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 !“غير متعهدها”کنفرانس 
 

ى              ان جاع جه آنچه در تهران جريان است تجمعى از ارت
ر                 .  سرمايه دارى است ه غي وک کشورهاى موسوم ب بل

از    ،که در متن دوران جنگ سرد شکل گرفت     ،متعهدها
ه  .  روز اول ارتجاعى بود هيچ جنبه مترقى و آزاديخواهان

ى     .  نداشت ست ي اساس تشکيل اين جريان موضعى ناسيونال
ى از                         وک ل ه ب ل دادن ب ک راى ش ق ب وف ام ى ن الش و ت
روز   حکومتهاى بورژوازى بود که سهمش را از دنياى آن

در همان زمان هم سنگينى معادالت شرق  .  مطالبه ميکرد
 .  را ول نکرد“ غير متعهدها”و غرب يک لحظه 

 
دارد    ه آن         .  امروز نفس اين پديده موضوعيت ن ي ل چون ع
مشتى حکومت .  چيزى است که روزى ادعايش را داشتند

اه             اشگ ن ب ى اي ان م ارتجاعى و واپسگرا و آدمکش در مه
سياسى هم شرکت ميکنند تا هر کدام حق و حساب شان          

ه             ،اينها اگر واقعا تعهدى ندارند.  را بگيرند ه ب نست ک اي
د                      ن ب اي ن جوامع پ د اي رون هيچ حق پايه اى کارگر و شه

 .  نيستند و بطور خشن سرکوب ميکنند
 

م اسالمى            وطش رژي کنفرانسى که مهماندار در حال سق
ون             ،است والسي پ ي ان ور و م تنها ميتواند تالشى براى مان
حتى جايگاهى در تخفيف  “  غير متعهدها” کنفرانس .  باشد

دارد                م اسالمى ن ى رژي ان ا  .  معضالت منطقه اى و جه ب
اد حکومت                   ،سرمايه نجومى ج روى سرکوب و اي ي با ن

و با تعطيل تهران ميخواهند فکرى به حال نجات  ،نظامى
کل  .  اما دير شده است . اسالم و موئتلفين منطقه اش بکنند

حوالت                     خوش ت ان دست ه و جه طق ن نظم ارتجاعى در م
ادى است    ي ن ده است           .  ب ي ر رس ا بس ه ن دوره .  دوران اي

خود اين حکومتها .  آزاديخواهى و تالش براى تغيير است
  . *   معلوم نيست تا چه وقت دوام مى آورند

  ،يادداشت سر دبير



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

گرسنگى و    ،گسترش فقر و فالکت     -١
گرانى سرسام آور و                       ،سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از                
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                     

گسترش بيکار سازيها و اخراج                    
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش      ،قراردادى و سفيد امضا            
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين             
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،                
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم              
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان         

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن        
آستانه يک بحران عميق سياسى و             

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است    
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                   

و مردمى ناراضى و                  ،کرده است    
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                 

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز                

وظيفه فورى جنبش         .  واقعى است    
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين        
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                   
مردم زحمتکش و تبديل آن به جنبشى       
خودآگاه و انقالبى عليه سرمايه دارى       

 .و نظام اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و             -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                 
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                       
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را             
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد             

مافياى "تز مقابله با                          .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                        "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه           
نسخه اى براى درمان اين اوضاع                
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج کردن      
مسبب واقعى اين وضعيت، يعنى نظام       
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع            
اسالمى از تيررس تعرض و اعتراض      

در .  کارگران و مردم گرسنه است             
عين حال طرح اين سياستها تالشی             
برای پاسحگويی به فشار پائينى ها            
از جانب باالئى ها است که به سهم                
خود به جدال درون حکومتى برسر             
کنترل اوضاع و نفس بقاى حکومت           

جمهوری اسالمی نه         .  دامن ميزند    

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

ميخواهد و نه ميتواند اين اوضاع        
تحميل فقر و         .  را تخفيف دهد        

فالکت يک سياست رژيم اسالمی          
برای بزانو درآوردن کارگران و            

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى،               -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى             
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای        

. براى نابودی فقر ندارند                            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                  
وعده بهبود اين اوضاع را                         
نميدهد، بلکه چند نسل از کارگران      
را به جان کندن براى بازسازی              

خرابيهاى ناشى  "سرمايه دارى و    
فرا "  از عملکرد حکومت اسالمى    

اسالمى   -جريانات ملى   .  ميخواند
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى را       
ابزارى در خدمت جنگ جناحى              
می بينند و عموما سياستهاى                  

. ناسيوناليستى را مطرح ميکنند          
" چپ رايکال "برخی از جريانات      

يا گسترش فقر را ابزارى در                    
خدمت شورش و عصيان مردم              
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با طرح          
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از           
سازماندهى توده اى و کارگرى              

حزب .  عليه فقر طفره ميروند             
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه             
عليه فقر و فالکت و گرانى را                   
مبارزه اى حياتى عليه نظام                      
سرمايه دارى و حکومت اسالمی         
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى              
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر          

بدرجه اى که طبقه    .  و مردم ميداند  
کارگر و جنبشهاى اعتراضى                  
بتوانند حاکميت سرمايه و                          
رژيمشان را در تحميل فقر و                    

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند              
همان درجه شرايط براى                             
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى        
يک انقالب عظيم کارگرى عليه             

 .وضع موجود فراهم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى         -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                    
کارگر، نظام سرمايه داری را                  

٢۶٩شماره   
مسبب مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و        
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى            

رژيم اسالمى،     .  ناشى از آن ميداند             
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى                    

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى است   
که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداخته       

مافياى "مساله اين نيست که گويا          .  اند
نميگذارد دولت کارش را           "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده                
اين حکومت مافيايی سرمايه و           .  است

سران رژيم     .  اسالم در ايران است             
اسالمی خود از بزرگترين سران مافياى        

کارگران و   .  اقتصادى در ايران هستند       
مردم گرسنه در اين جدال نبايد به                        
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشهاى                 

کمونيسم و  .  مختلف سرمايه تبديل شوند   
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش از             
سرمايه و جناحهاى دولتى و غير دولتى        
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل          

و بر مطالبات و نيازهاى فورى                 ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با            

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند        
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى              ،فقر

درعين    ،فوری کارگران و مردم است           
حال جبهه مهمى از مبارزه عليه                          
حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى               

اين دوره اى      .  سرمايه در ايران است       
است که بيش از هر زمان کارگر و                      
اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه               
مهمترى در سياست و نگرش و                           
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف              

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط           -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                   

اعتراض و شورش عليه وضعيت      .  است
موجود يکی از اشکال محتمل اعتراض         

اما در اين       .  در چنين وضعيتی است          
شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر         
و جنبش آزادی و برابری و رفاه را                    
تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران                 
پيشرو و سوسياليست بايد آنها را                      
بشناسند و راه حل واقعى و عملى در                

 . مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و             
گرسنگى، بدون سازمان و بدون رهبرى   
و بدون تشکل و آمادگى و افق روشن              

به تحرک    ،سياسى در مقياس سراسرى    
نتيجه .  و اعتراضى کور تبديل ميشود          

چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که                 
ارکان .  دارد، سرکوب و شکست است          

سياست و تاکتيک حزب در مواجهه با             
متشکل کردن توده طبقه           ،اين اوضاع  

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                         

فالکت، ترسيم افق و سازمان و                     
بعنوان سه رکن مهم تضمين       ،رهبرى

تبديل .  پيشروى و پيروزى است              
شورش کور به شورش آگاهانه و               
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت          
موجود درگرو تامين اين سه رکن                

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در              -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و          
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                   

در اين مبارزه يک هدف                 .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل               
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم           
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و 

دسترسی و       .  تسلط بازار است            
برخورداری از غذا و آموزش و                   
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز               
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای            
همگان و هدف عمومی ما در اين                 

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                 
تمامی نيازهای انسانی برخوردار              

از اينرو مبارزه برای وادار             .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد       
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                 
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر         

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع           
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد        
مواد غذايی و نيازهای مردم،                         
برگزاری مجامع عمومی در محالت          
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                          
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد 

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است    
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر        

 .و فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر     

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                 
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                 
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                 

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه            
کارگر و مردم آزاديخواه را به                         
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و           
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه               
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

اخيرا رفيق کاوه دادگری از                     
" حزب کمونيست ايران       "فعالين    

در نشريه جهان امروز شماره                
به نقد طرح حزب اتحاد                   ٢٩٣

کمونيسم کارگری پيرامون                       
شورای پايه گذاری حکومت                "

پرداخته "  سوسياليستی  –کارگری  
جوهر تزهای مندرح در اين     .  است

 : مقاله به قرار زيرند
 
آلترناتيو سوسياليستی در جنبش        -

کمونيستی ايران يک پديده معرفه        
عقب مانده   "و آشنا است و حتی            

ترين و ناآگاه ترين اقشار                             
با آن آشنا و دست به             ...  جامعه   

بعالوه نقد    ."  گريبان بوده است       
منصور حکمت از چپ سنتی در          

و "  حزب و قدرت سياسی    "مبحث  
" اشتهای"اينکه کمونيسم بايد                 

تصرف قدرت سياسی را داشته             
مطلبی غريب و فاقد                 "  ،باشد

 ." حقيقت است
 
برخالف ادعای حزب اتحاد               -

کمونيسم کارگری همواره                         
کمونيستها هدفشان از سرنگونی          
رژيم اسالمی استقرار حکومت             
کارگری و سوسياليستی بوده                  

 . است
 
شورای پايه گذاری          "طرح       -

" سوسياليستی  –حکومت کارگری   
گامی به جلو در تحوالت سياسی           

بعالوه حکومت     .  حاضر نيست    
بدون "سوسياليستی را        -کارگری

حضور و دخالت مستقيم طبقه                 
 !" کارگر ممکن نيست

 
در شرايط کنونی حياتی ترين             -

وظيفه کمونيستها در پيشبرد امر           
چه "  اتحاد عمل  "مبارزه طبقاتی      

چه .  در پايين و چه در باال است            
گرايشات راديکال    "  اتحاد عمل   "

 

 "حزب کمونيست ايران"پاسخی به 
 پيرامون طرح

 )١" (سوسياليستی –شورای پايه گذاری حکومت کارگری "
 

 على جوادى

درون جنبش کارگری و چه              
اتحاد عمل سازمانها و احزاب         

 . چپ و کمونيست
 

در اين يادداشت در ابتدا به                 
صورت ظاهر استدالالت ارائه     
شده می پردازيم و سپس اهداف      
واقعی و ناگفته مندرج در اين           
پاسخ را مورد بررسی قرار              

بخش بعدی مقاله به نقد       .  ميدهم
اين   ۴و    ٣پايه ای تر بندهای        
 .نوشته می پردازد

 
حزب کمونيست    "ادعای      -١

مبنی بر اينکه آلترناتيو      "  ايران
سوسياليستی در جنبش                         
کمونيستی ايران يک پديده                 

فاقد "  معرفه و آشنا است                
هرگونه ارزش و اعتبار                      
سياسی و تاريخی در مبارزه            
برای يک نظام آزاد و برابر و         

يک نظام سوسياليستی           ،مرفه
مبتنی بر نابودی کار مزدی و          
استثمار انسان و لغو مالکيت            
خصوصی بر وسايل توليد و            

در   ،توزيع کاالهای مورد نياز     
تاريخ اوليه اين      .  جامعه است  

جريان بهيچوجه گواه چنين               
واقعيت اين    .  ادعاهايی نيست   

است که نفس اينکه جريانی               
مانند کومه له امروزی در                  
قامت چنين ادعايی ظاهر                    
ميشود خود حاصل تالشهای            
بسيار جنبش مارکسيسم انقالبی     

 . و کمونيسم کارگری است
 

رجوع مختصری به تاريخ اين       
جريان نشان ميدهد که چگونه         
اين جريان متاثر از مبارزه                
تعيين کننده مارکسيسم انقالبی        
و کمونيسم کارگری در نقد                
چپ پوپوليست و سنتی به                   
تدريج و لنگان لنگان به نقد اين        

٢۶٩شماره   

چهارچوبهای فکری سياسی آنهم              
بطور درهم شکسته و نيم بند کشيده          

تاريخ کومه له پيش از          .  شده است  
اتفاقا به    "  حزب کمونيست ايران      "

لحاظ سياسی نشانگر اين است که             
اين جريان يکی از سنتی ترين و                 
پوپوليست ترين گرايشات موجود در     

در ايران  "  ۵٧انقالب  "چپ دوران    
آيا اين رفقا چنين تاريخی را          .  است

اکنون انکار ميکنند؟ تالش برای               
غلبه بخشيدن بر اين هدف که                        
کمونيستها برای جامعه ای آزاد و             
برابر و مرفه و سوسياليستی مبارزه      
ميکنند محصول يک دوره تالش               
کمونيستی و بطور مشخص مديون         
مبارزه هدفمند منصور حکمت                  

رهبران کومه له امروز اگر         .  است
به حقيقت پايبندند بايد به اين واقعيت        

 . تاريخی اذعان کنند
 
تا به      ،پيش از منصور حکمت         -٢

استقرار سوسياليسم در سنت رايج           
در چپ و کمونيسم ايران                                 

مساله ای در دستور                  ،برميگردد
روز نبود بلکه پديده ای متعلق به               

آينده ای به    .  آينده ای دور دست بود      
مطلوب .  همان اندازه دست نيافتنی       

اما به همان اندازه غير قابل                            
اين تالش کمونيسم                 .  حصول

کارگری و مشخصا منصور حکمت      
بود که تالش برای استقرار                           
سوسياليسم را بعنوان يک نظام                  
مطلوب و عملی در همين دوره و              
شرايط و در پس همين تحوالت                   
سياسی در بخشهای وسيعی از تفکر       

به .  و ذهنيت چپ جامعه تثبيت کرد        
حزب کمونيست  "اين اعتبار رفقای      

اگر مدعی اند که تالش برای   " ايران
سوسياليسم يک خصلت داده شده              

چنين موقعيتی را پيش از   ،چپ است
هر چيز کمونيسم ايران مديون                    
تالشهای کمونيسم کارگری و                      
منصور حکمت است و رفقای                     

الزم "  حزب کمونيست ايران         "
است که از اين تالشها قدردانی              

"کنند يک "  سوسياليسم فوری    . 
مشخصه و ويژگی جنبش                          
کمونيسم کارگری است در                       
صورتيکه سوسياليسم در آينده ای      
دور دست يک ويژگی چپ سنتی        

حزب کمونيست     .  و پوپوليست    
ايران از اين ويژگی مستثنی                    

 .نيست
 
حزب کمونيست       "رفقای         -٣

تا آنجا در پالتفرم های             "  ايران
سياسی خود بحث کرده اند                        
خواهان استقرار فوری و                          
بالواسطه يک حکومت کارگری        

بلکه بر    .  و سوسياليستی نيستند      
عکس حکومتهای موقت و انقالبی     
ای را مد نظر دارند که می                        

راه "و يا      "  راه رسيدن  "بايست   
" هموار"به سوسياليسم را      "  گذار
اقتصاد در حکومت مورد           .  کند

نظر اين دوستان کماکان يک                  
ريشه .  اقتصاد سرمايه داری است    

و بنيادهای نفرت انگيز کار                     
مزدی و استثمار کماکان                            

از رو اين وظيفه              .  پابرجاست
کماکان در مقابل کمونيسم                         
کارگری قرار دارد که پرچم                   

را در جنبش    "  سوسياليسم فوری "
چپ و کمونيستی در ايران همه             

 . گير کند
  
نتيجتا ادعای اين رفقا مبنی بر         -۴

معرفه بودن آلترناتيو سوسياليستی    
يک تالش نه چندان غير خوشايند        
در خلط مبحث در اين زمينه                    

سوسياليسم علی العموم امر     .  است
حتی برای            ،معرفه ای است          

 ،اکثريتی  –جريانات توده ايستی       
اما مساله بر سر استقرار فوری            

۴صفحه آن در پس             



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

سرنگونی انقالبی رژيم اسالمی           
آيا اين تالش هم امر معرفه         .  است

 ای است؟
 

رفقای حزب کمونيست ايران                  
آنطور که در تيتر مقاله شان آمده           

پايه گذاری   ""است مدعی اند که         
" سوسياليستی  –حکومت کارگری   

بدون حضور دخالت مستقيم طبقه        
 !" کارگر ممکن نيست

 
در اينجا ابتدائا بايد به دو مساله               

اوال تفاوت مسائل و        :  اشاره کرد  
شورای پايه  اقداماتی که در دستور   

 –حکومت کارگری                     گذاری
سوسياليستی قرار ميگيرد با                    

پايه اقدامات و مسائلی که بمنظور        
 –حکومت کارگری                     گذاری

سوسياليستی بايد در دستور قرار         
کدام است؟ دوما مساله                ،بگيرد

چگونگی نقش و حضور طبقه                
 . کارگر در حکومت آتی

 
حزب کمونيست    "نويسنده        :يکم
با يک چرخش قلم و يا               "  ايران

شورای پايه   "  بی دقتی فرويدی     "
تبديل "  پايه گذاری "گذاری را به      

ميکند و سپس به صدور احکامی          
اما .  در اين زمينه می پردازد               

تفاوت چيست؟ و نويسنده مقاله چه       
اهدافی را از اين لغزش فرويدی            
دنبال ميکند؟ واقعيت اين است که         

اقدامات و                  ،مجموعه مسائل     
تالشهايی که از نقطه نظر ما در            

شورای پايه گذاری              "دستور       
" سوسياليستی  –حکومت کارگری   

قرار ميگيرد با آنچه پس از                       
تصرف قدرت سياسی توسط                   

پايه "کمونيسم و کارگر بمنظور            
 –گذاری حکومت کارگری                     

در دستور قرار           "  سوسياليستی
يکی پيش   .  متفاوت است     ،ميگيرد

زمينه ها و مطلوبيت يک انتخاب         
چپ و از پايين را در جامعه                      
تسهيل و هموار ميکند ديگری در         
عمل خود حکومت را پايه گذاری        

 

 "حزب کمونيست ايران"پاسخی به 
شورای پايه گذاری حکومت کارگری "پيرامون طرح 

 " ...سوسياليستی –

ميکند و ارگانهای حکومت               
اين دو  .  شورايی را شکل ميدهد   

مفاهيم در عين حاليکه به هم             
مرتبط هستند در عين حال از           

در شرايط  .  هم مجزا هم هستند     
در شرايطی که کماکان       ،کنونی

رژيم اسالمی سرمايه بر                     
سرنوشت و مقدرات جامعه              
حاکم است مسلما حرفی از                 

عملی حکومت    "  پايه گذاری   "
تشکيل ارگانهای              ،کارگری

حاکميت و قرار گرفتن قدرت          
سياسی در جامعه در دست اين        

. ارگانها نميتواند در ميان باشد       
اما در عين حال زمانيکه ما               
شوراهای کارگری و شوراهای    
محالت را شکل ميدهيم در                

" نطفه های   "عين حال داريم          
حکومت شورايی آتی که بايد           
جايگزين حکومت اسالمی شود    

شورای پايه      .  شکل ميدهيم     
 –گذاری حکومت کارگری              

سوسياليستی هم چنين نقشی را       
در عين حال اينکه       .  ايفا ميکند  

اين چنين شورايی خود                         
حکومت کارگری و ارگانهای        
آن نيست اما شورايی است                 
بمنظور پيشبرد امر مقبوليت و       

 –مطلوبيت آلترناتيو کارگری        
. سوسياليستی در جامعه                      

کمونيسم و کارگر در جامع               
ايران موظف است که تصوير        
روشنی از محورهای آلترناتيو      
حکومتی خود به جامعه ارائه          
دهد و تالش کند که بر محور            
اين آلترناتيو و در پروسه                    
سرنگونی رژيم اسالمی نيرو         

 . گرد آوری کند
 

مساله نقش و جايگاه طبقه       :دوم
کارگر در استقرار حکومت             

سوسياليستی در       –کارگری     
. ايران پس از حکومت اسالمی     

اين مقوله به طور بارزی صف      
کمونيسم کارگری را از صف         
نيروهای چپ سنتی مجزا                  

٢۶٩شماره   
مساله چيست؟ تفاوتها              .  ميکنند

کدامند؟ پيش از پرداختن به اين                   
. مساله بايد به ذکر نکاتی پرداخت           

حکومت کارگری از نقطه نظر                  
حکومت "کمونيسم کارگری                        

در اين زمينه         .  نيست"  کارگران
منصور حکمت در سمينارهای                  
کمونيسم کارگری بطور مفصل                 

حکومت کارگران  .  بحث کرده است   
از .  حکومت صنف کارگران است       

قرار در ذهن طرفدارانش حکومتی        
است که کارگران بايد به جای رژيم         

اما اين چنين       .  اسالمی قرار دهند      
مقوله ای کوچکترين ربطی به                    

. کمونيسم کارگری و مارکس ندارد        
از نقطه نظر مارکس حکومتها بر            
مبنای خصلت طبقاتی و اجتماعی            

. خود دسته بندی و کالسه ميشوند             
همانطور که حکومت بورژوازی            
الزاما حکومت بورژواها به معنای         

حکومت          ،اخص کلمه نيست                
کارگری هم الزاما حکومت                          

بلکه حکومتی است   .  کارگران نيست 
که کمونيسم و کارگر برای نابودی          
جامعه طبقاتی و استثمارگر سرمايه       

. داری موجود به آن نيازمندند                     
حکومتی برای        ،حکومت کارگری   

. تداوم سلطه صنف کارگران نيست       
بلکه برعکس حکومتی برای                      
نابودی مناسبات کارمزدی و طبقات      
و به همين اعتبار نابودی سرمايه و          
کارگر بمثابه طبقات موجود در                  

يک ويژگی مهم           .  جامعه است     
حکومت کارگری تالش برای                     
آزادی جامعه و بشريت است و نه             
تالش برای تثبيت سلطه طبقه خاص       

حتی اگر اين طبقه طبقه       .  در جامعه 
 . کارگر باشد

 
بعالوه حکومت کارگری در سطح          
ساختار سياسی خود حکومتی مبتنی      

. بر شوراهای مردم در جامعه است        
شوراهايی که هم بمثابه قانونگذار و       

. هم بمثابه مجری قانون عمل ميکنند      
به اين اعتبار اين حکومت فقط                    
حکومت شوراهای کارگری هم                

حکومت شوراهای مردم در      .  نيست
جامعه ای است که استثمار غير                 

هدف فعاليت اقتصادی   .  قانونی است 
در جامعه نه توليد برای سرمايه و            
سرمايه دار بلکه رفع نيازمنديهای           

اما .  متنوع و گسترده انسانها است         

ترديدی نيست که چنين حکومتی         
به هر درجه که طبقه کارگر                     
متشکل و سازمانيافته تر و تحزب       
يافته تر باشد از شرايط آسان تری       
برای پيشبرد و سازماندهی جامعه      

 . کمونيستی برخوردار است
 

مسلما حضور و دخالت کمونيسم         
و کارگر و شوراهای کارگری در      

 –پايه گذاری حکومت کارگری           
سوسياليستی يک واقعيت انکار           

و هر درجه که طبقه      .  ناپذير است 
کارگر سازمانيافته تر و تحزب             
يافته تر باشد راحت تر ميتوان               
امر استقرار عملی حکومت                    

اما .  کارگری را به پيش برد                
مساله برای نيروهای چپ سنتی          
اينجاست که اين نيروها از                        

حضور و دخالت مستقيم طبقه             "
عمال يک تابو و مانع             "  کارگر

غير قابل عبور ساخته اند که                   
. اصوال قابل اندازه گيری نيست          

حضور و دخالت مستقيم طبقه     "تز  
در نزد اين جريانات              "  کارگر

طبقه کارگر    "روی سکه ديگر           
همانطور اين   .  است"  آماده نيست  

" بی اشتهايی  "جريانات در واقع        
خود برای تصرف قدرت سياسی        
را به پای ناآمادگی طبقه کارگر             

جريان حزب                  ،می نوشتند        
کمونيست ايران هم عدم عالقه و          
اشتهای خود به کسب قدرت                     
سياسی در ايران را به مساله                   

طبقه "  حضور و دخالت مستقيم      "
اگر از اين       .  کارگر گره ميزند      

جريان بپرسيد که چه ميزان                    
حضور و دخالت مستقيم کارگر            
در اين پروسه اين مجوز را به                

طبقه ميدهد که       "  واليان"عنوان    
تالش همه جانبه ای برای تحقق            
حکومت سوسيالستی به پيش برده      

. اين واقعيت مساله است           .  شود
 ،عدم ناآمادگی طبقه کارگر                     

حضور و دخالت مستقيم طبقه                
بهانه هايی هستند که در            ،کارگر

راه قدرت گيری کمونيسم و                     
کارگر و تحکيم آلترناتيو                            
سوسياليستی کارگری قرار دارد         

 . *و بايد نقد و کنار زده شوند
 

 . ادامه دارد



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

حزب دموکرات کردستان ايران و      
سازمان زحمتکشان کردستان يک      
توافقنامه همکاری امضاء کرده            

تاريخ احزاب ناسيوناليست         .  اند
کرد مملو از امضای توافقنامه و            
جنگ های بقول خودشان                           

دو حزب  .  بوده است "  برادرکشی"
ناسيوناليست کردستان عراق،               
اتحاديه ميهنی و حزب دموکرات         
کردستان عراق، شاهد زنده                      

بعالوه، .  اينگونه مناسبات اند           
ديپلماسی يک کلمه کليدی نزد اين        

ديپلماسی پرده       .  احزاب است      
شيکی است که بر هر گونه فساد            
مالی و سياسی کشيده می شود؛ در       
آغوش کشيدن و ماچ کردن صدام         

يک "  مام جالل    "حسين توسط         
نمونه از اين ديپلماسی است؛ به             
پايبوسی جرج بوش رفتن تا به                
عراق حمله کند نمونه ديگری از           

همراه ساواک و رژيم                    .  آن
سرکوبگر شاه شدن پرده ای و به          
پايبوسی خامنه ای رفتن پرده ای           

نمونه آنقدر زياد     .  ديگر از آنست    
است که انسان از فرط وفور در             

فساد سياسی،     .  مضيقه می افتد        
مالی و اخالقی اين جريانات                     
عشيره ای سرکوبگر و عقب مانده      
قومپرست آنچنان آشکار است که         
بهترين مدافعانشان نيز قادر به               

تنها توجيه ای که    .  توجيه آن نيستند  
همه شان در جيب بغل دارند،                  

منافع "وردی است که تحت نام              
می "  جنبش ملی خلق کردستان          
 .خوانند و بخود فوت می کنند

 
تاريخ کردستان ايران و عراق اما        

همراه با  . تفاوت های فاحشی دارند
کمونيسم در کردستان       ۵٧انقالب   

ايران به يک پديده اجتماعی بدل            
شد و به نقد و افشای ناسيوناليسم            

کمونيسم بعنوان     .  کرد پرداخت    
يک نيروی وسيع و اجتماعی در           
مقابل ناسيوناليسم عرض اندام               

 

 سال ٢٠پس از 
 

 ! *ی معروف" کوکاکوال"عبداهللا مهتدی هنوز بدنبال 
 

 آذر ماجدی

ناسيوناليسم کرد     .  کرده است    
برای اولين بار در تاريخ با                
تعرضی مهم و جدی، چه در            
عرصه سياسی و چه در                       
عرصه ايدئولوژيک و نظامی        
از طرف جنبش کمونيستی                

طی سی سال       .  مواجه گرديد   
اخير اشخاص رنگارنگی از           
جنبش کمونيستی به آغوش گرم     

به اميد تبديل شدن      "  مام وطن "
به رهبر ملی کردستان، پناه              
برده اند؛ اما کمونيسم همچنان         
يک مانع مهم در مقابل                          

 .ناسيوناليسم کرد است
 

يکی از اين اشخاصی که با                
حمله امپرياليستی به عراق در        

دوستان حال و       "  ١٩٩١سال    
را در ميان               "  آينده اش       

ناسيوناليسم کرد يافت و طی             
اين بيست سال از هيچ حرکت          
شنيع و غير انسانی برای                     
وفاداريش به ناسيوناليسم کرد         
فرو گذار نکرده است، عبداهللا         
مهتدی است که در آن مقطع              
عضو دفترسياسی حزب                     
کمونيست ايران بود و اکنون            
پس از چند فقره چاقوکشی و             
اسلحه کشی در پلنوم ها و                    
جلسات مختلف سازمانی به              
دبيرکل سازمان زحمتکشان            

او .  کردستان بدل شده است           
همراه بارزانی و طالبانی در            

نقشه راه تبديل          ١٩٩١سال    
خويش به يک رهبر ملی را در       
آستانبوسی امپرياليسم آمريکا         
پيدا کرد و طی بيست سال                   
اخير مانند يک شاگرد با                      
پشتکار در راه آستانبوسی                 
نيروهای امپرياليستی يهر                 

 . کاری دست زده است
 

 جايگاه اين توافقنامه
به توافقنامه دو جريان                           

٢۶٩شماره   

گفتيم که   .  قومپرست کرد بازگرديم     
تاريخ مملو از چنين تواقفنامه هايی          
ميان احزاب مختلف کرد است؛ اگر        
اينطور است پس ضرورت پرداختن     
به اين آخرين نمونه چيست؟ بايد                
جايگاه اين توافقنامه را در شرايط            
عمومی بين المللی و ايران نشان                

بايد نشان داد که چگونه اين               .  داد
جريانات ناسيوناليست کوشيده اند            
در متن آينده سياه و خونينی که در             
مقابل مردم ايران گذاشته شده،                    
همچون همتاهايشان در عراق،                  
بکمک بمب های آمريکا، اسرائيل و      
ناتو و در متن زندگی ويران شده                
مردم، به رهبران ملی کردستان بدل       

. شوند و به نان و آب بيشتری برسند        
اين عين کاری است که در سال                  

دو حزب ناسيوناليست                ١٩٩١
کردستان عراق انجام دادند؛ مهتدی        

اگر :  و هجری بخود می گويند                
طالبانی و بارزانی توانستند، ما از           

 آنها چه کم داريم؟
 

دو حزب ناسيوناليست کردستان               
عراق بدنبال بمباران عراق، بيش از      
يک دهه تحريم اقتصادی اين کشور        
که منجر به کشته شدن يک ميليون           
انسان، عمدتا کودکان و سالمندان،           
شد و باالخره بدنبال تبديل عراق به          
يک گورستان بزرگ به نان و نوايی  

همزمان به نوکران خالص      .  رسيدند
امپرياليسم آمريکا و حاکمان                         

. خونخوار کردستان بدل شدند                    
کارنامه حکومت اين تازه بدوران            
رسيده ها در کردستان عراق از                 
کارنامه حکومت بعث صدام هم                 

موقعيت .  سياه تر و خونين تر است        
کارگر و زحمتکش کردستان                       

هر گونه  .  بمراتب وخيم تر شده است  
اعتراض و اعتصاب هم با گلوله               

وضعيت .  های ملی پاسخ می گيرد        
قتل .  زنان در کردستان اسفناک است 

های ناموسی و خشونت عليه زنان           
دزدی های افسانه ای     .  بيداد می کند   

سرکردگان اين احزاب و باندهای       
وابسته به آنها زبانزد خاص و                

 .عام است
 

مهتدی و هجری هم همين رويا را       
خطر جنگ  .  در سر می پرورانند    

نيروهای .  ايران را تهديد می کند       
تروريسم دولتی بسرکردگی                   
آمريکا در ليبی و سوريه دست به        
عمليات نظامی زده اند و دست در       
لجن کثافت و ارتجاع برده و                    
مشتی از اين لجن را در ليبی                    
بقدرت رسانده و در سوريه در دو       

در اين  .  قدمی قدرت قرار داده اند     
شرايط چه بهتر آنکه متحدانه به            
پايبوسی نيروهای امپرياليستی             

 رفت؟
 

توافقنامه مشترک چنين آغاز می      
 :کند

بخش ملت کرد در        جنبش رهايی "
های متمادی    کردستان ايران، سال   

ی   از مراحل متفاوت مبارزه               
پرفراز و نشيب خود را طی                     

مقاومت ملی و           .  نموده است     
فداکاری و به شهادت رسيدن                  
هزاران فرزند فداکار در راه                  
اثبات هويت و حقوق سياسی ملت       

ی آنها حق      کرد که در رأس همه       
تعيين سرنوشت قرار دارد،                     

 .واقعيتی انکارناپذير است
 

ی ملت کرد در                برای مبارزه   
عصر حاضر و در اين وضعيت،        
هم تغييرات گوناگون جهانی و هم       
تحوالت اخير خاورميانه، همچنين    

ها و معادالت           توازن ابرقدرت    
نوين اين عرصه، بيش از هميشه         

های   زمينه را جهت طرح خواسته     
ملی مردم کرد و تأکيد بيشتر بر             
حقوق خويش در سطح جهانی               

۶صفحه مهيا ساخته          



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

 ."است
 

پاراگراف اول قرار است اشاره            
ای باشد به جنگ کومه له و حزب         
دموکرات، زمانيکه کومه له يک          

عبداهللا .  نيروی کمونيست بود           
مهتدی که نام کومه له را ربوده               
است تا از آن برای خود هم نزد               
اربابان جهانی و هم مردم                           
کردستان اعتبار بخرد، دارد يکبار     
ديگر به اينکه سر براه شده است،         

هزاران انسانی که   .  قسم می خورد  
طی سی سال اخير بدست ارتجاع         
حاکم در کشور و يا نيروهای                   
ارتجاعی منطقه جان باخته اند را         
نيز دارند وثيقه معامالتشان با                 

 . آمريکا و ناتو می کنند
 

اما پاراگراف دوم می رود سر                
دليل امضای اين        .  اصل مطلب   
تغييرات گوناگون          "تواقفنامه          

جهانی و تحوالت اخير                                 
خاورميانه، همچنين توازن ابر              

اين تواقفنامه     .  است"  قدرت ها    
برای قوی تر ظاهر شدن در                     

. آستان ناتو و دولتهای غربی است      
اين يک نمونه ديگر از ديپلماسی          
زشت و شنيع ناسيوناليسم کرد                

بوی جنگ و ويرانی                  .  است
امپرياليستی بمشام می رسد، شامه      

از اين    .  الشخور تيز شده است          
زمان مناسب تر برای تبديل تمام           
و کمال به يک نيروی کنترايی                

همانگونه که         .  وجود ندارد        
نيروهای همتايشان در کردستان           
عراق به حاکميت رسيدند، اينها             
نيز می خواهند بخت خود را به              

غافل از     .  بوته آزمايش بسپرند        
آنکه هم موقعيت ايران با عراق             
متفاوت است، هم موقعيت                         

جامعه ايران از      .  کردستان ايران  
نظر سياسی و جنبش های                          
اجتماعی بسيار پوالريزه شده                 

کمونيسم کارگری در ايران      .  است

 

 سال ٢٠پس از 
 

 عبداهللا مهتدی هنوز بدنبال 
 ! ...ی معروف" کوکاکوال"

براحتی نمی توان      .  قوی است  
نقشه ليبی و سوريه را در                    

همانطور که   .  ايران پياده کرد    
تاکنون هر حرکت بورژوازی        
امپرياليستی و اپوزيسيون                  
ارتجاعی ايران برای آلترناتيو       
سازی افشاء شده و سرش به             

 .سنگ خورده است
 

فدراليسم "در اين توافقنامه به          
بعنوان "  ملی  -جعرافيايی      

ساختار سياسی آتی ايران                   
دو نيرو در      .  اشاره شده است     

جهت پيشبرد اين سياست                    
ی         کنگره"سازمانی بنام            

را "  های ايران فدرال             مليت
از سال  .  ساخته و تبليغ می کنند    

بدنبال حمله وحشيانه          ٢٠٠٣
آمريکا و متحدينش به عراق،          
حزب دموکرات کردستان                 
ايران فدراليسم را بعنوان شعار     

در .  اصليش برگزيده است           
سالهای اخير نيروهای                         
ارتجاعی ناسيوناليست و برخی    
از اپوزيسيون راست بعنوان            
راهی برای بقدرت رسيدن،             
فدراليسم را بعنوان ساختار               

آتی کشور    "  مطلوب"سياسی    
فدراليسم دکان   .  تبليغ می کنند     

اين نيروهای ناسيوناليست                
نقشه راه قدرتگيری و به      .  است

. نان و نوا رسيدن آنها است               
فدراليسم نسخه تبديل جامعه             
ايران به حمام خون پاکسازی           

فدراليسم يک  .  های قومی است   
شعار ارتجاعی و خطرناک              
است که توسط کمونيست های         
کارگری وسيعا افشاء شده                  

 . است
 

اما از آنجا که خود به موقعيت          
متزلزلشان در کردستان                      
آگاهند، از آنجا که بخوبی می           
دانند کمونيسم يک جنبش                    

٢۶٩شماره   
اجتماعی عميق و وسيع در                            
کردستان است، مجبور شده اند در           

دو "اين تواقفنامه قيد کنند که آنها               
آيا .  هستند"  جريان سياسی مشروع    

واقعا جرياناتی که شکی به جايگاه و   
موقعيت خود ندارند، اين چنين از             
خود دفاع می کنند؟ عبداهللا مهتدی             
می داند که در ميان بخش اعظم                  
مردم کردستان بی اعتبار و بی آبرو       

حزب دموکرات کردستان نيز     .  است
بعنوان يک حزب ناسيوناليست و             
مرتجع طی اين سی ساله برای                    
بخش وسيعی از مردم کردستان                 
شناخته شده است؛ در هراسند که               
امضای اين توافقنامه در عرصه               
داخلی بعنوان سندی ديگر از بازی          
های ارتجاعی ناسيوناليسم درک              
شود؛ لذا خود بخود مشروعيت                   

البته همانطور که گفتيم      .  بخشيده اند 
مخاطب اين توافقنامه عمدتا                          
تروريسم دولتی بسرکردگی آمريکا       

 . و دولت اسرائيل است
 

هدف و نيات اصلی پشت اين                        
توافقنامه را می توان در بيانيه                     

کنگره "پايانی اجالس ساالنه                       
 :پيدا کرد" مليتهای ايران فدرال

 
حملە نظامی بە ايران را سياستی             "

نادرست ميدانيم و در صورت وقوع      
جنگ در اين منطقه رسالت ما دفاع         
از حقوق خلقهای ايران و دست                   
آوردهای دمکراتيک و آزاديخواهانه    
ای است که بيش از سه دهه برای              
تحقق و دست يابی به آن تالش و                 

 ".مبارزه کردەايم
 

. بايد کمی در اين دو جمله دقيق شد           
اينها اعالم می کنند که در صورت           

از حقوق خلقهای          "وقوع جنگ          
ايران و دست آوردهای دمکراتيک         

دفاع "  …و آزاديخواهانه ای که             
بايد پرسيد منظور اينها    .  خواهند کرد 

از دستاوردهای دموکراتيک و                  
آزاديخواهانه که سی سال است،                
بقول خودشان، دارند برای آن                     
مبارزه می کنند، کدامست؟ به تاريخ       
سی سال اخير حزب دموکرات                   
نگاهی بياندازيم، جز سرکوب                    
کارگر و زحمتکش حق طلب در               
کردستان و مذاکره با رژيم اسالمی         

که حتی دبير کل اش را هم در اين           (

چيز ديگری    )  راه از دست داد         
سازمان .  عايدمان نمی شود             

زحمتکشان تاريخ پيچيده تری               
رهبرش زمانی کمونيست       .  دارد

بود و از آزادی و برابری دفاع              
ببعد   ١٩٩١اما از سال      .  می کرد 

هر روز بيشتر و بيشتر به                         
منجالب ارتجاع و قومپرستی فرو     

و راستش کارنامه        .  رفته است   
سازمان جديد التاسيس تا همين جا       
يک سازمان باند سياهی را به                 

پس منظور از    .  نمايش می گذارد   
کدامست؟ "  دستاوردها"اين          

تکرار سناريوی کردستان عراق        
و دو حزب قومپرستی که در                   
رکاب امپرياليسم آمريکا و کشتار       

اين .  مردم عراق بقدرت رسيدند       
شاه کليد درک تمام تحرکات و باال   
پايين پريدن های اين دو جريان             

 .قومپرست است
 

گفتگوی عبداهللا مهتدی با                           
تلويزيون العربيه، بدنبال انتشار          
خبر امضای اين توافقنامه، اين              

. نيات شوم را بهتر آشکار می کند       
"او می گويد     ما از جنگ عليه        : 

ايران حمايت نمی کنيم اما در                 
صورت بروز چنين جنگی ميان          
غرب و ايران ما به هيچ عنوان              
در کنار رژيم تهران نخواهيم                 

اين موضع ناتمام است؛       ."  ايستاد
تکه .  فقط نيمی را بيان می کند             

دوم آن اينست که در کنار غرب            
خالی از     .  قرار خواهيم گرفت        

مزاح نيست که يک تکه ديگر از          
اين مصاحبه را که بگفته سايت             

به وقت      ٨:٣٠ساعت  "شان در    
پخش شده است،        "  مکه مکرمه   

 . نقل کنيم
 

درافشاگری از پايمال شدن حقوق       
و سيستم فدرالی در        "  اقليت ها  "

"ايران، مهتدی می گويد           حتی : 
يک مسجد برای اهل سنت در                
تهران پايتخت ايران وجود                       

  ".ندارد
 

در متن شرايط بين المللی و                      
منطقه، در واقعيت شرايط سياسی      
ايران و موقعيت نيروهای                        
قومپرست کرد، اجالس ميان دو          

٧صفحه جريان فوق         



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

و امضای اين توافقنامه را بايد همچون يک خيمه شب               
تالشی برای بهتر       .  بازی ديپلماتيک در نظر گرفت            

فروختن خويش به نيروهای تروريسم دولتی بسرکردگی       
آمريکا؛ برای باال بردن قيمت حال و آينده شان؛ تالشی             

رهبر "برای دستيابی به رويای ديرينه تبديل شدن به                  
در حاليکه هر دو طرف در زمان امضاء و ماچ             ".  ملی

و بوسه می دانند که اگر زمانی به اين رويای ديرينه                    
دست يابند و مثل همتای شان در عراق خوش اقبال                      
باشند، حاضرند خرخره يکديگر را نيز برای ماندن در            

اينست ماهيت واقعی ناسيوناليسم؛ چهره        .  قدرت بجوند 
اينها .  کريه جريانات قومپرست کرد را بايد افشاء کرد            

 . منتظر حمام خون در ايران اند
 
منصور حکمت در مجادالت ميان کمونيسم کارگری            *

و گرايش ناسيوناليست کرد در حزب کمونيست ايران،            
در مقطع حمله آمريکا به عراق، زمانيکه احزاب                         
ناسيوناليست کرد در حمايت از حمله به عراق به                          
نيروهای امپرياليستی پيوسته بودند و گرايش                                  
ناسيوناليست درون حزب کمونيست ايران هم فيلش ياد            
هندوستان کرده بود، استعاره شيرجه رفتن به سمت                    
کوکاکوال را برای توصيف اشتياق و گرايش آنها به                    

بدل شدن در پناه حمالت نيروهای            "  رهبر ملی کرد    "
 . امپرياليستی استفاده کرد

 

 سال ٢٠پس از 
 

 عبداهللا مهتدی هنوز بدنبال 
 ! ...ی معروف" کوکاکوال"

٢۶٩شماره   

 

 سايپا در بحران سقوط و ورشکستگی
 !تهديد به اخراج و کاهش دستمزدهای کارگران

 

هزار ميليارد تومان بدهی سايپا به انواع شرکتهای قطعه                       4000بنا به اخبار موثق          
سازی، اين پولی است که در غالب رشوه و اختالس و دزدی به جيب آخوندهای حکومتی           

اين خبری است که     .  و کارچاق کنهای اطرافشان سرازير شده و حاال گندش درآمده است             
امروز بطور محرمانه در ميان سران حکومت اوباش اسالمی و مديران فاسد و دزد                            

تحريمهای اقتصادی تروريسم   .  صنايع ورشکسته خودرو سازی دهان به دهان می چرخد          
دولتی غرب به رهبری آمريکا، دزدی و فساد مالی ارازل و اوباش سپاه پاسداران در                         
صنايع ورشکسته خودرو سازی بيش از هر زمان ديگری نفسهای آخر صنايع خودرو                     

نفر   5000شرکت عظيم خودرو سازی سايپا با بيش از          .  سازی را به شماره انداخته است     
کارگر فقط در سايپاى مرکزی واقع در جاده مخصوص کرج اکنون در ورشکستگی و                     

بدهکاری و دزديهای کالن و ميلياردی امثال بذر پاش،            .  بحران مالی به گل نشسته است       
پوستين دوز و مدنی ها و ديگر سرکردگان سپاه پاسداران بيش از هر زمان ديگری                              
امنيت شغلی و معيشت خانواده های کارگری را در سايپا در معرض تهديد و خطر جدی                   

 . قرار داده است
 

شيفت کاری    3تا چندين روز پيش کارگران خطوط توليدی سايپا به روال هميشگی در                    
به دليل بحران مالی و ورشکستگی و عدم دسترسی به مواد اوليه                 .  مشغول به کار بودند    

حجم توليدات سايپا کاهش بسيار چشمگيری داشته و اخيرا برای کاهش هزينه ها و به                         
اصطالح صرفه جويی يکی از شيفتهای کاری حذف گرديده و فقط دو شيفت کاری                               

عالوه بر کاهش يک شيفت کاری با تهديد و فشار در جو ارعاب و وحشت                .  برقرار است 
مرخصی .  کارگران را دسته دسته و به تناوب به مرخصی اجباری روانه می کنند                              

اجباری به نوعی همان اخراج محترمانه و قطع و کاهش دستمزدهای ناچيز کارگران                        
کارگرانی که به مرخصی اجباری فرستاده می شوند بايستی مرخصی استحقاقيشان            .  است

پس از اتمام مرخصی استحقاقی همچنان بايستی               .  را صفر نموده و به اتمام برسانند              
در اين دوره دوم مرخصی در ازای       .  کارگران دسته دسته در مرخصی اجباری بسر برند       

اين .  هر روز مرخصی اجباری دستمزدهای کارگران در پايان ماه کسر و کاهش می يابد               
يعنی انتقال فشار بحران و ورشکستگی حکومت جنايتکار و سرمايه داران مفتخور و                        

اين يعنی تهاجم تبهکارانه به سفره های خالی خانواده های               .  سودجو به زندگی کارگران    
اين يعنی تحميل فقر و فالکت بيشتر به زندگی کارگران و زحمتکشانی که تنها                 .  کارگری

عالوه براين هم اکنون در گوشه و کنار سايپا                .  جرمشان يک زندگی شرافتمندانه است       
زنگ خطر اخراج و بيکارسازی بسياری از کارگران فعال شاغل در آينده نزديک به                         

 . صدا درآمده است
 

ماه تا      3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از                5000شرکت سايپا مرکزی با بيش           
شيفت کاری واقع در جاده مخصوص        2هزار تومانی فعال در    389يکسال و دستمزدهای 

 .کرج می باشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ٢٨ – ١٣٩١شهريور  ٧

 

 

فقر و فالآت عامل تباهی 
 !است

زندگی مرفه، زندگی 
 !انسانی حق مسلم ماست

 مرگ بر 
 !حكومت فقر و گرانی

 زنده باد 
 !آزادی، برابری و رفاه

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

شما يکی از        :  يک دنيای بهتر       
فعالين جنبش شورائى کارگری             

و نمايندۀ شورای        ٥٧بعد از قيام       
اول .  کارخانه ايرانيت بوديد             

بگوييد شورای کارخانه شما                    
چگونه شکل گرفت؟ درچه                       
سطحی با ديگر فعالين شوراهای          

 کارگری در ارتباط بوديد؟
 

اواخر تابستان سال        :سعيد مدانلو  
بود و من بيست و سه سال                  ٥٧

داشتم و در ساختمان اداری                       
ايرانيت در          ١کارخانه شمارۀ         

بخش حسابداری مشغول به کار            
باد آکارخانه ايرانيت در غنی  . شدم

شهر ری واقع است و با کارخانۀ           
سيمان تهران ديوار به ديوار                    

اين کارخانه باالی هزار و         .  است
يکصد پرسنل داشت که حدود صد       
نفر در بخش اداری به انضمام                

ن مشغول به   آپرسنل دفتر مرکزی    
کارخانه عالوه بر توليد    .  کار بودند 

ورقهای موجدار، لوله های فشار         
. قوی و فاضالبی نيز توليد ميکرد       

از ديگر توليدات کارخانه                           
زانويی، کوپلينگ و اتصاالت                
چدنی در بخش چدن ريزی بود که       

کارگر در اين            ٢٣٠قريب به        
بخش .  بخش مشغول به کار بودند       

ورقهای موجدار بيشترين پرسنل         
را داشت، لوله سازی، ليفت                     
تراک، انبار مواد اوليه، انبار                  
توليد و ترخيص، انبار لوازم                   

زمايشگاه و خدمات بقيۀ          آيدکی،   
پرسنل کارخانه را به خود                          

بخشهای .  اختصاص داده بودند        
مختلف کارخانه خود هر يک                  

. دارای قسمتهای مختلف بودند              
با      ٢کارخانه ايرانيت شمارۀ                

. هفتصد نفر در اصفهان داير بود         
کارخانه های ايرانيت جزو                       
مجموعۀ بنياد پهلوی بودند و ديگر      

ن يک شرکت         آسهامدار عمده         
لمانی بود که ابزار و کمکهای               آ

 

 شوراها و تجارب فعالين جنبش شورائى 
 گفتگو با سعيد مدانلو

 بخش اول

فنی در اختيار کارخانه قرار            
در ميان افراد سهامدار        .  ميداد

پهلوی و     ″  واالگهر″نام دو         
نفر     ١٦يا        ١٥اسامی تعداد       

ديگر بود که گفته ميشد همگی         
از ابواب جمعی و فک و                      

خاندان جليل            ″فاميلهای            
. مدندآبه حساب می        ″  سلطنت

بنياد پهلوی به      ٥٧بعد از قيام      
بنياد علوی تغيير نام يافت و در       
مدت کوتاهی جملگی تحت                
اختيار بنياد مستضفان قرار              

دمهايی نظير عسکر    آگرفتند و    
اوالدی و خاموشی همه کارۀ            

انگار که مملکت         .  ن شدند    آ
ميراث خرس بود که به کفتار           

 ! رسيد
 

همزمان با باال رفتن صدای               
اعتراضات مردم  به حکومت         
شاه، اعتراضات کارگران                
کارخانه بر روی يک موضوع      
معين و يک مطالبۀ ضرب                 

معروف .  االجل شکل گرفت       
بود که نيکال جاقاربيگيان                   

کتری و قوری     ،رئيس کارخانه 
کارگران که در ساعات کار بر       
روی يک پريموس نفتی چای          
بار ميگذاشتند را با لگد شوت          

سرويس بهداشتی و          .  ميکرد
سان به دستشويی و       آدسترسی   

ب آتوالت، در اختيار بودن                
گرم و چای و يخ در ميان                     
ساعات کار از اولين خواسته           
های کارگران بود که پايه اوليۀ       
تشکيل يک مجمع عمومی قبل        

. را گذاشت     ٥٧از قيام بهمن        
يک جای بسيار مناسب در                 

) نهار خوری  (کارخانه کانتين     
سالن بزرگی بود که هر روز           
يکبار همه را در خودش جمع          

نجا می شد فهميد چه         آ.  ميکرد
کسانی دارند اعتراضات را در      

در .  ميان کارگران دامن ميزنند    

٢۶٩شماره   

کارگر )  ورق موجدار (بخش هاچک   
الغر اندامی به نام حسين بود که                
بيشترين تعداد کارگران را با خودش      

 . دم قرص و محکمی بودآداشت و 
 

ناگفته نماند که در زمان شاه يک                
سنديکای فرمايشی در کارخانه بود         
و در لوله سازی کارگری بنام                      
اصغر کار ميکرد که گفته می شد              
دو سال پيش برای مدتی نماينده                  

بنا به گفتۀ   .  کارگران در سنديکا بود    
کارگران، اصغر کارگر مبارزی             
بود که به نفع کارگران مطالباتی را         

او توسط  . جلوی کارفرما گذاشته بود
ساواک دستگير و چند ماه بعد به                

گفته می شد   .  کارخانه بازگردانده شد  
که ساواک حسابی او را نرم کرده             

او نيز در ميان جمعی از                    .  بود
صالحی .  کارگران نفوذ کالم داشت      

از بخش ليفت تراک که به گفتۀ                    
خودش قبًال در کارخانه چيت ری             
فعال سنديکا بود بيشترين نفوذ را              
اوايل کار در ميان کارگران                          

نها حسين   آعالوه بر     .  پيداکرده بود  
قای نگهبانی که در کارخانه به                  آ

همين نام معروف بود در ميان ما               
داستان او ديگر         .  حضور داشت    

است و جداگانه در مورد او خواهم           
او اندام و چهرۀ تکيده ای             .  نوشت

داشت و باالی هفتاد سال به نظر                
سال   ٥٥ميرسيد در حاليکه بيش از        

او برای سالهای زيادی             .  نداشت
کارگر فنی بخش هاچک بود که بر          
اثر ابتال به سرطان سينه از بابت               

به )  پنبه نسوز  (زبستوس   آاستنشاق   
او در ميان    .  نگهبانی منتقل شده بود    

همه کارگران نفوذ معنوی و اعتبار         
درست و محکم حرف ميزد        .  داشت

و کمتر کسی درميان کارگران                    
قدرت مخالفت با حرفهای او را در           

يک نمونه از گفته          .  خودش ميديد   
خدا و بچه خدا        ″:  های او اين بود       

سِرحق و حقوِق تون دو      !  سرجاشون
دوتا چهارتا کنين ببينين کدومش                

حرف اون بابا يا          .  جور درمياد   
که ″  بچه محصل    ″حرف اين          

ديگر از   !  بعضی هاتون ميگين؟     
شنا آکسانی که در کارخانه با او            

ت از کارکنان قسمت             -شدم ح   
حوالجات بخش اداری بود که او           

تش در  آنيز مثل من بارقه ای از           
تعدادی کارگر جوان    .  دلش داشت 

هم در ميان کارگران پيدا شده                 
بودند که مدام در کانتين و جمع              
کارگران عليه کارفرما و عواملش     
صحبت ميکردند و در مورد دوز        
و کلکهايی که کارفرما و عواملش      
برای فريب کارگران سرهم                    
ميکنند درميان کارگران افشاگری     

من چهره هايشان را به       .  ميکردند
خاطر دارم و متاسفانه اساميشان         

نها هميشه از    آ.  را فراموش کردم   
. مطالبات شورا پشتيبانی ميکردند     

اميدوارم هرکجا هستند خوش و            
 .ورده باشندآسالمت باشند و دوام 

 

خسرو پاکدامن مدير عامل شرکت     
بود که گويا حدود هشت ماه قبل             

جانشين داويد خانيان        ٥٧از قيام     
او قبًال     .  مدير عامل قبلی شد             

هن سراسری  آدرهيئت مديره راه      
عضويت داشت و تعدادی را که            

هن آدار و دسته او در راه                           
ورد آمحسوب می شدند با خودش        

نها در دفتر مرکزی و بخش            آو   
اداری کارخانه ِسمت هايی را در        

رئيس کارگزينی    .  اختيار گرفتند   
کارخانه و معاونش دو عامل                   
اصلی کارفرما بودند که کليه نقشه      
ها و برنامه ها عليه شورا و منافع        

نها انجام     آکارگران تحت نظر            
اولين مجمع عمومی قبل    .  ميگرفت

از انقالب تا حدود زيادی با کنترل  
و گردانندگی کارفرما و عواملش        

برگزار شد و   
٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

ن تعمير و ساخت تعدادی          آنتيجۀ   
. توالت و دستشويی در بخشها بود       

همچنين در هر بخش ميزی قرار          
داده شد که يک کتری برقی،                    
مقداری قند و چند استکان روی             

تعدادی هم در       .  ن قرار داشت      آ
همان مجمع عمومی انتخاب شده           
بودند که يک جلسه برگزار کردند       

با .  و ديگر خبری ازشان نشد               
اوجگيری اعتراضات و تظاهرات     

کار      ٥٧خيابانی قبل از قيام                   
اعتراض عليه کارفرما و استبداد         
شاهنشاهی نيز در کارخانه رو به         
تزايد گذاشت و کارگران در                     
کانتين و بخشها هرچه دوست                  
داشتند با صدای بلند به زبان                     

دومين مجمع عمومی        .  مياوردند
برای    ١کارخانه ايرانيت شمارۀ         

تشکيل شورا همزمان با کارخانه          
های ديگر، فکر کنم همان حول             
حوش قيام عمومی و سقوط دولت         

 . بختيار برگزار شد

 

بخشی از سوال شما اين بود که               
درچه سطحی با ديگر فعالين                    
شوراهای کارگری در ارتباط                

اگر منظور فعالين شورايی       .  بودم
خارج کارخانه و يا کارخانه های          
ديگر است متاسفانه بايد بگويم،             

شورای کارگری ما                  .  هيچ
هيچگونه ارتباطی حتی با شورای       
کارگری کارخانه سيمان تهران که     
همجوار ما بود و نزديک به سه              
برابر کارخانه ما پرسنل داشت              

تنها گاهی     .  برقرار نکرده بود        
خبرهايی بود که جسته و گريخته          

ت ميگفت     –ح   .  ميامد و ميرفت    
نها پيکاريها و توده     آداخل شورای   

ايها مدام با هم دست به يقه اند و               
بيشتر از   .  خبرهايی از اين دست      

. اين ضرورتی را متصور نبوديم        
اين وضع مختص کارخانه ما نبود       

 

شوراها و تجارب فعالين جنبش 
 شورائى 

 ...گفتگو با سعيد مدانلو 

شما بهتر    .  و عموميت داشت      
ميدانيد که اين امر مهم وظيفه           
تشکيالت و حزبی است که بايد       
بيرون کارخانه حضور داشته         
باشد و اين مسائل جزو امور             

احزاب و        .  روتينش باشد       
ن آسازمانهای موجود چپ                

زمان اينچنين اموری مسئله              
شان نبود و در دنيای ديگری            

من اين واقعيت     .  سير ميکردند  
تلخ را زمانی که کميتۀ لمپنهای       
شهر ری به کارخانه ريخت و         
ناگزير به فرار از کارخانه                

زمانی که    .  شدم دستگيرم شد      
ماشين سرکوب در جايی مثل          
ايران از کار ميافتد و يا ارکان         
يک حاکميت نظير شاه و يا                
جمهوری اسالمی دارد از هم          

ماده و  آميگسلد، اگر يک حزب     
ن بيرون نباشد و        آيراق بسته     

يک فعال شورايی تا مغز                    
استخوانش حزبی نباشد و                   
حزب نيروی قابل توجهی را            
بطور روتين از سطح دو يا                
چند کارخانه گرفته تا تشکيل            
ستاد شوراهای منطقه ای و               
سراسری کارگران صرف               

به نظر من اين                               ،نکند
بزرگترين نقيصه برای تامين         
امر طبقه کارگر خواهد بود و          
سرمايه داری به هر ترتيبی که       
برايش مقدور باشد قوای                     

. سرکوبش را فراهم مياورد             
فرصت را از طبقه کارگر می         
ستاند و دوباره  دروازه ورود          

ستانۀ قدرت سياسی و               آبه     
نرا برای سالهای      آدستيابی به      

سال به روی طبقۀ کارگر                    
 . خواهد بست

 

درهمان دوره    :يک دنيای بهتر  
پيشنهادات ديگر برای تشکل           

٢۶٨شماره   
کارگری چه بوده اند و چه وزنی در        
ميان کارگران داشتند؟ چرا شورا             
مقبوليت پيدا کرد؟ تصوير کارگران       
از شورا چه بود؟ نسبت به شورا و            
منافع جمعی شان چه برخوردی                
داشتند؟ موانع کار شورا در ميان              
کارگران چگونه خود را منعکس              

 . ميکرد

 

نه اينکه ما هيچگونه         :سعيد مدانلو 
اطالعی از وضعيت کارخانه ها               

بيشتر خبرنامه ها   .  نداشته بوده باشيم  
و بويژه خبرنامه ها و بولتن های               
کارگری را که قبل از قيام درمقابل          
درب کارخانه ها قرار داده می شد            
و گاهی نيز از پنجرۀ باز اتوبوسها           
و مينی بوسهای سرويس کارکنان به      

نها پرت می شد ميخوانديم و         آداخل  
کم و بيش در جريان خبرها قرار                

مطالبۀ شورا با درک             .  ميگرفتيم
ن مدتها قبل از قيام      آمفهوم مشخص   

در ميان کارگران شاغل در                  ٥٧
منتها از   .  کارخانه ها شکل گرفت        

ابتدا هيچگونه رابطه و هماهنگی             
بين شوراها و فعالين شورايی در              
سطوح باالتر وجود نداشت و اين              
وضع به همانگونه بعد از سرنگونی       
استبداد شاهنشاهی به قوت خود باقی      

 . ماند

 

لترناتيو ديگری که ميتوانست برای      آ
کارگران وجود داشته باشد سنديکا          

شنايی برای کارگران     آبود که نام نا      
منتها به سبب تجربۀ يک عمر       .  نبود

سنديکاهای فرمايشی که دقيقًا برای        
کنترل کارگر جماعت برای سرمايه      
داری ايران موجوديت يافت و                     
کاربرد داشت و هر کارگر کارخانه        
ای با پوست و گوشت و استخوانش          
اينرا دريافته بود، شنيده نشد که                   

. احدی به دنبال تشکيل سنديکا باشد        
ذهنيت و تلقی عمومی کارگران از          

ن از ابتدا    آشورا و خواست تشکيل        
تعرِض هرچه بيشتر به قدرت و                 
اختيارات کارفرما  و در نهايت خلع        
يد از کارفرما در کليه امور کارخانه   

کمتر کسی در ميان          .  معنی ميداد   
کارگران بود که تصور درستی از           

″ شورای کارگران کارخانه  ″مفهوم    
نها به خوبی دريافته        آ.  نداشته باشد  

بودند که چرا تشکيالتی در                      
کارخانه نياز دارند که توانايی               
دفاع از حق و حقوقشان را داشته         

تشکيالتی که کارگر بتواند       .  باشد
ن اعمال قدرت کند و حتی             آدر   

االمقدور انحصار کارفرما در              
گرداندن شرکت اعم از عرصه            
مالی و يا مقررات کار را از ميان         

نها همگی در اين ذهنيت      آ.  بردارد
شريک بودند که اگر سنديکا مفت        
هم نمی ارزيد به اين علت بود که          

نها کًال سنديکا را  تشکيالتی                  آ
متعلق به حکومت و کارفرما                  

 . ميدانستند

 

دومين مجمع عمومی بعد از                    
سرنگونی استبداد شاهنشاهی به          
منظور تعيين و تصويب طرح               
انتخاب نمايندگان و تشکيل شورا        
درمحل کانتين کارخانه بدون                 
هيچگونه مانع و يا طرح تشکالت       

موانع کار    .  ديگری برگزار شد      
ن آشورا نه قبل و يا زمان تشکيل          
ن آبلکه از بدو شروع به کار                    

اولين واقعيتی را که       .  شروع شد  
شنا آن    آکارگران خيلی زود با              

شدند اين بود که دريافتند حاکميت        
به قدرت دست يافته و دولت                     
ليبرال اسالمی بازرگان هيچ                  

. نها ندارند آمال  آربطی به منافع و     
دولت بازرگان از بدو تاسيسش             
اقدام به عقب نشاندن کارگران و           

نها مدام  آ.  شوراهای کارگری کرد  
از طريق راديو و تلويزيون و                 
بخشنامه های وزارت کار و ساير       
ارگانهای دولتی، نشريات و غيره       

″:  به کارگران تفهيم ميکردند که       
انقالب نيازمند فداکاری و از خود       
گذشتگی کارگران است و                         
کارگران در اين برهه از تاريخ             
که چنين و چنان است و انقالب              
که چنين و چنان است بجای                      
تقاضای اضافه حقوق بايد بيشتر          
از گذشته کار کنند تا چرخهای               
اقتصاد مملکت به گردش در بيايد       

کارخانه ″!  ″و انقالب پيروز شود    
های مملکت همه در اثر                             
اعتصابات ورشکسته اند و وظيفه      
کارگران است که اول کارخانه ها       

" را از ورشکستگی در بياورند           
١٠صفحه  . . .  و   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

مضامين فوق مثل نقل و نبات از جانب حاکميت، کارفرما و                           
. عواملش محيط کار و زندگی کارگران را محاصره کرده بودند                

اسمم .  من کارگرم  ″:  نها ميگفت  آقا نگهبانی در پاسخ            آحسين   
الزم نيست تو هی       .  کارگر اصًال کارش چرخ چرخونده        .  رومه

يک عمر کار کردم و     .  اينو روزی صد دفعه تو گوش من فرو کنی        
حاال قبل از اينکه شروع کنم به           .  چرخ اقتصاد مملکتو چرخوندم     

چرخ چرخوندن و اقتصاد مملکت شکوفه بده، ميخوام بدونم سهمم           
از نظر کارگران هيچ چيز در حاکميت               !  ″از اين بابت چقدره       

شنا، همان تهديد ها به        آهمان حرفهای    .  سرمايه تغيير نکرده بود     
جان فعالين کارگری و سياه نمايی های زمان شاه، همان کلک                       
سرهم کردنها و تزويرها و وعده های سرخرمن و پوچ کارفرما و             

خيلی دوست داشتند همان         .  حکومِت کارفرما در زمان سنديکا          
. وردند بر سر امثال من هم بياورند           آباليی را که بر سر اصغر            

نها حتی رئيس کتری شوت کن کارخانه را که کارگران از او                      آ
از اين نقطه     .  متنفر بودند همچنان در همان پست ابقايش کردند               

نظر کارگر شورا طلب کارخانه که بدوًا با درک فهم معينی از                      
شورا شروع کرده بود، بيرون از کارخانه و در ميان اجتماع                        

ن، مطالباتی که او از      آعليرغم همه هياهوهای موجود سياسی در         
ابتدا در سرش ميپرورد چندان مطرح نبود و هيچگونه وزن                          

 .معينی را در مقابل قدرت سياسی حاکميت اعمال نميکرد

 

روی اين حساب می گويم، فعال شورايی چه در سطح محل و چه                
کارگر .  در سطح کارخانه اگر حزبی نباشد افقش محدود است                   

در همان زمان   ″  شورای کارگران کارخانه  ″نشان داد که خواست      
به نحوه گسترده ای وجود دارد ولی حزبی که الزم است                ٥٧قيام  

 برای به ثمر رساندن اهدافش وجود داشته باشد کجا بود؟ 

 

به نظر من اکنون نيز اگر زمزمه برپايی مجمع عمومی و تشکيل               
ور و اسم   آشورا در يکی از کارخانه ها و موسسات توليدی سود               

و رسم دار کشور و يا همزمان در مجموعه ای از چند کارخانه پا                
بگيرد، احتمال پاگيريش در ميان بخشهای وسيعی از کارخانجات            

 . کشور را بشدت تقويت ميکند

  

ضمن تشکر از نشريه يک دنيای بهتر برای اين مصاحبه در                         
پاسخ به دو سوال ديگر شما تالش ميکنم در بخش دوم که شامل                    

ن با کارفرما، پيروزی شورا در         آمعضالت شورا و درگيريهای        
کسب حداکثر اضافه دستمزد مطالبه شده، شورا و دولت بازرگان             
و جمعبندی تجربۀ شورای کارگری يک کارخانه خواهد بود،                      

 .بپردازم

 

 با تشکر

 ٢٠١٢گست آبيست و هشتم 

 

شوراها و تجارب فعالين جنبش شورائى 

 ...گفتگو با سعيد مدانلو 

٢۶٩شماره   
   

 !دزدی بزرگ حکومت اسالمی
 ميليارد تومان، سنوات کارکنان آموزش و پرورش تهران 19

 

ماه از آغاز سال جديد تاکنون مبلغ سنوات   6عليرغم گذشت  ،بنا به خبر دريافتى
نيروهای خدماتی و ديگر کارکنان قراردادی بخشهای مختلف بيست گانه                             

ماه گذشته    6در طی    .  آموزش و پرورش شهر تهران پرداخت نگرديده است             
اعتراضات گسترده ای از جانب نيروهای خدماتی و کارکنان مناطق مختلف                    
آموزش و پرورش برای دريافت مبالغ سنوات پرداخت نشده صورت گرفته                      

موج اعتراض و نارضايتی ها در آموزش و پرورش در حال گسترش                    .  است
بنا به يک خبر موثق از جانب يکی از کارکنان اداره کل آموزش و                             .  است

نفر از نيروهای خدماتی و قراردادی آموزش و             6000پرورش تهران بيش از      
اين .  پرورش شهر تهران سنوات مربوط به سال گذشته را دريافت ننموده اند                   

ميليارد تومان است که به دليل گسترش موج اعتراضات                          19مبلغ معادل      
ماه تعلل و کارشکنی اداره آموزش و پرورش مجبور شده                  6سرانجام پس از      

است طی نامه ای از اداره دارايی حکومت اوباش اسالمی اين مبلغ را مطالبه                    
نمايد و از قرار اداره دارايی هم طی نامه ای با اشاره به اوضاع نابسامان و                          
بحران و فساد و ورشکستگی اقتصادی حکومت اسالمی از پرداخت اين مبلغ                   

 .که ثمره کار و رنج کارکنان آموزش و پرورش است سرباز زده است
 

ميليارد تومان در قاموس دزديها و فساد مالی حکومت وحوش اسالمی پولی              19
اين پولها که ثمره خون و رنج ميليونها انسان کارگر و زحمتکشی است                 .  نيست

که برای نان شب و همه نيازهای روزانه و ابتدايی زندگی محتاجند، سرازير                     
اين پولها تزريق ميشود به       .  می شود به جيب گشاد آخوندهای بيکاره و طفيلی             

اين پولها تزريق ميشود     .  عمارت محتضر و پوسيده حکومت اسالمی برای بقا           
برای ساخت زندان و شکنجه گاهها و جاسوسی، برای برپايی چوبه های دار،                  
برای لفت و ليس وکيل وکالهای حکومتی، برای حفظ و نگهداری و تجهيز                         
قشون اوباش و مزدوران سرکوبگر برای حوزه های علميه و مراکز اشاعه                       

اين پولها هزينه می شود برای بمب و اسلحه و تروريسم              .  جهل و فساد اسالمی    
برای بقای جانورانی از جنس حزب اهللا و طالبان و حکومتهای جنايتکار و در                   

 .حال سقوطی از قماش بشار اسدها در سوريه
            

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ٢٨ – ١٣٩١شهريور  ٧

 

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

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
! متکى شويد  

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

جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و 
!گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

حزب دمکرات کردستان ايران و         
سازمان زحمتکشان شاخه عبداهللا        
مهتدی يک توافقنامه کارتنی را             
امضا کردند که متن آنرا در                       
سايتهای وابسته به اين سازمانها            

حزب دمکرات و         .  ميتوان ديد    
سازمان زحمتکشان مهتدی دو               
حزب ناسيوناليست قوم پرست در       
کردستان ايران هستند، گرچه                 
کاربرد کلمه حزب در مورد                     
جريان وابسته به مهتدی بيش از            
حد برای اين سازمان متمدنانه                

چرا که تاريخ چگونگی             .  است
تکثير اين سازمان و پرتاب شدنش       
به درون صحنه سياسی در                        
کردستان، شرايط سياسی که اين           
انشعاب در آن صورت گرفت،              
ارتباط با عوامل اطالعات رژيم           
در شهر سليمانيه کردستان عراق،      
همسويی با دوم خرداديها در زمان      
مضحکه انتخابات رژيم و سربر          
آوردن خاتمی به عنوان رئيس                
جمهور رژيم، چگونگی رشد                 
بادکنکی در پی عملياتهای نظامی        
و پروژه شهيد سازی، اختالفات            
تشکيالتی و چگونگی انشعاب در        
خود سازمان مهتدی و تحوالت              

و مضحکه انتخابات و            88سال   
مواضع سياسی آنها و همچنين                
وقايع بعد از آن و جديدا همسويی           
کامل با بخشی ديگر از سران                  

" جنبش سبز  "رژيم تحت عنوان         
که هم اکنون نوشته های مربوطه          
در سايتهای اين سازمان و از                   
جمله حزب دمکرات موجود                   

کنفرانس اوالف پالمه و           .  هست
شرکت اين سازمانها با سران                  

ليبرال "شکنجه گر رژيم که تازه          
شده اند، ضديت با        "  و روشنفکر  

هر نوع آزاديخواهی و برابری              
طلبی و تحريف تاريخ کومله                    
کمونيست به شيوه ای ديگر و                  
دهها مورد ديگر داليل کافی                     

 

 تحرک ناسيوناليستهای قومپرست 
 در قالب يک توافقنامه کارتنی

 

 سمکو نورى

ميتوانند باشند که اطالق کلمه          
حزب و سازمان سياسی بيش           
از حد برای اينها متمدنانه                   

 . است
 

حزب دمکرات نيز تاريخی              
دو تن از رهبران      .  مشابه دارد 

حزب دمکرات با توجه به                  
اينکه قبال به پيامهای خمينی             
جالد لبيک گفته بودند اما در             
جريان مذاکره با نيروهای                 
اطالعاتی رژيم در شهر وين           
اطريش و ديگری در شهر                 
برلين در آلمان ترور و کشته            

به دليل ايجاد يک فضای      .  شدند
سياسی متمايز در کردستان              
ايران و همچنين عدم تثبيت                
نسبی حکومت حريم کردستان        

در "  طالبانی و بارزانی             "
کردستان عراق و تحت فشار           
قرار گرفتن اين به اصطالح             

سنت                ،حکومت حريم              
ناسيواليستی مبارزه مسلحانه          

. حزب دمکرات از رمق افتاد         
ديگر بعد از دنياى جنگ سرد          

" حکومت کردى "يا بايد براى      
يا با      ،دست بدامن آمريکا شد       

. جمهورى اسالمى کنار آمد             
تاثير وقايع سياسی در منطقه و       
جهان روى حزب دمکرات و          
در جواب به اين سرخوردگی          

همينطور به دليل اينکه   ،سياسی
حزب دمکرات در جنبشهای            
اجتماعی راديکال در کردستان     

در کنگره          ،جايگاهی نداشت    
طرح ارتجاعی فدراليسم از      12

جانب حزب دمکرات تصويب       
به اين اميد که بتوانند از            .  شد

راه ديگری و مثل برادرانشان         
طالبانى و بارزانى برای                     
حضور در صحنه سياسی                  

 . تالش کنند
 

٢۶٩شماره   

از طرفی ديگر طرح ارتجاعی                  
فدراليسم حزب دمکرات در جلوی          
چشمان اين باندها هرچی                                
آزاديخواهی و تمدن بشری را در              
کردستان عراق به لجن کشيد و يک         
دور ديگر از سرخوردگی سياسی            
را تجربه کردند و پرونده سياسی              
اين احزاب را نيز بر روی آب                     

حزب دمکرات دچار              .  انداخت
انشعاب شد بخشی از اين حزب به            
رهبری عبداهللا حسن زاده و خالد               
عزيزی نيز همچون مصطفی                     
هجری خود را به دامان بخشی از             
رژيم انداختند که قبال با نوشته هايی        
از جانب عبداهللا حسن زاده در دفاع          
از حکم اعدام و توصيه به رژيم                  
اسالمی که اين حکم برای جلوگيری       

. خوب است، شروع شد    "  جرايم"از  
اکنون با توجه به اين همه شناخت              
سياسی که اين باندهای قومی به                  
جامعه ارائه داده اند با توجه به سير         
رويدادهای سياسی در منطقه                       
خاورميانه و تغيير صفبنديهای                   
سياسی با حمل کوله باری از توهم            
يک توافقنامه کارتنی را امضا کرده       
و از هم کنون، با توجه به اوضاع              
سياسی در سوريه آمادگی خود برای      
به بازی گرفته شدن از جانب غرب         

 .و آمريکا را اعالم کرده اند
 

حزب دمکرات وسازمان                               
زحمتکشان مهتدی بعد از يک دوره       
همسويی کامل با بخشی از رژيم                
اسالمی و خزيدن در شکافهای                   
داخل رژيم و نااميد شدن از اين                   

همزمان با شکست پروژه                    ،راه
اصالحات خاتمی و بعد موسوی و           
کروبی در جامعه، اين بی افقی                   
سياسی به سرعت به حزب دمکرات      

اما از  .  و سازمان مهتدی منتقل شد       
طرفی ديگر کارت بعدی اينها برای       
شرکت دوباره در بازيگری سياسی،     
همانا آويزان شدن به سياست غرب         

و آمريکا در منطقه خاورميانه،            
البته .  بيش از پيش دنبال گرفته شد     

اين دوبخش از استراتژی                          
دمکرات و سازمان مهتدی جدا از       
همديگر نبوده و همزمان هردو             
بخش سياست اين احزاب پی                   
گرفته ميشد و تنها با توجه به                    
تغييرات جزئی در مسائل سياسی        
يکی بيشتر از قبلی در اولويت               
قرار ميگرفت، و پروپاگاند اين             
سازمانها بيشتر روی آن متمرکز        

 . ميشد
 

با توجه به وقايع شمال آفريقا و               
سقوط سران ديکتاتور کشورهای       

کنفرانسی با شرکت      ،شمال آفريقا 
شماری از عوامل قبلی رژيم و              
خصوصا عليرضا نوری و                     
محسن سازگارا و کسانيکه در               
رأس سپاه پاسداران رژيم جنايتها        
عليه مردم کردستان کرده اند،               
برگزار ميشود و در صدد آن                   
ميشوند که در خارج کشور                      
آلترناتيو يک رژيم اسالمی ديگر        

از طرفی اين نشست       .  را بسازند  
بدون نتيجه پايان پذيرفت و از                
طرفی ديگر به واسطه اين                        
کنفرانس يک مشت کالهبردار             
سياسی دور هم جمع شدند و با                
افشاگريهايی که حول و حوش اين       
باندهای سياسی انجام شد جامعه           
از اين مسئله با خبر شد که                         
جريانات سياسی شرکت کننده               
دراين کنفرانس که بخشا خود                 
بخشی از رژيم بوده اند تنها بوی          
قدرت سياسی را حس کرده  و در         
صددند از باالی سر جامعه ايران        
آلترناتيويی مشابه رژيم اسالمی          
را به طبقه کارگر و مردم                           

رويدادهای .  زحمتکش تحميل کنند  
سياسی در         

١٢صفحه   
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سوريه و احتمال قريب الوقوع               
سرنگونی رژيم اسد به توهمات             
اين سازمانها دامن زده و تحت                
فشار رويدادهای موجود در منطقه     
خاورميانه سازمان مهتدی و حزب     
دمکرات را برآن داشته است که            
بيش از پيش قبل پادوگری خود را        
به آمريکا اعالم بلکه بتوانند                     
بعنوان بخشى از قدرت خود را به        

اگر .  جامعه کردستان تحميل کنند      
سازمان زحمتکشان مهتدی و                 
حزب دمکرات را دو حزب                      
سياسی فرض کنيم ميبايست اين            
همسويی سياسی از يکطرف خيلی      
وقتها پيش به دليل اينکه به لحاظ            
دورنما و برنامه سياسی کامال                
شبيه هم هستند انجام ميگرفت و             
از طرفی ديگر ضرورت اين                 
همسويی در داخل جامعه ايجاد              
ميشد و ميشد گفت که اين همسويی       
در پاسخ به يک ضرورت سياسی        
ايجاد شده در جامعه کردستان                 

اما به دليل اينکه     .  ايران بوده است  
فضای سياسی در کردستان ايران        
کامال عليه اهداف و مقاصد                       
سياسی اين سازمانهاست و از                 
طرفی ديگر روند رويدادهای                 
موجود به ضرر آنها در حال                    

لذا تنها راهی که به         ،حرکت است 
آن متوسل شده اند اين توافقنامه              
همکاری دوسويه بی ريشه و بی           

مهتدی و    .  ربط به جامعه است          
سازمانش و حزب دمکرات،                   
فدراليسم، به مثابه نماد قوميگری         
و خون پاشيدن به جامعه را به                 
عنوان سياست خود برگزيده اند             
که جنبه عملی و نمونه حی و                    
حاظر همين طرح ارتجاعی که             
امتحانش را پس داده است و مردم        
کردستان ايران به وضوح در                  
کردستان عراق مشاهده ميکنند و         

مهتدی و     .  از آن آگاه هستند              
سازمانش و حزب دمکرات موافق      
لشکرکشی آمريکا و همپيمانانش          

 

 تحرک ناسيوناليستهای قومپرست 
 ...در قالب يک توافقنامه کارتنی 

به عراق و کردستان بودند که          
بخشی از نفرت و انزجار مردم      
زحمتکش در کردستان عراق         

از .  متوجه آنان هم هست                
طرفی ديگر طبقه کارگر در             
کردستان ايران نيز عليه لشکر       
کشی ماشين جنگی آمريکا به           

. عراق و ايران بوده و هستند           
طبقه کارگر در ايران و                        
کردستان عليه رژيم اسالمی و        
بخشهای جدا شده و نشده اين             
رژيم در داخل و خارج هستند          
و مهتدی و حزب دمکرات                 
دستشان در دستان سپاه                         
پاسدارانيهای قديم و                                

" ليبرال شده "روشنفکران تازه    
مهتدی و سازمانش و           .  است

حزب دمکرات خواب حمله              
نظامی به ايران و به خاک و              
خون کشيدن شدن جامعه از               
جانب مرتجعين بين المللی                 
هستند و سالهاست که در                     
کريدور پنتاگونيها تمرين                   

ميکنند و طبقه    "  طالبانی شدن "
کارگر و مردم زحمتکش ايران      
و کردستان عليه حمله نظامی و      
خواهان سرنگونی انقالبی                
رژيم کثيف اسالمی سرمايه در      
 . ايران به دست خودشان هستند

  
مهتدی در کنار جمهوری                  

 !!اسالمی نيست
مهتدی در مصاحبه با کانال               

"ميگويد"  العربيه" در : 
صورت بروز جنگ ميان                  
غرب و ايران به هيچ وجه در          
کنار جمهوری اسالمی نخواهد      

قبل از پرداختن به اين          "   بود
جمله که اکنون بخشی از                     
سياست کل اردوی ناسيوناليسم      
کرد است الزم است گفته شود         
جمهوری اسالمی از زاويه               

. نگرش ناسيوناليسم کرد چيست 
برای نشان دادن کنه سياست             

٢۶٩شماره   
ناسيوناليسم کرد قدری به عقبتر                 

بعد از قطع     2003سال  .  برميگرديم
اميد کردن غرب و آمريکا از صدام         

غرب   ،و رژيم بعث حاکم در عراق       
به سرکردگی آمريکا يک لشکر                 
کشی نظامی را به عراق سازمان              
داده و ماشين کشتار سران جنايتکار       
آمريکا و موئتلفينش شيرازه جامعه         

صدها هزار  .  عراق را از هم پاشيد      
انسان بيدفاع از زن و کودک و پير           
جوان کشته و زخمی و ناقص                       
العضو و صدهاهزار تن ديگر آواره      
و در بدر و به کشورهای همسايه               

تا جايی که به رويدادهاى        .  گريختند
کردستان عراق در اين سالها                        

تمام   ،غير از کمونيستها     ،برميگردد
جريانات مرتجع ناسيواليست کرد           
در کردستان عراق و جريانات                   
کثيف اسالمی تا باند قومى مهتدی و        
شرکاء و حزب دمکراتها از لشکر           
کشی امريکا و به خاک و خون                    
کشيدن مردم بی دفاع عراق دفاع              

در صورت   "کردند و به اصطالح         
مهتدی   ،بروز جنگ غرب با عراق      
معلوم .  "در کنار صدام قرار نگرفت    

شد که معنی واقعی در کنار صدام             
از طرفی ديگر       !  نبودن يعنی چه      

مفهومی که مهتدی و حزب دمکرات      
و کل ناسيوناليسم کرد از در کنار              
جمهوری اسالمی نبودن به جامعه           
ارائه ميدهند چيز ديگری است و               

 . آنهم عکس اين ادعاست
 

از نظر مهتدی و سازمانش و کل               
 ،ناسيوناليسم کرد در عراق و ايران       

مسئله جامعه کليت رژيم اسالمى              
سازمان زحمتکشان مهتدی و    .  نيست

حزب دمکرات جمهوری اسالمی را     
تنها در شخص خامنه ای و احمدی           

ناسيوناليسم .  نژاد خالصه کرده اند       
کرد در کردستان ايران و کل                        
اردوی راست در ايران با بخشی از        

از .  جمهوری اسالمی همسو نيستند      
نظر اينها موسوی، کروبی، خاتمی،      
حجاريان و پاسدار گنجی که همه از        
سران جنايتکار اين رژيم بوده اند             

و به اين    "  جمهوری اسالمی نيست  "
خاطر است که  در کنفرانسهای                  

اوالف پالمه، کنگره مليتهای ايران      "
فدرال و جلساتی که در فرانسه و               

" کشورهای ديگر برگزار کرده اند        
" ليبرال شده  "با همين سران تازه            

. مشغول آلترناتيوسازی بوده اند         
" العربيه"مهتدی در مصاحبه با          

به اين صورت نشان ميدهد که در        
!! کنار جمهوری اسالمی نيست          

وی درباره موضع حزب کومله        "
نسبت به جنبش سبز و تظاهرات          

بيان داشت که کومله        ٢٠٠٩سال  
برغم برخی برخی اختالفات با             
سران جنبش سبز حمايت کامل              
خود را از آن اعالم کرده بود،                
چرا که ما جنبش سبز را وسيله              
ای برای تغيير در ايران بشمار             

 " .آورديم
 

طبقه کارگر و مردم زحمتکش در       
کردستان بايد هوشيار باشند و                
چنين تحرکی از جانب کل اردوی       

 ،ناسيوناليسم کرد در کردستان را      
گرچه در اين قالب کارتنی و بی            

بايد     ،ربط به مطالبات آنهاست           
مهتديها و   .  زير نظر داشته باشند      

دمکراتها همان نقش طالبانيها و            
بارزانيها را در کردستان ايران            
بازی ميکنند و از هم کنون                        
صندليهای پارلمانی که در ذهن            
ميپرورانند را بين خود تقسيم                  

مهتدی و سازمانش و کل       .  ميکنند
ناسيوناليسم کرد باندهای فاالنژی       
در کردستان تشکيل داده اند که              
در فردای سرنگونی رژيم                        
اسالمی در ايران جلوی هر انسان      
متمدن و هر زن و کارگری را               
سد کنند و همچون طالبانيها و                  
بارزانيها به روی آنها شليک                  

جرياناتی همچون مهتدی و       .  کنند
دمکراتها که پا در رکاب موسوی        
و کروبی گذاشته اند و با بی                      
شرمی هرچه تمامتر با سران سپاه      
پاسداران در خارج کشور نقشه            
آلترناتيو قومپرستانه بعد از                     

 ،سرنگونی رژيم را در سردارند        
تحقق نقشه کثيفشان جامعه                        
کردستان را به قصابخانه عشيره         

مهتدی و  .  گری مبدل خواهند کرد    
کل ناسيوناليسم کرد که از هم                  
کنون مطالبات طبقه کارگر و                 
زحمتکش در اين جامعه را به باد         
تمسخر ميگيرند و پروژه های               
مدنظر آمريکا و جنايتکاران                   

معلوم     ،پنتاگون را دنبال ميکنند         
است که در فردای هر تحولی چه         

١٣صفحه به سر زنان         
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. و جوانان و طبقه کارگر و زحمتکش خواهند آورد                   
مهتدی و دمکرتها که به خاک خون کشيده شدن زنان و            
جوانان و طبقه کارگر را ميبينند و مهر قوميگری و                   
ناسيوناليسم به آنها ميزنند و نهايتا خواست سياسيشان               

در تهران است معلوم است که          "  مسجد سنی ها   "نبود  
 . چه پروژه جنايتکارانه ای را در سر دارند

 
اين سياست کثيف و اين فاالنژيسم حزبی شده برای                     
شرکت دادن هر جريان اسالمی کثيف در پارلمانی                    

. است که هر شب با خواب آن سر به بالين ميگذارند                   
اين همان راهی است که مرتجعينی همچون بارزانی و            
طالبانی در پارلمان کردستان عراق به اينجا رسانده اند           
که در طی سردمداری آنها زن در آن جامعه نفس                         

از اين رو است که به تظاهر و قالب                 .  نميتواند بکشد  
متمدنانه ای که در متن اين توافقنامه فی مابين که امضا            

پراتيک اين باندهای سياه در     .  شده است نبايد توجه کرد    
برابر زن در داخل اين سازمان و احترام به فعاليت                     
آزادانه سياسی و ادعاهای ديگر که در متن مذکور آمده           

. خزعبالتی بيش نبوده و برای فريب مردم است و بس            
باندهای فاالنژی که مهتدی سازمان داده و چندين سال             
پيش شبانه به اردوگاه کومله عليزاده هجوم بردند و                    
برخورد فيزيکی به بخشی ديگر از خود اين سازمان                
که از مهتدی جدا شدند را در واقع بايد به عنوان ميزان             

در همين راستا     .  تعهد اينها به گفته هايشان نگاه کرد             
از اين رو   .  حزب دمکراتها نيز کارنامه ای مشابه دارند      

ادعاهای اين جريانات باند سياهی تنها و تنها برای                      
سهيم شدن در قدرت چه بعد از سرنگونی رژيم و چه با     

. بخشی از سران رژيم مانند موسوی و کروبی است                 
حتما انسانهای شريفی در اين سازمانها موجود اند که               
حتی به لحاظ جايگاه طبقاتی و ديدگاه سياسی با اين                     
باندهای لمپن از اساس فرق دارند، اين افراد بايد                           
چشمهايشان باز کنند و تمام وقايع اين چند سال را مد                  

اين افراد بايد بتوانند سرنوشت خود         .  نظر داشته باشند   
 . را از اين باندهای فاالنژ جدا کنند

 
از طرفی ديگر مردم کردستان بايد با يک موضع                        
درست در مقابل اينها بايستند و اين فاالنژيسم حزبيت               
يافته که هيچ پرنسيب سياسی را به رسميت نميشناسد و           
تالش برای به قدرت رساندن بورژوازی کرد و                           
حکومت سرمايه داران کرد که کوچکترين نقطه                         
مشترکی با منافع مردم زحمتکش در کردستان ندارد را          

 . *افشا کرده و سرجايش بنشانند
 

 مهتدی و کمبود مسجد سنی ها در تهران
/net.alarabiya.www://http 
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٢۶٩شماره   
 

 کارگران شرکت دارو پخش
 !مرخصی اجباری، کاهش دستمزدها

 

در شرکت دارو پخش از قرار و بنا به اعالم عوامل کارفرما بعلت                     ،بنا به خبر دريافتى    
تحريمهای اقتصادی و کمبود مواد اوليه و افزايش سرسام آور هزينه ها بعلت حذف                                

خط توليد در بحران و رکود فرو              ،سوبسيدها از جانب حکومت اسالمی سرمايه داران           
نفر از کارگران را در دسته های مختلف تعيين           1500عوامل کارفرما بيش از     .  رفته است 

و طبقه بندی نموده و از دم و به تناوب به مرخصی اجباری می فرستند و در آخر ماه و                          
پايان سال اين مبالغ مرخصی های اجباری استفاده شده را از دستمزدهای ناچيز آخر ماه و          

 .  سنوات پايان سال کارگران محاسبه و کسر می نمايند
 

بحران مالی، ورشکستگی و بن بستهای العالج حکومت اسالمی، تحريمهای اقتصادی                    
آمريکا و دول اروپايی همچنان از زندگی و معيشت و خانواده های کارگری قربانی می                      

مواد اوليه با کيفيت بسيار نازل و پايين بعلت تحريمها يا در دسترس نيست يا بطور                  .  گيرد
قاچاق و در بازار سياه کشورهايی چون امارات از طريق واسطه ها با چندين برابر                               

توليد نيست، بازار نيست، چرخ اقتصاد حکومت جانيان و                .  قيمتهای واقعی تهيه ميشود     
کارگران و خانواده هايشان در اين جنگل وحوش                 .  جهل اسالمی به لجن نشسته است           

در اين  .  سرمايه داری اولين قربانيان اين شرايط نابسامان و به هم ريخته اقتصادی هستند                
جنگل بی قانون سرمايه داری آميخته به گند و کثافت اسالم و مذهب ديوار خانواده هاى                       

سرمايه داران ورشکسته و در بحران              .  کارگری از هر جای ديگری کوتاه تر است                  
حسابهای بانکيشان را از طريق تهاجم به زندگی و معيشت خانواده های کارگری باالنس                   

 .می نمايند
 

شرکت داروپخش توليد و تهيه کننده انواع داروهای بی خاصيت و بدون کيفيت با بيش از                   
هزار    389ماه تا يکسال و دستمزدهای              3نفر کارگر قراردادی با قراردادهای              1500

جاده مخصوص کرج واقع      17عصر در کيلومتر      4صبح تا     7تومانی و ساعت کاری از       
 .است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ٢٨ – ١٣٩١شهريور  ٧

 

وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد 
دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد و چه چيز 

ما خواهان انقالب کارگرى عليه . نميخواهد
کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه 

ما خواهان انقالب . سرمايه دارى هستيم
کمونيستى هستيم که جامعه موجود را از 

!بنياد دگرگون ميکند  
 

 منصور حکمت



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

 گزارشگران
برای تبعيديان سياوش دانشور               

او از فعالين         .  نامی است آشنا        
است و  کمونيست کارگرى   سياسی  

در نشست عمومی احزاب و                     
سازمانهای چپ و کمونيست در            
شهر کلن آلمان حضور داشته                  

تالش ما برای انجام گفتگو        .  است
در اين زمينه نتيجه ای مثبت                    

 .داشت
 

سياوش گرامی سپاس از                             
 .حضورتان در اين گفتگو

 
 .خيلى متشکرم :سياوش دانشور

 
شما در اين نشست           :گزارشگران

مجموعا فضا و       .  حضور داشتيد   
جو حاکم بر اين نشست و گفتگوها        

 را چگونه ارزيابی کرديد؟
 

فضا مجموعا        :سياوش دانشور   
بعد از     .  رفيقانه و سياسى بود            

سالهاى طوالنى و بدنبال بن بست         
 ،و شکست تجاربى از اين دست            

طيف متنوعى از نيروهاى چپ             
جلسه اى حضورى برگزار                      

همانطور که در جريان           .  کردند
قبل از نشست حضورى            ،هستيد

. يکدوره تدارکاتى سپرى شد                  
جلساتى با حضور هيئت هاى                  
نمايندگى احزاب و سازمانها و               
نهادها صورت گرفت که طى آن          
برسر مشخصات يک اردوى                 
انقالبى بحث و تصميم به تدارک           
نشست حضورى و توافق برسر            

چه در ابتدا و    .  دستور جلسه آن شد   
توقعات و        ،چه در نشست کلن          

انتظارات متفاوت از اين رويداد و       
. تداوم آن وجود داشت و دارد                  

روشن است که ميان نيروهاى                
سياسى شرکت کننده در نشست              
اختالفات سياسى و واقعى وجود           

 

 به نقل از سايت گزارشگران
 

 گفتگو با سياوش دانشور
نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهاى چپ و در باره 

 کمونيست در شهر کلن آلمان

اين فرض همه بود و به         .  دارد
اين اعتبار کسى براى تشکيل          
جبهه سياسى و ائتالف حزبى           

. به اين کنفرانس نيامده بود                
بلکه ضرورت زمانه و تشديد         
قطب بندى چپ و راست در              
جامعه مبنائى بود که عليرغم           

 ،اين تفاوتهاى سياسى و نظرى      
يک اردوى سياسى                                 

يک      ،سوسياليست و انقالبى        
نيروى سوم بتواند در پاسخ به          
مهمترين مسائل و سواالت                
پيشاروى جامعه و قلمروهاى          

. جدال طبقاتى ابراز وجود کند       
اين نقطه عزيمت و ايجاد يک          
سنگر چپ در تقابل با                            

عاملى      ،سنگربنديهاى راست    
بود که به اختالفات سياسى و            
برنامه اى مى چربيد و امکان          
ميداد که حسن نيت و احساس           
مسئوليت سياسى فاکتورى باشد    

 . که در نشست سنگينى کند
 

برخالف برخى تعابير از اين           
به نظر من فضا و جو          ،نشست

حاکم چه در نشست کلن و چه           
نميتواند   ،در نشست هاى بعدى     

تصوير باهم   "بر اساس دادن         
اين ضرورتى     .  باشد"  بودن

اجتماعى و سياسى است که               
نيروهاى مختلف و متضادى را     
دور هم جمع ميکند تا در عين           
برسميت شناسى تمايزات                   
فکرى و برنامه اى حرف                   
اجتماعى و سياسى واحدى رو        

اهميت نشست  .  به جامعه بزنند   
کلن در اعالم تعهد برای شکل         
دادن به يک آلترناتيو                              

يعنی در      .  سوسياليستی بود     
تقابل با اردوهای سرمايه داری     
و ارتجاعی، که يا ميخواهند              
جمهوری اسالمی را در اشکال     
ديگری نگهدارند و يا در کنار         

٢۶٩شماره   

ائتالف ناتو و دول امپرياليستی                   
مشغول آلترناتيو سازی از باالی سر      
مردم برای آينده ايرانند، بحث قد               
علم کردن يک اردوی سوم، به                   
ميدان آوردن يک انتخاب سياسی              
انقالبی و آزاديخواهانه، يک                        
آلترناتيو سوسياليستی را طرح                   

آلترناتيوی که به روشنی به       .  ميکرد
اردوهای ارتجاعی نه ميگويد و                 
ميخواهد مانع تکرار سناريوی                   
عراق و ليبی و سوريه در ايران                 

 . شود
 

ايران آبستن تحوالت زير و رو                  
کننده اى است که سرنوشت و آينده           

. نسلهاى متمادى را رقم خواهد زد           
به   57اگر نميخواهيم تجربه انقالب       

معنی محدوديتهای آن انقالب تکرار      
ما ناچاريم آلترناتيو                                ،شود

سوسياليستى و کارگرى و انقالبى            
را به يک نيروى اجتماعى و                         
طبقاتى مدعى قدرت سياسى تبديل           

تعهد و اعالم عزم نشست                .  کنيم
برای ايفای چنين نقشی بسيار مهم             

آينده اين پروژه هم دقيقا به             .  است
اين بستگى دارد که تا چه اندازه به            
 . اين امر وفادار ميماند و يا نمى ماند

 
ترکيب نيروها آيا                 :گزارشگران

بيانگر حضور چپ بطور کلی در            
چه معيارهای    .  اين مجموعه است      

اوليه ای برای دعوت از نهادهای             
شرکت کننده موجود بوده است و آيا        
از همه نيروهای چپ دعوت بعمل           

 آمده است؟
 

نيروهاى      ،خير     :سياوش دانشور    
متشکل مختلفى در نشست حضور           

اطالعيه پايانى نشست نيز       .  نداشتند
تاکيد دارد که ما بخشى از نيروى              
گسترده چپ و کمونيست در ايران           

در باره دعوت به نشست             .  هستيم
جهت اوليه اينبود که از          ،حضورى

کليه جريانات و نيروهای مختلف        
اما اين  .  در طيف چپ دعوت شود    

دعوت نميتوانست عارى از معيار     
. و بقولى دعوتى گل و گشاد باشد         

معيارهاى نظرى صرف هم                   
نميتوانست براى دعوت جوابگو         
باشد چون اين نيروها به سنت                 

. هاى سياسى مختلفى تعلق دارند         
لذا يک معيار سياسى که صفبنديها  
را در مقياس جامعه متمايز ميکند        
ميتوانست تامين کننده يک                        
پرنسيپ عام براى دعوت از                   

تاکيد و توافق اينبود     .  نيروها باشد 
که از هر نيروئی که برای                         
سرنگونی انقالبی کل جمهوری           
اسالمی تالش ميکند و اين سياست  
جزو اصول اعالم شده آنست، و           
همينطور در تقابل با آلترناتيو                
سازی امپرياليستی و سياستهای           
جنگ طلبانه و تحريم اقتصادی            
خواهان يک آينده و راه حل                      
کارگری و سوسياليستی است،              

. ميتوان برای نشست دعوت کرد        
چه براى احزاب و سازمانهاى              
سياسى و چه براى نهادها اين دو          
معيار براى دعوت و شرکت در           

در .  نشست وجود داشته است            
يکمورد همه حضار در جلسه با           

که    ،پيشنهاد دعوت حزب طوفان      
در صورت وقوع جنگ موضعش     
اينست که در کنار جمهوری                   

دفاع ميکند،   "  وطن"اسالمی از      
چون .  قاطعانه مخالفت کردند           

دعوت آنها عليه پرنسيپ بنيادی           
بنابراين هر نيروئی      .  نشست بود  

که با اين دو پرنسيپ همراه بود،           
مستقل از سابقه مواضع و تعلق به       
سنت سياسی معين، ميتوانست در       

 . اين نشست شرکت کند
 

جای خالی کدام                 :گزارشگران
١۵صفحه نيروها را             



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

 ميتوان در اين تجمع احساس کرد؟
 

همه نيروهائى که دو                  :سياوش دانشور    
پرنسيپ اصلى اين نشست جزو اصول اعالم       

يعنى روشن ميگويند که اوال          .  شده آنهاست  
کل حکومت جمهوری اسالمی بايد به طرق          
انقالبی سرنگون شود و ثانيا آينده ايران                    
ميتواند و بايد يک آينده سوسياليستی و                        

 . کارگرى باشد
 

سه دهه تجربه سی سال تالش          :گزارشگران
های موضعی ناموفق آيا نتيجه اين نيست که          
از حداقل های چپ بايد شروع کرد و نه                     
حداکثرهايش؟ اين حداقل ها بنظر شما                       

 کدامند؟
 

" چپ"من نميتوانم از               :سياوش دانشور   
بعنوان يک پديده متعين و تعريف شده واحد            

اما ميشود از اردوى چپ جامعه      .  حرف بزنم 
در مقابل اردوى راست جامعه با فرض همه          
نيروهاى مختلف و بخشا متضاد در هر اردو        

همينطور از نظر من بحث برسر        .  حرف زد 
اين .  شروع از حداقلها يا حداکثرها نيست             

معيار ميتواند براى تشکيل جبهه هاى سياسى       
و حزبى و يا اتحادهاى سازمانى و ائتالفهاى         

در تجارب   .  مقطعى موضوعيت داشته باشد     
مورد اشاره شما نيز همين معيارهاى نظرى         
و ايدئولوژيک و بخشا برنامه اى معيار                    
دورى و نزديکى و انواع اتحاد و انشقاق                   

اما براى امرى که نشست کلن را        .  بوده است 
ممکن کرد شروع از چهارچوبهاى حداقل يا         
حداکثر نميتوانند موضوعيت محورى داشته        
باشند و يا دستکم بنياد محکمى براى                            

 . پيشروى آتى آن باشند
 

از نظر من مسئله بسيار ابژکتيو و سياسى                
بيرون دنياى سازمانى و حزبى هر              .  است
اين سوال وجود دارد      ،يعنى در جامعه    ،کسى

که در تقابل با وضعيت ايجاد شده در منطقه            
نيروى چپ جامعه کجاست و چه              ،و ايران 

در    ،نقشى ميتواند ايفا کند؟ بعبارت ديگر              
جائى که سياست آلترناتيو سازى و                                
جايگزينى جمهورى اسالمى طى پروسه                
هاى ارتجاعى شتاب ميگيرد و بطور                         
مشخص بورژوازى بين المللى از کل                        

 

 گفتگو با سياوش دانشور
نشست مشترک احزاب و سازمانها و نهادهاى در باره 

 ...چپ و کمونيست در شهر کلن آلمان 

ماتريال بورژوازى چه در حکومت و چه در         
اپوزيسيون براى شکل دادن به يک                               

و   ،تالش و سرمايه گذارى ميکند      "  آلترناتيو"
هدف اساسى و محورى اين آلترناتيو سازى            
دست بدست کردن قدرت ميان اليه هاى                     
بورژوازى و مصون داشتن وضع موجود از        

آيا اردوى چپ جامعه       ،تغييرات انقالبى است  
و ماتريال واقعى آن حرفى براى گفتن و                     
کارى براى انجام دادن دارد يا نه؟ آيا در اين            
جدال شرکت ميکند و يا آنرا به بورژوازى               

 واگذار ميکند؟
 

يعنى   ،اگر از اين دريچه به مسئله نگاه کنيم            
مسئله امروز و بحث محورى برسر جدال                

 ،چپ و راست در يک مقياس اجتماعى است         
آنوقت بحث حداقل و حداکثر اشتراکات و يا             
همکارى نيروها نيز جاى واقعى خود را پيدا          

عده ای          ،در قبال اين اوضاع              .  ميکنند
کمونيست و انقالبی با اعالم مواضع و                        
پرنسيپ های سياسی روشن ميگويند که کل            
جمهوری اسالمی بايد به طرق انقالبی                       
سرنگون شود و براى بميدان آوردن يک                   

اين .  آلترناتيو سوسياليستى تالش ميکنند              
نشست اعالم کرده است که تسليم راه حلهای           
دست راستی نميشود، با سياستهای چلبی                   
سازی و آلترناتيو سازی مخالف است و عليه          

به جامعه ميگويد بين       .  آن بميدان آمده است      
جمهوری اسالمی و راه حلهای پنتاگونيستی           
و جنگ طلبانه راه حل آزاديخواهانه و                        

با توجه به        .  سوسياليستی ای وجود دارد           
تحوالت و تجارب سالهای اخير در منطقه و            
بويژه سرنوشت خيزشهای توده ای در منطقه        

اين نوع هشيارى      ،خاروميانه و شمال آفريقا     
سياسى و ايجاد سنگر چپ براى تقابل با                     

 . راست گام مقدماتى بزرگى است
 

حداقل ها براى يک اردوى                    ،و باالخره   
انقالبى و کمونيست همين معيار عمومى                   

سرنگونى انقالبى   :  اجتماعى و طبقاتى است      
کل جمهورى اسالمى و تالش براى پيروزى         

من .  کارگر و سوسياليسم در تحوالت ايران          
راجع به تبئين ها و چهارچوبهاى تئوريک               

راجع به انتخاب        ،سوسياليسم سخن نميگويم    
سياسى و اعالم تعلق اجتماعى و طبقاتى هر            

. نيرو در صحنه سياسى ايران سخن ميگويم           

٢۶٩شماره   
بحث برسر يک پروسه    :  فشرده حرف من اينست   

تقطير و همنظرى نيست که در انتهاى منطقى آن          
بلکه برسر اينست که        ،محصوالتى ببار مى آيد     

ما نيروهائى که با اين دو پرنسيپ اردوئى ايجاد            
در عين حال که بر تفاوتها اذعان داريم          ،کرده ايم 

در   ،و اين تفاوتها را همواره برسميت ميشناسيم          
تقابل با اردوهاى دست راستى يک موجوديت                

 .   اجتماعى و واحد راديکال هستيم
 

دفاع از کارگران ايران با اقدامات          :گزارشگران
مشترک چپ کدام تحول ارتباطی را بدنبال                      

منظور ارتباط با مبارزات                .  خواهد داشت     
 .کارگران است

 
دفاع از مبارزات و خواستهاى       :سياوش دانشور 

برحق کارگران يک وظيفه تعطيل ناپذير هر                  
نيروئى است که خود را سوسياليست و کمونيست    

کارگر هم در هر جا انتظارش اينست که           .  ميداند
بدوا اين نيروها در دفاع از مبارزاتش بميدان                  

اين اقدامات اگر گسترده و قدرتمند و موثر        .  بيايند
اميدوارى بيشترى ايجاد ميکند و بخشا به             ،باشد

. تعرضى شدن جنبش کارگرى کمک ميکند                    
بدرجه اى که نيروى اجتماعى چپ از موضع                
اجتماعى و طبقاتى کارگر به وضعيت امروز و            
مسائل آن انتقاد دارد و از نظر عملى نبض اش               
اساسا با کارگر و افت و خيز جنبش کارگرى                   

در دفاع  "  ما"ديگر بحث      ،ميزند و يکى ميشود     
و ميزان ارتباط موضوعيت خود را از       "  آنها"از  

جريانات سوسياليست و کمونيست       .  دست ميدهد  
بايد    ،اگر ميخواهند واقعا شايسته اين نام باشند             

فعال و درگير اعتراضات روزمره کارگران و             
در تالش براى قدرتمند کردن افق و راه حل                      

دفاع جمعى از    .  کارگرى در قلمرو جامعه باشند      
کارگران الزم و مفيد و مهم است اما کافى و                      

کارگر .  جوابگوى سواالت کليدى امروز نيست         
براى قدرتمند شدن بايد بتواند بعنوان يک نيروى         

ما بايد آلترناتيو   .  اجتماعى و آلترناتيو بميدان بيايد    
کارگرى و سوسياليستى را در مقابل جامعه                     

 .  بگذاريم و موانع قدرتمند شدنش را رفع کنيم
 

تحرکات جناح راست اپوزيسيون           :گزارشگران
  تبعيدی را در چه مرحله ای ارزيابی می کنيد؟

 
سياست آلترناتيو سازى دست          :سياوش دانشور  

عده اى . راستى و پنتاگونيستى بازارش گرم است
مرتجع سياسى با اتکا به پول و سرمايه نهادها و            

تالش ميکنند از هم اکنون تصوير              ،دول غربى  
. جايگزين جمهورى اسالمى را بدهند                                 

ناسيوناليستها و کسانى که تا ديروز به امثال من            
و "  وطن فروش "  ،کمونيست و انترناسيوناليست   

حاال خودشان چهار زانو      ،ميگفتند"  نوکر اجنبى "
در مقابل کالسهاى درس             

١۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١۶صفحه     

دمکراسى و دولت دارى و کودتا           
کردن و حمله نظامى ارتجاع بين           

پيشروى .  المللى سرمايه نشسته اند    
و پيروزى اين تحرکات اساسا به            
ميداندارى سياست جنگى و قيچى         
شدن مردم از صحنه سياست گره          

اگر مردم و طبقه کارگر       .  ميخورد
و آلترناتيو کارگرى در ميدان باشد       

 . اينها شانسى ندارند
 

اما همين سطح از تحرک                             
بورژوازى آنهم در متن اوضاع             
منطقه خطرناک است و بايد                      

طبعا .  قاطعانه با آن مقابله کرد             
 ،ابزارها   ،بورژوازى با شيوه ها        

توانائى و امکاناتش در جنگ                   
. برسر قدرت سياسى شرکت ميکند    

ماهيتا روشهاى                ،اين روشها       
کالسيک بقدرت رسيدن                               
بورژوازى بويژه در کشورهاى            

ما با  .  اختناق زده و اسالم زده اند        
بورژوازى برسر روشها و اصول      

نداريم چون اساسا    "  اختالف نظر "
اصول و روشها و سنت سياسى ما        
کمونيستها و طبقه کارگر فرق                 
ميکند و عليه اصول و سنت و                   

ما با بورژوازى   .  روشهاى آنهاست 
در جنگى درگير هستيم که تعيين            

لذا ما موظفيم     .  تکليف نشده است    
بجاى تعابير عرفانى و انتقاد                     

 ،اخالقى از تحرک بورژوازى              
آلترناتيو سوسياليستى طبقه کارگر      

راه حلهاى      .  را بميدان آوريم           
ارتجاعى بورژوازى را بايد                     
اجتماعا و در نبردهاى مشخص             

پراتيک انقالبى و         .  شکست داد    
سياست انقالبى و کمونيستى                     
ميتواند هم شکست راست را ببار           
آورد و هم چهارچوب و موئلفه                
هاى اصلى آلترناتيو کارگرى را           

پراتيک انقالبى      .  اجتماعى کند     
امروز سرنوشت فردا را رقم                   

 . ميزند
 

آيا روند شکليابی اين      :گزارشگران

 

نشست در باره گفتگو با سياوش دانشور 
مشترک احزاب و سازمانها و نهادهاى چپ و 

 ...کمونيست در شهر کلن آلمان 
مجموعه با شتاب حوادث سياسی                   

 امروزه هماهنگ است؟
 

. به نظر من نه                 :سياوش دانشور   
وضعيت بحرانى حاضر آمادگيهاى             

. بسيار بيشتر و قبلترى را طلب ميکند        
. بروشنى اين عدم تناسب مشهود است       

دالئل اين ناآمادگى متعدد اند و تعابير          
اما هرچه   .  مختلفى از آن وجود دارد        

در متن اوضاع ملتهب کنونى          ،هست
ما نميتوانيم به سياست سرزنش خويش      

اگر نميخواهيم اين          .  مشغول شويم    
ناچاريم        ،جنگ را واگذار کنيم                  

 .  تالشمان را بکنيم
 

چه پيامی برای آن                    :گزارشگران
کسانی داريد که از بيرون اين                           
مجموعه ناظر بر کوشش های شما               

 هستند؟
 

شوراى نمايندگان        :سياوش دانشور   
منتخب نشست کلن سياستش اينست که       
کل اين نيرو را بسيج کند و از آنها                   

من هم به سهم     .  دعوت به پيوستن کند    
خودم از همه شان دعوت ميکنم که                
ضمن حفظ چهارچوبهاى سياسى و              
انتقادى و استقالل تشکيالتى شان به             
اين حرکت بپيوندند و در تحکيم                       
صفبندى اجتماعى چپ جامعه در                  
مقابل راست جامعه نقش و سهم شان            

به نظر من کسى که براى      .  را ايفا کنند  
يک آينده آزاد و خوشبخت                                   
سوسياليستى براى همگان تالش                    

اين را هم ميداند که قوى بودن           ،ميکند
چپ جامعه بهترين بسترى است که              
تحقق آرزوهاى انسانى و کمونيستى            

 .  اش را تسهيل ميکند
 

با سپاس از شما و اميد            :گزارشگران
که در آينده نزديک باز هم گفتگوئی              

 داشته باشيم
 

با تشکر و سپاس            :سياوش دانشور  
متقابل برايتان آرزوى موفقيت و                    

 . *تندرستى دارم

٢۶٩شماره   
 

 کارکنان هواپيمايی فارس
 !ماه دستمزد معوق 2

 

دستمزدها و مبالغ اضافه کاری تير و مرداد ماه           ،بنا به خبر دريافتى   
نفر از کارکنان زحمتکش هواپيمايی فارس تاکنون                 110بيش از     

در طی اين مدت پيگيری و اعتراضات مکرر          .  پرداخت نشده است  
جمعی و فردی کارکنان به عوامل کارفرما برای نقد شدن دستمزدها           

زمانی مدير شرکت و عواملش در جواب                .  بی نتيجه بوده است       
اعتراض و خواست برحق کارگران برای دريافت دستمزدهای                     

همه هزينه ها باال رفته،       :  معوق با رياکاری و عوامفريبی ميگويند        
شرکت ديگر سودآورنيست، ادامه کاری با اين روال فعلی ديگر                    

در نتيجه پولی هم برای پرداخت                              ،برايشان مقدور نيست         
 .دستمزدهای ناچيز کارگران ندارند

 

پايه :  يکی از زنان کارگر مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران ميگفت           
حقوق ما ظاهرا و بطور اسمی برطبق قانون کار حکومت ستم و                    

به بهانه بيمه و بازنشستگی     .  هزار تومان است    389جنايت اسالمی   
. هزار تومان را باال می کشند         89و هزار کوفت و زهرمار ديگر          

عصر   4ساعت کار ما از اول صبح تا           .  هزارتومان  300می ماند   
به دليل حجم زياد کار و فشار کارفرما از يکطرف و از                         .  است

طرف ديگر بخاطر فقر و تنگدستی و نداری هر روز و حتی در                      
عصر تا شب هم از ما اضافه کاری و اگر بهتر                        4تعطيالت از     

در پايان ماه سرجمع کل دريافتی ما        .  بگويم از ما بيگاری می کشند      
همين دستمزدهای اندک و     .  هزار تومان ميشود    450تا    400حدود  

ناچيز را هم جناب زمانی به گروگان ميگيرد و به موقع نمی                               
فشار لحظه ای اجاره خانه و گرانی و تورم تمام زندگيمان             .  پردازند

من و امثال من در اين تابستان       .  را در فقر و نداری غرق کرده است       
نتوانسته ايم حتی برای يک بار فرزندانمان را هم به پارک و                              

از صبح تا شب در محيط کار با دنيايی از فشار و                     .  گردش ببريم 
آخر شب هم در منزل با افکار پريشان          .  استرس هزار مشغله داريم    

و خستگی مفرط اين سرگذشت و زندگی ما کارگران در زير سايه                 
حکومت نکبت اسالمی و سرمايه داران مفتخور و امثال زمانی                      

 .هاست
 

نفر کارگر قراردادی با          110شرکت هواپيمايی فارس با بيش از             
هزار تومانی و ساعت           389قراردادهای يکساله و دستمزدهای           

عصر ارائه دهنده انواع خدمات              4صبح تا         8کاری اسمی از        
دفتر مرکزی شرکت واقع در جاده                    .  مسافرتی هوايی ميباشد       

مخصوص کرج و بخشی ديگری از کارگران در فرودگاه مهرآباد               
 .مستقرند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ٢٨ – ١٣٩١شهريور  ٧

 

!آزاديخواهان ،کمونيستها ،کارگران  
به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

!اين حزب شماست! بپيونديد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٧صفحه    ٢۶٩شماره    
 

 
  ٣اطألعيه شماره 

 
 "کمپين عليه طرح فاشيستی پاکسازی يونان از پناهجويان"

 

تهاجم فاشيستها به بازداشتگاه پناهجويان 
 " کورينتوس"در شهر 

 
بنا بر اخبار دريافتی به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، روز پنجشنبه                  

در شهر    "  گلدن داون   "اعضای گروه فاشيستی موسوم به                    ٢٠١٢آگوست        ٢٣
با حمايت و حضور نماينده اين گروه در پارلمان يونان و همچنين با                     ،"کورينتوس"

از بازاريان و سرمايه داران اين شهر، به کمپ پناهجويان حمله کرده                  حضور جمعی 
 .  و آنها را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند

 
پناهجوی   ٣٠٠تصميم پليس يونان برای انتقال بيش از               اين تعرض فاشيستها در پی      

جالب .  اتفاق افتاده است   "  کورينتوس"بازداشتی در آتن به کمپ نظامی ارتش شهر              
است که فاشيستهای اين شهر در جريان زمان دقيق انتقال پناهجويان بازداشتی بوده                   

، )بازداشتگاه کنونی پناهجويان   (اند و در حين انتقال آنها به اين پادگان سابق ارتش                  
 .  در مقابل درب آن تجمع کرده و به ماشينهای حامل پناهجويان حمله ور شده اند

 
از نمايندگان پارلمان       بنا بر گزارش رسيده، اين گروه فاشيستی که در راس آنها يکی             

" های فاشيستی   نعره"حضور داشته است، با سر دادن    ") گلدن داون"وابسته به گروه (
از يونان  "  خارجيها"های ّضد پناهجويان در مقابل اين کمپ، خواهان اخراج              و شعار 
بنا بر همين گزارش، فاشيستها و بازاريان منطقه، پس از حمله به ماشينهای               .  شده اند 

حامل پناهجويان بازداشتی، تعدادی از پناهجويان را مورد ضرب و شتم شديد قرار                   
 . ها هم در امنيت نيستند پناهجويان در کشور يونان، حتی در بازداشتگاه .داده اند

 
دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونيسم کارگری، ضمن محکوم کردن اين اقدامات                            
جنايتکارانه همگان را به اعتراض عليه سياستهاى فاشيستى و نقض آشکار حقوق                     

سکوت سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسانى در سراسر              .  پناهجويان فراميخواند 
های کارگری در کشور يونان غير قابل توجيه          جهان، خصوصا احزاب چپ و اتحاديه     

 . است
 

، به اين سياستها    "کمپين عليه طرح فاشيستی پاکسازی يونان از پناهجويان         "همراه با   
متحدانه در مقابل تعرض به حقوق هزاران                 .  و اقدامات فاشيستى اعتراض کنيد          

 . پناهجو در يونان بايستيم و فاشيستها را سرجايشان بنشانيم
 

 

 :اطالعيه خبری
 

نگذاريم قربانيان کشتارهای  جمهوری 
  !دناسالمی به فراموشی سپرده شو

 

جنايت   67کشتار دسته جمعی زندانيان سياسی در تابستان              
بزرگداشت ياد اين     .  بود   60ديگری در ادامه کشتار سال            

قربانيان، افشای جنايتهای جمهوری اسالمی، شکايت به                   
دادگاههای بين المللی وظيفه هر انسان آزاديخواه و شاهدان             

 . اين فجايع ميباشد
 

 : بدينوسيله

خانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد از           
 :شما دعوت می کند

 

برای جلوگيری از تکرار اين فاجعه و بحث و تبادل نظر در            
مورد سرنگونی انقالبی کليت جمهورى اسالمى و افشاى                 
اپوزيسيون قالبی که سه دهه جنايت جمهوری اسالمی را                 
تاييد ميکنند و فقط به سه سال از جنايات جمهوری اسالمی                

 .نقد دارند حضور بهم رسانيم
 

 سالن تجمع ويکتوريا هوست جنب سينمای هاگا: مکان

 15-18، ساعت 2012شنبه اول سپتامبر : زمان

 

واحد  -تشکيالت خارج حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 گوتنبرگ

 2012آگوست  10

 

!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 

 

 تلويزيون 
 يک دنيای بهتر 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای بهتر 
صبح به وقت لس  ٧پنجشنبه ها ساعت 

و نيم بعد از ظهر بوقت تهران از  ٦آنجلس و 
. شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

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



يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

تشکيالت خارج کشور حزب                  
اتحاد کمونيسم کارگری با                          
همکاری سازمانها و جريانات               
ديگر يکسری آکسيونهای                          
اعتراضی در چندين کشور                      

اين آکسيونها در       .  سازمان دادند   
اعتراض به دولت آفريقای جنوبی       

و زخمی        ٣۴که مسئول کشتار          
معدنچی است برگزار        ٧٨کردن   

معدنچيان شرکت انگليسی          .  شد
لومين برای خواست افزايش                   
دستمزدهايشان اعتصاب کردند و       
 . کماکان در اعتصاب بسر ميبرند

 

 تورنتو کانادا

اوت پيکت              ٢۵روز شنبه              
اعتراضی در مقابل کنسولکری            

در .  آفريقای جنوبی برگزار شد         
اين آکسيون توسط سازمانهای زير     

 .شرکت کردند

  

 ،شبکه برای همبستگی پان آفريقا        
فدراسيون   ،سی پی يو تی اونتاريو     

ائتالف اتحاديه ای        ،کار اونتاريو  
شبکه همبستگی        ،آمريکای التين   

سی يو    ،آمريکای التين و کارائيب   
اتحاد بين     ،  ۴٧٧٢پی اس بخش       

المللی در حمايت از کارگران در          
همبستگی تورنتو و                        ،ايران
حزب اتحاد کمونيسم                 ،بوليوی
 ...و  ،کارگرى

 

در طول آکسيون اعضای                           
سازمانهای فوق در محکوميت              
دولت و پليس آفريقای جنوبی و              
در حمايت از مبارزه کارگران               
آفريقای جنوبی و بويژه معدنچيان       

جليل بهروزی از   . سخنرانی کردند
رهبری حزب اتحاد کمونيسم                  
کارگری ضمن محکوميت دولت         
آفريقای جنوبی در زمينه ماهيت           
سرمايه داری و ضرورت مبارزه       
طبقاتی عليه کليت نظام سخنرانی        

 . کرد

 

آکسيون های اعتراضی عليه دولت 
آفريقای جنوبی و در حمايت از 

 کارگران معدنچی

 گوتنبرگ سوئد

اوت در        ٢٩روز چهارشنبه       
شهر گوتنبرگ سوئد آکسيون           
اعتراضی عليه حکومت                    
آفريقای حنوبی در ميدان آهن          

آکسيون .  گوتنبرگ برگزار شد    
بعد با خوش آمد      5راس ساعت   

گويی کريم نوری، از رهبری         
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،     
و سخنرانی نماينده حزب                    
سوسياليستهای عدالتخواه سوئد     

سپس فيروز        .  شروع شد       
سليمانزاده به زبان انگليسی             

در ادامه نماينده   .  سخنرانی کرد 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری،     
نادر رضا نژاد اطالعيه حزب        

از حزب      .  را قرائت کرد           
 –کمونيست کارگری                            

حکمتيست، سالم زيجی و از           
حزب کمونيست ايران سيامک      
به زبان فارسی سخنرانی                   

پروين کابلی از طرف       .  کردند
سازمان آزادی زن به زبان                
سوئدی سخنرانی کرد و در               
آخر شعری از ريبوار در دفاع        
از کارگران آفريقای جنوبی             

همه سخنرانها       .  قرانت شد      
ضمن محکوم کردن جنايت              
سرمايه عليه کارگران بر لزوم       
مبارزه عليه دولتهای سرمايه          

 . داری تأکيد کردند

 

اطالعيه های حزبی به زبان            
سوئدی، فارسی و انگليسی در        

. ميان رهگذران بخش شد                  
آکسيون با حضور جمعی از             
فعالين سياسی اجتماعی،                     
سوسياليت شهر گوتنبرگ با             
شعار مرگ بر کاپيتاليسم، زنده      

 .باد سوسياليسم به پايان رسيد

 

 استکهلم سوئد  

اوت به فراخوان     ٢٧روز شنبه   
شورای حمايت از مبارزات             

 –آزاديخواهانه مردم ايران              

٢۶٩شماره   
استکهلم تظاهراتى در مقابل                         
کنسولگری آفريقای جنوبی در                   

در اين       .  استکهلم برگزار شد            
تظاهرات جريانات و فعالين احزاب       

 ،و سازمانهاى چپ و کمونيست                
فعالين کارگرى و اتحاديه اى شرکت   

 . داشتند

 

در کليه تظاهراتها شرکت کنندگان و      
سازماندهندگان با پالکادرها و                    
شعارهای متعدد همصدا عزم خود           
عليه جنايات دولت سرمايه داری              
آفريقای جنوبی و در حمايت از                   
مبارزه کارگران آفريقای جنوبی به        

شعارهايی مانند؛     .  نمايش گذاشتند    
کشتار معدنچيان آفريقای جنوبی            «

نه به سرمايه        «،    »محکوم است   
، »داری، آری به سوسياليسم                  

کشتار معدنچيان ماهيت واقعی          «
، »سرمايه داری را نشان ميدهد            

زنده باد   «،   »زنده باد سوسياليسم    «
آزادی، «،    »همبستگی بين المللی      

، »برابری، حکومت کارگری               
دولت آفريقای جنوبی بايد                       «

حقوق باالتر      «،      »محاکمه شود     
از جمله   ...  و      »برای معدنچيان  

 . شعارهاى اين تظاهراتها بودند

 

کميته خارج کشور حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اوت  ٢٨ – ١٣٩١شهريور  ٧

 لينک گزارش تصويرى تظاهرات گوتنبرگ سوئد
http://www.youtube.com/watch?v=5JBq_3L6kew&feature=share 

 فيلمى از تظاهرات در تورنتو
http://www.youtube.com/watch?v=0U70fXthZjk 



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     
 

 عکسهائى از 
تظاهرات و اعتصاب کارگران 

 معدن آفريقاى جنوبى

٢۶٩شماره   



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه    ٢۶٩شماره    

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

هر آارخانه  .  هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود                        
 .و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به دولت، از                      .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                      
نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا نپرداختن وامهای                                       

ده تو  مسكن، از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از طريق تشكلهای شورايی و                           
بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و        .  ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را از بين برد        

 . تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد
 

 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه!  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری 

 !کمک کنيد
 

Bank : Wells Fargo Bank 
– N. America  

 

 Routing Number :  121 
000 248  

 

Account Number:  36 
48 46 88 52 

 

ساعته  ٢۴به راديو 
ماهواره اى حزب 

!گوش دهيد  
:راديو از سايت هم قابل شنيدن است  

Www.wupradio.org 


