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 اوضاع جمهورى اسالمى؛
 

 از مذاکرات استانبول تا پاکسازى قومى
 

در ماههاى اخير تنور سياستهاى نژادپرستانه جمهورى            
توليد ملى و حمایت از      "از شعار   .  اسالمى داغ شده است   

خامنه اى و عربده هاى ناسيوناليستى            "  سرمایه ایرانى  
احمدى نژاد در قبال سه جزیره تا تشدید سياست حکومتى       

حلقه هاى یک         ،پاکسازى قومى شهروندان افغانستانى        
اما این تبليغات و تنشهاى دیپلماتيک و         .  سياست واحد اند  

یا اقدامات شنيع نژادپرستانه عليه شهروندان افغانستانى            
همواره   ،در طول حاکميت جمهورى اسالمى جدید نيست       

وجود داشته و در دوره هائى تشدید و یا تضعيف شده                     
نکته اینست که هر بار داغ کردن تنور این                           .  است

سياستها به معضالت مشخصى جواب ميدهد و به منافع              
 ،اما در هر حال     ،مستقيم ترى از طبقه حاکم کمک ميکند       

 . قربانيانش طبقه کارگر هستند
 

 صورت مسئله کدام است؟
این سياستها        ،در وضعيت کنونى جمهورى اسالمى              

برخالف صورت ظاهرشان بالفاصله از نژادپرستى                  
حکومت اسالمى منشا نگرفته هرچند با فعال کردن                       
آگاهانه این ویروس در قلمرو تبليغات از آن استفاده                       

منشا اساسى این عر و تيز نژادپرستانه جمهورى           .  ميکند
اسالمى موقعيت وخيم و در خطر فروپاشى اقتصادى                  
حکومت و همزمان تاثير این اوضاع بر زندگى واقعى                
مردم زحمتکش و نارضایتى شدید طبقه کارگر از                          

 . وضعيت کنونى است
 

جمهورى اسالمى در منگنه بحران همه جانبه اش گير                 
بن بست اقتصادى دیرینه حکومت اسالمى با        .  کرده است 

تشدید بحران اقتصادى سرمایه                   

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

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

  ،يادداشت سر دبير
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

دارى و تاثيرات مخرب تحریمها          
به موقعيت خطرناکى براى                      

اگرچه .  حکومت تبدیل شده است       
حکومتيها راسا از تحریمهاى                 
اقتصادى صدمه ندیده اند اما طبقه        
کارگر و مردم زحمتکش تاوان              

بستن .  سنگين آن را پرداخته است      
گسترده کارخانجات و تعطيل                 

کار کردن بخش زیادى       ،پروژه ها 
از موسسات مهم اقتصادى با                   

در صد و            ٣٠ظرفيتهاى زیر        
و بيکارسازى وسيع                        ،کمتر

کارگران از کمترین نتایج این                 
در کنار این     .  تحریمها بوده است    

تورم   ،سقوط معيشت طبقه کارگر     
و گرانى بيداد ميکند و سياست                
حذف سوبسيدها وخامت این                    

. اوضاع را به اوج رسانده است            
ظاهرا در ایران هنوز مسئله                    
کمبود کاالهاى مورد نياز به یک          
بحران اجتماعى تبدیل نشده است         
اما طيف وسيعى عمال و بطور               
عينى امکان خرید و تهيه حداقل             
ترین امکانات براى بازتوليد خود        
و زنده ماندن را بتدریج از دست            

این اوضاع به ایجاد یک         .  ميدهند
توده وسيع چند ده ميليونى از                    
خانواده هاى کارگرى و ارتش               
وسيع بيکارى و آلونک نشين ها و        
خيابان خوابها شکل داده است که          

فقط زیر خط فقر       ،فقط فقير نيستند  
بلکه در فقر شدید       ،زندگى نميکنند 

هستند و بخش زیادى از آنها رسما       
کسانى که پيوند دادن       .  گرسنه اند  

اقتصادى امروز به فردا برایشان         
یک سوال حياتى و فورى شده                 

کسانى که تدریجا به حاشيه       .  است
جامعه و توليد و اقتصاد رانده                  
ميشوند و بالقوه بعنوان یک                       
 .      نيروى انفجارى عمل خواهد کرد

 
 مذاکرات استانبول

برخالف بسيارى از تبئين هاى              
ژورناليستى که خود را به افت و           
خيز اخبار و پروپاگاند محدود                

 

 

 اوضاع جمهورى اسالمى؛
 

 ...از مذاکرات استانبول تا پاکسازى قومى 
 

مذاکرات استانبول                ،ميکنند
بيانگر چرخشى در سياست              
خارجى جمهورى اسالمى و            
آغاز دوره نوینى از مناسبات           
جمهورى اسالمى با دول                    

 ،مذاکره.  غربى نيست             
قطع   ،تحریم  ،سازش  ،دیپلماسى

رابطه و اوجگيرى تنشهاى               
تبليغات                                 ،دیپلماتيک

اجزا یک    ،ميليتاریستى و جنگ  
پروسه واحد کشمکش بنيادى          

این .  دو قطب تروریستى اند          
محدودیتهاى طرفين درگير              
است که به سياستهاى                             
پراگماتيستى و سازش هاى               
مقطعى امکان ميدهد و نه آغاز       

و "  تفاهم"فصل جدیدى از             
". سازنده بودن دیالوگ                    "

کشمکشهاى دو قطب                             
تروریستى اساسا برسر پرونده      

با این پرونده آغاز      ،اتمى نيست 
نشده و با بستن و یا معامله                   
برسر این پرونده نيز تمام                   

کشمکش دو قطب    .  نخواهد شد 
تروریستى مسائل پایه اى تر و        
استراتژیک ترى دارد و مادام         
که این مسائل پاسخ ميانمدت و        
یا طوالنى مدتى نگرفته اند این       
کشمکش در جریان است و                
افت و خيزها در این سير                     
بيانگر تغييرات پایه اى در آن          

 . نيست
 

 ناسيوناليسم زورکى 
شعار خامنه اى مبنى بر سال            

توليد ملى و حمایت از                        "
واکنشى به     "  سرمایه ایرانى    

تاثيرات تشدید سياست                          
. تحریمهاى اقتصادى است               

تحریمها اقتصاد ایران را در            
تنگناهاى جدى قرار داده و                
تداوم و تشدید این تحریمها                 
دورنماى فلج کامل اقتصاد را          

. در چشم انداز قرار ميدهد                
تاکنون پيامدهاى اقتصادى و           

٢۵٢شماره   
اجتماعى سه دهه تحریم مردم توسط      
جمهورى اسالمى و دولتهاى غربى        
را کارگران و محرومان پرداخته             

خامنه اى دارد ميگوید که براى       .  اند
تهيه مهمات کشمکش حکومت                   
اسالمى با دول غربى و همينطور             
کشيدن بار ناشى از تحریمهاى                    

باید کارگران براى                     ،اقتصادى
بيشتر جان بکنند     "  سرمایه ایرانى  "

این !  کنند"  جهاد اقتصادى     "و      
موقعيت وخيم اقتصادى که با نفرت        
سياسى دیرینه از جمهورى اسالمى        

ميتواند پيامدهاى    ،ترکيب شده است   
داخلى وخيمى براى حکومت                      

اینجا تبليغات   .  اسالمى ببار بياورد     
فاشيستى و شعارهاى ناسيوناليستى        
و سياست تفرقه در ميان طبقه                      
کارگر ماتریال مهمى در دست                   

"حکومت اسالمى ميشود           توليد . 
مقابله "و  "  سرمایه ایرانى "و  "  ملى

حمایت از  "و  "  با واردات بى رویه     
بعنوان ویترین        "  توليد داخلى       

سياستهاى ضد کارگرى جلو صحنه       
بيکارى وسيع و        .  گذاشته ميشوند   

دسته جمعى کارگران را صرفا یا به       
تحریمها و یا به وجود کارگران                  

. منتسب ميکنند              "  خارجى"
افغانستانى ستيزى بيش از هر زمان       
به سياست جمهورى اسالمى تبدیل          

یکباره وجود شهروندان           .  ميشود
افغانستانى در ایران را بطور کلى            
اعم از کسانى که پرونده اقامت                   
دارند یا نه باطل اعالم ميکنند و                  

" عرب"تبليغات نژادپرستانه و                 

ستيز حول سه جزیره راه مى                  
این ناسيوناليسم و فاشيسم     .  اندازند

ستيزى "  کافر"فوق برنامه از            
اسالم ناشى نشده است از                           
استيصال ایدئولوژى اسالمى در         
مواجه با موجهاى بحران مزمن و       
 .    همه جانبه حکومتى ناشى ميشود

 
 ،کارگران انرژى هسته نميخواهند   

مذاکرات !  کار و زندگى ميخواهند   
استانبول به هر نتيجه اى در                    

مشغله    ،دورهاى آتى برسد یا نه         
کارگران خواهان  .  کارگران نيست 

نفى خطر تهاجم نظامى و قلدرى          
خواهان متوقف شدن     ،ميليتاریستى

و خواهان یک            ،تحریم تجارى   
. زندگى آزاد و مرفه هستند                      

کارگران نه به توافقات تروریستها     
برسر پرونده اتمى وقعى                           

نه پشت شعارهاى                  ،ميگذارند
ناسيوناليستى در حمایت از                      

" سرمایه ایرانى و توليد ملى               "
و نه در مقابل سياست               ،ميروند

فاشيستى عليه شهروندان                          
افغانستانى و هم طبقه اى هایشان         

کارگران در پس      .  ساکت ميمانند  
این اوضاع استيصال حکومت و         
قدرت جنبش شان را ميبينند و                
براى نبردهاى سراسرى و قيام             

. گرسنگان آماده خواهند شد                    
کارگران در اول مه پاسخ یکجائى      
به حکومت اسالمى و طرفين                 

 . *جدال تروریستى خواهند داد

 

تمام فالسفه تاکنون جهان را 
  ،تفسير کرده اند

حال آنکه مسئله بر سر تغيير 
!آنست  

کارل مارکس                      



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

در قسمت قبل به مساله شاخصهای  
یک انتخاب سرنوشت ساز اشاره        

کدام شاخصها مبنای انتخاب        .  شد
از .  آلترناتيوهای آینده حکومتی اند   

جدال بر سر اقتصاد آینده جامعه            
 !باید آغاز کرد

 
کل کارنامه اقتصادی حکومت               
اسالمی برای مردم چيزی جز فقر       

. و فالکت همه جانبه نبوده است             
رژیم اسالمی در کليت اقتصادی          
خود یک پروژه شکست خورده            

از نظر اقتصادی در بن              .  است
بست و بحران همه جانبه ای بسر          

تحریم های اقتصادی ناشی     .  ميبرد
از جدال دو قطب تروریستی را             
نيز به این تصویر سياه اضافه                 

ابعاد فالکت و ناهنجاری            .  کنيد
. اقتصادی روشن تر ميشود                     
. حکومت اسالمی راه حلی ندارد         

هر راه حل اقتصادی در گرو                   
سرنگونی رژیم اسالمی و تعيين           
تکليف با اسالم سياسی در ایران و       

اما پيام    .  بعضا در منطقه است          
آلترناتيو راست برای مردم در               
زمينه رفاه و تامين اجتماعی                    
جامعه چيست؟ سهم مردم از                    
زندگی و درجه رفاه اجتماعی در         
آلترناتيو اقتصادی این گزینه                   

 چيست؟ 
 

ابتدائا باید تاکيد کرد که آلترناتيو            
راست در بعد اقتصادی خود                    
تفاوت ماهوی با مناسبات                           
اقتصادی حاکم بر رژیم اسالمی            

استثمارگرایانه و ضد             .  ندارد
در .  کارگر و سرمایه داری است        

بهترین حالت وضعيت کارگر و            
توده مردم زحمتکش در این                     
آلترناتيو چيزی بهتر از وضعيت          
کارگر در ترکيه و مصر و اردن           

اگر تفاوتی هست در      .  نخواهد بود 
ميزان رابطه و مناسبات این                     
نيروها با دول سرمایه داری در             

به این اعتبار این           .  غرب است   

 

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

)٢( 
 

 على جوادى 

آلترناتيو نقدی به نفس مناسبات      
اقتصادی حاکم و استثمار                    
کارگر و تالش سرمایه برای           
انباشت سود از قبل دسترنج              

اگر انتقادی       .  کارگر ندارد      
هست این است که رژیم                       

" ناتوان"اسالمی را حکومتی        
در چهارچوب اقتصاد                           

از .  کاپيتاليستی قلمداد ميکند        
این رو خواهان ادغام همه                  
جانبه سرمایه داری ایران در          

مدافع بازار  .  اقتصاد جهانی اند   
آزاد و رقابت سرمایه ها                      

مدافع بی قيد و شرط            .  هستند
قوانين کور و خشن بازار بر             

خواهان رفع   .  زندگی مردم اند    
موانع حقوقی و سياسی گردش        

. سریع و انباشت سرمایه اند             
شاخصهای این آلترناتيو را               

: ميتوان با کلمات کليدی مانند          
اقتصاد "  ،"شکوفایی اقتصادی "

 ،"توسعه اقتصاد ملی     "  ،"پویا
بيان "  بار آوری اقتصادی         "

در این شاخصها جایی           .  کرد
برای درجه رفاه و تامين                      

آسایش و امنيت                  ،اجتماعی
و برابری اجتماعی        ،اقتصادی

نه وعده ای   .  و اقتصادی نيست  
در کار است نه حتی توهمی              

 . در این زمينه جایز است
 

این نيرو مدافع بی چون و                   
چرای سياستهای ریاضت کشی    
اقتصادی صندوق بين المللی           

از .  پول و بانک جهانی است         
طرح ارتجاعی حذف                            
سوبسيدهای احمدی نژاد                     
عليرغم اختالفات با حکومت          
اسالمی بدون کوچکترین                   

واقعيت این  .  شرمی دفاع کردند  
است که آلترناتيو راست                      
کوچکترین توهمی به سياست         

و ذره ای              ،تعدیل اقتصادی    
توهم به برابری اقتصادی                  

" ریاضت کشی "سياست  .  ندارد

٢۵٢شماره   

اقتصادی اصلی ترین اهرم این                  
جریان در شرایط بحران اقتصادی          

به این اعتبار پالتفرم                     .  است
اقتصادی این آلترناتيو عميقا راست        

همانطور که  .  و ضد کارگری است     
جریانات راست در اروپا و آمریکا          
و در اقصی نقاط جهان در مواجه با         
بحران سرمایه نيز تعرض همه                  
جانبه ای به حقوق و معيشت کارگر        
را در دستور قرار ميدهند این                      
جریان نيز نسخه دیگری در دستور        

فقر و فالکت و محروميت            .  ندارد
اجتماعی نتيجه کارکرد اقتصادی            
این آلترناتيو برای کارگر و توده                

 . مردم زحمتکش است
 

اما تصور خامی خواهد بود اگر                 
ثمره کارکرد اقتصادی این آلترناتيو       
را حتی مشابه ثمره کارکرد اقتصاد         
ما به ازاء سياسی این جریان در                 

تفاوتها پایه ای اند و به      .  غرب بدانيم 
ویژگيهای اقتصاد سرمایه داری در        

. جامعه ای مانند ایران برميگردد             
 چرا؟ 

 
واقعيت این است که پالتفرم                          
اقتصادی این جریان سازماندهی              

اقتصادی       ،"اقتصاد کار ارزان          "
. مبتنی بر نيروی کار ارزان است           

کار ارزان شاخص اصلی و مولفه           
تعيين کننده این آلترناتيو اقتصادی            

و با توجه به سطح نازل                  .  است
تکنولوژیک و دانش فنی و کارآیی          

این الگویی است که                        ،سرمایه
سرمایه داری ایران پيشاروی خود          
دارد و در آن چهارچوب ميتواند                

سرمایه داری در ایران        .  عمل کند  
نميتواند بر مبنای قدرت باالی                     
تکنولوژیک و دانش فنی باز سازی        

نميتواند حوزه صدور سرمایه      .  شود
در عرصه های تعيين کننده توليدات       

ریاضت .  مورد نياز در جامعه باشد      
اقتصادی و کار ارزان تنها الگویی          
است که ميتواند سرمایه را به                       
گردش در آورد و اميدی به تخفيف           

بحران اقتصادی سرمایه در ایران     
از این رو نه نتها             .  داشته باشد   

نيروی کار باید ارزان باشد بلکه          
باید ارزان هم باز توليد شود و                

نتيجتا .  ارزان هم نگاه داشته شود      
سطح دستمزد و شرایط زندگی و         
کار طبقه کارگر و توده مردم                  
زحمتکش باید پایين و قابل رقابت       
با سایر جوامعی باشد که بر مبنای       
این الگوی اقتصادی سازمان یافته      

راه دیگری در مقابلشان               .  اند
از این روست که بدون             .  نيست

توهم بر طبل ریاضت کشی                     
چرا که        .  اقتصادی ميکوبند       

افزایش توان و قدرت اقتصادی            
کارگر کارآیی این الگو و                          
آلترناتيو اقتصادی راست را به             

بيهوده .  سرعت به بحران ميکشاند   
نيست که ما از مدافعين این                       
آلترناتيو حتی نمی شنویم که مثال         
دستمزد کارگر در فردای به                    
قدرت رسيدن این جریان مشابه            
دستمزد کارگر در فرانسه و                    

چرا .  انگلستان و یا آمریکا باشد         
که اقتصاد سرمایه داری در ایران      
را نميتوان با دستمزدی معادل               
دستمزد کارگر در این جوامع                 
سرپا نگهداشت و دچار بحران              

الگوهای اقتصادی مشابه را      .  نشد
باید در فيلپين و پاکستان و چين و          

بطور .  ویتنام حداکثر جستجو کرد    
خالصه دستمزد باال و سود                      
سرمایه در این الگوی اقتصادی           

 . غير قابل جمع اند
 

تبعات چنين الگوی اقتصادی                 
دستمزد نازل کارگر      .  روشن اند  

یک رکن پایه ای این اقتصاد                   
بعالوه دستمزد نازل کارگر     .  است

به معنای محروميت توده مردم             
زحمتکش از وسایل و مایحتاج و         

۴صفحه نيازمندیهای   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

عمومی یک زندگی انسانی در               
جدال بر سر پایين         .  جامعه است  

جدالی    ،نگهداشتن دستمزد کارگر    
بر سر سرنوشت و کارآیی این                

از این    .  آلترناتيو اقتصادی است      
رو در این آلترناتيو خبری از دو            

. روز تعطيل در هفته نخواهد بود         
روز مرخصی ساالنه مترادف      ۴۵

چوب الی چرخ این اقتصاد قرار          
 ٣٠خواست حداکثر      .  دادن است  

ساعت کار در هفته غير ممکن و          
واقعيات و ملزومات              "ندیدن       
" تن پروری "جامعه و    "  اقتصادی

مطالبه .  کارگر به حساب می آید         
بيمه بيکاری مکفی برای همه                 
افراد آماده به کار امری لوکس و           
توطئه بر عليه ملزومات                             

حقوق .  است"  شکوفایی اقتصادی "
و مزایای بازنشستگی که تامين             
کننده یک زندگی انسانی برای                
سالمندان باشد رویایی تماما دست        

. نيافتنی در این آلترناتيو هستند              
حتی ایمنی در محيط کار با                        
راندمان کاری و تضمين برنامه            
ریزی توليدی و سرعت خط توليد        

تعدیل "اخراج و      .  خوانایی ندارد  
بخشی از سياست        "  نيروی کار   

تامين انضباط سرمایه در محيط            
سرمایه برای انباشت      .  کار است  

" انعطافی"باید دارای هرگونه              
. بتواند کارگر را اخراج کند     .  باشد

بيکارش کند و از زندگی                             
در این آلترناتيو       .  محرومش کند   

. اعتصاب کالمی ممنوعه است            
تجمع کارگر و برگزاری مجمع             
عمومی جرمی از پيش اعالم شده        

تشکل کارگر  .  و قانونی شده است     
اگر امروز در          .  ممنوعه است    

تبليغاتشان تشکل غير قانونی                  
فردا که نياز پایين                              ،نباشد

نگهداشتن دستمزد در دستور قرار      
بگيرد بدون تردید ممنوع خواهد           

همانطور که سابقه تاریخی          .  شد
الگوهای مرود نظرشان نشان داده      

 . است

 

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

)٢( 

از طرف دیگر سطح و                         
استاندارد زندگی کارگر و                 
مزدبگير در جامعه مالک و             
شاخص زندگی و استاندارد              
زندگی اکثریت عظيم                            

. شهروندان جامعه است                      
واقعيت پایه ای این است که               
کارگران و مزدبگيران اکثریت     

. عظيم جامعه را تشکيل ميدهند     
در نتيجه در چنين جامعه ای             
اکثریت عظيم توده های مردم          

 .  محروم خواهند بود
 

در چنين الگویی خدمات                      
پزشکی رایگان و قابل دسترس     

. برای همگان یک آرزو است        
حداکثر کاالیی است که باید               

. رایگان نيست  .  خریداری شود 
بخشی از حقوق پایه ای و                    

. طبيعی شهروندان نيست                  
سرنوشت آموزش و آموزش           

. عالی نيز متفاوت نخواهد بود        
آموزش در تمامی سطوح                   

کيفيت .  رایگان نخواهد بود          
آموزش بر حسب هزینه                       
دریافت شده توسط موسسات           

در .  آموزشی تعيين خواهد شد      
این آلترناتيو مسکن نامناسب و       

. معضل دائمی مردم خواهد بود    
حق برخورداری        ،حق معاش   

از ضروریات زندگی متعارف      
حق فراغت و               ،در جامعه    

حق سالمتی      ،تفریح و آسایش     
جایی بطور متعارف در این             

در یک . آلترناتيو نخواهد داشت
کالم سرنوشت و مقدرات                   

و "  بازار"زندگی را مکانيسم       
" انباشت سرمایه  "و   "  رقابت"

 .تعيين خواهد کرد
 

 ،چند سال پيش ابراهيم یزدی           
جوهر     ،رهبر نهضت آزادی       

اقتصادی و واقعيات این                      
آلترناتيو را به روشنی چنين             

 : بيان کرد

٢۵٢شماره   

ایران نميتواند وارد عصر توسعه         "
اقتصادی شود بجز از طریق                        

اما در یک کشور     ...  انباشت سرمایه 
توسعه نيافته مانند ایران چگونه                 
ميتوانيم انباشت کنيم؟ بجز از طریق       
ریاضت؟ بجز از طریق اینکه از              

بيشتر توليد کنيد     ،مردم خواسته شود  
جامعه ای  ...  و کمتر مصرف کنيد؟      

که مردم آن بيشتر مصرف ميکنند و       
کمتر توليد ميکنند هرگز قادر به                

...  توسعه نخواهد بود     ما نميتوانيم   . 
نفتمان را که سرمایه ملی است                    
بفروشيم و پنير و تخم مرغ و کره و          
گوشت بخریم و بدهيم شماها                         

 ،مصرف را باید کم کرد          !  بخورید
باید قناعت کرد و توليد را باال                      

 !" برد
 

سالها بعد داریوش همایون نيز                    

جوهر سياست اقتصادی جریان           
متبوعشان را نيز با کلمات و                   

باید .  مفاهيم مشابهی تکرار کرد        
 . بيشتر کار و کمتر دریافت کرد

 
معنای عملی آلترناتيو اقتصادی           
راست چيز جز شکاف عظيم                  

و کار طاقت      ،محروميت  ،طبقاتی
این سهم کارگر   .  فرسا نخواهد بود  

و توده مردم زحمتکش در این                
 . آلترناتيو بورژوایی است

 
اما این تنها آلترناتيو مقابل جامعه        

آلترناتيو دیگری موجود        .  نيست
 –آلترناتيو کارگری                .  است

در آلترناتيو مقابل       .  سوسياليستی
نه انباشت سرمایه بلکه          ،نه سود  

رفاه و رفع نيازمندهای همگان              
اساس فعاليت اقتصادی جامعه را        

جامعه ای که سهم      .  تشکيل ميدهد 
اکثریت توليد کنندگان فقر و                     

رفاه و  .  فالکت و محروميت نيست   
برابری اقتصادی یک رکن پایه            

 . *ای فعاليت جامعه است
 

 يک دنياى بهتر
ان هميشگى           تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرم

رغم رواج     .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است علي
ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم از مذهبى و غير مذهبى حتى 
در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که هريک به نحوى 
د،                  ن ن ک ي غ م ي ل ب عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را ت
واره              ردم هم ع م زندگى واقعى و عمل روزمره توده هاى وسي
حاکى از يک اميد و باور عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب 

اين اميد که دنياى فردا ميتواند از .  ناپذيرى يک آينده بهتر است
ا                 ى هاى امروز ره محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشت
ا، چه جمعى و چه                  باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ه
ر است، يک                            وث ردا م اى ف ي د و چون دن فردى، در تعيين چن
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     

رسانه ها با سر و صدای زیادی نتيجه                  
دور اول انتخابات ریاست                          
جمهوری در فرانسه را منعکس            

مساله عمده در اخبار و            .  کردند
راست "گزارشات رشد جریان              

" جبهه ملی   "تحت نام       "  افراطی
درصد   ١٨است که کمی بيش از          

. آراء را نصيب خود کرده است            
، زمانی  ٢٠٠٢این جریان در سال     

که ژان ماری لوپن، پدر ليدر                   
فعلی آن، ليدر حزب بود کمی بيش       
از ده درصد آراء را نصيب خود           
کرده و به دور دوم انتخابات راه            

رسانه های بستر اصلی     .  یافته بود 
عموما یک نگرانی عمومی از               
رشد جریان راست افراطی ابراز        

بعضا به وضعيت سخت     .  می کنند 
اقتصادی و سياست های ریاضت        
کشی بعنوان یکی از فاکتورهای           
این رشد اشاره می کنند؛ اما بيشتر       
بر اروپا گریزی و تمایالت ضد             
یورو و همچنين مخالفت با                         
مهاجرت و کمرنگ شدن هویت            

  .فرانسوی تاکيد دارند
 

آیا این تنها مساله قابل توجه در               
انتخابات فرانسه است؟ باید گفت           
عموما نتایج انتخابات و                               
دموکراسی پارلمانی کم و بيش               
روشن است و اميد بستن به این               
پروسه برای اینکه زندگی مردم            
کارگر، زحمتکش و عادی را                 
بمعنای واقعی بهبود بخشد، اميد            

ضمنا آرای ریخته   .  بيحاصلی است 
شده در صندوق تمایالت واقعی             
بخش وسيعی از مردم را بيان نمی       

انتخابات نتيجه معدل گيری         .  کند
انتخاب .  پراگماتيستی مردم است      

مردم عموما ميان دو    .  محدود است 
سه حزبی که تفاوت اساسی                       
چندانی با یکدیگر ندارند، باید                 

دقيقا باین علت           .  انتخاب کنند     
بخشی از مردم اصال در انتخابات       

بعضا آراء نه      .  شرکت نمی کنند     
بمعنای رای اثباتی به فرد یا حزب       

 

 انتخابات فرانسه و راست افراطی
 

 بر سر چپ چه آمده است؟
 

 آذر ماجدی

معين نيست؛ بلکه یک رای               
سلبی به جریان حاکم است؛               

در .  یک رای اعتراضی              
انتخابات ریاست جمهوری               
فرانسه این فاکتورها کامال                

 .بچشم می خورد
 

رسانه ها در تحليل از نتيجه              
انتخابات، علت اصلی افزایش        
رای جبهه ملی یعنی جریان              
راست افراطی را در رشد                  
سياست های بيگانه گریزی،            
تمایالت ضد مهاجرین، بویژه        

و در یک کالم      "  ضد مسلمان "
راسيستی می دانند؛ و                            
سارکوزی رئيس جمهور                   
فرانسه فی الحال در تالش                  
برای جلب آراء لوپن در دور           
دوم انتخابات، کمپين                              

حمایت "انتخاباتيش را با شعار      
به "  از روش زندگی فرانسوی     

پيش می برد و قول داده است            
که کنترل شدیدتری بر مرزها         
اعمال کند، مهاجرت را کاهش       

جنس اروپایی   "دهد و سياست       
اما .  را در دستور بگذارد   "  بخر

گزارشات رسانه های مختلف         
بر این نيز داللت دارد که یک          
علت دیگر رشد آراء راست              
افراطی، اعتراض به سياست         
. های اقتصادی دولت بوده است

یک فاکت مهم و دردناک حاکی 
از اینست که یک چهارم رای           
دهندگان به مارین لوپن، یعنی         
کاندید راست افراطی، از طبقه       
کارگر بوده اند و دومين منطقه       
ای که مارین لوپن در آن رای          
باالیی آورده است، یک منطقه        

و طبق همين        .  صنعتی است   
گزارشات کارگرانی که به                
لوپن رای داده اند، بعلت                      
اعتراض به سياست های                    
اقتصادی دولت بوده است؛                
یعنی آنها جلب سياست های              

٢۵٢شماره   

حمایتی جبهه ملی شده اند؛ که مسلما       
سياستی ناسيوناليستی است، اما یک      
مساله مهم اینست که آنها از زاویه            
راسيستی و ضد مهاجران به مارین        

 .لوپن رای نداده اند
 

 چرا راست افراطی 
 رشد کرده است؟

 

همواره در شرایط اقتصادی                         
جریاناتی که افراطی خوانده می                

راست افراطی  .  شوند، رشد می کنند   
و چپ افراطی در شرایط بحران               
سرمایه داری بجلوی صحنه می               

این اولين بار نيست که ما شاهد       .  آیند
رشد جریانات راست افراطی در              

اما آنچه را که رسانه        .  اروپا هستيم 
ها پرده پوشی می کنند، رشد چپ              
افراطی است؛ رشد چپ افراطی از        
راست بسيار وسيعتر است؛ اما رشد       
چپ افراطی را در انتخابات                         

. پارلمانی نمی توان مشاهده کرد               
 ٩٩شکل گيری آنچه به جنبش                     

درصد معروف شد خود بيانگر                  
تالش توده های مردم برای پاسخ               
های غير معمول، غير بستر اصلی         
به مسائل اجتماعی، اقتصادی و                 

در تمام کشورهای        .  سياسی است   
اروپای غربی جریانات چپی که                
دموکراسی پارلمانی را به زیر                   
سوال برده اند و بشدت منتقد سياست   
های دولت های موجود در قبال                  
بحران اقتصادی هستند و خواهان            
تغييرات اساسی در نظم موجودند،          

بحث .  بسيار رشد کرده اند                      
یکی از        "  دموکراسی مستقيم       "

مباحث مهمی است که در ميان                    
جنبش توده ای اعتراضی طرح شده       

فی المثل هم اکنون در کنار            .  است
رشد جریانات راست و راسيست در       
یونان، که رسانه ها از آن صحبت             
می کنند، جنبش اعمال کنترل                      
کارگری بر محل کار و توليد و                   
برگزاری مجامع عمومی در حال            

در رسانه های    .  رشد چشمگير است   

رسمی و بستر اصلی در این                    
 .مورد چيزی نمی بينيد

 
در همين انتخابات فرانسه، آنچه           
چپ افراطی خوانده می شود                  

درصد آراء را نصيب         ١۶حدود   
اما در هيچيک از            .  خود کرد   

گزارشات جایگاه خاصی به این           
. مساله اختصاص داده نمی شود          

بعضا بشکلی گذرا به رهبر جبهه        
چپ، ژان لوک ملنشون، که بيش         

آراء را بدست آورده             ٪١١از    
بعالوه .  است، اشاره می شود            

تعدادی احزاب چپ تر نيز در                
انتخابات شرکت داشتند که                       

آراء را کسب      ٪۵مجموعا حدود    
این سياست رسانه ها نه      .  کرده اند 

اتفاقی است و نه از هراس از                  
حکومت های     .  راست افراطی    

بورژوایی و ایدئولوگ هایشان،           
که رسانه ها یک بخش مهم آنرا             
می سازند، بسيار هدفمند وقایع             
سياسی را گزارش و تحليل می              

به رشد چپ و جنبش توده           .  کنند
ای که عليه حکومت است اشاره           
ای گذرا می کنند، اما رشد آراء             
راست افراطی را در بوق و کرنا         

  .می کنند
 

هدفشان ترساندن مردم از رشد             
راست افراطی و یادآوری دوران       

با .  هيتلر و جنگ جهانی دوم است     
یادآوری آن دوره سياه و تاریک           
در تاریخ اروپا می کوشند که                  
مردم را اسير احزاب بستر اصلی       
نگاه دارند و مانع رشد چپ و                  

بسياری .  کمونيسم در جامعه شوند   
از مردم اعالم می کنند که تفاوت         
محسوسی ميان سياست های                   
سارکوزی راست و اوالند                        

سياست .  باصطالح چپ نمی بينند    
های 

۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

. اقتصادی شان کمابيش یکی است      
از همين رو است که یک جریان            
سوم پيش از این انتخابات و با                  
هدف شرکت در انتخابات شکل             
گرفت که تالشش جلب و جذب               
مردم ناراضی و توده کارگر و               

اما این جریان نيز      .  زحمتکش بود 
 ٪١١حدود   .  اقبال چندانی نداشت    

آراء را کسب کرد؛ زیرا مردم در         
ته ذهنشان می دانند که انتخابات            

عالج .  عالج دردشان نيست             
بيکاری، فقر، تبعيض و مشقتی که      
اکثریت مردم به آن دچار شده اند،        

اما باالخره، در پی سياست      .  نيست
انتخاب ميان بد و بدتر در                            

البته در  .  انتخابات شرکت می کنند   
درصد   ٧٠انتخابات فرانسه حدود     

 .واجدین حق رای شرکت کرده اند
 

مساله اصلی در اروپا، اکنون                  
مردم با چنگ و           .  اقتصاد است   

دندان دارند عليه سياست های                 
یونان .  ریاضت کشی می جنگند        

هر روز شاهد جنگ و گریز مردم       
هر روز تعداد         .  با پليس است        

بيشتری از مکان های کار و توليد        
به سياست کنترل کارگری می                
پيوندند؛ اما زمانيکه همين رسانه         
ها وضعيت را تحليل می کنند، نه          

 

 

 انتخابات فرانسه و راست افراطی
 

 ...بر سر چپ چه آمده است 

به این سياستهای چپ و                        
کارگری، بلکه به رشد راست         
افراطی و امکان راه یافتن شان       

در .  به پارلمان اشاره می کنند       
فرانسه مردم عليه سياست                  
دولت بورژوایی باعتراض بلند     

دوسال پيش بود که یک        .  شدند
جنبش توده ای و وسيع عليه              
دولت و سياست افزایش سن              
بازنشستگی شکل گرفت که             
دنيا را به وجد آورد، اما این               

به "  حقيقت جو   "رسانه های       
فاکتور اعتراض توده ای                    
کارگری عليه سارکوزی و               
دولتش در این انتخابات اشاره         

هم اکنون بخش     .  ای نمی کنند    
وسيعی از مردم خواهان                     
افزایش درصد ماليات بر                    

در تحليل   .  ثروتمندان شده اند     
انتخابات اخير در فرانسه، کليه      
رسانه ها بر فاکتور رشد                     
راست افراطی تاکيد گذاردند و       
این مساله را به نکته محوری           

. در تحليل های خود بدل کردند      
از این صحبت شد که راست             
افراطی در سایر کشورهای             
اروپایی نيز رشد کرده است؛           
در اطریش، بلژیک، هلند،                
  .اسکاندیناوی و اروپای شرقی

٢۵٢شماره   
اما همانگونه  .  این یک واقعيت است    

که در باال اشاره شد، رشد جنبش               
های توده ای اعتراضی به دولت و           
سياست های ریاضت کشی یک                 
فاکتور بسيار عيان تر در اروپا                  

در یونان، اسپانيا و ایتاليا               .  است
بخصوص ما شاهد اعتراضات                  
ميليونی عليه سياست های راست             

در انگلستان قدرتگيری       .  بوده ایم   
دولت دست راستی با تظاهرات و             
اعتراضات جوانان و برخی از                  
اتحادیه های کارگری و نيروهای             
چپ و کمونيست عليه سياست های          

 .ریاضت شکی آن مواجه شد
 

جالب اینجاست که بمناسبت                          
انتخابات در فرانسه، برخی رسانه          
ها از یک کنفرانس راست افراطی          

حدود .  در دانمارک صحبت کردند       
نفر از جریانات راست افراطی         ۵٠

از اسکاندیناوی، بریتانيا، آلمان و            
اروپای شرقی در کنفرانسی که                  
قصدش هشدار به رشد افراطی                  
گری اسالمی بود، در دانمارک                 

اما جالب اینجاست که        .  جمع شدند  
تظاهرات وسيع جوانان چپ این                

واقعه .  کنفرانس را بهم ریخت               
کنفرانس در رسانه ها برجسته می           
شود، اما به حضور نيروهای چپ            

. صرفا بشکلی گذرا اشاره می گردد      
این یک سياست کامال هدفمند                       
بورژوازی است که رشد چپ و                 
کمونيسم و جریان ضد کاپيتاليستی          
را کوچک و کم اهميت جلوه دهد و           
در عوض رشد جریانات راست                

افراطی را بسيار بزرگتر از                     
  .اهميتی که دارند

 
همين تبليغات خود راه را برای               
رشد بيشتر جریانات راست                       

اما نزد     .  افراطی باز می کند             
بورژوازی، بزرگ کردن خطر            
راست افراطی یک راه مسلم مقابله      
با کمونيسم و جریانات کارگری و         

این واقعيت  .  ضد کاپيتاليستی است   
متاسفانه .  را باید دید و افشاء کرد         

ضعف و بحران جنبش کمونيستی         
هنوز . به این سياست کمک می کند

پس از سقوط شوروی جنبش                    
کمونيستی دچار سر درگمی و گيج       

کمونيسم بورژوایی    .  سری است   
روسی بحق جذابيتی برای توده              

. های کارگر و نسل جوان ندارد             
کمونيسم کارگری نيز نتوانسته               
است در قامت یک جنبش پاسخگو        
به مسائل ظاهر شود، تحزب یافته         
در جامعه حضور یابد و توده های         
ناراضی کارگر و زحمتکش را به        

لذا، .  زیر پرچم خود جمع کند               
عليرغم وجود یک جنبش توده ای         
وسيع و ميليونی ضد کاپيتاليستی           
ما شاهد رشد احزاب کمونيستی              

راست افراطی را   .  کارگری نيستيم 
راه عقب نشاندن     .  باید عقب نشاند    

و امحای کامل این جریانات رشد           
و تحزب کمونيسم کارگری تحت           
پرچم واژگونی سرمایه داری و              

 * .استقرار سوسياليسم است
 

 

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

بازار، .  انقالب کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد                 .  جامعه است 
بجاى توليد براى سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه هرچه                    .  مبادله کااليى و پول حذف ميشوند       

کار، که در جامعه سرمايه دارى براى اکثريت عظيم مردم تکاپويى ناگزير و چشم                       .  بيشتر همه انسان ها مينشيند      
بسته و فرسوده کننده براى امرار معاش است، جاى خود را به فعاليت خالق و داوطلبانه و آگاهانه مردم براى هرچه                

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانى، به يکسان از                  .  غنى تر کردن زندگى انسانى ميدهد      
از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به              .  کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى برخوردار خواهد بود               

 .اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه    ٢۵٢شماره    

 

 اول ماه مای، روز جهانی کارگر،
 !روز اعالم جرم عليه سرمايه داری و مذهب

 

در اين روز با پرچم زنده با سوسياليسم،          .  اول ماه مای، روز جهانی کارگر، روز نمايش قدرت و همبستگی طبقه کارگر در پيش است                    
پرچم انقالب کارگری و در همبستگی جهانی کارگران به ميدان می آييم تا هر چه بيشتر رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را افشاء کرده                         

 .و مبارزه آزاديخواهانه و برابری طلبانه کارگران و مردم ايران را تقويت کنيم
 

 ميز اطالعاتی 
 13- 9از ساعت  2012سه شنبه اول ماه مای : زمان

 َيرن توريت: مکان
 راهپيمايی
 14راس ساعت 

 

 زنده باد همبستگی بين المللی طبقه کارگر ،زنده باد اول ماه مای
 مرگ بر جمهوری اسالمی ،نابود باد سرمايه داری

 

 واحد سوئد -تشکيالت خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2012آوريل  24

 

! اول مه روز کارگر است  
 

در اينروز نه شاهى 
نه دين و  ،تاجگذارى کرده

“ ملتى”و نه  ،آئينى آمده
! درست شده است  

 

اول مه روز فرياد نه به 
سرمايه دارى و زنده باد 

!   انقالب کارگرى است  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

در آستانه روز جهانی کارگر                  
مه    1با نزدیک شدن به           .  هستيم

وحشت رژیم    ،روز جهانی کارگر   
اسالمى بيش از پيش خود را به               

اعتراضات .  نمایش ميگذارد         
کارگری در یکی دو سال گذشته            

. بشکل بيسابقه ای رشد کرده است      
تنها نگاهی به تيتر اخبار و                         
روزنامه های حکومت که فقط               
بخش سر و دم بریده تعدادى از               
این اعتراضات را منعکس ميکنند       
نشان ميدهد کارگران هر روزه و         
هر لحظه در جنگی نابرابر قرار          
گرفتند و نشان ميدهد که کارگران        
در شکل مبارزاتی خود نيز                      
تغييراتی اساسی را ایجاد کرده               

طبق آمار بطور متوسط                .  اند
روزانه بين دو تا سه اعتراض                
کارگری در جریان بوده است که          
با توجه به اخبار از منابع دیگر               
این آمار واقعی نيست و                                
اعتراضات کارگری خيلی باالتر        

این اعتراضات  .  از این بوده است    
اساسا برای پرداخت حقوقهای               

حق       ،افزایش دستمزد           ،معوقه
حق انتخاب نمایندگان                  ،تشکل

حق بيمه و مزایا      ،مستقل کارگران 
حق شيف بوده      ،و عيدی و پاداش     

و همينطور کارگران در کنار                 
خواست حق تشکل خواهان امنيت       
شغلی و لغو قراردادهای موقت و         

 .سفيد امضا و کار پيمانى بودند
  

از اواخر سال گذشته تا اوایل                   
امسال کشمکش برای تعيين حداقل      

. دستمزدها در جریان بود                          
نمایندگان دولت و کارفرما حداقل        
دستمزد را تعيين کردند و تعيين             
حداقل دستمزد با اعالم خط مرگ         

از ابتدای سال     .  کارگر اعالم شد    
جاری ما شاهد اعتراضات بيش            
از پيش بودیم و قریب به اتفاق این         
اعتراضات بر سر دستمزدها و             

این .  حقوقهای معوقه بوده است          
بدان معنی نيست که کارگران                 
خواستهای دیگر نداشتند و یا طرح      
نکردند اما اولویت کارگران در            
این اعتراضات بر حقوقها و مزایا       

این اعتراضات تالش     .  بوده است  

 

 ،اول مه روز کارگر است
 !روز دفاع از سرمايه نيست

 نسرين رمضانعلى

داشت سراسرى تر عمل کند و        
. ابعاد تازه ای به خود بگيرد             

برای نمونه اعتراضات                       
پتروشيمی ماهشهر تا آنجا پيش      
رفت که نماینده های کارگران         
پتروشيمی ماهشهر در                         
مالقاتهائی با نمایندگان سایر            
پتروشيمهای دیگر در تدارک         
یک اعتصاب سراسری برای         

لغو قرارداد        ،افزایش دستمزد   
و تامين امنيت     ،موقت و پيمانی  

. شغلى برای کارگران بودند            
این حرکت رژیم را هاج واج           

. کرده بود و هنوز شوک است         
فعال با وعده قرارداد مستقيم و         
از بين بردن دالالن و واسطه           
های کار تالش داشته این                     

 . مبارزات را کنترل کند
 

در این ميان باید اشاره داشت            
به توطئه و دسيسه های دولت          
و کارفرما و پيمانکاران برای         
ساکت کردن اعتراضات                    

آنها تالش ميکنند در      .  کارگری
مقابل گسترش مبارزات                      
کارگران به توهم پراکنی                    
گسترده دست بزنند تا کارگران      
را در انتظار نگه دارند و                    

. صفوف شان را متفرق کنند            
یکی از این وعده ها بستن                   

داستان .  قرارداد مستقيم است      
جدید قرادادهای مستقيم از اینجا  
ناشی ميشود که در صنعتی               
ترین مراکز تا کوچکترین                 
کارخانه بطور روتين کارگران     

ماه تا چند سال حقوق                 1از    
مبارزه و اعتراض   .  طلب دارند 

برای پرداخت حقوقهای معوقه      
و افزایش دستمزد یکی از                  
خواستهاى اساسى کارگران             
بوده که بطور نسبی در روز             

تجمع و اعتراض را      3تا   2بين 
این تجمعات  .  در برگرفته است   

اداره    ،در مقابل دفتر مدیریت       
و   ،استانداری  ،فرمانداری  ،کار

در شرایطی در مقابل مجلس            
سرمایه .  صورت گرفته است      

داران و جنایتکاران حکومت          
اسالمى ميليارد ميليارد پول             

٢۵٢شماره   

باال ميکشند که بخشی از آن حقوق            
 .  نپرداخته کارگران است

 

قرارداد "تحت عنوان                 ،و حاال     
سرمایه داران و کارفرماها     "  مستقيم

و شرکتهاى پيمانى و دولت در یک          
همدستی کامال آشکار و غير قابل              

ناگهان از  .  انکار وارد عمل شده اند     
یکطرف پيمانکاران اعالم                            
ورشکستگی ميکنند و از طرف                 
دیگر کارفرما و دولت مستقيم وارد         
عمل ميشوند و اعالم ميکنند اگر                

اگر موافق همين         ،اعتراضی نکنيد  
 ،حداقل دستمزدهای تعيين شده باشيد     
! با شما قرارداد مستقيم خواهيم بست     

و معنی این حرف تنها این است                  
کارگری که ماههاى زیادی از                    

 ،پيمانکار و کارفرما پول طلب دارد      
قرار داد     "ازش چشم بپوشد و                   

قراردادی که    .  امضا کند   "  مستقيم
بربریت هر چه بيشتری را به وی             
تحميل ميکند و در حالى که معلوم             
نيست در این قرارداد فردا براى                

به   ،حقوق کارگر چه تضمينی هست     
را "  امنيت شغلی   "کارگران قول        

کارگران باید هشيارانه به         .  ميدهند
این روش حکومتيها و کارفرما                  

 .برخورد کنند
 

مسئله دوم حذف سوبسيدها است که        
در ابتدای سال جاری اعالم شده                 
است دولت با کمبود بودجه روبرو           
شده است و فعال در حال حاضر                 

ميليون نفر را از دریافت         15رسما  
یارانه ها محروم کردند و بقيه هم که   
شامل دریافت یارانه ميشوند خبری         
از یارانه نيست و کل این سود را                

کارگران .  حضرات به جيب ميزنند      
به خوبی آگاهی دارند وقتی                            
مزدوران خانه کارگر و شوراى               
اسالمی اعالم کنند که کارگران                  

 ،رسمی در خط مرگ قرار گرفتند          
یعنی شدت فقر و بدبختی طبقه                     
کارگر چنان عنان گسيخته است که          
بخشی از همدستان همين حکومت           
هار اسالمی مجبور شدند برای                  

برای کنترل خشم                 ،ایجاد توهم     
کارگران که هر لحظه وضعيت                 

وارد    ،زندگيشان اسفبارتر ميشود    
ميدان شوند و یکسری آمار و                  

بخيال خود ميتوانند      .  ارقام بدهند  
این خشم فروخورده کارگران را         

در حالی که حداقل          .  مهار کنند   
ماه است در مراکز و          3بيش از    

محيط کارگری و محافل کارگری       
بحث برسر آماده شدن برای روز        

 .  جهانی کارگر است
 

امسال شورتر از هر سال خانه              
کارگر هم به جنب جوش افتاده               

گردن کج کرده در مقابل           .  است
کارگران ميخواهد بگوید ما تشکل      

مگر   ،واقعی شما کارگران هستيم     
نميبينی تقاضای مجوز کردیم                
دولت به ما مجوز نداده است؟                 
مگر نميبينی کميته های برگزاری      
اول مه تشکيل دادیم؟ ولی مقصر         
اون شهردار و یا فرماندار است            
که به جناح احمدی نژاد یا خامنه           
ای وابسته است برای همين به ما         

و در   .  مجوز راهپيمائی نميدهند     
همين حال ميخواهد نقش اول                  
ضربه گير کارگرى را در                        
حکومت بازی بکند و بگوید ببينيد      
ميخواهم نظام را از این خشم                   

کارگران .  فروخورده نجات بدهم     
ميدانند که وقتى هم به خانه کارگر       

تالش دارند تریبون    ،مجوز ميدهند
را به وسيله تملق حکومت و                    
سياستهاى ضد کارگریش تبدیل            

حکومت در حالی که یکی          .  کنند
بعد از دیگری چهرهای شناخته           
شده و فعالين کارگری را دستگير        
کرده و در این روزهای نزدیک           
به روز کارگر آنها را با وثيقه                 

از   ،های سرسام آوری آزاد ميکند     
آنها ميخواهد تعهد بدهند و امضا           
بدهند در روز جهانی کارگر                   

همينطور از زبان     .  سهمی ندارند  
مزدوران خانه کارگر اعالم                   
ميشود هر کارگری که در روز             
جهانی کارگر در هر تجمع و                  
اعتراضی شرکت بکند اخراج              

٩صفحه  . خواهد شد  
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این اون فضائی است که از ماهها            
پيش در ميان کارگران به یک                    

به کدامين  .  کشمکش بدل شده است     
اشکال باید این روز را نه تنها                     
گرامی داشت و جشن گرفت بلکه            
کيفرخواست مان را عليه این دنيای       

کيفرخواست مان را عليه           ،نابرابر
این نظام فاسد اسالمی سرمایه                   

چگونه باید وارد    .  داری اعالم کنيم   
ميدان شویم تا به کمترین هزینه                 
بيشترین دستاورد را داشته باشيم؟          

 ،گاز    ،چطور ميشود کارگر نفت          
پتروشيمی با کارگران                 ،نساجی

معادن و ساختمان دست در دست             
. هم به این جدال تاریخی بروند                 

رژیم هار اسالمی  که مزدورانش           
را در محيط کار و زیست کارگران        
سازمان داده تا خبرچينی بکنند اگر        
چه بجز خبرچينی قدرت نداشتند              

اما دولت بنا بر      .  هيچ غلطی بکنند   
همين گزارشات ميداند اوال                          
وضعيت و زمزمه های کارگران            
در سراسر ایران چگونه است و               
برای جلوگيری از هر حرکتی که            
از نظر خودشان غير قابل کنترل             

لذا . بشود سعی ميکنند خوداری کنند
این مزدوران خانه کارگری را جلو       

در حالی که سالهاست             .  انداختند
کارگران اعالم ميکنند در این روز        
خيابانها مال ماست و هر ساله هم             
در ابعاد بزرگ و کوچک تالش               

. کردند خيابانها را از آن خود کنند          
امسال خانه کارگر ميخواهد بگوید         

هر کسی در هر              ،مجوز نميدهند   
تجمعی شرکت کند اخراج شود و یا        
کارگران رسما تهدید شدند که با                

. آنها قرارداد مستقيم بسته نميشود           
صحفه ای    11در عوض یک فرم        

قرارداد بربریت که اسمش را                    
قرارداد مستقيم کار گذاشتند پخش           
 .کردند و وعده امنيت شغلی داده اند

 

   ،رفقای کارگر

ما خوب ميدانيم هر ساله با                            
فرارسيدن و نزدیک شدن به روز           
جهانی کارگر کل دم دستگاه این               
حکومت هار اسالمی به تکاپو                   
خواهد افتاد که در مقابل ما بعنوان           

 

 ،اول مه روز کارگر است
 ...روز دفاع از سرمايه نيست 

 

هر ساله  .  یک تن واحد ظاهر شود      
با دستگيری همکارانمان و با                     
نظامی کردن مناطق اعالم شده                
برای تجمع و راهپيمائی فضای                
اختناق و فشار را بيش از پيش                   

یک واقعيت غيره قابل             .  ميکنند
انکار این است که طبقه حاکم بر               
جامعه بشدت از متشکل شدن هر            

تاریخ .  چهار نفر ما بخود ميلرزد         
نشان داده است هر زمانی ما                       

بعنوان    ،بعنوان یک صف مستقل        
یک تن واحد در مقابل سرمایه قد             

حاکمين مجبور شدند           ،علم کردیم   
عقب بنشينند و در مقابل خواستهای       

وضعيت .  برحقمان سرفرود بياورند  
ما کارگران در ایران به هر لحاظ            

 ،بيکاری  ،فقر.  بشدت شکننده است   
فحشا و هزاران مصيبت               ،اعتياد

دیگر را این حاکمين به ما تحميل             
کردند تا خود در کاخهای رویائى            
شان زندگی کنند و بهشت روى                 
همين سرزمين را به ما در آخرت           

 . وعده ميدهند

 

امسال ما به ميدان خواهيم آمد و                
 ،اعالم ميکنيم؛ بهشت را همينجا            

ما با دستان        ،روی این کره خاکی      
سهم   ،توانمندمان برای شما ساختيم     

" بهشت آخرت     "ما از زندگی                
ما سهم مان را همين امروز       .  نيست

در اول مه    .  و همين حاال ميخواهيم    
امسال اعالم خواهيم کرد که ما                 

 ،بخشی از یک جنبش عظيم هستيم        
بخشی از جنبش جهانى ضد                        

بخشى    ،سرمایه دارى طبقه کارگر     
امسال .  درصدى ها     99از جنبش     

اعالم ميکنيم تشکل حق مسلم                     
ماست و اعالم ميکنيم روز جهانی         

. کارگر روز تعطيلی رسمی است         
در .  در این روز خيابانها ما ماست        

این روز نشان ميدهيم قدرت ما در          
 . تشکل و اتحاد ماست

 

در اول مه با پرچم کارگران جهان         
متحد شوید و نفى سرمایه دارى به          

زنده باد روز      .  ميدان خواهيم آمد     
 ! * جهانی کارگر

٢۵٢شماره   
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اخيرا محمد نبوی از رهبری                   
حزب کمونيست ایران در نشریه          

در مقاله    288جهان امروز شماره    
در بر روی      "ای  تحت عنوان            

به بهانه   "  همان پاشنه می چرخد       
نقد پالتفرم رهبری حزب                           

حکمتيست؛   -کمونيست کارگری       
ناشيگری "بار دیگر از سر                      

منصور حکمت را مورد      ،"سياسی
هدف قرار داده است و دلی از                 

محمد نبوی   .  عزا در آورده است      
به کورش مدرسی نقد دارد ولی از       
همان سطور اول منصور حکمت        
را نشانه ميگيرد تا بتواند به نقدی          

از پالتفرم حزب               "  عميقتر"
در همان سطور    .  حکمتيست برسد 

اول این نشانه گيری به مانند دم              
خروس از زیر قبای ایشان خود             

 . را نشان ميدهد
 

محمد نبوی در تمجيد و تعریف از        
(منصور حکمت ميگوید    منصور : 

حکمت با تحليل مارکسيستی از             
زیر بنای جامعه ایران، نقد دیدگاه        

از "  بورژوازی ملی و مترقی          "
زاویه منافع طبقه کارگر، نقد                   
سوسياليستی پوپوليسم حاکم بر              
چپ ایران، نقد سبک کار                           
پوپوليستی، وارد شدن به  پروسه         
تشکيل حزب کمونيست ایران و            
تالشهای ارزنده ای که در این                 
زمينه انجام داد، نظریه دولت در          
دوره های انقالبی سياست ها و               
جهت گيرهایش که در این راستا           
که حزب کمونيست ایران به                     
بخشی از طبقه کارگر تبدیل شود          

خدمات شایانی به جنبش               ...  و
کمونيستی ایران، کومله و حزب          

و جنبش انقالبی     کمونيست ایران     
خدمات ...  مردم کردستان نمود         

ارزنده وی برای هر ناظر اندک           
 .  منطفی غير قابل انکار است

 
 288نشریه جهان امروز شماره           

 )خط تاکيد از من است

 

 !همه راه ها به رم ختم نميشود
 جوابی کوتاه به محمد نبوی 

 
 پروين کابلی

پيدا شود  "  منطفی"اگر خواننده   
و از مضمون مقاله خبری                  
نداشته باشد بدون شک محمد           
نبوی را از طرفداران منصور       

اما .  حکمت ارزیابی ميکند          
سوالی که پيش مياید چرا این            
همه تعارف کردن؟ محمد نبوی     
در پی چيست؟ برای نبوی                 

. است"  دوره"منصور حکمت     
. دوره ای که مارکسيست است       

حزب کمونيست ایران را                   
تحليل .  تشکيل ميدهد              

مارکسيستی از زیر بنای                    
جامعه ایران دارد و دوره ای            
که باورهایش از طرف خرده          
بورژواهای خارج از کشور            
پراتيک ميشود و حزبی تشکيل      
ميدهد که به گروه فشار                         

 . تبدیل ميشود" آکسيونيستها"
 

برای این چرخش نبوی، باید            
مچ ایشان را در نقد خودش                 

دور دوم از       "ميگوید    .  گرفت
حيات سياسی و مبارزاتی                   
منصور حکمت با تالش برای         
سازماندهی انشعاب در حزب         
کمونيست ایران آغاز                            

(شد در بر     "  محمد نبوی    ." 
). روی همان پاشنه می چرخد        

چرا منصور حکمت که خود            
بيشترین تالش را برای تشکيل       
حزب کمونيست ایران نمود و         
بيانيه حقوق مردم زحمتکش در     
کردستان را تبين نمود و در               
مقابل بورژوازی کردستان که       
ميخواست کمونيست ها را                 
وارد به اطاعت کند جنگ                   
کومله بر عليه حزب دمکرات         

 ،کردستان را رهبری نمود               
ناگهان تصميم ميگيرد که                   

را سازمان دهد؟ چه     "  انشعاب"
کسی چنين تغييری را یک شبه       
بدون هيچ تحليلی منطقی                     
ميپذیرد؟ نه اینکه این                             
سردرگمی محمد نبوی است که      

. ميخواهد خورشيد را پنهان کند    

٢۵٢شماره   

. اما نميداند که دستش می سوزد                 
بخشی از نقد و نظرات منصور                  
حکمت در مورد حزب کمونيست             
ایران و دالئل انشعاب را ميشود به           
راحتی در سایت منصور حکمت              
یافت و هر کتمانی در این مورد                  

" غير منصفان "خطایی است که یقه      
 . را ميگيرد

 
منصور حکمت بعد از حزب                       
کمونيست ایران، بزرگترین حزب          
کمونيستی و پر قدرت دوران                       

. معاصر ایران را سازمان داد                    
صدها کمونيست برجسته ای که از          
اعضا و کادرهای حزب کمونيست          
ایران بودند منصور حکمت را در           

اگر .  این امر بزرگ همراهی کردند     
به یمن ددمنشی جمهوری اسالمی            
بخش زیادی از این کمونيست ها در        

به مانند خود   (خارج از ایران بودند      
محمد نبوی که از جمهوری اسالمی       

این جا دیگر باید           )  گریخته است   
" کمونيست"کسى که ادعا ميکند              

است تا این حد انصاف داشته باشد            
که  گریبان جمهوری اسالمی را                

؟ !بگيرد نه گریبان منصور حکمت        
اما منصور حکمت توانست با تبين          

بسياری از  "  حزب و جامعه  "تزهای  
این کادرها را به رهبران  شایسته و         
مورد احترامی در  داخل و خارج              
از ایران تبدیل نماید و مبارزه عليه           
ددمنشان جمهوری اسالمی را وارد        
مرحله ای دیگر کند و مبارزه برای         
آزادی و سوسياليسم را به  امر                     

چه کسی ميتواند    .  بسياری تبدیل کند   
این مبارزه ات را نفی کند؟ دوستان          
سابق و یا منتقدان دو رویی که در              

" آکسيونيست ها   "همين دوره که            
خارج را روی سرشان گذاشته بودند      
سکوت کرده بودند و هيچ جایی دیده       

 نمی شدند؟
 
منصور "  منصف"محمد نبوی            

. حکمت را بعد از مرگش نقد ميکند         
از انشعابات بعدی از حزب دم                     
گرفته و به وی ميتازد تا امتياز جمع        

این یک بازی سياسی مسخره     .  کند
چرا منصور حکمت را با         .  است

کورش مدرسی باید مورد نقد                 
قرارداد؟ لطفا کورش مدرسی و           
حميد تقوایی را روى پاى سياست        

اینها نه   .  هاى خودشان نقد کنيد        
ادامه دهندگان منصور حکمت و         

" متوليان"نه به قول شما حتی                
کارل مارکس در    .  متعهدی نيستند 

سال بعد    119درگذشت و      1883
از وی اندیشه های رنگ و                        
وارنگی بنام مارکسيسم پراتيک          
ميشود و عکس مارکس را در                

آیا ميشود   .  دفاتریشان آویخته اند     
بجای نقد  این رنگين کمان ها یقه          
مارکس را گرفت و  مارکس و               
نظرات پایه ای وی را زیر سوال         
برد؟ یا  مارکس را دوره ای                     
کرد؟ منصور حکمت یکی از                

. منتقدان تيز این رنگين کمان بود        
حزب شما هنوز بسياری از                     
قطعنامه ها و برنامه اش به دوره          

شما .  منصور حکمت تعلق دارد        
نميتواند به همين راحتی یقه تان            

. وی رها کنيد      "  خدمات"را از       
به "  حکومت انسانی      "کجای       

منصور حکمت رابط دارد و کجا        
منصور حکمت تمام ارگانهای              
تشکليالتی را به حکم خود منحل          

 ميکرد؟ 
 

مگر یادتان رفته که منصور                    
حکمت و جریان کمونيسم                         
کارگری در جریان بحثها در                  
مقطع انشعاب چگونه با درایت و         
رهبری کمونيستی این پروسه را         
رهبری نمود و وقتی که دید                      
نميتواند ناسيوناليستها و جناح                

 -هاى مرعوب شده حکومت قومى    
پنتاگونى کردستان عراق در                   
درون حزب را به سياستهاى                   

 ،کمونيسم کارگرى مجاب کند               
١١صفحه قلمش را                
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 .  برداشت و رفت
 

اما فلسفه اين همه آسمان و ريسمان کردنها              
 چيست؟

هيچ دوره ای به اندازه           .  جواب روشن است     
دوره ی کنونی، حزب کمونيست ایران محل               

و هيچ   .  تاخت و تاز ناسيوناليست ها نبوده است       
دوره ای هم به این اندازه  کومله و حزب                         
کمونيست ایران، تحت فشار کمونيست های                
جوانی که از جمهوری اسالمی فرار ميکنند و           
هنوز فکر ميکنند این حزب هنوز رنگ و                     
بویی از منصور حکمت را دارد زیر ضرب               

برای این جوانان باید جوابی                .  نبوده است   
اگر نميشود به منصور حکمت        .  منطقی داشت 

ولی ميشود بعد از            ،درون کومله حمله کرد        
 مرگش وی را نقد کرد؟

 
واقعيت اینست که این شبح منصور حکمت و             
ایده های کمونيستى و انسانيش در اطراف                    
شماست که باعث ترس شده و شما را وادار                  
کرده با روش ضد مارکسيستهاى فلسفى مکتب         

که به تقسيم مارکس به            ،فرانکفورت و شرکا    
دست زدند تا به نتایج     "  پير و جوان  "دوره ها و    

به این دوره           ،دست راستى خودشان برسند         
تناقضات .  بندى منصور حکمت متوسل شوید        

شما مال شما و سياست حزب شما و نتيجه                      
منصور .  مماشات تان با ناسيوناليسم است                

رهبری حزب      .  حکمت بى تقصير است               
کمونيست ایران باید تکليفش را با گذاشته اش             
که منصور حکمت در آن نقش محورى داشته            

ما .  انتخاب با شماست         .  است روشن کند         
خوشحال ميشویم که شما از گذشته کمونيستى            
تان و سياستهاى منصور حکمت در مقابل                    
ناسيوناليستها و پنتاگونيستها و راستها دفاع                 

این بسيار سياست بهترى از مناسبات               .  کنيد
مبتنى بر نفرت ناسيوناليستى از کمونيسم                      

اما اگر از زاویه دیدگاههاى           .  کارگرى است  
راست کورش مدرسی و حميد تقوایی و                          

ميخواهيد با گذشته و               "  حکومت انسانی    "
راه روشن    ،منصور حکمت تصفيه حساب کنيد     

به نتایج عبداهللا مهتدى ميرسيد و بعبارت        :  است
اما این   .  دقيقتر بيشتر به آن نزدیک ميشوید             

انتخاب صفوف کمونيست درون شما را قانع              
نخواهد کرد و سياست تان از پيش شکست                    

دیگر همه راه ها امروز به رم             .  خورده است  
 ! *ختم نميشود

 
 

 !همه راه ها به رم ختم نميشود
 ...جوابی کوتاه به محمد نبوی 

 

٢۵٢شماره   

 " 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                                                                 ١٢صفحه     

همانطوری که در اطالعيه های           
پيشين اعالم داشته بودیم کارفرما         
و مدیران بدليل تنگناهاى ناشى از        
بحران اقتصادى و تحریمها و                 
همينطور به دليل دزدی و فساد               
مالی و سودجویی باندهای اوباش         
حکومت اسالمی در کارخانه                  

از چندین ماه پيش اخراج و          ،مزدا
بيکار سازی مدام و همچنين قطع          
سرویس ایاب و ذهاب کارگران و        
برخی مزایای جانبی همچنان                  

عالوه بر اینها به            .  ادامه دارد   
موازات اعمال سياست اخراج و           

افزایش فشار کاری     ،بيکار سازیها 
و تحميل استثمار بيشتر به                          
کارگران فعال شاغل رشد روز              

 .افزونی پيدا کرده است
 

در طی          ،بنا به خبر دریافتى             
روزهای گذشته بطور ناگهانی              

نفر از کارگران از کار                    290
کارگران .  اخراج و بيکار شده اند      

اخراجی در ابتدای صبح و هنگام         
ورود به کارخانه در محوطه                   
کارت زنی متوجه ميشوند که                  
کارتهای ثبت ورود و خروجشان         

پس .  را از روی فایل برداشته اند        
از مدت کوتاهی به کارگران اعالم      

خبر !  ميشود شماها اخراجيد             
ناگهانی اخراج و بيکاری                           
کارگران را که بطور دسته جمعی       
در محوطه کارت زنی جمع بودند        

کارگران با    .  به خشم می آورد          
فریاد و اعتراض خواستار                        
جوابگویی عوامل کارفرما ميشوند    
اما خبری از عوامل کارفرما و              

کارگران که قصد        .  پاسخ نيست   
مراجعه به قسمت امور اداری و            
پيگيری مسئله را دارند با ممانعت       
و مخالفت نگهبانی و عوامل                     

در این   .  حراستی روبرو ميشوند     
درگيری توسط کارگران و به                 
نشانه اعتراض عليه اخراج و                 
بيکار سازیها و گستاخی عوامل            

شيشه ها و         ،نگهبانی و حراست     
در و پيکر قسمتهایی از کارخانه           
درهم شکسته شده و تعدادی از                
عوامل کارفرما و کار چاق کنها و        
پادوهای حکومتی گوشمالی داده          

سرانجام پس از ساعاتی       .  ميشوند

 

 اخراج در کارخانه مزدا
 !درگيری کارگران اخراجی با عوامل حکومت اسالمی

 

با کمک پليس و نيروهای                    
سرکوبگر حکومتی به طرز            
وحشيانه ای کارگران اخراجی      
را بدون ارائه هيچ گونه جواب       
منطقی از کارخانه بيرون                  

 . ميکنند
 

پيگيری و اعتراض و                            
مراجعات مکرر تاکنونی                   
کارگران اخراجی به مراکز             
اداره کار و بيمه حکومت                    
اسالمی بعلت همکاری و تبانی      
حکومت اسالمی با سرمایه               
داران همچنان بی  نتيجه مانده         

عالوه بر اینها حتی              .  است
مراجعات مکرر جمعی از                
خانواده های کارگران به                    
کارخانه برای بازگشت به کار        

. هم  بدون نتيجه بوده است                 
یکی از زنانی که در مقابل                 
کارخانه تجمع نموده بود                     

بعلت اخراج و                 :  ميگفت
بيکاری، بعلت فقر و                              
محروميت و نداری و هزار و          
یک بدبختی، بعلت فشارهاى           
روانی زندگيمان را به سقوط و       

همه راهها  .  بن بست کشيده اند     
و همه درها را به رویمان بسته       

شوهرم با خوردن چندین         .  اند
بسته قرص دست به خودکشی         
و انتحار زده و در بيمارستان           

من در اینجا         .  بستری است    
جواب ميخواهم تکليف ما                   

 چيست؟ جرم ما چيست؟ 
 

امروز پنجشبه سی و یکم                    
نفر دیگر    11فروردین ماه نيز     

از کارگران قسمتهای سالن               
رنگ، پرس و صافکاری از            

آشوری .  کار اخراج شده اند          
مدیر کارخانه و شرکایش با              
گستاخی و بدون جوابگویی به        
کارگران و خانواده هایشان با          
تکيه به حراست و پليس ضد             
شورش و دیگر مزدوران                   

جواب        ،سرکوبگر حکومتی      
کارگران اخراجی را با                        
سرکوب و تهدید و ضرب و              
شتم و زندان و پرونده سازی            

٢۵٢شماره   

عالوه بر اینها بنا به دستور        .  ميدهند
نفر     130آشوری از قرار ليست              

دیگر از کارگران بخش امور اداری      
و خدمات برای اخراجهای بعدی در       

سياست !  دست تهيه و تنظيم است           
اخراج و بيکار سازی، سياست                  
سرکوب و ارعاب و پرونده سازی،        
سياست تحميل و افزایش فقر و                    
استثمار هرچه بيشتر در کارخانه             
مزدا توسط حکومت اسال می و                  

 .عواملش ادامه دارد

 

بازگشت به کار فوری کارگران                
اخراجی و محاسبه و دریافت                       
دستمزدهای دوران بيکاریشان، لغو      
کار پيمانکاری و قراردادهای موقت     
و سفيد امضا و برچيدن بساط                       
شرکت انگل پيمانکاری راد مردان         
صنعت، استخدام رسمی و امنيت              

روز   5شغلی، بيمه بيکاری مکفی،       
ساعت کاری در هفته، افزایش               6

فوری دستمزدها مطابق با تورم و            
هزینه های زندگی و حق تشکل و              

اعتصاب از جمله خواستهای                 
اساسی و فوری کارگران مزدا              

 .است
 

کارخانه خودرو سازی مزدا واقع       
در جاده قدیم کرج با بيش از                     

نفر کارگر قراردادی با               1600
ماهه و      9و      6و      3قراردادهای   
هزار تومانی و      330دستمزدهای  

ساعته و          12شيفت کاری              2
ساعته   8قسمت رنگ با سه شيفت    

شبانه روزی کار سازنده انواع             
خودرو سواری و وانت مزدا                  

چهل درصد کارخانه در       .  ميباشد
مالکيت سپاه پاسداران حکومت           
اسالمی سرمایه داران است و                
شصت درصد سهام کارخانه                  
متعلق به سران اوباش و جنایتکار      

محسن .  حکومت اسالمی است        
رضایی، پاسدار چاقوکش و                    
شکنجه گر و قاتل دیروز و از                 
سرکردگان حکومت جهل و                    
جنایت اسالمی یکی از                                
سهامداران اصلی کارخانه مزدا          

 .ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ١٣٩١فروردين  ٣١ – ٢٠١٢آوريل  ١٩



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

 

کارگران شرکت دارو 
 !پخش ياسين

 !يکماه دستمزد و عيدی پايان سال معوق
 

نفر از      45بيش از         ،بنا به خبر دریافتى        
کارگران شرکت دارو پخش یاسين تا امروز         
چهارم اردیبهشت ماه بخشهایی از مبالغ                   
عيدی پایان سال و دستمزد فروردین را                    

"دریافت ننموده اند     مدیر شرکت   "  حسينی. 
در روزهای پایانی سال به بهانه های نيست           
و ندارم و تهدید کارگران به اخراج و                           
بيکاری از پرداخت مبالغ کامل عيدی پایان           
سال کارگران طفره رفته و بطور اللحساب            

هزار   150تا    100به هر یک از کارگران         
تومان پرداخت نموده  و با این شگرد                           
رزیالنه عيدی پایان سال کارگران را                        

عالوه بر عدم    .  ماستمالی و باال کشيده است       
پرداخت عيدی کارگران در حال حاضر با             

روز از پایان ماه خبری هم از                   4گذشت   
در .  پرداخت دستمزدهای فروردین نيست          

سال جدید قراردادهای کاری تعدادی از                   
کارگران به اتمام رسيده عوامل کارفرما با             
کش و قوس دادن مسئله از تمدید قراردادها            
خودداری ميکنند و حتی تعدادی از کارگران        
فاقد قراردادهای موقت و فرمایشی هم                       

عدم تمدید قراردادها و خطر هر                 .  هستند
لحظه ای اخراج و بيکاری بمثابه حق                         
السکوتی است که سرمایه داران و حکومت          
اسالميشان از این اهرم برای تشدید و                         
افزایش استثمار و دزدیدن دستمزدهای ناچيز      

 .کارگران بهره ميبرند

 

نفر کارگر    45شرکت دارو پخش یاسين با          
قراردادی و روزمزد و ساعت کاری                         
نامحدود بنا به خواست کارفرما بدون                         
پرداخت محاسبه و پرداخت مبالغ ساعات               

هزار     300با دستمزدهای           ،اضافه کاری   
تومانی از جمله شرکتهایی گسترده توزیع              

انبار اصلی   .  دارو در سطح ایران ميباشد           
 .شرکت در جاده مخصوص کرج واقع است

 

حسينی و همدستانش در شرکت از طریق               
استثمار کارگران و در تبانی و زد و بند با                
باندهای حکومت اسالمی در زمينه تهيه و              
توزیع و فروش انواع داروهای قاچاق و                  
کمياب و تقلبی ثروتهای ميلياردی به جيب              

 .ميزنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١فروردین  ٣١ – ٢٠١٢آوریل  ٢٢

 

 کارکنان موسسه زبان ارتباطات 
 !يکماه دستمزد معوق

 

نفر کارکنان موسسه آموزشی زبان ارتباطات تاکنون پرداخت             60دستمزدهای    ،بنا به خبر دریافتى    
امروز چهارم اردیبهشت ماه در حاليکه جمعی از کارکنان زحمتکش برای دریافت                          .  نشده است  

با جواب منفی ندارم و آميخته به           .  مدیر موسسه مراجعه نموده بودند      "  رود ابر "دستمزدهایشان به    
اوضاع خيلی  .  حاال حاال اصال به فکر پول نباشيد        :  رود ابر گفته است    .  تمسخر رود ابر مواجه شدند     

 .هيچ قول و وعده ای به شما نميدهم باید ببينيم آینده چه ميشود. به هم ریخته است
 

عدم پرداخت دستمزدهای بسيار ناچيز و چندین برابر زیر خط فقر در حاليست که تورم و گرانی                            
هزینه های زندگی از مسکن و خوراک و پوشاک و درمان تا همه نيازهای ابتدایی و                         .  بيداد ميکند 

ثروتهای ميلياردی در چنگال سرمایه داران و          .  روزمره زندگی سير صعودی لحظه به لحظه دارد           
آخوندهای مولتی ميلياردر جانی و فاسد و دریایی از فقر و محروميت و گرسنگی و فالکت در همه                       

ساله حکومت ننگ و کثافت اسالمی سرمایه              33این است کارنامه سياه و خونين            .  جا موج ميزند   
 !داران

 

نفر کارکنان قراردادی با قراردادهای             60با   )  آموزش زبانهای خارجی    (موسسه زبان ارتباطات       
هزار تومانی و ساعت کاری صبح تا شب در خيابان ستارخان تهران                     300یکساله و دستمزدهای      

 .واقع است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١فروردین  ٣١ – ٢٠١٢آوریل  ٢٢

٢۵٢شماره   
 

 کارگران وانيا ريل راه آهن تهران 
 !يکماه دستمزد، اضافه کار و سنوات معوق

 

نفر از کارگران شرکت انگل پيمانکاری وانيا ریل راه آهن تا امروز با                       100  ،بنا به خبر دریافتى     
عالوه بر دستمزدهای    .  روز از پایان ماه دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده اند                   4گذشت  

فروردین مبالغ سنوات پایان سال و اضافه کاری اسفند ماه گذشته کارگران تا امروز پرداخت                                   
 .نگردیده است

 

پيگيری و اعتراض تاکنونی کارگران برای دریافت دستمزدهای معوق به دليل مخالفت و کارشکنی                  
عوامل کارفرما دستمزدهای کارگران را به گروگان         .  مدیر شرکت بی نتيجه بوده است       "  علی امير "

سنوات شما را نمی پردازیم هر گاه که اخراج شدید در            :  گرفته و با تهدید خطاب به کارگران گفته اند         
نپرداختن دستمزدها، تهدید به اخراج و ارعاب، وعده های         .  زمان تسویه حساب نهایی محاسبه ميکنيم     

بی اساس و دروغ ماهيت و اقدام ضد انسانی همه سرمایه داران و حکومت اسالمی نوکرشان بر                            
 .عليه خانواده های کارگریست

 

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا           100شرکت پيمانکاری وانيا ریل با بيش از        
عصر ارائه دهنده انواع       5صبح تا     8هزار تومانی و ساعت کاری          300و یکطرفه و دستمزدهای      

 .خدمات تعميرات داخلی و سيستم برق و تهویه راه آهن تهران ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١فروردین  ٣١ – ٢٠١٢آوریل  ٢٢



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

پنهان کردن اخبار از سوی دولتها        
و نيروهای مدافع وضع موجود             

اگر چه تالشی عبث اما همچنان             
خبرها خيلی   .  صورت می پذیرد     

خبری که با زیر        .  زود می پيچد    
آبی رفتن و تعرض به چند دختر            
کم سن و سال توسط یکی از                      
جاسوس دیپلمات های رژیم در              

موجی از          ،یک استخر مختلط        
انزجار عمومی نسبت به رژیم               
اسالمی و مزدورانش را در                     

 .  سرتاسر جهان دامن زده است
 

انعکاس خبر تعرض جاسوس                
دیپلمات رژیم اسالمی به دختران         
کم سن و سال استخری در شهر              
برازیليا، مثل هر خبر تجاوز و               
تعدی و آدم کشی های رژیم طی             

سال گذشته عليرغم شواهد               33
آشکار و غير قابل انکار، این بار          
نيز در ابتدا با انکار و رد آن و                  
سپس تحریف و توجيه از سوی              
دستگاههای رژیم مواجه شده                  

بارها جنایتکاران رژیم           .  است
اسالمی در کشورهای مختلف                
دست به تجاوز و آدمکشی زده اند        
و همواره جنایات رژیم و عوامل          
آنها از سوی نيروهای آزادیخواه و      
برابری طلب چه در داخل و چه             
در خارج مورد افشاگری قرار               

اما همواره دولتهای     .  گرفته است  
غربی بودند که از کنار تمام                      
جنایات رژیم عبور کرده و بر آنها       
چشم بسته اند و مزدورانشان را             
پس از مدتی از زندان رها ساخته         

 . اند
 

در حالی که  شدت         ،دولت برزیل 
عصبانيت مردم و خانواده های              
کودکان مورد تعرض قرار گرفته       

خواستنه   به حدی بوده است که می       
اند این جنایتکار را به قتل                           
برسانند، به جای دستگيری و                  
محاکمه این پدوفيل اسالمى او را          
با ترفند مصونيت دیپلماتيک رها         

 

 رژيم اسالمی يعنی تعرض و تجاوز 
 به بهانه آزار جنسی کودکان از سوی عوامل رژيم

 

 پدرام نوانديش

ميسازد تا همچون دیگر موارد       
. به ایران باز گردانده شود                 

جاسوسخانه خارجه رژیم در           
دفاع از عملکرد جاسوس                   
دیپلمات خود در برازیليا گفت         
اتهامی که عليه دیپلمات ایرانی       
مطرح شده، سوء تفاهمی است       

ها ناشی      که از تفاوت فرهنگ      
 .شود می

 
دستگاه جاسوسخانه رژیم                  
اسالمی در این بيانيه به                        
فرهنگی اشاره دارد که در آن،       
مرد ميتواند نه تنها چند زن را          
مالک گردد بلکه تجاوز به                 

سال را      10کودکان کمتر از         
مجاز نموده و آن را قانونی و            
شرعی اعالم داشته و از آن به         
عنوان افتخارات خود یاد                    

این اندیشه جنایتکارانه      .  ميکند
و فرهنگ تجاوز در سه دهه             
گذشته قربانيان بيشمارى گرفته     

 .  است

٢۵٢شماره   

اما این پدوفيلى اسالمى که با                         
توضيح داده شده    "  تفاوت فرهنگى "

رگ غيرت ناسيوناليست های      ،است
ایرانی را متورم ساخت تا آنجا که             
فغان وامصيبتاى آنها را مبنی بر از         
دست رفتن آبرو و حيثيت چند هزار        
ساله مملکت ایران را ميتوان از                 
کوی و برزن سایتها و رسانه                        

این در حالی است که     .   هایشان شنيد 
رژیم اسالمی هر روزه گلوی                      
ميليونها کارگر و کارکن در ایران            
را می فشارد بی آنکه کمترین                      
واکنشی از سوی این همدستان رژیم       

در این آشفته        .  اسالمی دیده شود       
بازار و مچ گيری ها، رسانه ها از            
طریق باز پخش خبر فوق تالش                 
دارند آن را در خدمت کشمکش ها            

در .  با جمهورى اسالمى قرار دهند       
حالی که کمترین کار در این ارتباط         
محاکمه علنی جاسوس دیپلمات                  

که   -رژیم اسالمی در برزیل بوده           
مطابق قوانين برزیل ميتوانست                 

سال حبس برای این           15دست کم     

مزدور رژیم به دنبال داشته باشد         
اما فرد مزدور از سوی دولت             -

برزیل رها ميشود تا این نيز به               
عنوان برگی در دست دولتهای             
غربی برای معامله در ميزهای            

 .مذاکره آتی باشد
 

ميليونها مردم کارگر و کارکن              
ایران، زنان، مردان، و جوانان            
ماهيت این رژیم را به خوبی                   
ميشناسند که تصميم به سرنگونی        

ميخواهند رژیم و      .  آن گرفته اند     
اسالم را همانند مسيحيت به زباله        

برای خالصی از      .  دانی بيافکنند  
این فرهنگ و اندیشه جنایتکارانه       
بایستی رژیم اسالم سياسی را                 

 .*بزیر کشيد
 

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  
!زنده باد شوراهاى کارگرى   

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

 

!جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

 

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



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

 

 کارگران شرکت عمران نيرو
 !ماه دستمزد، سنوات و مرخصی معوق 2

 

نفر از کارگران         800بيش از         ،بنا به خبر دریافتى       
 2شرکت پيمانکاری عمران نيرو تاکنون دستمزدهای            

ماهه اسفند و فروردین ماه و همچنين مبالغ مربوط به                
را دریافت ننموده     1390سنوات و مرخصی پایان سال       

"اند مدیر شرکت در روزهای پایانی سال                 "  باهر. 
گذشته با عوامفریبی و وعده های دروغ به کارگران                 
مراجعه نموده و با گرفتن خط و امضا از کارگران                      
مبنی بر اینکه مبالغ مربوط به مرخصی و سنوات را                
به آنها پرداخته است و این در حاليست که ریالی از                     
مبالغ سنوات و حق مرخصی ها را نيز به کارگران                    

و هم اکنون در مقابل کارگران معترض    ! نپرداخته است
با گستاخی خط و امضای کارگران را به آنها نشان داده            

مالک و سند همين است که نزد          :  و با بيشرمی ميگوید    
به هر جا بروید قانون و حکومت حق را به                ،من است 

من از بابت مرخصی و سنوات به هيچيک          .  من ميدهند 
این هم سند کتبی موجود به              ،از شماها بدهکار نيستم      
 ! خط و امضای خودتان

 

این شارالتان حرفه ای عالوه بر باال کشيدن مبالغ                       
سنوات و مرخصی های کارگران در سال جدید و با                   
اتمام قراردادهای کاری کارگران به بهانه های واهی               
از تمدید و اخذ قراردادهای جدید با کارگران خودداری           

از عدم امنيت شغلی کارگران در حاليکه            .  استنموده  
خانواده های کارگری بعلت دستمزدهای ناچيز و فقر و           
فالکت اقتصادی ناشی از گرانی و تورم ساخته و                         

در    ،پرداخته حکومت اسالمی در محاصره و رنجند              
نهایت سو استفاده و کالشی از پرداخت دستمزدهای                  

 .اسفند و فروردین ماه نيز خودداری ميورزد

 

در این نظام و در این جنگل وحوش اسالمی کارگران              
و خانواده های شرافتمندشان چيزی جز ابزار                                
سودجویی و ثروت اندوزی سرمایه داران بيکاره و                  

 .انگل و سران جنایتکار حکومت اسالمی نيستند

 

نفر    800شرکت پيمانکاری عمران نيرو با بيش از                 
ماه تا یکسال که          3کارگر با قراردادهای سفيد امضا           

هزار     300با دستمزدهای           ،فعال تمدید هم نميشود          
عصر و اضافه     5صبح تا     8تومانی و ساعت کاری از      

مجری انواع طرحهای ساخت و ساز               ،کاری تا شب    
دفتر .  نيروی مزدور انتظامی حکومت اسالمی است            

مرکز شرکت در شهرک آزمایش تهران و برخی از                  
پروژه های اجرایی ساخت و ساز در تبریز و کرمانشاه          

 .واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩١فروردین  ٣١ – ٢٠١٢آوریل  ٢٢

 

 کارگران ايران 
 در آستانه روز جهانی کارگر

 
 

    نادر رضا نژاد

٢۵٢شماره   

کارگران ایران در حالی به اول ماه مه                 
 1391نزدیک می شوند که با شروع سال        

. یا اخراج و یا در حال اخراج شدن هستند         
 1148بطوریکه در یکماهه فروردین تنها      

نفر    359کارکر در بخش توليد و تعداد              
در بخش فنی خدماتی به دالیلی چون عدم          
تمدید قرارداد، تعطيلی و ورشکستگی                

. کارخانه ها و غيره از کار بيکار شده اند          
 ،این در حالى است که دبير خانه کارگر             
 ،یعنى همان نهاد ضد کارگرى دولتى                  

 100000اعتراف ميکند که سال گذشته            
این مسئله  .  کارگر اخراج و بيکار شده اند      

تنها مختص به کارگران صنعتی نيست در       
بخش خدماتی نيز تعداد زیادی از                            
کارگران قراداد موقت نيز درابتدای سال          
به دليل عدم تمدید قرارداد به جمع                           

در یک   .  کارگران بيکار افزوده شده اند         
جمع بندی ساده خواهيم دید که  کارگران            
ایران در حالی به استقبال اول ماه مه می            

 50روند که روزانه بطور ميانگين تعداد          
 . نفر به جمع بيکاران پيوسته اند

 
اگر آماری از کارگران بيکار شده در                  
بخشهای ساختمانی، بخش کشاورزی،               

زیر (کارگاهای توليدی و خدماتی کوچک       
کارگران شاغل در بخش     )  نفر کارگر   10

دولتی در قالب شرکتهای خصوصی را به       
آمار فوق اضافه کنيم عمق فاجعه                            

 .بيشترعيان می شود
 

آمار کارگران اخراج شده در یکماهه                   
و کارگرانی که            1391فروردین سال        

قرارداد کاری آنها در ابتدای سال تمدید              
 . نشده به شرح زیر ميباشد

 
نفر از کارگرتن شمش              200تعداد      -1

 )کوره بلند(چدن ذوب آهن غرب کشور 
از کارگران کارخانه              600تعداد       -2

 شهاب خودرو 
 از کارگران کارخانه مزدا  290تعداد  -3
نفر از کارگران فراوردههای       8تعداد    -4

 گوشتی ربط 
 از کارگران جنرال مکانيک  50تعداد  -5
نفر از رانندگان ایران              150تعداد      -6

 خودرو 
نفر در مرکز مخابرات ثابت          8تعداد    -7

 قدم تهران 
نفر از کارگران کارخانه          150تعداد     -8

 )صومعه سرا(نئوپان گيالن 
نفر در شرکت مخابراتی تيوا       12تعداد  -9

 )موج آسا سابق(
نفر در مرکز مخابراتی پيام        20تعداد    -10

 ) پونک(نور 
نفر از کارگران شرکت نو         19تعداد    -11

 آرند 
 

این آمار تنها یک بخش کوچک از اخراج            
و بيکاری کارگران در یکماهه اول سال               

بوده که با احتساب حداقل خانواده              1391
های چهار نفری بطور ميانگين خواهيم دید        

نفر تنها در یک ماه گذشته        6000که حدود   
تحت فشارهای مضاعف زندگی قرار                   

 .گرفته اند
 

کارنامه رژیم سرمایه داری ایران مملو از         
این رژیم بدون   .  جنایت عليه کارگران است   

جنایت، فقر، تبعيض و نابرابری نمی                     
رژیم جنایتکار جمهوری   .  تمواند زنده باشد  

اسالمی در کنارسياست حذف سوبسيدها،           
سياست جهاد اقتصادی، تحميل فقر و                      
استثمار روزانه تالش می کند آلترناتيوهای       

اسالمی را     -عجيب و غریب بورژوازی        
در مقابل کارگران قرار دهد تا روز جهانی        
کارگر را به یک روز بی خاصيت تبدیل              

نباید به جریانات دولتی اجازه داد تا             .  کند
این روز را به روز چاپلوسی برای سرمایه    

اول ماه مه    .  ایرانی و توليد ملی تبدیل کند        
به کارگران تعلق دارد نه به رژیم اسالمی،         

اول .  شوراهای اسالمی و خانه های کارگر      
ماه مه روز اعتراض جهانی کارگران به             

باید این روز را به           .  وضع موجود است     
روز اعتراض عليه کليت رژیم اسالمِی                

باید .  حافظ منافع سرمایه داری تبدیل کرد         
این روز را به روز نابودی جمهوری                     

 .اسالمی تبدیل کرد
 

کارگران ایران در این برحه از زمان باید            
برای مبارزه عليه وضعيت موجود سازمان    
یابند و به ميدان آمده و با تشکل هر چه                     
بيشتر در قالب یک حزب سياسی                               
کمونيستی کارگری این وضعيت را بطور         
بنيادی تغيير داده و دنيای شایسته و درخور 

این امر تنها    .  خود و جامعه را ایجاد کنند         
در سایه یک جامعه آزاد کمونيستی به                    

 . وقوع خواهد پيوست
 

زنده باد اول ماه مه،       !  زنده باد سوسياليسم   
 !روز همبستگی بين المللی کارگران جهان

 
 سایت حزب اتحاد کمونيسم کارگری  ،منابع
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اول ماه مه روز جهانی آارگر،             
روز قدرت نمایی و همبستگی بين       

به درجه  .  المللی طبقه آارگر است   
ای آه تهاجم طبقه سرمایه دار به           
آارگران و محرومان جامعه برای      
تخفيف بحران اقتصادی گسترش         
ميباد به همان ميزان اهميت نقش           
طبقه آارگر و الترناتيو سياسی و          

. اجتماعی آن برجسته تر ميگردد        
از این رو اول ماه مه ميتواند و                
باید روز برافراشته شدن پرچم               
سوسياليسم و روز ابراز وجود آن        
نيرویی باشد آه عزم آرده تا تمام          
ارآانهای وارونه جهان سرمایه            
داری را درهم شكند و بر ویرانه            
های آن جامعه ای عاری از                      
استثمار، نابرابری، بی عدالتی و          

 . سرآوب سازمان دهد

 

روز جهانی آارگر امسال در                  
شرایطی برگزار ميشود آه جنبش       

نيز به  %   ٩٩ضد سرمایه داری      

 

 زنده باد اول ماه مه، روز جهانی آارگر
 

 !بپيونديد به تظاهرات اول ماه مه تورنتو% ٩٩همراه با صف 

صف فراخوان دهندگان                      
تظاهرات اول ماه پيوسته و               
جنبش اول ماه مه در امریكای         
شمالی ميرود آه به یك جنبش          
دامنه دارتر و قدرتمندی بدل            

از هم اآنون بخشی از          .  گردد
اتحادیه های آارگری آمادگی          
خود برای برپایی یك تظاهرت       
باشكوه در این روز را اعالم            

 .آرده اند

 

برای تقویت جنبش                                  
سوسياليستی طبقه آارگر،                
برای تقویت انقالب اجتماعی،       
برای خالصی از بربریت                  
سرمایه داری و فقر و فالآت و       
بيحقوقی در این روز باید                    
بطور گسترده به صف                          
آارگران و سوسياليستها و                 

باید .  پيوست%   ٩٩جنبش     
تهاجم سرمایه دارن و دولتهای       

باید .  حامی آنان را به عقب زد       

٢۵٢شماره   

اعالم آرد آه بحران سرمایه داری          
را بر سر صاحبان سرمایه و طبقات       
حاآمه خراب خواهيم آرد و باید                
پرچم دار رهایی و رفاه آل جامعه            

 .شد

 

در اجتماع اول ماه باید پرچم                         
سوسياليسم، پرچم انقالب آارگری،       

زنده باد   "پرچم مارآس  و پرچم              
را به اهتزاز درآورد      "  اول ماه مه      

و همبستگی جهانی آارگران را هر        
در این روز     .  چه بيشتر تحكيم آرد     

همچنين یكبار دیگر باید برسميت             
شناسی این روز را در آانادا فریاد           

در این روز ميتوان حمایت و            .  زد
همبستگی آارگران در آانادا را هر        
چه بيشتر به مبارزه و جدال                           
آارگران در ایران با جمهوری فقر          

در .  و سرآوب اسالمی جلب آرد          
این روز ميتوان هر چه بيشتر رژیم         
سرآوب و جنایت جمهوری اسالمی      
را افشا آرد و مبارزه آزادیخوهانه           

و برابری طلبانه آارگران و مردم      
 .در ایران را تقویت نمود

 

 :تظاهرات در تورنتو
 

سه شنبه، اول ماه مه : زمان
 بعد از ظهر ۴، ساعت ٢٠١٢

 Cityميدان شهرداری، : مكان
Hall, Queen St, West 

 

 !زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی بين المللی 
 !آارگران

 !نابود باد سرمايه داری

 !زنده باد سوسياليسم

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 

تشكيالت خارج آشور حزب اتحاد 
 آمونيسم آارگری ـ واحد آانادا

 ٢٠١١آوريل  ٢٢

 

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

تلقى زحمتکشان و   .  نقدى از زاويه طبقه کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى                     .  متکى است 
توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پيشين، به ناگزير انعکاسى                       

تلقى برده از آزادى      .  از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است                           
بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شهرى از برابرى چيزى بيش از                       

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

پرولتاريا نميتواند آزاد شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت           .  آزاديخواهى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد       
برابرى امرى نه صرفا حقوقى، بلکه همچنين و در اساس                 .  خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رها شود              

  .اجتماعى است -اقتصادى 
 

کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظهور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و                           
اهداف و  .  عميق ترين شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند                           

برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادهاى جامعه سرمايه دارى معاصر، بعنوان آخرين، مدرن ترين و                            
 . پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى، مبتنى است
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 نسلبرای نخستين بار در تاریخ ایران و جهان، مردمی ظلم دیده و تحت ستم، که شاهد یکی از فجيع ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک                                
پرچم   -در حالی که دادگاه ها و نهادهای حقوقی و قضائی بين المللی از رسيدگی به آن اجتناب می کنند                                    -از مبارزان سياسی در زندان بوده اند            

 .  دادخواهی و رسيدگی به آن را به دست گرفته اند
  

، جمعی از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان بدربردگان از                        ٢٠٠٧برابر با سپتامبر      ١٣٨۶چهار سال پيش، اواخر شهریور          
ده آینکشتار زندانيان سياسی در این دهه، با یاری و همراهی فعاالن عرصه های سياسی و اجتماعی، حرکتی را آغاز کردند که در بدو امر تصویر و                                

با .  می دانستيم رسيدگی مردمی به هولناک ترین کشتار تاریخ معاصر ایران، کار بسيار دشوار و صعب العبوری است                           .  آن به روشنی امروز نبود      
هه ر د دست خالی و تنها با اتکا به انگيزه و تالش مشترکمان، می خواهيم جمهوری اسالمی را به خاطر کشتار بيش از پانزده هزار زندانی سياسی د                               

 . شصت به محاکمه مردمی بکشيم
 

این دادگاه مردمی، رژیم جمهوری      .  چهار سال تالش بی وقفه مردمی مصمم برای رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دهه شصت به بار نشست                          
به اوج رسيد، به        67آغاز و در تابستان         60اسالمی ایران و رهبران و دست اندرکاران کشتار زندانيان سياسی را، که از روزهای پایانی خرداد                           

هيچ یک از ده ها هزار      .  کشتار مخالفان در زندان در دهه شصت، مصداق جنایت عليه بشریت است            .  ارتکاب جنایت عليه بشریت محاکمه خواهد کرد      
و يل  زندانی سياسی، چه آن ها که اعدام شدند و چه آن هائی که جان سالم بدر برده و از زندان بيرون امدند، درهيچ دوره ای از دهه شصت به وک                                          

محاکمات بدون طی پروسه حقوقی با ملزومات یک دادگاه واقعی، تنها      . تسهيالت و مشاوره حقوقی و خانواده خود دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند
کشتار .  با طرح چند سئوال و در اغلب اوقات تنها با ابالغ اتهامات به زندانی برگزار می شد و وی را طی چند دقيقه به اعدام محکوم می کردند                                            

ی زندانيان سياسی در دهه شصت، هم چنين به لحاظ جغرافيائی، تعداد و تنوع گرایشات سياسی و عقيدتی گسترده و طبق قوانين جزائی بين الملل                                         
هزار زندانی  15، حدود   63تا    60طبق آمارها و شواهد موجود، جمهوری اسالمی به فاصله سال های            .  مصداق جنایت عليه بشریت محسوب می شود       

،  67جمهوری اسالمی به فاصله ماه های خرداد تا اسفند             .  سياسی؛ روزانه به طور متوسط چهارده نفر و هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرده است                      
نفر و هر دو ساعت یک نفر را مخفيانه اعدام و در نهان در گورهای دسته جمعی دفن                         15چهارهزار زندانی سياسی؛ روزانه به طور متوسط حدود           

 .  کرد
 

در مرکز حقوق بشر سازمان عفو        ٢٠١٢ژوئن      ٢٢تا    ١٨مرحله اول به مدت پنچ روز، از          .  دادگاه جمهوری اسالمی در دو مرحله برگزار می شود        
دادگاه مردمی ایران تریبونال،      .  مرحله دوم، چهار ماه بعد از آن، در ماه اکتبر در الهه برگزار خواهد شد                           .  بين الملل در لندن برگزار می شود           

 .  بزرگترین و بی سابقه ترین پروژه دادخواهی مردمی است که در تاریخ معاصر، با حضور بيش از صد شاهد، برگزار می شود
 

ک، یک تيم بين المللی حقوقی، متشکل از سرشناس ترین و مجرب ترین حقوقدانان بين المللی و ایرانی؛  پرفسور جان کوپر، پروفسور ریچارد فال                                  
 2011زوئيه  (سير جفری نایس، پروفسور اریک دیوید، پرفسور پيام آخوان، دکتر نانسی هورماشيا، دکتر هدایت متين دفتری و پروفسور کادر اسمال                      

، این دادگاه مردمی را سازماندهی کرده و با دعوت از شخصيت های حقوقی و غيرحقوقی و قضات سرشناس جهانی                           )در اثر سکته قلبی در گذشت       
 .نندی کهمراه با یک تيم دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غيرایرانی به سرپرستی پرفسور پيام اخوان و سير جفری نایس، آن را برگزار م

 

رسيدگی به  ها  این دادگاه، بخشی از مبارزه توده رنچ کشيده مردم ایران عليه تاریک اندیشان کوردل و جنایتکار حاکم بر ایران است، که وظيفه آن نه تن 
ه کشتار زندانيان سياسی و محاکمه جمهوری اسالمی به جرم جنایت عليه بشریت است، بلکه این وظيفه را نيز دارد که این تراژدی انسانی را ب                                           

 . قضاوت افکار عمومی جهانيان بگذارد و آن را در تاریخ ایران و جهان برای آیندگان به ثبت برساند
 

 شرکت در دادگاه

عالقه مندان به شرکت در هر       .  اما، براي حضور در آن ها ثبت نام ضروري است           .  حضور در هر دو مرحله دادگاه برای عموم آزاد و رایگان است              
 . یندیک از مراحل این دادگاه مردمی، یا هر دو مرحله، مي توانند از طریق تماس با آدرس ایميل زیر، با ذکر نام و نام خانوادگی ثبت نام نما

 

 کارزار مردمی ايران تريبونال
 ١٣٩١فروردین  ١١برابر با  ٢٠١٢آوریل  10جمعه 

info@irantribunal.com  

 com.irantribunal.www 

 

 دادگاه جمهوری اسالمی ايران برگزار می شود
 ٢٠١٢ژوئن  ٢٢تا  ١٨لندن 

 ”دادخواهی عدالت ودر جستجوي : دهه شصتکشتار زندانيان سياسي ايران در ” 

٢۵٢شماره   
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 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار                          -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم              .  گرفته است 

پيشروی مبارزات توده های        .  اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند               
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در              
سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                       

 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده                    -٢
سازماندهى مبارزه      ،اين ارگانها ابزار متحد شدن        .  کارگران و مردم است      

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                        
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام      .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است      

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

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده                        -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم              .  توده ای است   

 .است وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر اتحاد   .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را               ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته               .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                             

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

. شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است               -۵
 ،تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن            

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است         
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                    

 .  کرد
   

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

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

جهان بدون فراخوان 

  ،سوسياليسم

  ،بدون اميد سوسياليسم

  ،سوسياليسم“ خطر”بدون 

!به چه منجالبى تبديل ميشود  

 منصور حکمت
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ده سال است که جنبش        .  نزديک به ده سال از درگذشت نابهنگام منصور حکمت ميگذرد                 
کمونيسم کارگری اين متفکر بزرگ مارکسيست و تئوريسين و سازمانده برجسته خود را از                

زمانی که چشم از اين جهان فروبست گويی طبقه کارگر و بشريت متمدن                   .  دست داده است   
 . 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              .  جای خالی اش پر نشدنی است       
 . کمونيسم و کارگر و آزاديخواهی در جامعه است

 

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

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

 

بنياد "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 دست آوردهای اين                         .  شرکت کنيد   ،برگزار ميشود "  منصور حکمت 

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

 

از .  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. مراکز کار و زندگی گرفته تا دانشگاهها و خيابانها

 

و از همه کسانى که        ،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                    ،تحقق آزادى را در کمونيسم ميجويند     
 .  سازمان داده شده است شرکت کنند

 

 زنده باد کمونيسم منصور حکمت
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢آوريل  ٢

 

 !در مراسم دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت شرکت کنيد
 

٢۵٢شماره   

 

!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 
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کارنامه سرمایه داری مملو از               
. جنایت عليه ما کارگران است               

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

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

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

سرمایه داران      ،شان نابود ميشود    
از صدها ميليون دالر جایزه و                
حمایت دولت از جيب کارگران             

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

جنگی کالسيک، جنگ بورژواها       
و دولتهایشان عليه طبقه کارگر و         

ما .  سوسياليسم در جریان است          
کارگران باید از موضع دفاع به             

مسئله .  موضع تهاجم خيز برداریم    
بحران اقتصادى       :  ساده است      

کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ یا          
سرمایه دارى بقایش را با کوبيدن         
طبقه کارگر به طرق مختلف حل          

 

 

 ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه
 

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

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

 ،استثمار و مالکيت خصوصى      
بحران را به نفع بشریت ختم             

 . ميکند

 

طبقه ما باید براى این جنگ               
. سازمان یابد و بميدان بياید               
 ،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

رادیکال مبارزاتى و بدون                 
ظاهر شدن بعنوان پرچمدار             
آزادى جامعه در قالب یک                 
حزب سياسى کمونيستى                     
کارگرى نميتواند این وضعيت       

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

مبارزه طبقه ما در هر           .  بياید

٢۵٢شماره   

گوشه اى از استراتژى بين         ،کشور
المللى سوسياليستى کارگران عليه         

همزمان باید   .  سرمایه دارى است     
سازمانهاى توده اى و رادیکال و             
شورائى کارگران را تحکيم کنيم و         
بعنوان ابزارهاى جدال برسر                   

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

افزایش دستمزدها براساس تامين           
کار یا بيمه           ،یک 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 یک مبارزه واحد               

 .است
 

  !همرزمان ،کارگران

این نظام شایسته ما و بشر امروز            
این نظام بدون جنایت و              .  نيست

سبعيت و فقر و تبعيض و                             
در .  نابرابرى نميتواند سرپا بماند       

دست در دست هم و با                ،اول مه  
غریوى که خشت خشت کاخهاى           

 ،قدرت بورژوازى را بلرزاند                
بميدان آئيم و فریاد بزنيم؛ کارگران      

مرگ بر      !  جهان متحد شوید           
دنيایی بهتر باید        !  سرمایه دارى   

جهانى آزاد و برابر و              !  ساخت
 !یک جامعه آزاد کمونيستی ،مرفه

 

 !زنده باد انقالب کارگرى

حکومت  ،برابرى ،آزادى
 ! کارگرى
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 !اول مه را به روز اعتراض و اعتصاب تبديل کنيم
 

عليه سرمايه دارى بعنوان بانى        ،عليه فقر و بيکارى و بيحقوقى حرف بزند           ،تظاهرات کند   ،اعتصاب کند   ٢٠١٢جهان قرار است در اول مه سال          
 ! صدايش را به وسعت جهان بلند کند که کارگران اين وضع را نمى پذيرند ،اين وضع فرياد بزند

 

کارگران در اول مه بايد عليه سياست حذف           .  در ايران نيز اين صدا بايد قوى و کوبنده و منعکس کننده اوضاع و شرايط واقعى طبقه کارگر باشد                          
عليه ساقط شدن از زندگى دهها ميليون نفر اعضاى خانواده هاى کارگرى                  ،عليه بيکارى و اخراجها      ،"جهاد اقتصادى "عليه سياست     ،سوبسيدها
 . فرياد بزنند

 

نبايد .  اين روز به حکومت اسالمى و مناسک شوراهاى اسالمى و خانه کارگرش ربطى ندارد               .  در اول مه خيابانها و تريبونها به کارگران تعلق دارد          
اول مه روز کارگران است و کارگران هر        .  تبديل کنند "  سرمايه ايرانى و توليد ملى    "اجازه داد جريانات دولتى روز کارگر را به روز چاپلوسى براى             

 . جا که جمع هستند بايد آنجا را به محل اعتراض برحق طبقه کارگر عليه سرمايه دارى تبديل کنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
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