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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در باره:
پيوستن به حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست

آغاز دورانی جديد از تالش کمونيستی کارگری

سياوش دانشور

برای برافراشتن متحدانه پرچم کمونيسم منصور حکمت

آخرين شماره نشريه
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
اين شماره نشريه يک دنيای بھتر ،آخرين شماره نشريه
حزب اتحاد کمونيسم کارگری است .در پنج سال و نيم
گذشته ،يعنی از زمان تاسيس حزب اتحاد کمونيسم
کارگری تا امروز ،بيش از  300شماره نشريه و ضميمه
ھای آن ،ھر ھفته در روزھای چھارشنبه منتشر شده
است .ما کادرھا و فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
طی بيانيه ای به تاريخ  27نوامبر  2012به حزب
کمونيست کارگری -حکمتيست پيوستيم و به تالش
کمونيستی کارگريمان در صفوف اين حزب ادامه خواھيم
داد.
نشريه يک دنيای بھتر به اذعان خوانندگانش يکی از
نشريات معتبر و خواندنی کمونيستھای ايران بود که از
ابتدای کار خود تا امروز بطور مرتب و بيوقفه منتشر
شده است .يک دنيای بھتر نشريه ای منتقد از موضع
کمونيسم کارگری به وضع موجود بود و حفظ اين سيمای
انتقادی و کارگری ،يک تالش دائم رھبری حزب و
سردبير آن بوده است .آرشيو نشريه يک دنيای بھتر در
سايت حزب باقی خواھد ماند و اين مجال را به ھر کسی
ميدھد که با مراجعه به خط مشی ،ادبيات ،و مباحث اين
نشريه راجع به تاريخ فعاليت و سياستھای حزب مستقال
نظر دھد و يا به نقد کمبودھای آن بنشيند.
يک دنيای بھتر از معدود نشريات کمونيستی ايران است
که نقد و افشای بيوقفه ديدگاھھای بورژوائی و غير
کارگری ويژگی ثابت آنرا تشکيل ميداده است .ھر
کمونيستی که دنبال نقد گرايشات اجتماعی و احزاب
سياسی ايران ميگردد ،ھر
صفحه 2

بيانيه حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست

حزب کمونيستی کارگری قدرتمند ،نياز حياتی جنبش ما
در استقبال از پيوستن حزب اتحاد کمونيسم کارگری به حزب حکمتيست

مراسم سياسی و جشن با شکوه در سوئد
به مناسبت پيوستن حزب اتحاد کمونيسم کارگری
به حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست

جنايتی ديگر ،فاجعه ای ديگر
کارگران در طعمه حريق
آذر ماجدی

صفحه 5

فصل جديدی از خيزش توده ای در مصر
تظاھرات توده ای عليه اسالميست ھا
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آذر ماجدی

تور جھانگردی اپوزيسيون ارتجاعی
از استکھلم تا پراگ
آذر ماجدی

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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آخرين شماره نشريه
حزب اتحاد کمونيسم کارگری ...
کمونيستی که دنبال نقد مارکسی و
حکمتی و کارگری از نظام
سرمايه داری و وضع موجود
ميگردد ،ھر کمونيستی که دنبال
يک چھارچوب روشن و انقالبی
در باره سياست ايران و موقعيت
رژيم اسالمی است ،ھر کمونيستی
که دنبال نقد مذھب و ناسيوناليسم
و رفرميسم و گرايشات غير
کارگری چپ است ،ھر کمونيستی
که دنبال پاسخ به مسائل جھانی و
مباحث و مواضع روشن در باره
سواالت بحث برانگيز است،
نشريه يک دنيای بھتر يک منبع
غنی است.
و باالخره يک دنيای بھتر يک
نشريه مدافع و مبلغ پرشور و
مستمر ديدگاھھای کمونيسم
منصور حکمت بوده است .دفاع
از اين ديدگاه و اين ترند معتبر و
معرفه و بردن اين پرچم به مرکز
جدال سياسی در ايران فلسفه
تشکيل حزب اتحاد کمونيسم
کارگری بود .اين مھم را اينبار
اميدوارتر و قاطعانه تر در حزب
حکمتيست ھمراه با صف گسترده
کادرھای کمونيست کارگری ادامه
خواھيم داد .نشريه يک دنيای بھتر
منعکس کننده سياستھای ناظر بر
تالش حزب اتحاد کمونيسم
کارگری بود و تاکنون ھر سھمی
که در قلمرو مباحث سياسی و
انتقادی ايفا کرده است محصول
کار ھمکاران و نويسندگان و
مشخصا اعضای رھبری و
کادرھای حزب است.
از اين شماره نشريه يک دنيای
بھتر بعنوان نشريه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری به کار خود
پايان ميدھد .اما پايان کار اين
نشريه و اعالم پيوستن حزب اتحاد
کمونيسم کارگری به حزب

–
کارگری
کمونيست
حکمتيست ،تنھا آغازی برای
گسترش يک مبارزه گسترده
تر و متحد تر با پرچم پر
افتخار کمونيسم منصور
حکمت است .حزب ما با تمام
تجربه و توشه و توان اعضا و
کادرھايش دوره جديدی از
فعاليت کمونيستی کارگری را
در صفوف حزب حکمتيست
آغاز ميکند.
اين سنت ھميشگی کمونيسم
کارگری بوده است که خود را
با پيشرويھا و پيروزيھای
مقطعی و يا در مقايسه با بغل
دستی ھا ارزيابی نکند و
نسنجد .ما ياد گرفته ايم که نبايد
به ھر پيشروی دل خوش کنيم
و يا در يک پيروزی معين
درجا بزنيم .ابعاد کار ما و
انتظار از ما را وظايف مان
تعيين ميکند .وظيفه بالفصل و
فوری امروز ما تامين يک
رھبری آگاه و مصمم و انقالبی
و توانا و قابل ديدن در مقياس
جامعه برای سرنگونی رژيم
اسالمی و سازماندھی انقالب
کارگری در ايران است .ھمراه
با رفقايمان در حزب
حکمتيست بايد برای اين دوره
متالطم و اين جنگ پيچيده
سياسی در ايران آماده شويم.
آينده ھر جامعه را پراتيک
اجتماعی و طبقاتی تعيين ميکند
و برای کمونيسم کارگری
پراتيک انقالبی در مرکز
سياست روز قرار دارد .برای
ما معادله بسادگی اينست؛ يا ما
يا بورژوازی! يا ما جنبش
وسيع و اجتماعی کمونيسم
کارگری يا تداوم فقر و اختناق
سرمايه داری! يا رضايت به
وضع موجود يا رھبری و

سازماندھی
کارگری!

شماره 282
انقالب

کمونيستی

بعنوان سردبير نشريه از تالش
ھمکاران و نويسندگان نشريه که اين
کار جمعی و پر افتخار را ممکن
کردند صميمانه قدردانی ميکنم.
اميدوارم در دفاع از مارکس و
منصور حکمت ،در دفاع از
کمونيسم کارگری ،در سنگر مبارزه
برای سرنگونی انقالبی جمھوری
اسالمی و نظم سرمايه داری ،در
سنگر انقالب کارگری و به پيروزی
رساندن کمونيسم در ايران ،بتوانيم
قله ھای مرتفع را فتح کنيم .کليه
تالشھای ما ،نوشتن ھا ،تظاھراتھا،
اعتصابھا ،فرياد زدن ھا ،متشکل و
متحزب شدنھا ،ميدان تيرباران و
جنگ ھای سھمگين رفتن ھا ،نھايتا
برای اينبوده است که تغييری در
زندگی انسان امروز ايجاد کنيم .اين

جنگ تمام نشده و در جريان
است ،معضالت و نيازھای خود
را دارد ،و کماکان پرچم سياسی
کمونيسم کارگری و تحزب
قدرتمند کمونيستی کارگری و
سازماندھی انقالب کمونيستی يک
نياز بالفصل آنست.
ما به فعاليت پر افتخارمان در
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
پايان داديم تا در سنگر بزرگتری
ھمراه با کمونيستھای باتجربه و
قديمی و شريف و سرشناس اين
جنگ را ادامه دھيم .به سھم خودم
کمونيستھا و انقالبيونی که وضع
موجود را نمی خواھند و به يک
آينده سوسياليستی و کمونيستی
چشم دوخته اند را به متحد شدن
در صفوف حزب حکمتيست
دعوت ميکنم! *
 28نوامبر 2012

مرگ بر حكومت فقر و گرانی!
ھر صف ،ھر اجتماع برای تھيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان
اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی ،گرسنگی و بدبختی بدل شود.
ھر كارخانه و ھر كوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر
و فاقه و نداری بدل شود.
از ھر امكانی بايد بھره جست تا فشار سنگين مالی موجود را
كاست .از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدھا به
دولت ،از نپرداختن قبضھای آب و برق گرفته تا كرايه اتوبوسھا ،از
مصادره اماكن و ساختمانھای دولتی جھت تامين مسكن گرفته تا
نپرداختن وامھای مسكن ،از تحميل كنترل كارگری بر امر توليد و
توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از
طريق تشكلھای شورايی و توده ای ،و از ھمه مھم تر بايد
مناسباتی كه عامل اصلی فقر و فالكت ما است ،يعنی نظام سرمايه
داری را از بين برد .بايد رژيمی را كه حافظ اين نظام و تحميل كننده
گرسنگی و نداری و مذلت ماست به زير كشيد.

زندگی مرفه ،زندگی انسانی حق مسلم ماست!

زنده باد آزادی ،برابری و رفاه!

يک دنياى بھتر
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بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری در باره:
پيوستن به حزب کمونيست کارگری -حکمتيست

آغاز دورانی جديد از تالش کمونيستی کارگری
برای برافراشتن متحدانه پرچم کمونيسم منصور حکمت
با اين بيانيه دوره جديد مبارزه
فعالين حزب اتحاد کمونيسم
کارگری را اعالم ميکنيم .حزب
اتحاد کمونيسم کارگری از اين
مقطع به حزب کمونيست
کارگری -حکمتيست ميپيوندد.
تالش برای متحد کردن نيروھای
صفوف جنبش کمونيسم کارگری
و حرکت از نيازھا و ملزومات
تقويت و پيشروی اين جنبش يک
سياست حزب اتحاد کمونيسم
کارگری بوده است .اما تصميم
مشخص پيوستن ما به حزب
حکمتيست ماحصل يکدوره
نزديکی سياسی و ھمکاری و
مذاکرات ھيئت ھای رھبری دو
حزب از کنگره پنجم حزب
کمونيست کارگری  -حکمتيست
است .نزديکی ای که بيرون دو
حزب با اشتياق و اضطراب دنبال
شده و فراتر رفتن از آن يک
خواست و تمايل کادرھا و فعالين
جنبش کمونيسم کارگری بوده
است.
حزب کمونيست کارگری -
حکمتيست و حزب اتحاد کمونيسم
کارگری دو حزب متعلق به جنبش
کمونيسم کارگری ھستند و در
طول حيات خويش برای
برافراشتن پرچم کمونيسم منصور
حکمت تالش کرده اند .يک شرط
اساسی پيروزی کمونيسم در
ايران ،برافراشتن قدرتمند اين
پرچم در قالب يک حزب سياسی
دخالتگر و موثر در صف اول
مبارزه انقالبی و کارگری و تالش
مردم تشنه آزادی برای سرنگونی
جمھوری اسالمی است .حزب
اتحاد کمونيسم کارگری تصميم
گرفته است برای پاسخ به اين نياز

مبرم اجتماعی ،برای تقويت
جنبش کمونيسم کارگری و راه
حل کارگری در مقابل جنبشھا
و راه حلھای بورژوائی ،از اين
پس بعنوان اعضا و کادرھای
حزب کمونيست کارگری -
حکمتيست به فعاليت خود ادامه
دھد .اين امر برای تحکيم
حزب سياسی کمونيستی
کارگری ،بويژه در دورانی که
کمونيستی
احزاب
ايجاد
کارگری قدرتمند و مدعی
قدرت سياسی که بتوانند
آلترناتيو سوسياليسم را در
مقابل بشريت قرار دھند يک
نياز حياتی و فوری است،
دارای اھميتی بسيار است.
دوره جديد تالش کمونيستی
کارگری ما در صفوف حزب
حکمتيست ،بزودی در يک
مجمع سياسی علنی با حضور
اعضای رھبری ،کادرھا،
اعضا و دوستداران دو حزب
بطور رسمی آغاز خواھد شد.
ما در گذشته عليرغم اشتراکات
برنامه ای و تاکيد بر
چھارچوب سياسی و نظری
واحد ،اختالفات سياسی نيز
داشته ايم .اما سياستھا و
چھارچوبھای انتقادی مشترک
امروز ما بيش از ھر زمانی
است ،با اين وجود روشن است
که مسئوليت مصوبات گذشته
دو حزب بعھده رھبری دو
حزب است .ما با تاکيد و
حرکت از اين اشتراکات پايه
ای و سياسی و پاسخ به
نيازھای مبرم مبارزه طبقاتی
در ايران ،به فعاليت متحدانه
در چھارچوب فکری و سياسی
کمونيسم منصور حکمت ادامه
خواھيم داد .تصميم سياسی و

مھم حزب ما آغازگر يک دوران
جديد در جنبش کمونيسم کارگری و
در عرصه سياست جامعه ايران
است .آغاز يک موج برگشت برای
جبران لطمات وارد شده به تحزب و
جنبش کمونيسم کارگری و تالشی
برای بردن اميد به جامعه محتاج
کمونيسم ايران است.
ما به حزب کمونيست کارگری -
حکمتيست می پيونديم و ھمراه با
اعضا و کادرھای اين حزب در
برافراشته تر کردن پرچم کمونيسم
کارگری منصور حکمت متحدانه
خواھيم کوشيد .ما به حزب
کمونيست کارگری  -حکمتيست می
پيونديم و اطمينان داريم که اين
حزب به بستر اصلی کمونيسم و
اردوی چپ جامعه در ايران تبديل
ميشود .ما به حزب کمونيست
کارگری  -حکمتيست می پيونديم تا
اميد به پيروزی کمونيسم و کارگر،

اميد به تحقق يک دنيای بھتر را
تقويت کنيم.
فراخوان ما به کمونيستھای
کارگری ،به کارگران کمونيست
و سوسياليست ،به فعالين اردوی
آزادی و برابری اينست که در اين
تالش با ما ھمراه شوند تا با ھم و
در صفی قدرتمند و متحد پرچم
سرنگونی انقالبی جمھوری
اسالمی ،پرچم انقالب کارگری و
استقرار فوری سوسياليسم در
ايران را برافرازيم .فراخوان ما
به طرفداران کمونيسم منصور
حکمت و ھمرزمان ديرينه مان
اينست که به حزب تان بپيونديد.
حزب کمونيست کارگری -
حکمتيست حزب شماست!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 7آذر  27 - 1391نوامبر 2012

انقالب کمونيستى
وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند بايد
دقيقا بداند که چه چيز ميخواھد و چه چيز
نميخواھد .ما خواھان انقالب کارگرى عليه
کل سيستم سرمايه دارى و کل قدرت طبقه
سرمايه دارى ھستيم .ما خواھان انقالب
کمونيستى ھستيم که جامعه موجود را از
بنياد دگرگون ميکند!
منصور حکمت

يک دنياى بھتر
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بيانيه حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست

حزب کمونيستی کارگری قدرتمند ،نياز حياتی جنبش ما
در استقبال از پيوستن حزب اتحاد کمونيسم کارگری به حزب حکمتيست
کارگران! کمونيستھا!
آزاديخواھان!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
پيوستن خود به حزب کمونيست
کارگری ايران – حکمتيست را در
بيانيه  27نوامبر  2012اعالم
کرده است .اين تصميم کمونيستی
و جسورانه رھبری ،کادرھا و
اعضای حزب اتحاد کمونيسم
کارگری پاسخی شايسته به تقويت
تحزب کمونيستی قدرتمند و
دخالتگر در جدالھای سياسی و
طبقاتی پيش روی جنبش طبقاتی
ما است .حزب کمونيست کارگری
ايران – حکمتيست به گرمی از
اين تصميم کم نظير رفقای حزب
اتحاد کمونيسم کارگری استقبال
ميکند .عميقا به آن ارج می نھد و
بر تداوم فعاليت مشترکمان در اين
مسير حياتی افتخار ميکند.
پاسخ کمونيستی به مشقات و
معضالتی که نظم ضد انسانی
سرمايه بر طبقه کارگر و مردم
محروم تحميل کرده است ،بيش از
پيش صفبندی طبقاتی و اجتماعی
محکمی را از کمونيستھای طبقه
کارگر ميطلبد .عروج حزب
کمونيستی کارگری قدرتمند در
مصاف با بورژوازی و ارتجاع
جمھوری اسالمی و برای
سازماندھی انقالب کارگری نياز
حياتی و فوری جنبش ما است .در
پاسخ به اين نياز حزب حکمتيست
ادامه دھنده سنت حزبى کمونيسم
کارگرى منصور حکمت و حزب
مارکسيستى متعھد به سازماندھى
انقالب اجتماعى طبقه کارگر
براى برچيدن نظام سرمايه دارى
و برپايى جامعهاى نوين مبتنى بر
برابرى اقتصادى و اجتماعى،
آزادى سياسى انسانھا و شکوفايى
خالقيت ھاى مادى و معنوى
بشرى است .حزب ما سرنگونى
جمھورى اسالمى با قدرت طبقه
کارگر متشکل و حزب کمونيستی

آن طبقه را از ملزومات اوليه
تحقق اھداف خود ميداند .تالش
پيگيرانه برای ساختن حزب
سياسى اجتماعی مدرن و متعھد
به موازين کار متشکل ،متکی
به استراتژی تصرف قدرت
سياسى پيش شرط سازمان
دادن انقالب اجتماعى پرولتاريا
است .اقدام تاريخی رفقايمان
کمونيسم
در حزب اتحاد
کارگری در راستای تحقق اين
امر مھم است.
رفقای حزب اتحاد کمونيسم
کارگری!
بسيار خوشنوديم که نتيجه چند
ماه ديالوگ و بحث و تبادل
نظر رفيقانه ھياتھايمان به
منظور تقويت جنبش کمونيسم
کارگری منصور حکمت به
ثمر نشست .عالوه بر
و
سياسی
ضرورتھای
اجتماعی ،شروع فعاليت
مشترکمان به عنوان نيروھای
کمونيسم کارگری در قالب
حزب حکمتيست ،احساس
مسئوليتی باال و اراده
کمونيستی استواری الزم بود تا
اين اتفاق شورانگيز به
سرانجام برسد .رھبری و
صفوف دو حزب اين اراده و
درايت و جسارت را از خود
نشان دادند .بدون ترديد تصميم
شايسته رھبری ،کادرھا و
اعضای حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در ممکن کردن اين
رويداد مھم جای گرمترين
قدردانی است.
اکنون حزب حکمتيست ،حزب
ھمه ماست .حزب ھمه
مبارزين کمونيسم کارگری
منصور حکمت است .بيشک
دوره جديدی از حيات جنبش ما
و تحزب کمونيستی آن آغاز

شده و دوشا دوش ھم ميتوانيم حزبمان را به پرچمدار و مدافع پيگير
مارکسيسم ،به بستر اصلی کمونيسم و چپ در ايران و نقطه اتکای دھھا
ميليون انسان تشنه آزادی و رھايی تبديل کنيم .ميتوانيم حضور حزب
کمونيستی دخالتگر و ماگزيماليست را در صحنه سياست ايران تضمين
کنيم .ميتوانيم پرچم سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و به زير کشيدن
سيادت بورژوازی و پرچم انقالب کارگری را برافراشته تر کنيم.
کارگران! فعالين کمونيست و انسانھای آزاديخواه و برابری طلب
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست ،حزب شما است .اين حزب ابزار
فعاليت شما برای پايان دادن به استثمار و لغو بردگی مزدی و رھايی انسان
است .به اين حزب بپيونديد و آن را تقويت کنيد .ھمه کمونيستھا و
آزاديخواھان و برابری طلبان را به پيوستن به حزب حکمتيست
فراميخوانيم.
حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست
ھفتم آذر ماه  27 -1391نوامبر 2012

آثار منصور حکمت
را بخوانيد!
برای ھر 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

يک دنياى بھتر

صفحه 5

شماره 282

جنايتی ديگر ،فاجعه ای ديگر
کارگران در طعمه حريق
آذر ماجدی
بار ديگر کارگران محروم قربانی
سودجويی سرمايه شدند .بار ديگر
يک سانحه کامال قابل پيشگيری،
بخاطر سود نجومی سرمايه داران
حريص ،ده ھا کارگر را در طعمه
حريق به ذغال تبديل کرد .اين نه
اولين و نه آخرين جنايت و فاجعه
ای است که نظام سرمايه داری
آفريده است .دو ماه پيش حدود
 ٣٠٠کارگر نساج در پاکستان
طعمه حريق شدند و بشکلی فجيع
جان باختند .کارگرانی که برای
يک لقمه نان و يک سرپناه
حصيری روزی  ١٢ -١٠ساعت
در سخت ترين شرايط جان می
کنند و بھمين سادگی يک روز
ديگر به خانه باز نمی گردند .اين
قانون سرمايه داری است .بايد
واژگونش کرد.
شنبه شب در "آشوليا" حومه شھر
داکا ،پايتخت بنگالدش ،حدد ١٢٠
کارگر در يک آتش سوزی در
کارخانه "تزرين فشن" جان باختند
و  ١۵٠نفر شديدا مجروح شدند.
تعدادی ھنوز ناپديدند و از
سرنوشت شان خبری در دست
نيست .آشوليا خرابه ای است در
شمال غرب داکا ،خيابان ھايش
تاريک و بدون چراغ برق است،
اما کمی دورتر در حاشيه آشوليا
نورھای فلورسنت کارخانه ھای
پوشاک که مثل قارچ از زمين
روئيده اند ،چشمان را آزار می
دھد .کنتراستی که ميان اين نور
خيره کننده و تاريکی مطلق وجود
دارد ،قرار است نويد دھنده کار و
زندگی به محرومين بی حقوقی
باشد که در اين منطقه زندگی می
کنند .حدود  ٣ميليون و ۶٠٠
ھزار نفر کارگری که در اين
کارخانه ھا تا پاسی از شب جان
می کنند ،از پايين ترين استاندارد

جھانی
کارگر
طبقه
برخوردارند؛ مزدشان در ميان
پايين ترين ھاست ،مزايای
کار ،ايمنی شغلی و ايمنی جانی

 ٢٩ ،٢٠١٠کارگر در حريقی در
آن جان سپردند ،ھنوز دارد برای
"تامی ھيلفگر" لباس تھيه می کند.
ابتدا به اين آتش سوزی توجه ای

امينول اسالم ار رھبران کارگری در حال سخنرانی برای کارگران
امينول اسالم را مزدوران سرمايه زير شکنجه
در  5آوريل  2011کشتند!
اصال وجود ندارد .اين منطقه
توليدی سريع رشد يافته ای
است که کمپانی ھای بزرگ
بين المللی و مزن ھای مد
برای سود بيشتر به آنھا ھجوم
آورده اند.

نشد ،اما پس از آنکه يک گزارش
تلويزيونی در آمريکا شرايط
دھشتناک کار اين کارگران را نشان
داد ،شرکت پی وی اچ ،کمپانی
مادر تامی ھيلفگر قول داد که يک
ميليون دالر صرف ارتقاء ايمنی

کارخانه ای که در دسامبر

کارخانه خواھد کرد .اما اين فقط
يک ژست روابط عمومی بيش نبود.

از اين يک ميليون دالر خبری
نشد؛ اما بجای آن چند ھفته بعد،
جسد امينول اسالم ،يکی از
رھبران کارگری که سالھا در
سازماندھی
برای
آشوليا
کارگران ،افزايش دستمزد و
ارتقاء ايمنی مبارزه می کرده
است ،در کنار جاده پيدا شد .بدن
امينول نشان از شکنجه ھای
وحشيانه می داد .امينول که زمان
مرگ  ۴٠سال داشت ،در سال
 ٢٠١٠توسط نيروھای امنيتی
بنگالدش بجرم فعاليتھای کارگری
دستگير ،شکنجه و زندانی شده
بود.
در بنگالدش حدود ۵٠٠٠
کارخانه پوشاک وجود دارد که
فقط در  ١٠تا  ١۵کارخانه فعاليت
سنديکايی موجود است و يک
درصد کارگران توسط اتحاديه
کارگری نمايندگی می شوند .چند
ماه پيش کارگران  ٣٠٠کارخانه
برای خواست افزايش دستمزد و
بھبود شرايط کار بمدت يک ھفته
کارخانه ھا را تعطيل کردند .اين
 ۵ھزار کارخانه حدود ٨٠٪
صادرات بنگالدش ،مبلغی حدود
 ١٢و نيم ميليارد دالر درآمد توليد
می کنند .اين کارخانه ھا عمدتا
برای بازار اروپا و آمريکا لباس
می دوزند .يک شرکت عظيم
پيمانکاری ھنگ کنگی بنام "لی و
فانگ" ،واسطه ميان شرکت ھای
غربی و کارخانه ھای بنگالدشی
است .در زمان حريق کارگران
تزرين فشن مشغول تھيه سفارش
اين شرکت برای کمپانی ھای وال
مارت و سی اند اِ بودند.
مثل تمام موارد گذشته ،شاھدان
صفحه 6
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جنايتی ديگر ،فاجعه ای ديگر
کارگران در طعمه حريق ...
عينی از درھای خروجی و
اضطراری باريک و قفل شده ،راه
پله ھايی که توپ ھای پارچه و نخ
راه عبور را مسدود کرده سخن
می گفتند .صاحب اين کارخانه
جواز يک ساختمان سه طبقه را
داشته اما کارخانه  ٩طبقه بود.
تمام سالن ھا مملو از کارگر ،جای
جم خوردن ھم وجود نداشته است.
مديريت حتی زمانيکه آژير حريق
بصدا در می آيد از خروج
کارگران جلوگيری می کند و
اعالم می کند که دارند آژير را

اين يک جنايت عليه بشريت
است .اين فجايع مداوما در
کشورھای فقير تحت حکومت
ھای سرکوبگر و جنايتکار رخ
می دھد .بسياری از اين
حوادث حتی گزارش نمی شود.
اما ميليونھا نفر در بنگالدش،
پاکستان ،ويتنام ،کامبوج و چين
و غيره تحت اين شرايط ضد
انسانی جان می کنند و
زندگيشان ھر روز در خطر
است .لباس ھای مد و آخرين
تکنولوژی ھايی که بويژه در

تست می کنند و باين ترتيب يک
فاجعه انسانی ديگر رخ می دھد.

غرب ميلياردھا دالر بجيب
سرمايه داران می ريزد ،در
اين شرايط دھشتناک توليد می
شوند .کارگران بنگالدش سه
روز است که با خشم و درد
غليان کرده فرياد "عدالت" سر
داده اند .عدالت واقعی فقط با
به زير کشيدن اين نظام ضد
بشری که ھيچ چيز جز سود و
سود بيشتر نمی شناسد ،متحقق
می شود .اکنون کارگران،
زحمتکشان و محرومين تمام
جھان عليه اين نظام خونين بپا
خاسته اند .زمان آن رسيده
است تا نظام سرمايه را
واژگون کنيم و جھان را بر
قاعده آن قرار دھيم*.

از روز دوشنبه ھزاران کارگر در
شھر داکا در اعتراض به اين آتش
سوزی و کشتار و به شرايط وخيم
و غيرايمن کار دست به اعتراض
و تظاھرات زده اند .امروز
چھارشنبه تظاھرات کنندگان
خيابان ھای يکی از حومه ھای
شھر داکا را بلوک کرده و در
فريادھای خود خواھان عدالت
بودند .کارگران بطرف کارخانه
ھا سنگ پرتاب می کردند و يک
اتوبان اصلی را کامال بسته بودند.
پليس با فشنگ پالستيکی به
کارگران حمله برد و موجب
زخمی شدن تعدادی از تظاھرات
کنندگان شد.

 28نوامبر 2012
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فصل جديدی از خيزش توده ای در مصر
تظاھرات توده ای عليه اسالميست ھا
آذر ماجدی
محمد ُمرسی ،رئيس جمھور تازه
بر تخت نشسته مصر ،روز
پنجشنبه  ٢٢نوامبر فرمانی
بمنظور افزايش خارق العاده
اختيارات خود صادر کرد؛ طبق
اين فرمان قوه قضاييه و قضات
حق رد کردن ھيچيک از احکام او
را نخواھند داشت .اين در عمل
بعنوان تالش اخوان المسلمين
برای استقرار يک رژيم اسالمی
در مصر تعبير شده است .محمد
ُمرسی ،اين فرمان را درست
زمانی که موفق به ميانجيگری
ميان اسرائيل و حماس برای
برقراری آتش بس شد ،صادر
کرد .بھمراه اين فرمان ،ھمچنين
دستور داد که حسنی مبارک برای
کشتار تظاھرات کنندگان سال
گذشته مجددا محاکمه شود و اعالم
کرد که مصونيت تمام مسببين
کشتار مردم در سال گذشته را لغو
خواھد کرد.
رھبری اخوان المسلمين به
سرکردگی محمد ُمرسی بر اين
خيال بودند که اين شرايط،
موقعيت خوبی برای افزايش
قدرت شان است .ناسيوناليسم و
ارتجاع عرب ھمواره از مساله
فلسطين برای پيشبرد امر خويش
سوء استفاده کرده است .مساله
فلسطين يک مساله مھم و زنده
برای مردم منطقه است .اشک
تمساح ريختن برای مردم فلسطين
يک راه موثر برای تحکيم قدرت
ارتجاع در منطقه بوده است.
بعالوه ،دستور تجديد محاکمه
حسنی مبارک که در ميان مردم
مصر بسيار منفور است و مردم
به حکم قاضی دادگاه او اعتراض
داشته اند و نيز لغو مصونيت
مسببين کشتار سال گذشته بنظر
می رسيد که عوامل تعديل کننده

مھمی در اعتراض مردم به
فرمان رياست جمھوری باشد.
اما واقعيت چيز ديگری را
نشان داد .از زمان صدور
فرمان مصر يک پارچه در
اعتراض است.
دوباره ميدان مشھور التحرير،
سمبل آزاديخواھی و اعتراض
توده ای ،شاھد تجمع و
اعتراض ھزاران نفر نه تنھا به
اين فرمان ،بلکه به اخوان
المسلمين و رياست جمھوری
ُمرسی است .دوباره شعارھای
سرنگونی رژيم در ميدان
التحرير فرياد زده می شود؛
پژواک شعار "مردم می
خواھند رژيم را سرنگون
کنند" در ميدان التحرير به
روشنی بگوش می رسد .پليس
با گاز اشک آور به معترضين
يورش برده است .مخالفين

دفاتر اخوان المسلمين در چند
شھر را به آتش کشيدند و ميان
نيروھای اخوان المسلمين و
مردم معترض در چند شھر از
جمله اسکندريه درگيری ھايی
رخ داده است .اخوان المسلمين
ھمچنين با اتوبوس ھواداران
خود را برای ضد تظاھرات به
قاھره آورده است.
اعتراضات به شھرھای مختلف

مصر ،از جمله اسکندريه و محله
کشيده شد .محمد ُمرسی تحت فشار
فزاينده اعتراضات مردم برای
ھواداران خود سخنرانی کرد و گفت
که اين فرمان موقت است و او از
ابراز مخالفت اپوزيسيون استقبال
می کند .اين سخنرانی نتوانست ذره
ای از خشم بر حق مردم معترض
را آرام کند .اخوان المسلمين ،در
ھراس از تعميق اعتراضات و خشم
مردم ،تصميم به لغو تظاھراتی که
برای روز  ٢۶نوامبر فراخوانده
بود ،گرفت .اما ھنوز مردم در
قاھره و چندين شھر ديگر عليه
دولت اخوان المسلمين در حال
اعتراض و تظاھرات اند .مردم
خواھان سرنگونی دولت ُمرسی و
انحالل مجلس موسسان ھستند که
تحت تسلط نيروھای اسالمی ،اخوان
المسلمين و سلفی ھا و در حال
تصويب قانون شريعه بعنوان قانون
اساسی کشور است.

الگوی حکومتی "اسالم معتدل" ،از
سال گذشته که غرب عمال از حفظ
رژيم ھای حلقه بگوش عاجز ماند،
در دستور قرار گرفت .دولت حزب
اسالمی ترکيه بعنوان الگو برای
منطقه انتخاب گرديد و تالش برای
حقنه آن به مردم معترض آغاز شد.
تروريسم دولتی به سرکردگی
آمريکا با ھمکاری ترکيه ،عربستان
سعودی و ليگ عرب در تالش

برای شکل دادن به آينده منطقه
ھستند و در ھر کشور درخور
شرايط سياسی  -اجتماعی آن نقشه
ای را به پيش می برند .در ليبی
ناتو عمال وارد ميدان شد و دولتی
بھمان سياھی و جنايتکاری دولت
قذافی را بر مردم سوار کرد .در
سوريه يک ارتش مزدور بنام
"ارتش آزاد سوريه" سازمان داده
است که در جنگ با دولت
جنايتکار اسد زندگی مردم را
ويران کرده و به خاک و خون
کشيده اند .در تونس و مصر از
طريق انتخابات نيروھای اسالمی
را به قدرت رسانده اند.
بسيار کوشيده شده است که با
حرکات ديپلماتيک محمد ُمرسی
را به مقام شامخ يک سياستمدار و
دولتمرد مھم برسانند .تالش برای
استفاده از او در برقراری آتش
بس ميان اسرائيل و حماس،
دعوت از او برای شرکت در
کنگره حزب حاکم در ترکيه و
تحرکات ديگر تالشھايی برای
حقنه کردن او به مردم معترض
مصر است .اما مردم مصر يک
حکومت اسالمی نمی خواھند.
مردم دو سال است که به خيابانھا
ريخته اند ،کشته داده اند ،فداکاری
کرده اند تا به آزادی ،برابری و
رفاه ،اين خواست پايه ای شان،
دست يابند .خوشبختانه تالش ھای
تاکنونی ارتجاع منطقه و بين
المللی نتوانسته مردم مصر را
خانه نشين سازد .اعتراضات
وسيع و توده ای ھفته اخير بيانگر
زنده بودن خواست و تالش برای
مبارزه برای آزادی و برابری و
رفاه ،در ميان مردم است* .
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کارگران شرکت مھندسين مشاور يکم

اخراج کارگران

کاھش دستمزدھا ،افزايش استثمار و فشار کاری!

سرو مشرق زمين محکوم است!

بنا به خبر دريافتی ،از اول آذر ماه و در يک اقدام ناگھانی بنا به دستور
شنتيا مالک و مدير شرکت مھندسين مشاور يکم ساعت کاری کارگران که
از  8صبح تا  5عصر بود با  5/2ساعت کاھش به  8صبح تا  30/2عصر
تغيير يافته است و به دنبال اين ظاھرا کاھش ساعت کاری عوامل کارفرما
به کارگران اعالم داشته اند از اين تاريخ به بعد  %25از کل مبلغ دستمزد
ھای ماھيانه کارگران نيز کسر خواھد شد .شنتيا و عواملش علت تغيير
ساعت کار و کاھش دستمزدھا را بحران و ورشکستگی شرکت عنوان
نموده اند و گفته اند از اين پس شرکت برای سرپا ايستادن و ادامه کاری
بشدت نيازمند صرفه جويی و کاھش ھزينه است.

بنا به خبر دريافتی ،در طی چند روز اخير  20نفر از کارگران
زحمتکش شرکت انگل پيمانکاری سرو مشرق زمين به دستور عوامل
کارفرما از کار اخراج و بيکار شده اند .اخراج و بيکار سازی در
حاليست که تا امروز کارگران اخراجی حتی موفق به دريافت
دستمزدھای آبان ماه خود نيز نشده اند .عوامل کارفرما با گستاخی در
جواب کارگران معترض و اخراجی که خواستشان دريافت دستمزدھای
آبان ماه است گفته اند :از پول خبری نيست ،بھتر است به دنبال کار و
زندگيتان برويد ،ھر وقت دستمزد کارگران فعال شاغل را پرداختيم
فکری ھم به حال شما خواھيم نمود! کارفرما علت اخراج کارگران را
فصل سرما و زمستان و عدم نياز کاری به کارگران اعالم نموده است.

يکی از کارگران معترض ميگفت :در نگاه اول طرح و ترفند ضد
کارگری شنتيا اقدامی منطقی و عاقالنه به نظر می رسد .می گويند ساعت
کارتان را کاھش داده ايم و ما به ازای آن ھم دستمزد می پردازيم و ...اين
تنھا ظاھر امراست .ساعت اسمی کار ما را کاھش داده اند اما در عين
حال در ميزان و حجم کار ھيچگونه تقليل و کاھشی صورت نداده اند.
ھمان ميزان کاری را که در فاصله زمانی  8صبح تا  5عصر انجام می
يافت حاال ھمان ميزان کار را بطور فشرده تر ،سنگين تر و فرساينده تر
بطور تحميلی و اجباری در فضای سنگين روانی فشار و ارعاب و تھديد
به اخراج از کار و ...از ما می خواھند .در اين حالت کار شرکت روی
زمين نمی ماند .قبال ھمين ميزان کار در يک شرايط متعادل تری انجام
می گرديد اما حاال در يک زمان کوتاه تر با فشردگی و سرعت بسيار
بيشتری ،اين سرعت و فشردگی بيش از حد کار موجبات خستگی و
فرسودگی بيش از حد ھمه ما کارگران را فراھم آورده است و در عين
حال  %25از دستمزدمان را ھم به جيب زده اند .حاال ديگر
دستمزدھايمان را ھم به مرز  250ھزار تومان رسانده اند .از قبل اين
طرح ضد کارگری که دزدی آشکار است سھم ما کارگران خستگی و
فرسودگی بيشتر ناشی از کار و کاھش مبالغی حدود  100ھزار تومان از
دستمزدھايمان که مستقيما به جيب سرمايه داران انگلی از قماش شنتيا
سرازير می شود .در اين اوضاع و احوال که فقر و گرانی و بی درآمدی
مفرط بيداد می کند کاھش ناگھانی  100ھزار تومان از دستمزدھا يعنی
فقر و محروميت و گرسنگی بيش از پيش ،اين ماھيت و جنايت و سود
جويی سرمايه داران و حکومت اسالميشان بر عليه ما خانواده ھای
کارگريست.
شرکت عمرانی مھندسين مشاور يکم با بيش از  2000نفر کارگر
قراردادی با دستمزدھای  389ھزار تومانی و تعدادی کارگران ساعت
مزد که دريافتيشان کمتر از کارگران قراردادی است ،مجری و سازنده
انواع پروژه ھای عمرانی و سد سازی است .ھم اکنون تعدادی از
کارگران در پروژه احداث سد بيجار شھر در استان گيالن و تعدادی نيز
در طرحھای عمرانی در لنگرود و الھيجان و بخشی از کارگرا ن در
پروژه ھای احداث سد در افغانستان و  ...مشغول به کارند .ساعت کاری
کارگران فعال و ظاھرا از  8صبح تا  30/2عصر و امااضافه کاری
اجباری تا شب و کار در ھمه ايام تعطيل برقراراست در ازای
دستمزدھای ناچيز و حداقلی که آن ھم با تاخير و انواع کارشکنی پرداخت
ميشود .دفتر مرکزی شرکت در چھار راه طالقانی و خيابان زرتشت
تھران واقع است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 8آذر  28 – 1391نوامبر 2012

يکی از کارگران اخراجی که از شھروندان افغانستانی است ميگفت :به
ما می گويند دنبال کار و زندگيتان برويد ،کار و زندگی ما ھمينجاست،
ھمين شرکت و ھمين محل کارمان است ،در اينجا کار کرده ايم ،در
اينجا بطور شبانه روزی برايشان جان کنده ايم ،در اينجا با ھزار اميد
و بخاطر تامين معاش خانواده ھايمان زجر کشيده و تحقير شده ايم.
حاال می گويند برويد دنبال کار و زندگيتان و ...آخر اين شد حرف
حساب؟ دستمزدھايمان را ھم نداده اند و با تھديد می گويند اگر
پافشاری و اصرار کنيد با پاسدار و نيروی انتظامی تکليفتان را روشن
می کنيم .اين قانون حکومت اسالمی است ،اين قانون و وجدان سرمايه
دارانی است که با رنج و کار و به بھای گرسنگی و فقر ما کارگران و
خانواده ھايمان در پناه اين حکومت لعنتی اسالمی به ثروتھای
ميلياردی رسيده اند.
شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين فعال با  50نفر کارگر که در
شرايط کاری نه قراردادی و نه روزمزد ھستند! فقط به کارگرا ن گفته
اند ماھی  300ھزار تومان به شما می پردازيم! که البته از پرداخت
ھمين دستمزد ھم بيشرمانه طفره ميروند ،با ساعت کاری شبانه روزی
در ايام تعطيل و غير تعطيل ،طرف قرارداد شھرداری منطقه  5تھرا
ن و ارائه دھنده خدمات مربوط به پارکھا و فضای سبز ميباشد .اين
کارگران زحمتکش از شھروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت
غيرقانونی در ايران و محروميتھا و مشکالت ناشی از اقامت
غيرقانونی درشرايط معيشتی و کاری بسيارسختی بسر ميبرند ،محل
زندگی جمعی آنھا اتاقکھايی است که در مجاورت دستشويی پارکھا در
اختيار آنھا گذاشته اند .از کار اخراج ميشوند ،دستمزدھايشان را نمی
پردازند ،و سرگردان و درمانده توسط اوباش و ماموران حکومت
اسالمی ھدف ضرب و شتم ،اخاذی و زندان و ديپورت واقع ميشوند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 8آذر  28 – 1391نوامبر 2012
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تور جھانگردی اپوزيسيون ارتجاعی
از استکھلم تا پراگ
آذر ماجدی
اپوزيسيون راست و ارتجاعی
رژيم اسالمی ،شامل رژيم سابقی
ھا ،شکنجه گران محقق شده رژيم
اسالمی ،توده ای ھا و اکثريتی
ھای ھمکار رژيم اسالمی و
قلچماق ھای باند سياھی قوم
پرست ،يکسالی است که در
تکاپوی آلترناتيو سازی افتاده اند.
خيزش توده ای در خاورميانه،
اين اپوزيسيون و تروريسم دولتی
به سرکردگی آمريکا را به
صرافت دست و پا کردن يک نوع
دولت در تبعيد انداخته است .در
استکھلم نيروھای کمونيست و
چپ انقالبی آبرويشان را ريختند و
اجالسشان را به يک افتضاح بدل
کردند .سازماندھندگان ،از جمله
شھريار آھی شاه پرست ،به توجيه
و دست و پا افتادند و قول دادند که
از اين ببعد شفاف تر عمل کنند.
اسم خود را "اتحاد برای
دموکراسی" گذاشته اند .از ماھيت
تک تک شان می توان حدس زد
که چه سرنوشت و چه آينده
سياھی را برای مردم و چه بساط
لفت و ليسی را برای خويش دارند
در سر می پرورانند.
پس از استکھلم در بروکس ل ج م ع
شدند و در تاريخ  ١٧و  ١٨نوامبر
در ش ھ ر پ راگ گ رد آم دن د .در
گشت پراگ اختالفشان ع ي ان ش د.
ظاھرا اين جريان آنقدر دم وک رات
است که حتی بيانيه نھاي ی نش س ت
را ن ه ت ن ھ ا در اخ ت ي ار ش رک ت
کنندگان نگذاشت ،بلک ه م ت ن آن را
نيز به رای نگذاشته است .اينھم از
تمرين دم وک راس ی "ات ح اد ب رای
دموکراسی" .بدنب ال اي ن گش ت و
تفريح دو روزه در ش ھ ر زي ب ای
پراگ و در ھتل ھای  ۴-۵س ت اره،
ني روھ ای ق وم پ رس ت ب ه ب ي ان ي ه
اعتراض کرده اند.

اما موضوع اختالف و
اعتراض جريانات قومپرست
به بيانيه صادره بر سر چه
بود) .بغير از قومپرستھای
بلوچ که به حذف خود از پانل
قومی  -ملی اعتراض دارند(
اختالف قومپرست ھای کرد بر
سر استراتژی "مسالمت آميز"
و جنگ طلبانه است .ظاھرا
قومپرست ھا چشم به آمريکا و
ناتو برای حمله نظامی به
ايران و تکرار سناريوی
کردستان عراق بدنبال حمله به
عراق و ليبی و سوريه در
ايران دوخته اند؛ و سايرين
خواھان مذاکره با رژيم
اسالمی و "انتخابات آزاد"
تحت اين حکومت اند .يعنی
اصالح طلبان حکومتی و
قومپرستھای طرفدار حمله
نظامی ناتو در پايان کنفرانس،
پس از آنکه تفريح و گردش
شان تمام شد و با ھم عکس
دستجمعی گرفتند ،در مقابل ھم
در دنيای ويرچوال صف آرايی
کردند.
از
يکی
خادم
جواد
سازماندھندگان اين تورھای
ھای جھانگردی در مصاحبه با
يورونيوز چنين گفته است:
“ببينيد راه مذاکره يکی از اين
راھھاست .فراموش نکنيد ما
بارھا گفتيم که يک شرايط و
خلل سياسی ممکن است در
ايران به خاطر فروپاشی
اقتصادی و سياسی و اجتماعی
بوجود بيايد و بنابراين
اپوزيسيون در خارج از کشور
بايد آماده چنين خلل سياسی
باشد .البته موضوع ديگری ھم
ھست که شايد حکومت برسر

عقل بيايد و متوجه شود که ھشتاد
ميليون را تا ابد نمی شود در زندان
نگاھداشت و بايد درھا را باز کرده
و مسير را برای دمکراسی ھموار
کند .اگر آقای خامنه ای در شرايطی
به اين نتيجه رسيدند و قبول کنند که
برای آينده ايران مسئله دمکراسی
براساس و شرايط بين المللی خوب
است ،اپوزيسيون ھم بايد آمادگی
اين را داشته باشد که از يک موضع
قوی با ايشان وارد مذاکره شود،
البته يادآور شوم که اپوزيسيون تنھا
زمانی می تواند با حکومت وارد
مذاکره شود که قوی باشد ،در غير
اين صورت حکومت با آنھا وارد
مذاکره نخواھد شد…  .فراموش
نکنيم که اپوزيسيون تنھا انحالل
گراھا نيستند .اپوزيسيون تنھا آنھايی
نيستند که می خواھند آلترناتيوی
بسازند و اين جمھوری را جايگزين
کنند .بسياری از مردم ايران بر اين
باورند که اصالحات راه بھتری
است برای تغيير رژيم در ايران".
"اتحاد برای دموکراسی" جمعی از
مرتجعين دست راستی کپک زده
ھستند که در اين ميان بدنبال آب و
نانی برای خود می گردند .اين
گشت و گذارھای توريستی  -سياسی
ھم فال است و ھم تماشا .ھر چند ماه
يکبار به يکی از شھرھای اروپا
سفر می کنند و مجانی به تفريح و
عيش و نوش می پردازند و ضمنا
تالشی مذبوحانه برای سری در
سرھا درآوردن نيز انجام می دھند.
اينھا ذره ای اعتبار و آبرو در ميان
مردم ندارند .کسی جديشان نمی
گيرد .در دوران سوسيال ميديا ،در
فيس بوک و سايت ھای اينترنتی با

چاپ عکس رنگی خودی نشان
می دھند ،خود را در آب نمک
می خوابانند تا شايد اگر دری به
تخته خورد بتوانند کار آب و نان
داری برای خود دست و پا کنند.
مردم ايران نه خواھان مذاکره با
رژيم جنايتکار اسالمی اند ،نه
خواھان "انتخابات" تحت رژيم
اسالمی و نه طرفدار حمله نظامی
آمريکا و ناتو اند .مردم ايران ھم
از رژيم اسالمی بيزارند ،ھم از
اصالح طلبان حکومتی ھم کيش
آن و ھم از مرتجعين الشخوری
که در انتظار حمله نظامی ناتو به
ايران روز شماری می کنند .مردم
خواھان يک جامعه آزاد ،برابر و
مرفه ھستند .مردم يک دنيای بھتر
می خواھند .از ھمين رو است که
اين اپوزيسيون دست ساز دلقک
تاکنون ھيچ بختی در ميان مردم
ايران نداشته است .مردم خوب
می دانند که سرنگونی انقالبی
رژيم اسالمی تنھا راه خالصی از
اين بختک جنايت و سرکوب
است .سازماندھی يک انقالب
اجتماعی و واژگونی نظام سرمايه
داری بھمراه سرنگونی رژيم
اسالمی و استقرار يک جمھوری
سوسياليستی تنھا پاسخ انسانی،
متمدن و کم مشقت رھايی بخش
برای مردم است .اين اپوزيسيون
دست راستی را بايد افشاء و
منزوی کرد*.
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سرمايه دارى
ترازنامه عملى
نظام سرمايه دارى مسبب و عامل
بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان
امروز است .فقر و محروميت،
تبعيض و نابرابرى ،اختناق و
سرکوب سياسى ،جھل و خرافه و
عقب ماندگى فرھنگى ،بيکارى ،بى
مسکنى ،ناامنى اقتصادى و سياسى،
فساد و جنايت ھمه و ھمه
محصوالت گريزناپذير اين نظامند.
سخنگويان بورژوازى در انکار اين
حقيقت ،خاطر نشان ميکنند که اين
مصائب را سرمايه دارى ابداع
نکرده است ،که ھمه اينھا مقدم بر
سرمايه دارى وجود داشته اند ،که
استثمار و تصاحب دسترنج توليد
کنندگان ،استبداد ،تبعيض ،ستمکشى
زن ،جھل و خرافه و مذھب و
فحشاء کمابيش به قدمت خود جامعه
بشرى اند.
آنچه در اين ميان پرده پوشى ميشود
اين واقعيت است که اوال ،ھمه اين
مصائب و محروميت ھا در اين
جامعه محتوا و معناى جديدى
متناسب با نيازھاى جھان سرمايه
دارى يافته اند و ھر روز از نو در
متن سرمايه دارى مدرن امروز ،به
عنوان اجزاء اليتجزاى اين نظام ،باز
توليد ميشوند .منشاء فقر و
گرسنگى ،بيکارى و بى مسکنى و
ناامنى اقتصادى در انتھاى قرن
بيستم ،نظام اقتصادى انتھاى قرن
بيستم است .استبدادھا و ديکتاتورى
ھاى خونين ،جنگھا ،مردم کشى ھا
و سرکوب و اختناقى که سھم صدھا
ميليون انسان امروز از زندگى است،
حکمت خود را از نيازھا و ملزومات
نظام حاکم بر جھان امروز ميگيرد و
به منافعى در ھمين جھان خدمت
ميکند .فرودستى زن امروز در کل
پھنه جھان ،محصول اقتصاد و
اخالقيات قرون وسطى نيست،
محصول نظام اقتصادى و اجتماعى و
ارزش ھاى اخالقى جامعه امروز
است.
ثانيا ،اين بورژوازى و نظام سرمايه
دارى است که دائما به سرسختانه
ترين وجه با تالش ھر روزه توده
ھاى وسيع مردم در چھارگوشه
جھان براى فائق آمدن بر اين
مشقات و محروميت ھا و عقب
ماندگى ھا مقابله ميکند .تالش ھر

يک دنياى بھتر
روزه کارگر براى بھبود اوضاع
اقتصادى و رفاھى و حقوق مدنى
توده وسيع مردم با مانعى جز
بورژوازى و دولت ھا و احزاب
و مبلغينش روبرو نيست .خيزش
ھاى توده ھاى وسيع مردم در
مناطق عقب مانده و محروم
براى دخالت در سرنوشت
خويش ،بعنوان اولين مانع با
نيروى قھريه بورژواھاى محلى
و بين المللى روبرو ميشود.
دولت ،نھاد مذھب ،رسانه ھا و
دستگاه ھاى تبليغاتى عظيم
بورژوازى ،سنت ھا و اخالقيات
و نظام تربيتى و آموزشى طبقه
حاکمه سازنده ذھنيت ھاى عقب
مانده ،متعصب و تبعيض گر در
بين توده مردم و نسلھاى پى در
پى است .جاى ترديد نيست که
اين سرمايه دارى و بورژوازى
است که سد راه نقد و تغيير
جھان امروز توسط ميليون ھا
انسانى است که نه فقط از نظام
موجود به تنگ آمده اند بلکه
کمابيش خطوطى را که يک
جامعه شايسته انسان بايد بر
طبق آن سازمان يابد شناخته اند.
امروز ،در انتھاى قرن بيستم ،در
اوج جھانى شدن سرمايه و
سرمايه دارى ،در دل عظيم ترين
انقالبات تکنولوژيکى ،بشريت در
يکى از خطيرترين دوره ھاى
تاريخ خود سير ميکند .مساله
بقاء فيزيکى معضل ميليون ھا
انسان از کشورھاى فقر زده
آفريقا و آسيا تا قلب پايتخت ھاى
اروپاى غربى و آمريکاست .اميد
توسعه اقتصادى جوامع عقب
مانده ديگر به تمامى به ياس
مبدل شده است .روياى رشد جاى
خود را به کابوس دائمى قحطى و
بى غذايى و بيمارى داده است.
در اروپا و آمريکاى پيشرفته
بدنبال سالھا رکود عميق
اقتصادى ،نويد نيم بند "رونق
بدون اشتغال" ،عينا ھمين
کابوس را جلوى دھھا ميليون
خانواده کارگرى گرفته است.
جنگ و مردم کشى در  ٥قاره
بيداد ميکند .عظيم ترين
عقبگردھاى فکرى و فرھنگى در
جريان است ،از باال گرفتن مجدد
جھالت مذھبى ،مردساالرى ،نژاد
پرستى ،قوم پرستى و فاشيسم تا
سقوط حقوق و شان فرد در
جامعه و رھا شدن ھستى و

زندگى ميليون ھا مردم از کودک و پير
و جوان به دست بيرحم بازار آزاد.
جنايت سازمان يافته در اغلب کشورھا
به يک واقعيت پابرجا در زندگى
روزمره مردم و حيات اقتصادى و
سياسى کل جامعه تبديل شده است.
اعتياد به مواد مخدر و قدرت روز
افزون شبکه ھاى جنايى توليد و
توزيع آنھا يک معضل عظيم و الينحل
بين المللى است .نظام سرمايه دارى و
اصل اصالت سود کل محيط زيست را
با خطرات جدى و لطمات جبران
ناپذيرى روبرو ساخته است .در اين
ميان متفکرين و سخنگويان
بورژوازى حتى مدعى ارائه پاسخى در
قبال اين اوضاع نيستند .اين واقعيت
عملى سرمايه دارى امروز است که
آينده بسيار ھولناکى را پيشاروى کل
مردم جھان گرفته است.
ارکان سرمايه دارى
جامعه معاصر بدون شک جامعه
پيچيده و مرکبى است .ميلياردھا انسان
در روابط اقتصادى و اجتماعى و
سياسى گسترده و متنوعى در فعل و
انفعال دائمى با يکديگر قرار گرفته
اند .تکنولوژى و توليد ابعاد غول
آسايى يافته اند ،حيات فکرى و
فرھنگى بشر امروز ،ھمچنانکه مسائل
و مصائب او ،وسيع و متنوع است.
اما اين پيچيدگى ھا صرفا حقايق ساده
و قابل درکى را که مبناى اقتصادى و
اجتماعى جھان سرمايه دارى را
تشکيل ميدھد از نظر دور ميدارند.
اساس نظام سرمايه دارى نظير ھر
نظام طبقاتى ديگر ،استثمار توليد
کنندگان مستقيم است ،يعنى تملک و
تصاحب بخشى از محصول کار و توليد
آنھا توسط طبقات حاکم .ويژگى ھر
نظام اجتماعى در ادوار مختلف در
طول تاريخ در روش خاصى است که
در ھر يک از آنھا اين استثمار صورت
ميگيرد .در سيستم برده دارى نه فقط
محصول کار برده ،بلکه کل وجود او
به مالک وى تعلق داشت .برده براى
مالک کار ميکند و در مقابل توسط او
زنده نگاھداشته ميشود .در نظام
فئودالى رعيت بخشى از محصول خود
را به مالک و ارباب تحويل ميدھد و يا
ساعات و روزھايى را براى او
بيگارى ميکند .استثمار در نظام
سرمايه دارى بر اساس کامال متفاوتى
استوار است.
اينجا توليد کنندگان اصلى ،يعنى
کارگران ،آزادند .به کسى تعلق ندارند،
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زائده ملک و زمين و تحت انقياد
اربابى نيستند .مالک و صاحب
اختيار جسم خود و نيروى کار خود
ھستند .اما کارگران در اين نظام از
يک لحاظ ديگر نيز " آزاد" اند .آنھا
مالک ھيچ نوع وسائل کار و
توليدى نيستند .و لذا براى تامين
زندگى خويش ناگزيرند در ازاء مزد
نيروى کار خويش را براى مدت
معين به طبقه سرمايه دار ،يعنى
اقليت کوچکى که وسائل توليد را در
تملک و انحصار خود دارد،
بفروشند و سپس وسائل معيشت و
زندگى خود را ،که خود توليد کرده
اند ،در بازار از سرمايه دار بخرند.
جوھر سرمايه دارى و اساس
استثمار در اين نظام کاال بودن
نيروى کار از يکسو و مالکيت
خصوصى طبقه سرمايه دار بر
وسائل توليد از سوى ديگر است.
وجود جامعه بشرى ،نفس بقاء
انسان و تامين نيازھاى او ،تحت

ھر نظامى ،بدون آنکه نيروى
کار زنده انسانھا وسايل و ابزار
کار را به خدمت بگيرد و
محصوالت جديد بيافريند قابل
تصور نيست .اما نيروى کار و
وسائل توليد در نظام سرمايه
دارى با ديوار مالکيت خصوصى
از ھم جدا شده اند .کاالھايى
ھستند که مالکان آن بايد در
بازار با ھم روبرو شوند .ظاھر
امر اينست که صاحبان اين
کاالھا در بازار وارد يک معامله
برابر و آزاد ميشوند .کارگر
نيروى کارش را براى ساعات
معينى به سرمايه دار ،يعنى
صاحب وسائل توليد ،ميفروشد و
در ازاء آن مزد ميگيرد .سرمايه
دار ،نيروى کار را به خدمت
ميگيرد ،مصرف ميکند ،و
محصوالت جديد توليد ميکند .اين
کاالھا در بازار فروخته ميشوند
و پول حاصله بعنوان سرمايه
دور توليد را از نو آغاز ميکند.
اما ،در پس معامله بظاھر برابر
کار و سرمايه ،يک نابرابرى
بنيادى نھفته است که سرنوشت
کل بشر امروز را رقم ميزند و
رھايى و آزادى جامعه بدون
خالصى از آن امکان پذير نيست.
کارگر با مزد صرفا آنچه فروخته
است ،يعنى
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توان کار کردن و حضور مجدد
در بازار کار ،را از نو بدست
مياورد .طبقه کارگر با کار ھر
روزه تنھا کارگر بودن خود ،و
بقاء خود بعنوان فروشنده ھر
روزه نيروى کار را تضمين
ميکند .اما سرمايه در اين جريان
انباشت ميکند و افزايش مى يابد.
نيروى کار يک نيروى خالق
است .براى خريدارش ارزش
جديد توليد ميکند .ارزش
محصوالت و خدماتى که در ھر
نوبت توسط طبقه کارگر توليد
ميشود بيش از مجموع سھم خود
وى و بخشى از توليد است که
صرف بازسازى وسائل توليد
مستھلک شده و مصرف شده
ميگردد .اين ارزش اضافه ،که
خود را بصورت انبوھى از کاالھا
نشان ميدھد ،به اعتبار مالکيت
طبقه سرمايه دار بر وسائل توليد
بطور اتوماتيک به او تعلق دارد
و بر حجم سرمايه اش ميافزايد.
نيروى کار در مبادله با سرمايه
تنھا خود را بازتوليد ميکند .حال
آنکه سرمايه در مبادله با نيروى
کار رشد ميکند .قدرت خالقه
نيروى کار و فعاليت آفريننده
طبقه کارگر ،خود را بصورت
زايش سرمايه جديد براى طبقه
سرمايه دار منعکس ميکند.
ھرچه طبقه کارگر بيشتر و بھتر
کار کند ،بر اقتدار سرمايه افزوده
ميگردد .قدرت غول آساى
سرمايه در جھان امروز و سلطه
روز افزون آن بر حيات اقتصادى
و سياسى و فکرى ميلياردھا
ساکنين کره ارض ،چيزى جز
انعکاس وارونه قدرت خالقه کار
و بشريت کارگر نيست.
به اين ترتيب استثمار در جامعه
سرمايه دارى ،بدون طوق و زنجير
آھنين بر گردن و دست و پاى توليد
کنندگان ،از مجراى بازار و مبادله
آزاد و برابر کاالھا صورت ميگيرد.
اين ويژگى اساسى سرمايه دارى
است و ماھيتا آن را از ھمه نظام
ھاى پيشين متمايز ميکند.
کل ارزش اضافه حاصل از استثمار
طبقه کارگر اساسا از طريق بازار و
نيز از مجراى سياستھاى مالى و

يک دنياى بھتر
پولى دولتھا ميان بخش ھاى
مختلف طبقه سرمايه دار تقسيم
ميشود .سود ،بھره و اجاره
اشکال عمده سھم برى سرمايه
ھاى مختلف از ماحصل اين
استثمار طبقاتى است .رقابت
سرمايه ھا در بازار مقدار سھم
ھر شاخه و ھر واحد و بنگاه
سرمايه دارى را تعيين ميکند.
اما کار به اينجا ختم نميشود .کل
ھزينه ماشين دولتى و ارتش و
سيستم ادارى بورژوازى ،کل
ھزينه نھادھاى ايدئولوژيکى و
فرھنگى جامعه بورژوايى و خرج
خيل عظيم کسانى که از طريق
اين نھادھا قدرت بورژوازى را
حفظ و حراست ميکنند ،از ھمين
منبع تامين ميشود .طبقه کارگر
با کار خود خرج طبقه حاکمه،
خرج انباشت روزافزون سرمايه
و ھزينه سلطه سياسى و
فرھنگى و فکرى بورژوازى بر
خود و بر کل جامعه را ميپردازد.
با انباشت سرمايه دائما بر حجم
انبوه کاالھايى که ثروت جامعه
بورژوايى را ميسازند افزوده
ميشود .رشد دائمى و پرشتاب
تکنيک و افزايش حجم و قدرت
ابزارھا و وسائل توليدى که طبقه
کارگر در ھر حلقه جديد توليد به
حرکت در مياورد ،نتيجه اجتناب
ناپذير روند انباشت سرمايه
است .اما در قياس با ابعاد
گسترش ثروت و قدرت توليدى
جامعه ،طبقه کارگر مداوما بطور
نسبى محروم تر ميگردد .عليرغم
افزايش تدريجى و محدود قدر
مطلق سطح زندگى کارگران الاقل
در کشورھاى صنعتى پيشرفته،
حقيقت اينست که در جريان
انباشت سرمايه نسبت سھم طبقه
کارگر از کل ثروت جامعه ،به
سرعت سقوط ميکند و شکاف
ميان سطح زندگى طبقه کارگر با
استانداردھاى مقدور آسايش و
رفاه ،که به تالش خود او ممکن
شده اند ،عميق تر ميشود .ھرقدر
جامعه ثروتمند تر ميشود ،کارگر
بخش محرومترى را در آن
تشکيل ميدھد.
بھبود تکنيک و افزايش بارآورى
و قدرت مولده کار ،به معنى
جايگزينى ھرچه بيشتر نيروى
کار زنده با دستگاھھا و ماشين

آالت و سيستم ھاى اتوماتيک است.
در يک جامعه انسانى و آزاد اين
قاعدتا به معناى فراھم شدن فرصت
بيشتر براى فراغت و لذت بردن از
زندگى براى ھمه است .اما در جامعه
سرمايه دارى ،که نيروى کار و وسائل
کار صرفا کاالھايى ھستند که سرمايه
با ھدف کسب سود در اختيار گرفته
است ،جايگزينى ماشين بجاى انسان
بصورت بيکارى و بيکارسازى دائمى
بخشى از طبقه کارگر ،و محروم
شدنش از امکان تامين معاش ،نمودار
ميشود .پيدايش يک ارتش ذخيره از
کارگران بيکار ،که حتى امکان فروش
نيروى کار خويش را ندارند ،يک
نتيجه جبرى روند انباشت سرمايه
است که در عين حال خود يک شرط
وجودى توليد سرمايه دارى را تامين
ميکند .وجود ارتش ذخيره اى از
بيکاران ،که اساسا به ھزينه خود
بخش شاغل طبقه زنده نگاھداشته
ميشود ،رقابت در صفوف طبقه کارگر
را تشديد ميکند و سطح دستمزد را در
حداقل ممکن پائين نگاه ميدارد .اين
ارتش ذخيره ھمچنين امکان ميدھد
سرمايه با سھولت نيروى کار مورد
استفاده خود را به تناسب نيازھاى
بازار کاھش يا افزايش بدھد .بيکارى،
يک عارضه جانبى بازار و يا نتيجه
سياست غلط اين يا آن دولت نيست،
بلکه جزء ذاتى کارکرد سرمايه دارى
و جريان انباشت سرمايه است.
بحران ھاى اقتصادى ادوارى با
عواقب وخيم و خانمان برانداز
اقتصادى و اجتماعى ،جزء اجتناب
ناپذير نظام سرمايه دارى ھستند .اين
بحران ھا اساسا از يک تناقض بنيادى
در بطن خود پروسه انباشت سرمايه
مايه ميگيرند :در حالى که کار منشاء
سود و ارزش اضافه است ،روند
انباشت سرمايه و رشد ناگزير تکنيک،
دائما از نسبت نيروى کار در قياس با
وسائل توليد ميکاھد .ارزش اضافه
توليد شده ،حتى اگر از نظر قدر مطلق
افزايش پيدا کند ،بطور عادى نميتواند
متناسب با افزايش دائمى سرمايه پيش
ريخته رشد کند .نرخ سود سرمايه ،بنا
به قوانين مادى خود روند انباشت،
الجرم گرايش به نزول دارد .تکاپوى
دائمى براى خنثى کردن اين گرايش و
حفظ نرخ سود بخصوص از طريق
تشديد استثمار و کاھش سھم طبقه
کارگر از ثروت جامعه ،که به شکل
مزد و خدمات اجتماعى و غيره
پرداخت ميشود ،امر ھر روزه طبقه
سرمايه دار و دولت ھاى رنگارنگش

شماره 282
و نيز قشر وسيع متفکرين
اقتصادى ،مديران و متخصصان
بورژوا در سراسر جھان است.
عليرغم ھمه اين تالش ھا،
تضادھاى درونى سرمايه و گرايش
نزولى نرخ سود ھربار باالخره خود
را ديکته ميکنند و کل نظام
اقتصادى به يک بحران عميق فرو
ميرود .دوران رکود و بحران نه
فقط نشانه و عارضه حدت يافتن
تناقضات درونى سرمايه است ،بلکه
مکانيسم عملى تخفيف آن و
بازسازى سرمايه نيز ھست .رقابت
ميان اقشار سرمايه شدت مييابد و
بسيارى به ورطه ورشکستگى
کشيده ميشوند .اين در عين حال
سرمايه ھاى ضعيف تر را از دور
خارج ميکند و شرايط سودآورى را
براى آنھا که باقى ميمانند مناسب تر
ميکند .از طرف ديگر طبقه سرمايه
دار و دولت ھاى آن در کشورھاى
مختلف ھجوم وسيعى را در اشکال
مختلف به سطح زندگى طبقه کارگر
آغاز ميکنند .بر تعداد بيکاران به
شدت افزوده ميشود و استثمار کل
طبقه کارگر تشديد ميشود.
سرمايه از دل ھر بحران متمرکز تر
بيرون ميايد و الجرم بحران بعدى با
ابعاد گسترده تر و عميق ترى ظاھر
ميشود و رقابت و کشمکش حاد
ترى را در درون خود طبقه سرمايه
دار باعث ميشود .تخفيف ھر بحران
جديد بازسازى ھمه جانبه ترى را
براى سرمايه ضرورى ميکند .و به
ھمين نسبت دورنمايى که بورژوازى
ھربار در برابر جامعه قرار ميدھد
تاريک تر و ھولناک تر ميشود.
عواقب و عوارض تضادھا و ب ح ران
ھاى نظام سرماي ه دارى ب ه ق ل م رو
اقتصادى محدود نيست .ج ن گ ھ اى
خانمان برانداز در اب ع اد ج ھ ان ى و
منطقه اى ،ميليتاريسم و تج اوزگ رى
ن ظ ام ى ،ب رق رارى ح ک وم ت ھ اى
پليس ى و اس ت ب دادى ،س ل ب ح ق وق
مدنى و سياسى مردم و بويژه ط ب ق ه
کارگر ،باال گرفتن تروريسم دولتى و
س ازم ان ھ اى راس ت اف راط ى،
اوج گ ي رى ت ب ل ي غ ات و فش ارھ اى
واپسگرايانه مذھبى ،ناسيوناليست ى،
ن ژادپ رس ت ان ه و ض د زن ،اي ن ھ ا
خص وص ي ات ب ارز س رم اي ه دارى
معاصر بويژه در دوره ھ اى ب ح ران
است* .

يک دنياى بھتر
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اطالعيه

مراسم سياسی و جشن با شکوه در سوئد
به مناسبت پيوستن حزب اتحاد کمونيسم کارگری به حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست
کارگران ،کمونيستھا ،آزاديخواھان و فعالين سياسی!
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در بيانيه ای روز سه شنبه ھفتم آذر  ١٣٩١برابر با بيست و ھفتم نوامبر  ٢٠١٢به اطالع عموم رساند که به حزب
کمونيست کارگری  -حکمتيست پيوست .در بخشی از بيانيه رفقای حزب اتحاد اعالم شده است "ما به حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست می
پيونديم و ھمراه با اعضا و کادرھای اين حزب در برافراشته تر کردن پرچم کمونيسم کارگری منصور حکمت متحدانه خواھيم کوشيد .ما به حزب
کمونيست کارگری  -حکمتيست می پيونديم و اطمينان داريم که اين حزب به بستر اصلی کمونيسم و اردوی چپ جامعه در ايران تبديل ميشود .ما به
حزب کمونيست کارگری  -حکمتيست می پيونديم تا اميد به پيروزی کمونيسم و کارگر ،اميد به تحقق يک دنيای بھتر را تقويت کنيم".
حزب حکمتيست نيز در پاسخ به اين اقدام شور انگيز کمونيستی ضمن تقدير از اقدام حزب اتحاد در بخشی از بيانيه خود تاکيد کرده که "اکنون
حزب حکمتيست ،حزب ھمه ماست .حزب ھمه مبارزين کمونيسم کارگری منصور حکمت است .بيشک دوره جديدی از حيات جنبش ما و تحزب
کمونيستی آن آغاز شده و دوشا دوش ھم ميتوانيم حزبمان را به پرچمدار و مدافع پيگير مارکسيسم ،به بستر اصلی کمونيسم و چپ در ايران و نقطه
اتکای دھھا ميليون انسان تشنه آزادی و رھايی تبديل کنيم .ميتوانيم حضور حزب کمونيستی دخالتگر و ماگزيماليست را در صحنه سياست ايران
تضمين کنيم .ميتوانيم پرچم سرنگونی انقالبی جمھوری اسالمی و به زير کشيدن سيادت بورژوازی و پرچم انقالب کارگری را برافراشته تر کنيم".
از اينرو به اطالع ميرسانيم به مناسبت اين اتفاق مھم تاريخی مراسمی در حومه شھر گوتنبرگ سوئد تدارک ديده شده است .در اين مراسم بر
جايگاه و اھميت اين اتفاق سرنوشت ساز در تاريخ کمونيسم کارگری و حزب کمونيست کارگری حکمتيست سخنرانی خواھد شد .بدنبال مراسم
سياسی ساعات شادی در کنار ھم خواھيم داشت و اين تحول در تحزب و جنبش کمونيسم کارگری حکمت و حزب آن جنبش ،حزب حکمتيست ،را
جشن خواھيم گرفت.

زمان :شنبه  ٨دسامبر٢٠١٢ ،
مکان :حومه گوتنبرگ سوئد
مراسم ساعت  ١٢قبل از ظھر شروع و ساعت  ١٩پايان خواھد يافت
لطفا توجه کنيد :ھيئت برگزار کننده مراسم شرکت کنندگان را بين ساعت  ٨تا  ١٠صبح از فرودگاھھای گوتنبرگ و ايستگاه مرکزی قطار در
مرکز شھر به محل مراسم انتقال خواھند داد.
لطفا برای کسب اطالعات بيشتر و ھمچينين اعالم زمان رسيدن خود با شماره تلفن ھای زير تماس بگيريد:

تماس با مسئولين انتقال :کريم نوری  ٠٧٠٤٤٤١٥٥٥بيريا مولود نژاد ٠٧٠٧٥٥٦٠٢٦
تماس با ھيئت برگزار کننده مراسم :سالم زيجی  ٠٧٦٢٣٤٩٦٨٣شھال نوری ٠٧٠٩٣٥٦٤١٨
ھيئت برگزار کننده مراسم ،ھمه کمونيستھا ،فعالين سياسی و عالقمندان به سرنوشت کمونيسم و جامعه ايران را به شرکت و حضور در اين مراسم
و جشن دعوت ميکند و پيشاپيش به ھمه شرکت کنندگان و مھمانان گرامی خوش آمد ميگويد.
ھيئت برگزار کننده مراسم
 ٨آذر ١٣٩١
 ٢٨نوامبر ٢٠١٢

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

