می زنند که با                            
مرتجعين آلترناتيو ساز هم کاسه           
شوند و از لفت و ليس آنها بی                    
نصيب نمانند، در عين حال                       
رويشان نمی شود در روز روشن        
اعالم کنند که با اصالح طلبان                
رژيمی هم آواز شده اند، پس از              
آنجا که اکثرشان مدرک دکترا                
دارند، يک لغت جديد اختراع                  

خيال کرده اند که مردم        .  کرده اند 
هالو هستند؛ خيال کرده اند ما                   
کمونيست ها پشت کلمات و بين              

 

 سرنگونی، براندازی، 
 ...ساختار شکنی و حاال انحالل 

خطوط را بلد نيستيم بخوانيم؛           
خيال کرده اند که مردم و                     
کمونيست های کارگری در              

و "  هوشمندانه"مقابل اين بيانيه    
خيال .  مردرندانه خام می شوند    

 !کرده اند
 

انتخابات آزاد، تاکتيک کهنهء        
 جديد

بحث انتخابات آزاد را اکبر                
. گنجی هم مطرح کرده است            

کنشگر "شکنجه گر سابق و             
فعلی در تمام طول    "  حقوق بشر 

خيزش توده ای مردم که دو               
سال و نيم پيش آغاز شد، در              
مقابل سرنگونی و ساختار                 

همين .  شکنی مقاومت کرد          
سکوالرهای سبز با او وارد              
بحثهای تند و تيز شدند و او را          
به طرفداری از رژيم اسالمی         

سر يک تحصن که . متهم کردند
در مقابل سازمان ملل سازمان        

اما .  يافته بود، کلی بهم تاختند        
هر دو  .  امروز هم نظر شده اند     

" انتخابات آزاد         "خواهان          
 .هستند

 
سبزهای اسالمی مردمی را که      
برای حق و خواستهايشان به            

خشونت "خيابانها آمده بودند            
خواندند و اعالم کردند       "  طلب

که خشونت مردم برای                         
سرکوب بدست رژيم بهانه  می       

سعی کردند که حساب           .  دهد
خود را از کسانی که به هر                 
شکلی بحث از سرنگونی                   
جمهوری اسالمی می کنند،              

تا آخر هم به        .  کامال جدا کنند    
خاتمی   -کروبی       -موسوی     

يکی از رهبران    .  وفادار ماندند 
خارج آمده اين جريان سبز                 
اسالمی، اکبر گنجی است که           
در جريان دفاع قاطعش از                 
بقای رژيم اسالمی تعدادی هم         

٢۵٠شماره   
جايزه حقوق بشر و صدها هزار                

و .  دالر پول نصيب خود کرده است      
حاال که بحث آلترناتيو سازی داغ             
شده است و ايشان نيز از دعوت                  
شدگان هستند، تحليلی ظاهرا صرفا        
پراگماتيستی از عدم طرح                             

مبادا .  سرنگونی ارائه داده است           
کسی فکر کند که ايشان از اساس با          
سرنگونی مخالفند؛ خير؛ ايشان                 
دموکرات تر از اينحرف ها هستند و     

! به خواست مردم احترام می گذارند      
" بهترين و عملی ترين   "صرفا دارند   

. راهکار را جلوی مردم می گذارند        
به اينهمه زرنگی و زبلی توجه                   

   :کنيد
 
به   »رأی من کجاست  «تغيير شعار   "

به   -شعارهای ساختارشکن             
خصوص شعار سرنگونی جمهوری     

موجب کاهش شديد                  -اسالمی
. عامالن و حامالن جنبش سبز شد            

معنای اين مدعا اين نيست که                       
کنندگان جنبش سبز طرفدار               ترک

جمهوری اسالمی بودند، بلکه                     
اکثريت معترضان برای سرنگونی        

ها نيامده بودند، يا           رژيم به خيابان    
سرنگونی رژيم در آن شرايط را               

دانستند، يا حاضر به              ناممکن می   
های سنگين نبودند   »هزينه«پرداخت  
ای از          آيت اهللا خامنه        .  و غيره    

پديد آمده بخوبی استفاده         »فرصت«
های فعاليت      کرد و اکثريت روزنه       

[مخالفان را مسدود ساخت           اين ." 
صغرا کبرا چيدن ها به زبان                         
آدميزاد يعنی اعتراضات مردم به             

! رژيم بهانه برای سرکوب داد                   
 ]عجبا

 
قرار دادن زمامداران خودکامه در         

ای   دو راهی مرگ و زندگی، چاره         
جز سرکوب شديد برای آنان باقی             

نه که بخواهند سرکوب     . [گذارد  نمی
کنند، بيچاره ها مجبورند سرکوب           

توان به سرکوبگران گفت،     نمی] کنند
شما به فرايندهای دموکراتيک تن             
دهيد، پس از گذار به دموکراسی، ما       
همٔه شما را زندانی و اعدام خواهيم          

ای به سرنوشت      آيت اهللا خامنه   .  کرد
صدام حسين، سرهنگ قذافی و                  

ظاهرًا اين  .  نگرد  حسنی مبارک می   
آخری وضعيت بهتری دارد، اما               

حقيقت اين است که تحقير او                    
است، چرا که او را            شديدتر بوده  

در قفس حيوانات درنده محاکمه           
[اند   کرده بيچاره حسنی مبارک،     . 

!] واقعا که بايد به حال او گريست       
روشن است که هيچ  ديکتاتوری          
بدون مبارزٔه مردم و فلج کردن             

نشينی نخواهد کرد،        کارها، عقب  
خواهان، برای            اما دموکراسی     

آميز به دموکراسی،      گذار مسالمت 
با ديکتاتورانی چون پينوشه،                  

؛ ...دکلرک، ياروزلسکی، و                  
. اند     وگو و سازش کرده                  گفت

برگزاری انتخابات آزاد منتهی         «
در برابر              »به انتقال قدرت            

(»ببخش و فراموش نکن      « اکبر . 
مرگ و زندگی جنبش          "گنجی،    

 )سايت رنگين کمان -"سبز
 

چه مردرندانه می کوشند دفاع از        
رژيم اسالمی را تحت منافع خود         

دارند به  !  مردم به مردم قالب کنند     
مردم می گويند، ديکتاتورها به             
زبان خوش نمی روند، به زبان             
زور هم نمی روند، فقط با سازش         

واقعا .  و کوتاه آمدن کنار می روند     
که در رياکاری، عوامفريبی،                

. دروغ و تزوير يد طواليی دارند        
نوع سکوالرش   .  آخر اسالمی اند    

را در باال ديديم که با چرخش                  
کلمه سعی کرده است مردم را                
فريب دهد؛ نوع اسالميش با                    
تاکتيک اصال به نفع خود مردم              
است که دست از سرنگونی                     
بردارند، می خواهد آنها را از خر       

  .شيطان سرنگونی پايين آورد
 

اما از همه جالبتر بحث وارونه              
ای است که در مقابل خواست                 

محاکمه کليه سران رژيم          "بحق    
می "  بجرم جنايت عليه بشريت         

اين يک خواست مهم و             .  گذارد
طی سالهای     .  بحق مردم است        

اخير باشکال مختلف اين خواست       
را مردم و کمونيست های انقالبی        

بطرق مختلف    .  مطرح کرده اند      
سعی کرده اند ما را از اين                         

با ما وارد   .  خواست منصرف کنند  
آيا شما قبول      "بحث شده اند که           

نداريد که آدمها تغيير می کنند؟              
چرا " "پس چرا تندروی می کنيد؟    

٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

ميان مردم اختالف می اندازيد؟ اين مهم است که اکنون بخشی از                       
حاال که ديده اند اين       .  و قس عليهذا   ."  رژيم هم به مردم پيوسته است        

می گويند  .  کلک مرغابی زده اند     .  استدالالت دردی دوا نکرده است      
اگر بر خواست محاکمه تمام سران رژيم و دست اندرکاران جنايت                   
سی ساله آن، يعنی منجمله اکبر گنجی، پای فشاريد، حکومت اسالمی            

واقعا که  .  هيچگاه سرنگون نخواهد شد و به خشونت ادامه می دهد                
 .وقاحت هم اندازه دارد

 
اين استدالل مثل آن ميماند که برای مبارزه با مافيا و حذف آنها به                        
آنها بگوييد که همه تان را می بخشيم، تا آنوقت آنها با زبان خوش                        

مردم خواهان سرنگونی اين رژيم          !  خير.  دست از جنايت بردارند      
اگر کلک  .  مدتها است که در کمين آن نشسته اند          .  ارندسياه و جنايتک  

های آلترناتيو سازی و اصالح رژيم کارساز بود، تاکنون دست اين                  
مطلوب ترين راه دستيابی به آزادی و         .  دالالن را جايی بند کرده بود       

هر راه   .  برابری برای مردم سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی است               
ديگری، کوره راهی است که زجر و مشقت مردم را افزونتر می                       

محاکمه .  مردم از اين رژيم و تمام دست اندرکاران آن منزجرند            .  کند
کليه سران و دست اندرکاران حکومت اسالمی اتفاقا تنها راهی است              
که می تواند مانع از فوران خشم بحق مردم و کاناليزه شدن آن به                         

  .انتقام شخصی شود
 

خدا روزيتان را جای       .  برويد بساط خود را جای ديگری پهن کنيد              
از يک هتل پنج ستاره به هتل ديگر برويد و در                .  ديگری حواله کند   

روياهای خود آلترناتيو سازی کنيد و برای خود پست و مقام در                           
کمونيست های کارگری نقشه های                 .  حکومت آلترناتيو بسازيد        

مردم .  ارتجاعی و توطئه های تان عليه مردم را افشاء خواهند کرد                 
ايران خواهان سرنگونی رژيم اسالمی و دستيابی به يک جامعه آزاد،           

جامعه ای که تنها از طريق سرنگونی انقالبی            .  برابر و مرفه هستند    
ما .  رژيم اسالمی و برپايی يک جمهوری سوسياليستی امکانپدير است 

کمونيست های کارگری قاطعانه برای تحقق اين خواست مردم                           
 . *    مبارزه می کنيم

٢۵٠شماره   
 

اخاذی از پناهجويان و سوء استفاده از نام 
 !حزب را شديدا محکوم ميکنيم

 

مطلع شده ايم که تعدادی باند کالش با سوءاستفاده از اعتبار و خوش نامی                    
. حزب از برخی پناهجويان برای حل معضل پناهندگی شان اخاذی کرده اند             

اين باندها در قبال دريافت پول به پناهجويان می گويند که به حزب اتحاد                       
آنها قلمداد می کنند که      .  کمونيسم کارگری برای دريافت تائيديه مراجعه کنند       

 .در ارتباط با حزب فعاليت می کنند

  

بعالوه، اخيرا شکايتی از يک پناهجو به حزب رسيده مبنی بر اينکه يکی از              
فرد شاکی مدعی    .  اعضای حزب اقدام به اخاذی از پناهجويان کرده است              

است که اين فرد با دريافت پول از پناهجويان به آنها قول تامين تائيديه از                       
همچنين عالوه بر دريافت پول بابت تائيديه، باسم                .  جانب حزب می دهد      

 . کمک مالی به حزب نيز از آنها مبالغ ديگری اخذ می کند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با دريافت اين شکايت تحقيق در مورد اين                     
حزب در اسرع   .  مساله و چند و چون آن را سريعا در دستور گذاشته است               

حزب اتحاد کمونيسم    .  وقت نتايج تحقيقات را باطالع عموم خواهد رسانيد             
کارگری اخاذی از پناهجويان و سوء استفاده از حرمت و اعتبار حزب را                   

اين اقدام نه تنها شنيع و ضد انسانی است، بلکه طبق                .  عميقا محکوم ميکند   
حزب اعالم ميکند   .  هر نوع اصول و قوانين متمدن جرم محسوب می شود             

که قاطعانه اين مساله را پيگيری خواهد کرد و تالش خود را برای احقاق                     
حقوق پايمال شده پناهجويانی که تحت نام حزب مورد کالشی و اخاذی قرار             

 .گرفته اند، بکار خواهد بست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری در پيگيری سنت انسانی کمونيستی کارگری              
اجتماعی برای    -منصور حکمت از زمان تاسيس در يک مبارزه سياسی                 

برسميت شناسی حق پناهجويان در کشورهايی که به آن پناهنده می شوند،                  
اجتماعی بنفع حقوق پناهجويان، مبارزه عليه              -در تغيير فضای سياسی          

راسيسم و کمک به پناهجويان درگير بوده است و بهمين منظور دفتر دفاع                  
تالش حزب برای        .  از حقوق پناهندگی حزب را سازمان داده است                         

سازماندهی مبارزه پناهجويان برای حقوق حقه شان بعنوان شهروندان آزاد،           
برابر و برخوردار از تمامی حقوق شهروندی يک مبارزه سياسی،                                  

الزم به تاکيد است که سياست حزب در قبال         . کمونيستی و انسانگرايانه است
 . اين تالشهاى انسانى دريافت پول از پناهجويان نيست

 

 روابط عمومی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢آوريل   ١٠

 سرنگونی، براندازی، 
 ...ساختار شکنی و حاال انحالل 

 

 !نه به اعدام
امی   "  آيا الزم نيست در مورد وسايل تغيير آن نظامی که تم

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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 کارگران راه آهن تهران
 !دستمزدهای پايان سال معوق

 

 شرکت صنعت گستران ريلی
 

تا روز هفدهم فروردين ماه          ،بنا به خبر دريافتى     
دستمزدهای اسفند ماه و همچنين عيدی و سنوات           

نفر از کارگران شرکت          30پايان سال بيش از         
انگل پيمانکاری صنعت گستران ريلی پرداخت             

دوسيه .  نشده و بالتکليف به قوت خود باقی است          
مدير شرکت در جواب کارگران معترضی که                 
خواهان دريافت دستمزدهايشان هستند با تهديد و           

بايد بيشتر کار      ،بايد کار کنيد   :  ارعاب گفته است   
امسال سال کار بيشتر و حمايت از سرمايه             ،کنيد
 !است

 

 30شرکت صنعت گستران ريلی با بيش از                        
کارگر با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه و                 

هزار تومانی پرداخت نشده  و          300دستمزدهای  
و کار اجباری در     !  صبح تا شب     8ساعت کاری    

تعطيالت مستقر در راه آهن تهران ارايه دهنده                
انواع سرويس و خدمات فنی بخشهايی از راه                   

 .آهن است

 

 !شرکت هجرت گستر
 

دستمزدهای اسفند ماه و عيدی و پاداش پايان سال          
نفر از کارگران زحمتکش شرکت پيمانکاری         70

هجرت گستر تا امروز پرداخت نشده و عوامل                
کارفرما در جواب اعتراضات کارگران گاهی با          
تهديد، گاهی با وعده های دروغ و با توسل به                    
انواع کارشکنی تا امروز از پرداخت دستمزدهای     

 . کارگران خودداری نموده اند

 

نفر کارگر    70شرکت پيمانکاری هجرت گستر با      
قراردادی، با قراردادهای يکجانبه و سفيد امضا و      
ساعت کاری صبح تا شب و کار در تعطيالت با              

هزار تومانی ارايه دهنده انواع        300دستمزدهای  
 .خدمات فنی و ريلی در راه آهن تهران ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٩١فروردين  ٢٢ – ٢٠١٢آوريل  ١٠

٢۵٠شماره   
 

 کارگران جنرال مکانيک
 !اخراج و بيکار سازی گسترده در سال جديد

 

در اطالعيه های قبلی اعالم داشته بوديم بنا به سياستهای جنايتکارانه سرمايه داران در شرکت                   
عدم پرداخت دستمزدهای معوق چندين ماهه و همچنين بيکار سازی مداوم                      ،جنرال مکانيک 

کارگران ادامه دارد و کارگران فعال شاغل نيز در معرض و تهديد جدی اخراج و بيکاری                               
در اولين روزهای سال جديد در حاليکه کارگران و خانواده هايشان چند روز تعطيلی                      .  هستند

ماهه دی،    3عيد را با جيبهای خالی و فقر و نداری به سر برده اند و ريالی از دستمزدهای                              
 50بيش از     ،بهمن و اسفند و عيدی و سنوات و پاداش پايان سال گذشته هم را دريافت ننموده اند                 

ياری مدير شرکت و عواملش به کارگران            .  نفر از کارگران از کار اخراج و بيکار شده اند                 
اعالم داشته اند بعلت مشکالتی که برای شرکت پيش آمده کار تعطيل است، نيازی به شما                                

 ! اگر نياز کاری بود شماها را خبر ميکنيم ،به خانه هايتان برويد ،نيست

 

بنا به اخبار موثق از قرار بين دزدان و اوباشان حکومت اسالمی در شهرداری تهران و امثال                      
ياری در شرکت جنرال مکانيک و چندين نفر سرمايه دار زميندار و انگل در خارج کشور                             

عوامل حکومت اسالمی در       .  برسر سهم خواهی و سود بيشتر اختالف و شکراب شده است                    
شهرداری تهران و شرکت جنرال مکانيک دهها هزار متر زمين در غرب تهران و منطقه                              
پارک ارم را که ظاهرا سند و ورق پاره اش بنام چند سرمايه دار طفيلی در خارج کشور است                       
را تحت پوشش پروژه های به اصطالح شهر سازی و پل سازی خود قرار داده و از اين راه و                        
همچنين استثمار کارگران ميليارد ميليارد سودهای سرگيجه آور به جيب زده اند و حاال اختالف                 
حضرات با سرمايه داران در خارج کشور به شکايت و شکايت کشی به بارگاه فساد و جنايت                        

اگر سرمايه داران در سر بااليی همديگر را گاز ميگيرند و              .  حکومت اسالمی کشيده شده است     
چرا کارگران و خانواده      ،برای تصاحب سودهای بی حساب و باد آورده همديگر را پاره ميکنند            

 های محروم شان بايستی تاوان اين همه جنايت و فساد و سود جويی را بپردازند؟ 

 

ماه دستمزد معوق و عيدی و سنوات و              3بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی، پرداخت            
ساعته کاری در هفته، امنيت        6روز    5پاداش پايان سال کليه کارگران اخراجی و فعال شاغل،             

شغلی و حق تشکل و اعتصاب، افزايش فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزينه های روز                            
افزون زندگی، برخورداری از مسکن و بهداشت و درمان و آموزش مناسب مطابق با                                       

 .استانداردهای انسانی از جمله خواستهای عاجل و اصلی کارگران جنرال مکانيک است

 

کارگر با      50هم اکنون با بيش از             )  غرب تهران  (شرکت راه و ساختمان جنرال مکانيک               
هزار تومانی و ساعت و شيفت کاری           330قراردادهای سفيد امضا و دستمزدهای به اصطالح          

فعال نامعلوم طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پل های رو گذر                  
شرکت جنرال مکانيک تحت نظارت بنياد مستضعفان حکومت اوباش               .  در غرب تهران است     

اسالمی سرمايه داران بوده و ياری مدير شرکت به همراه ديگر همدستان دزدش در روابط                            
پنهانی و زد و بند و فساد مالی با شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنياد مستضعفان به                           
بهای استثمار وحشيانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران ثروتهای نجومی به                      

 .جيب می زنند
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 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد: زنده باد شوراها



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

 
 کارگران سازمان انتقال خون تهران

 !دستمزدهای اسفند و عيدی پايان سال معوق
 

نفر   60دستمزدهای اسفند ماه و عيدی و پاداش و سنوات بيش از              ،بنا به خبر دريافتى   
از کارگران بخش خدمات و تدارکات سازمان انتقال خون تهران و پايگاههای                                
مربوطه آن که در سطح شهر تهران مستقرند تا روز هفدهم فروردين ماه پرداخت                       

مراجعات و پيگيريهای مکرر کارگران به عوامل حکومت اسالمی در                 .  نشده است 
سازمان انتقال خون در روزهای پايانی سال و همچنين در چند روز گذشته برای                          

برخی از اوباش      .  دريافت دستمزدهای پرداخت نشده به نتيجه ای نرسيده است                      
حکومتی در سازمان انتقال خون در حاليکه در آخرين روزهای پايان سال تحت                           

پولهای دهها ميليونی به جيب زده         ...  عناوين ماموريت، پاداش پايان سال، کارانه و          
حاال در جواب کارگران    .  اند و حتی دستمزدهای ناچيز کارگران را هم باال کشيده اند           

 ... با تمسخر و تهديد به اخراج ميگويند بودجه نداريم، پول نيست و 
 

شب است البته بعالوه        8صبح تا      8ساعت کاريمان از      :  يکی از کارگران ميگفت     
تعطيالت، در ازای اين همه کار در محيطهای آلوده که احتمال خطر ابتال به هر نوع                 

دستمزدمان را بر طبق قانون کار اين            ،بيماری خطرناک و مسری خونی هم هست         
حکومت که در جهت منافع سرمايه داران و از ما بهتران و برطبق قانون جنايت                           

هزار   300هزار تومان قرار داده اند، حاال از پرداخت همين               300اسالم و خداست     
من کارگر نتوا نستم در شب عيد دو دست لباس برای بچه              .  تومان هم طفره می روند    

هايم بخرم؟ حاال اين شريعتی مدير مالی انتقال خون که از اون جاسوس های حرفه                      
ای است و دمش هم به حکومت وصل است بيش از دو هفته است که برای مسافرت                     

 . و تعطيالت عيد با هزينه های آنچنانی به کشورهای خارجی رفته است

 

نفر کارگران    60پايگاه انتقال خون در سطح شهر تهران بيش از                   30در بيش از      
شب و کار اجباری در تعطيالت        8صبح تا     8خدماتی و تدارکاتی با ساعت کاری از         

هزار تومانی و قراردادهای موقت سفيد امضا در تحت شرايط                 300با دستمزدهای    
 .سنگين و آلوده کاری مشغول به کارند
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 مرکز مخابرات ثابت قدم تهران
 !طرح اخراج کارگران محکوم است

 

اعالم داشتيم بنا به        24/12/90در اطالعيه قبلی در تاريخ         
تصميم فرماندهان شکنجه گر و جانی سپاه پاسداران                             
حکومت اسالمی که حاال در مسند مديران و سرمايه داران               

در آخرين    ،نو کيسه در اداره مخابرات تهران تشريف دارند        
روزهای پايانی سال تعداد زيادی از کارگران مراکز                           
مخابراتی تهران از جمله مراکز مخابراتی کاشانی، موج آسا         

و حاال در ادامه      .  و پيام نور از کار اخراج و بيکار شدند               
همين سياست ضد کارگری اوباش اسالمی بر عليه                                

عوامل کارفرما در مرکز مخابراتی ثابت قدم                     ،کارگران
تهران در اولين روزهای کاری در سال جديد در حاليکه                    
قراردادهای کاری کارگران به اتمام رسيده از تمديد مجدد                

به کارگران گفته اند      .  قرارداد با کارگران خودداری نمودند      
وجود  اين تعداد نيرو در اين مرکز زيادی و زيانده بوده و                  
دارای هزينه و بار مالی اضافی است که بايستی تا پايان                      

نفر از      8روز ديگر         10فروردين ماه يعنی تا کمتر از               
 . کارگران از  کار اخراج و بيکار گردند

 

سياست اخراج و بيکار سازی کارگران و در عين حال                        
 ،تشديد و افزايش شدت استثمار ديگر کارگران فعال شاغل               

سياست و حربه هميشگی حکومت اسالمی و سرمايه داران            
برعليه خانواده های کارگری و در جهت سود جويی بيشتر              

 . است

 

سال سابقه کار      8دارای بيش از     :  يکی از کارگران ميگفت    
هر روز که سر کار می آيم با اضطراب و ترس                       .  هستم

خودم، .  منتظرم که عذرم را بخواهند و بگويند بفرما برو                 
همسر و دو فرزندم با مستاجری با نداری و فقر با انواع                       
تحقير و هزار و يک مشکل اين زندگی جهنمی را که                             

اين حکومت و پاسدارانش     .  برايمان ساخته اند به سر ميبريم      
در مخابرات ما کارگران و خانواده هايمان را در سايه                         
سرکوب و سانسور و اختناق و استثمار وحشيانه در بحران              
بيکاری و اخراج، فقر و نداری و گرانی و تورمی که بيداد                

ابهام و ترس از آينده ای که هر          .  ميکند به اسارت گرفته اند     
روز تلخ تر و سياه تر ميشود زندگی ما کارگران را به کام                  

آيا آخوندها، آيا سرمايه داران، آيا              .  خود فرو برده است        
فرماندهان سپاه و اطالعات، آيا خيل همه اين بيکارگان و                  

 جانيان مفتخور زندگيشان مانند ما کارگران است؟

 

نفر کارگر      16منطقه مخابراتی ثابت قدم تهران فعال  با                   
قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا و البته تمديد                 

هزار تومانی و ساعت کاری از            300نشده با دستمزدهای      
صبح تا شب و کار اجباری در همه تعطيالت ارايه دهنده                    
خدمات فنی و مخابراتی در منطقه چيتگر و جاده مخصوص          

 .ميباشد
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در سيستم اقتصادی بورژوازی از      
هر حرکت و تکاپويی که در                     

و اين        ،جامعه صورت ميگيرد       
حرکت و تکاپو منجر به کسب                 

بايستی منجر    ،سود و درآمد ميشود   
به انباشت سرمايه برای سرمايه           

نظام سرمايه داری با         .  دار شود  
دست بردن به جيب کارگران اين          

اين .  کار را انجام ميدهد                       
خصوصيت و قانون خود را مادام        
که رابطه کار و سرمايه حاکم                  
است به مانند هميشه به مرحله                 
اجرا در می آورد تا باعث                          
خشنودی سرمايه داران شود و با          
گرسنگی دادن به فرزندان                         
کارگران حرمت و هويتشان را              

تا با خريد ارزان نيروی     .  نابود کند 
کار و دادن حداقل دستمزد آنها را         

و اين   .  به اسارت خود در آورد          
سياستی است که برای بقا و ماندن        
در راس حکومت غير انسانيشان         
است که برای اجرای آن دست به          

 .هر جنايتى خواهند زد
 

صنعت گردشگری نيز از اين                 
قاعده مستثنی نيست و اين صنعت        
هم برای انباشت سرمايه و دست           

 

 شادی از زندگی مردم رخت بسته، 
 !بايد شادی را برگردانيم

 

 عطا يار احمدی

بردن بر سر سفره مردم بوده            
با توجه به اينکه نياز                 .است

مبرم هر انسانی است که برای        
مدتی از محيط اصلی زندگی            
خود جدا شوند و برای تغيير             
شرايط روحی و خستگی ناشی       
از محيط کار و کار سخت و              
طاقت فرسا و بازگشت به                   
شرايط کار بايستی ساليانه                 
مبلغی را از فروش نيروی کار       
خود را برای آن اختصاص               

گرچه، چه بسا که                        .دهند
بسياری از کارگران توان سفر       
کردن و گردش کردن را ندارند      
و به اجبار بايستی تسليم شرايط      
سخت اقتصادی و زندگی خود        

 .شوند
 

روز    13در ايران معموال در         
اول بهار و در تابستان اين                  
صنعت با استقبال فراوان مردم      

معموال در اين     .  روبرو ميشود  
درصدی   30تا    20ايام مبالغی    

به کرايه حمل و نقل، کرايه                
هتلها، مکانهای تفريحی،                    

. اضافه ميشود ...  گردشگری و   
اين هم يکی از شيوه های                     

٢۵٠شماره   
سرمايه داران است تا با ارائه گران         
خدمات سهم شان را از همان اندک          
دستمزد و حقوق مردم محروم                     
بگيرند و به سرمايه داران باز                     
گرداند تا هر روز به سرمايه                        
سرمايه داران اضافه گردد و زندگی      
کارگران و زحمتکشان جامعه را             
بيشتر به فقر و نداری و سقوط                     

 .نزديک کند
 

اين صنعت خدماتی مهم امروزه که         
ميبايست در خدمت مردم زحمتکش        
و طبقه کارگر و کل جامعه قرار                

به مانند تمامی صنايع                ،ميگرفت
توليدی و خدماتی و سرمايه ها به              
مالکيت سرمايه داران درآمده و تنها       
بخش کوچکی از آن نصيب                           
کارگران ميشود که تنها بتوانند خود        

 . را با آن باز توليد کنند
 

در جامعه بحران زده ايران که                    
امروزه با توجه به تحريم اقتصادی         
که با آن روبرو است هيچگاه                        
سرمايه دار زندگيش به خطر نيفتاده       
و تمامی اين مشقات همه و همه را             
بايد کارگران و زحمتکشان جامعه           
به دوش بکشند و تحمل اين وضعيت       

آمار   .سخت و دشوار را تحمل کنند        
تقليل يافته گردشگران ايرانی به                
کشورهای اطراف از قبيل ترکيه،            
امارات، لبنان و عراق همه و همه            
ناشی از شرايط سخت اقتصادی                
مردم است و اين آمار در داخل خود         

 .ايران هم تنزل زيادی کرده است

 
اما تمامی اين آمار و ارقام نشان            
از فشار زندگی بر روی مردم                

در شرايطی که شادی از           .  است
و براى    ،زندگی مردم رخت بسته    

تعداد زيادى تهيه نان شب به                    
مردم     ،مشکل اصلى تبديل شده          

ديگر چيزی برای از دست دادن           
لذا بيش از پيش آماده ترند       .  ندارند

تا برعليه اين حکومت کارگر                 
ما کارگران و         .  ستيز برخيزند    

آزاديخواهان بايد با يک حرکت            
منسجم و سازمان داده شده اين               
حکومت و اين سيستم فاسد و                   
استثمارگر را براندازيم و با                     
استقرار حکومت سوسياليستی             

تا .  شادی را به مردم باز گردانيم        
هر کس به اندازه توانش                "که    

برای توليد و خدمات در جامعه             
کار کند و به اندازه نيازش از                   
امکانات رفاهی جامعه بهره                    

 "!ببرد
  

 !زنده باد آزادی، برابری و رفاه
 

 

  ،تمام فالسفه تاکنون جهان را تفسير کرده اند

!حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست  
کارل مارکس                      

را از سايت  حزب کنترل کارگرى کتاب   
!دريافت و توزيع کنيد  
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ده سال است که جنبش کمونيسم          .  نزديک به ده سال از درگذشت نابهنگام منصور حکمت ميگذرد                 
. کارگری اين متفکر بزرگ مارکسيست و تئوريسين و سازمانده برجسته خود را از دست داده است                       

زمانی که چشم از اين جهان فروبست گويی طبقه کارگر و بشريت متمدن گوشه ای از روشنايی و                             
 . تيزبينی و چراغ راهنمايی خود را از دست داده است

 

اما گنجينه سياسی و نظری اش راهنمای ما برای پيروزی کمونيسم و              .  جای خالی اش پر نشدنی است      
 . کارگر و آزاديخواهی در جامعه است

 

به .  به طبقه کارگر جهانی تعلق دارد      .  منصور حکمت فقط به ما فعالين کمونيست کارگری تعلق ندارد           
به تمامی کسانی متعلق است که تالش          .  آزاديخواهی و تالش برای آزادی و رهايی جامعه تعلق دارد              

زندگی و افق سياسی و توقع آنها را از خود و از زندگی دگرگون کرده                        ،نظراتش  ،سياستهايش  ،اش
 . است

 

بنياد منصور  "در دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت که در هفت ژوئيه در هايگيت لندن توسط                  
اين مراسم را به مکانی بزرگ و شايسته برای گراميداشت ياد و          . شرکت کنيد ،برگزار ميشود" حکمت

از تمامی عالقمندان و      .  دست آوردهای اين متفکر بزرگ مارکسيسم و کمونيسم کارگری تبديل کنيم                 
 . دوستداران منصور حکمت انتظار ميرود که سهم خود را در برگزاری موفق اين رهبر کمونيست و دوست داشتنی ايفا کنند

 

از مراکز کار و     .  اما همزمان در هر گوشه ای از اين دنيا که هستيم ميتوانيم يادش را در اين روز گرامی بداريم                          ،اين مراسم در لندن برگزار ميشود      
 . به هر شکلی که ميتوانيم ،هر کجا که هستيم. زندگی گرفته تا دانشگاهها و خيابانها

 

و از همه کسانى که تحقق آزادى را          ،از انقالبيون   ،از دوستدارنش   ،از کارگران کمونيست    ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از همرزمان منصور حکمت       
دعوت ميکند که در مراسم يادبود و بزرگذاشت دهمين سالگرد او که توسط بنياد منصور حکمت سازمان داده شده است شرکت                           ،در کمونيسم ميجويند  

 .  کنند
 

 زنده باد کمونيسم منصور حکمت
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢آوريل  ٢

 

 !در مراسم دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد
 

٢۵٠شماره   

جهان بدون فراخوان 

  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت

 

زنده باد جنبش مجمع عمومى 
!کارگران  

  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد
! مستقيم و مستمر توده کارگران است  
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دهمين         ٢٠١٢ژوئيه                ۴
سالگرد درگذشت منصور                  

. است)  ژوبين رازانی  (حکمت   
يک دهه از مرگ اين انسان              
بزرگ، تئوريسين مارکسيست      

 -برجسته و ليدر فکری                       
سياسی جنبش کمونيسم                      

طی اين دهه   .  کارگری می گذرد  
پر تالطم و پر نشيب و فراز                
چه در عرصه سياست ايران و       
چه در عرصه سياست بين                 
المللی، بارها و بارها از                       
نزديک جای خالی او را در                

 -تمام ابعاد فعاليت سياسی                
کمونيستی خويش احساس               

 .کرده ايم

 

شب که از         ٢٠٠٢ژوئيه     ۴ 
: بيمارستان برگشتم، نوشتم           

کابوس هولناک بوقوع                    "
جاى "نوشتم           ."  پيوست

خاليش را هميشه در کنارمان،       
در قلب هايمان، در زندگى هر          

 

  ،ستون آخر
 

 !دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت فرا می رسد
 بياد ژوبين عزيز

 

 آذر ماجدى

روزمان، و در مبارزه براى      
برابرى و آزادى احساس             

در آن لحظات ". خواهيم کرد
که اين کلمات را می نوشتم،       
يک احساس گنگ و مبهم            

. آنها را بمن ديکته می کرد        
در گيجی و بهت بسر می               

در آن لحظه واقعيت و     .  بردم
می .  خواب در هم تنيده بود       

دانستم که چنين خواهد شد،      
اما هنوز نيستی او را درک         

هنوز کابوس    .  نکرده بودم   
بيشتر حالت خواب داشت تا       

احساس واقعی و       .  واقعيت
انديشه مجرد همچون دو             
دنيای جدا از هم در درونم با 
يکديگر در تنش و جدال               

گويی روی يک ابر        .  بودند
  .حرکت می کردم

 

مدتها طول کشيد تا مرگ              
ژوبين به شکل يک واقعيت       
تغييرناپذير و جان سخت در      

٢۵٠شماره   

مدتهای .  مقابلم قرار گرفت           
بيشتر زمان الزم بود تا اين                  

راستش .  واقعيت را درونی کنم      
هنوز لحظاتی هست که دچار              

فکر می کنم    .  ناباوری می شوم   
که همه چی فقط يک کابوس               

گويی قلب و ذهنم با      .  بوده است 
مدتها .  حقيقت در حال جنگند         

بطول انجاميد تا دريابم که در             
آن شب نه عمق کابوس و نه               
عمق اين تنهايى و جاى خالى            
را بمعناى واقعى کلمه احساس         

طی اين سالها هر      .  نکرده بودم 
روز با اين کابوس هولناک                  

هر روز جاى      .  زندگى کرده ام     
خاليش را در گوشه و کنار                   
زندگى، در قلبم، در ذهنم، و در         
هر حرکت کوچک و بزرگ، از         
نو و هر روز عميق تر از روز           

  .پيش احساس کرده ام

 

و اکنون می رويم که ياد                          
عزيزش را در دهمين سالگرد          

. از دست دادنش گرامی بداريم        
تا باهم بياد بياوريم که چه                    
جايگاه با ارزش و رفيعی در             
زندگيمان داشت؛ بياد بياوريم          
که چگونه بدون او با زندگی              
دست و پنجه نرم کرديم؛ بياد             
بياوريم که چگونه جای خاليش      
را در پس هر خبر جنگ و                    
بحران، خيزش و شورش،                 
استيصال و اميد عميقا احساس      

 .کرديم

  

بياييد با هم يادش را در دهمين         
سالگرد درگذشتش گرامی                 

 .بداريم

 

 ٢٠١٢ژوئيه        ٧روز شنبه        
در هايگيت گرد می       ١٢ساعت  

اين روز را به يک روز            .  آئيم
فراموش نشدنی و با شکوه               

 * .بدل کنيم

 

!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 


