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 سياوش دانشور
 

 

 "جنبش سبز "،جنبش سرخ
 

اينروزها کارگران براى عده اى ضد کارگر مهم شده                   
اصالح طلبان حکومتى که اينبار با پرچم سبز اسالم           .  اند

 بعد از     ،محمدى براى بقاى حکومت شان بميدان آمدند             
 ،"اجراى بدون تنازل قانون اساسى       "شکست استراتژى    

از ماههاى گذشته اين بحث      .  دنبال نيروى موثر ميگردند    
آن "  تعميق"و  "  جنبش سبز "مطرح بود که گسترش افقى      

در گرو چيست؟ يک بحث در ميان اصالح طلبان                            
و وعده  "  مطالبه محورى "حکومتى اينبود که با سياست        

را ميان   "  جنبش سبز    "،تحقق برخى مطالبات کارگران      
منظور اين   .  کارگران و مردم زحمتکش گسترش داد              

 البته اعتراض توده اى مردم              ،"جنبش"عاليجنابان از      
عليه جمهورى اسالمى و نظام مبتنى بر فقر و اختناق                    

آنها از وحشت راديکاليسم پائينى ها به سر آقا و                  .  نبود
موقعيت شخص شخيص ايشان در قانون اساسى قسم                    

يعنى   -"  شعارهاى ساختار شکنانه      "خوردند و عليه          
و عمل راديکال پائينى ها اعالم نفرت         -سرنگونى طلبانه   
بلکه منظورشان همان جنبشى است که        .  و انزجار کردند  

 هدفش    ،رهبرانش موسوى و کروبى و خاتمى است                    
گسترش پايه حکومت و برسميت شناختن سهم جناح                     

 هدفى که خود را اينبار       ،مغضوب براى نجات نظام است    
. و اجراى قانون اساسى پيچاند    "  جنبش سبز "در زرورق   

نه خامنه ايها و سرداران           .  اين پالتفرم شکست خورد       
آدمکش و متجاوزش زير بار اين توهمات رفتند و نه                     

 . مردم در پائين به اين ترهات سياسى وقعى نهادند

 

 کارگران و ناسيوناليسم

از .  افتادند"  کارگران ميهن "در اين بن بست ناگهان ياد           
حزب توده که براى هر کالم اين و آن آخوند آدمکش                      

غش ميکند تا سازمان اکثريت و               

 حذف سوبسيدها
 دعوای باندهای اسالمی بر سر چپاول دسترنج مردم

 

 ۵صفحه على جوادى                                                    

٢صفحه   

 

 !سنديکاليسم، افزايش دستمزدها و کارگران
 

 ۶صفحه کامران پايدار                                                                        

 سفر ماکان به اسرائيلدر حاشيه جنجال 
 

 ٨صفحه على جوادى                                                                           

 در حاشيه کنگره منصور حکمت

 يادبود ژوبين، نادر، منصور حکمت
 

 ۴صفحه                                                     آذر ماجدی

  ايساکو ايران خودرو
 ! سنوات پنج ساله پرداخت نشده کارگران

  ،يادداشت سردبير

 "فاز غريب"کمونيسم در 
 حکايت حزب اکس کمونيست کارگری

 

 ١٢صفحه آذر ماجدی                                                                           

   ! طرح اخراج کارگران در سال جديد -ايتکو پرس ايران خودرو
 !اخراج کارگران در سال جديد -شرکت جنرال مکانيک 

 

 !در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

خيل نيروهاى هميشه طرفدار                
 از کارچاق کن    ،جمهورى اسالمى 

هاى دستگاههاى پليسى در ميان          
کارگران مانند خانه کارگر و                  
شوراهاى اسالمى تا مهندس و              
دکتر و استادهاى طرفدار حاج آقا       

 يادشان افتاد      ،موسوى و کروبى     
که کارگران را بنوعى وسيله                 
اعمال فشار خود در جنگ جناحى      

کسانى که از انحصار                .  کنند
واردات و معامله هاى کالن                    
سپاهى ها ناله ميکردند و منافع              

" منافع ملى "خود را تحت عنوان       
و "  دفاع از توليدات داخلى         "و    

" وارادات بى رويه   "اعتراض به    
 حتى يکبار نگفتند       ،پيچانده بودند  

که حقوق معوق ميليونها کارگر            
را چرا نميدهيد؟ چون خودشان             
بخشى از اين سرمايه داران بودند       
که با استثمار و چپاول کارگران           

کسى از اينها       !  کسى شده بودند      
نشنيد چرا کارگرانى که قصد                 
تجمع در پارک الله در روز                    
جهانى کارگر را داشتند با چماق          
و باتوم گرفتيد و شکنجه و زندانى       
کرديد؟ يکى شان خواهان آزادى         
کارگران زندانى نشد و يکى شان        
دفاعى ولو فرمال از آزادى                      

" غير خودى    "زندانيان سياسى         
 سراغ   ،حال با اين پرونده      .  نکرد

. آمدند"  کارگران ميهن              "
کارگرانى که قرار است اينبار               

" مطالبات صنفى "صرفا با طرح      
اهللا و اکبر و يا         "شان زير پرچم      
به ستون پنجم    "  خسين مير حسين   

و سياهى لشکر مشتى مرتجع                 
 ! مسلمان تبديل شوند

 

!  کور خوانده ايد              ،خير آقايان    
جنبش کارگرى جنبش سرخ است       
و با هزار من سريش به جنبش                

بين .  اسالمى سبز نمى چسپد              
دره "  جنبش سبز "جنبش سرخ و      

اى عميق وجود دارد که بازتاب            
منافع متمايز طبقاتى و فقر و                    
ثروتى است که سرمايه دارى                
اسالمى در ايران ببار آورده                   

اين شکاف را تاريخا                 .  است
بورژواها با ناسيوناليسم پر کرده        

با انکار واقعيات مادى و               .  اند

 

 " ...جنبش سبز "،جنبش سرخ

 با سرکوب   ،تضاد منافع طبقاتى  
مستمر کارگران و سازمانهاى       

 با     ،توده اى و حزبى شان                 
امنيت "قوانين مشت آهنين و            

 با انکار موجوديت                   ،"ملى
. اجتماعى و طبقاتى کارگر              

کارگران   "،"کارگران ميهن    "
و "  کارگران مسلمان      "،"ما

ترهاتى از اين دست قرار است       
همين مرزها و شکافهاى                     
واقعى و تفاوتهاى طبقاتى و              
موقعيت هاى اقتصادى متضاد       

قرار است با        .  را رنگ کند       
پرچم اسالم و ناسيوناليسم                  
کارگر را پشت پرچم جمهورى      

. خون و جنايت اسالمى ببرد            
اين ناسيوناليسم که تاريخا                  
دشمن خونى طبقه کارگر                    

 در ارکسترى وسيع و             ،است
گوشخراش مانند سمى مهلک          

از .  در جامعه پخش ميشود            
دکتر اقتصاد دانها تا دکتر                   
ژورناليستها و دکتر                                
استراتژيسين ها و دکتر نظريه       
پردازها و عناصر کليدى                    
ارتجاع اسالمى هدفشان از اين      
تبليغات اينست که نيروى                   
کارگران را پشت سرمايه                  
داران و حکومت شان بسيج              

جناح چپ اين جريان نيز      .  کنند
همين رسالت را دارد و با                    
همين ادبيات و همين خط با                

حال که  .  کارگران حرف ميزند   
اول مه روز کارگر فرا                         

 هوس کردند کارگران        ،ميرسد
بعد .  را اينبار با سبز رنگ کنند     

از نمايش توهم و شارالتانيسم          
حال نوبت   "   مارس  سبز        ٨"
 !   رسيده است" اول مه سبز"

 

مشکل اين جماعت و اردوى            
رنگارنگ ضد کارگر که                   
انجيل شان نسخه هاى بانک             

و "  عظمت ايران   "جهانى و       
سرى در ميان سرها درآوردن        

 اينست که حتى نميتوانند       ،است
سازمانهاى اتحاديه اى                          
کارگران را با تمام محدوديتها         
و صافيهاى امنيتى هم تحمل             

در اين حکومت حتى             .  کنند

١۴۶شماره   
تشکيل سازمان پليسى شوراى                    
اسالمى در صنايع کليدى ممنوع               

دراين حکومت که بازاريها و      .  است
اتاق بازرگانى و بورژواها و                       
باندهاى متفرقه حکومتى انواع نهاد        
و موسسه و حزب و سازمان و                    

 ،دستجات علنى و غير علنى دارند          
ايجاد يک سازمان مستقل کارگران         
با قشون کشى چماقداران سرمايه              

حاال با چه روئى          .  روبرو ميشود   
برايتان "  کارگران ميهن  "ميخواهيد   

اسالمى بگويند؟       "  جاويد شاه       "
حکومتى که در اشاعه فحشا و فقر            
و خيابان خوابى و سرکوب رکورد          

 حکومتى که تعادلش را          ،دار است  
روى دوش فالکت و گرسنگى و                
سرکوب خونين و مستمر کارگران         

 بيخود انتظار دارد که         ،حفظ ميکند  
کارگران پشت اين يا آن جناح اش             

کارگران يادشان نرفته     .  سينه بزنند  
خدا را  "است که خمينى از ترسش          

اما دو ماه بعد به       "  هم کارگر خواند   
. سينه شان در اصفهان شليک کرد          

کارگران يادشان نرفته که بدستور           
خمينى و توسط اولين رئيس جمهور       
اسالمى جناب بنى صدر با شعار               

سرکوب "  شورا پورا ماليده               "
کارگران .  کارگران را شروع کرد       

يادشان نرفته که چگونه رهبران               
 فعالين  ، نمايندگان شوراها   ،کارگرى

قديمى را دسته دسته يا کشتند و يا               
کارگران .  زندان و اخراج کردند          

يادشان نرفته که هم طبقه اى هاى              
گرسنه شان را در خاتون آباد از                 

. زمين و هوا به گلوله بستيد                           
کارگران حمله به سنديکاى واحد              
توسط لمپن چاقوکشان خانه کارگر          

 ،"سبز"و امثال صادقى و محجوب        
پرونده سازى و زندانى کردن                      

 ،نمايندگان سنديکاى هفت تپه                      
دستگيرى دهها و صدها فعال                      
کارگرى و به شالق بستن کارگران         
را بخاطر شرکت در مراسم اول مه         

اين تبليغات   .  را فراموش نکرده اند     
پوک و شنيع را جمع کنيد و چهار              
چشمى به صندلى و موقعيت و                     
حسابهاى بانکى و سرمايه هايتان در      

کارگران به  .  داخل و خارج بچسپيد     
اين عوامفريبى آخوندى يک نه                   

 . محکم ميگويند

 

 وحشت از شبح سرخ

اما پشت همه اين جست و خيزها                
در .  واقعيت بنيادى ترى نهفته است      

ايران سرمايه دارى با عظيم ترين            
شکاف طبقاتى و باالترين نرخ تورم       

و اختناق در قياس با کشورهائى           
 ،با امکانات و ثروت بسيار کمتر         

در کشورى که کارگران با                       
مبارزه شان کمر حکومت ژاندارم     

 در کشورى   ،منطقه را شکسته اند    
که سنت مبارزه کمونيستى و                  
سازمانهاى شورائى کارگرى قوى    

 در کشورى که اگر            ،بوده است  
يک ذره فضا باز شود چپ از سر        

 اين    ،و کول جامعه باال ميرود             
تحرکات بورژواها و جريانات             
طرفدار حکومت معنى سياسى             

حکومتى که راسا      .  روشنى دارد  
شورش يقه آبى    "به استقبال خطر     

 حکومتى که رسما    ،رفته است "  ها
" مانور ضد تظاهرات کارگرى       "

 حکومتى که             ،برگزار ميکند      
کارگر را براى اعتارض به                    
دستمزد پرداخت نشده اش ميکشد       
و بطرف کودک معصومش                    

 ،شليک ميکند و زير باتوم ميگيرد     
حکومتى که از خمينى و بنى                   
صدر و موسوى و خامنه اى و                
رفسنجانى تا خاتمى و احمدى                 
نژاد يک زبان واحد را با                            

 اين    ،کارگران بکار برده است           
حکومت دشمن طبقاتى خود را              
خوب ميشناسد حتى اگر توده                  
کارگران خود به قدرت واقعى و          

 . اجتماعى خود آگاه نباشند

 

" سبز"فراخوان و تالش جبونانه         
کردن کارگران و ضميمه                         
کردنشان به جنبش اسالمى قبل از       
هر چيز اعالم اين واقعيت است            
که با پايان سبز نوبت موج سرخ           

اينها توهم ندارند که در              .  است
. ايران کارگر پشت اسالم نميرود       

تالش ميکنند نگذارند روى پاى            
خودش بايستد و پرچم طبقاتى اش       

در مملکتى که           .  را برافرازد     
کارگر زندانى هر روز در زندان        
مورد حمله و تهديد چاقوکشان               

 تالش براى     ،دستگاه امنيتى است    
بسيج کارگران پشت ارتجاع                   
اسالمى يک عمل جنايتکارانه               

و همه کسانى که ميدانند             .  است
بورژوازى در آن مملکت چه به           
روز کارگر و خانواده هاى                      
کارگرى آورده و مى آورد و                   
فراخوان به بسيج کارگران پشت         
موسوى و يا جناحى از حکومت           

 آگاهانه در جنايت    ،اسالمى ميدهند 
 . سرمايه عليه کارگران شريک اند

 
٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 پيش بسوى اول مه

اول مه امسال حکومت اسالمى            
تالش ميکند بيشترين تهديد و                  
فشار و فضاى امنيتى را ايجاد               

اين اقدام نه به اين دليل که             .  کند
گويا ممکن است کارگران در                
دفاع از شرکاى متحجر مسلمان           
کارى بکنند بلکه دقيقا به اين دليل        
است که فشار فقر و گرسنگى                 
طبقه کارگر و مردم زحمتکش را       

سرمايه .  به ستوه آورده است             
دارى در ايران همراه حکومت             
جنايتکارش با نسخه شوک                      
اقتصادى و حذف سوبسيدها براى      
جنگ عليه طبقه کارگر دورخيز         

هر اجتماع اول مه         .  کرده است  
بدون ترديد حمله به اين تعرض با       
خواست آزادى و رفاه و                              
برخوردارى از يک زندگى                    

 آزادى کارگران        ،شايسته انسان   
 و  ،زندانى و کليه زندانيان سياسى     

دفاع از مبارزه برحق توده هاى           
مردم براى آزادى و برابرى و               

حکومت .  نفى اختناق خواهد بود      
اسالمى نميتواند تعادل خود را              

. روى اين انبار باروت حفظ کند          
دير يا زود اين آتشفشان با جرقه            
هاى سوزان و سرخ اش زبانه               

جنبش سرخ در راه     .  خواهد کشيد 
است و هدفش را بزير کشيدن                 
حکومت سرمايه و قانون و قدرت      

اول مه   .  سرمايه قرار داده است      
در هر قامتى که برگزار شود بايد        
اين جهت را ميان توده هاى طبقه         
کارگر و مردم زحمتکش همگانى      
کند که تنها راه انقالب عليه                      

يک شرط پيشروى    .  سرمايه است 
دراين مسير حفظ استقالل طبقاتى       
و بميدان آمدن با پرچم                                  
سوسياليستى بعنوان راه حل                   

 . آزادى جامعه است
 

اول مه را به کارگران و مردم                
آزاديخواه در ايران و به طبقه                 
کارگر جهانى و جنبش                                
 . سوسياليستى اش تبريک ميگوئيم

 

 زنده باد           ،زنده باد اول مه                
 زنده باد   ،انترناسيوناليسم کارگرى 

 ! *انقالب کارگرى

 ،جنبش سرخ

 " ...جنبش سبز"
مرکز مطالعات کمونيسم کارگری برگزار  

 :ميکند

ارزيابی از موقعيت کنونی خيزش اخير 
 ! توده ای و جنبش سرنگونی

 
 

در اين سمينار به مسائل زير پرداخته خواهد                  
 :شد
 
 اين اعتراضات بر سر چه بود؟   -
جايگاه خيزش اخير در کل جنبش سرنگونی              -

 چيست؟ 
واقعيات سياسی حقانيت کدام ارزيابی از                   -

 تحوالت معاصررا اثبات کرد؟
نقش و جايگاه جنبشهای متفاوت اجتماعی و               -

 جنبش در اين تحوالت چه بود؟
احزاب سياسی چگونه در پس اين تحوالت                 -

 دگرگون شدند و چه چرخشهايی کردند؟ 
رابطه مردم و جنبشهای اجتماعی در اين                    -

 دوران چگونه رقم خورد؟
نقش و جايگاه طبقه کارگر در جنبش                            -

 سرنگونی چه بود؟
 نقاط ضعف و قوت اين جنبش کدامها هستند؟  -
برای سرنگونی رژيم اسالمی و پيروزی                  -

 کارگر و کمونيسم چه بايد کرد؟

١۴۶شماره   

انقالبهای پرولتری يعنی انقالبهای قرن نوزدهم      "
 پی در     ،برعکس مدام از يکديگر انتقاد ميکنند          

پی حرکت خود را متوقف ميسازند و به آنچه که           
انجام يافته بنظر ميرسد باز ميگردند تا بار ديگر          

 خصلت نيم بند و جوانب               ،آن از سر بگيرند        
ضعف و فقر تالشهای اوليه خود را بيرحمانه                

 دشمن خود را گويی فقط           ،بباد استهزا ميگيرند    
برای آن بر زمين ميکوبند که از زمين نيروی                
تازه بگيرد و بار ديگر غول آسا عليه آنها قد                     

 در برابر هيوالی مبهم هدفهای خويش       ،برافرازد
آنقدر پس می نشينند تا سرانجام وضعی پديد آيد             
که هر گونه راه بازگشت آنها را قطع کند و خود            

گل :  زندگی با بانگ صولتمند اعالم دارد                      
مارکس هجدهم   !"  ( همينجا برقص     ،همينجاست

 )برومر لوئی بناپارت
 

 علی جوادی
شبکه پالتاک، گروه خاور : مکان

 ايران  –ميانه 

 ٢٠١٠ آوريل ١١يکشنبه : زمان

 ٣ شب بوقت اروپای مرکزی و ٩ساعت 
 ظهر ١٢بعد از ظهر بوقت نيويورک و 
  بوقت لس آنجلس

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

  ٦ و نيم شب بوقت تهران و ٨ بوقت لس آنجلس و ساعت ٩ساعت سه شنبه ها  
 در تلويزيون کانال يک بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی     

 

دار است         .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است     ب ان ع   .   بيطرف نيست، ج داف م
ما برای يک جمهوری         .   حقيقت، آزادی، برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است       

ه        . سوسياليستی مبارزه ميکنيم  لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع هم
 . دوستان و آشنايان خودتان برسانيد

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالى کنيد
 

Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  Routing Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

به هشتمين سالگرد مرگ منصور      
کلمه .  حکمت نزديک ميشويم          

هر وقت   .  مرگ را دوست ندارم      
. ميخواهم از اين کلمه استفاده کنم        

دنبال .  دستم از حرکت باز ميايستد    
کلمات مترادفی ميگردم که به اين       

اينقدر لخت و عور        .  تلخی نباشد  
يک کالم    .  حقيقت را بيان نکند         

و هميشه به اينجا ميرسم که       .  بهتر
همين کالم از تمام مترادف هايش        

از حقيقت      .  مناسب تر است           
خود را فريب       .  نميتوان گريخت   

جای خالی اش پر         .  نميتوان داد  
درد از دست دادنش     .  نشدنی است 

مانند زخمی     .  تسکين نمی يابد        
است که درست موقعی که آدم                
فکر ميکند خشک شده، با يک                

. تماس کوچک به خون ميافتد                
انسان بر اين تصور است که                   

آدم .  زمان بهترين تسکين است          
اخت .  باالخره عادت ميکند              

يک سال، دو سال، سه          .  ميگيرد
سال، پنج سال و باالخره هشت              

پس اين زمان کی فرا                   .  سال
 ميرسد؟

 

ديگر به اين نتيجه رسيده        .  هرگز
  .ام

 

ميدانم که جايگاه او برای من و              
در زندگی من خاص و ويژه                    

هر روز زندگيم با ياد او             .  است
اما فقط من   .  آغاز و پايان می يابد     

نيستم که خالء او را عميقا                         
کمونيست های     .  احساس ميکنم    

بسياری هستند که هر روزه جای         
خالی او را بعنوان يک ليدر                     
فکری، سياسی و حزبی حس                  

بارها يادش را زنده                .  ميکنند
در اين هشت سال، شايد         .  ميکنند

هيچگاه مانند ماه های اخير، خالء       
خيزش .  او احساس نشده است           

قهرمانانه مردم وجود او را طلب         
بارها شنيده ام که گفته              .  ميکند
اگر منصور حکمت بود،    :  "ميشود

جايش ."  "اوضاع عوض ميشد        
هيچکس مثل   !"  چقدر خالی است    

من با اين عبارات احساس توافق          

 در حاشيه کنگره منصور حکمت

 يادبود
 ژوبين، نادر، منصور حکمت

 آذر ماجدی

 .و هم نظری نميکند

 

خيزش مردم، دوران انقالبی،         
رژيم اسالمی در سراشيب                
سقوط، بهترين شرايط برای             
سازماندهی يک انقالب                       
کارگری، اين يک تصوير                 

تصوير ديگر موقعيت        .  است
فالکت آور حزبی است که او           

حزبی که کوشيد     .  تاسيس کرد  
برای سازماندهی و رهبری             
انقالب کارگری در ايران آماده      

شبانه روز برای اين       .  اش کند  
يک آن آسايش       .  هدف کوشيد   

کار شبانه روزی             .  نداشت
نظری، سياسی، عملی برای            
ساختن يک حزب راديکال                
کمونيستی کارگری، آماده                 
کسب قدرت سياسی و                            
سازماندهی يک انقالب                       

هيچکس مثل من        .    کارگری
شاهد عرق ريختن ها و                         
زحمات شبانه روزی او برای         
ساختن اين حزب و سازماندهی     
يک انقالب کارگری نبوده                 

 .است

 

برای تکميل اين تصوير بايد             

١۴۶شماره   

يک حزب ديگر را که تحت نام او             
حرف ميزند و ارتجاعی ترين                     
سياست های توده ايستی را بر زبان        

. و قلم جاری ميکند نيز اضافه کنيم          
رهبری اين دو حزب گويی دارند از       

با چنان حرارتی     .  او انتقام ميگيرند    
تيشه برداشته اند و به ريشه جنبشی          
که به آن شکل و تعين بخشيد و به               
حزبی که ساخت ميزنند، که انسان           

صدها بار گذشته را      .  حيران ميماند 

تمام لحظات با         .  مرور کرده ام        
روشنی خاصی از مقابل چشمانم               

گذشته درخشان و         .  عبور ميکند    
پرافتخار و تالش های خستگی                   
ناپذير اين انسان بزرگ و اين                       
مارکسيست برجسته عزمم را برای        
برافراشته نگاه داشتن پرچم                          

. کمونيسم او جزم تر ميکند                            
کمونيسمی که او نمايندگی ميکرد،          
کمونيسم کارگری، کمونيسم رهايی       
بخش، کمونيسمی که به نابودی                  
اساس و بنيان استثمار سرمايه داری      
کمر بسته بود، کمونيسم راديکال              
افراطی دخالتگر، کمونيسمی که در       
هر لحظه برای سازماندهی انقالب         

 .کارگری فعاليت ميکند

 

با اين فکر بر آن شدم که در                            
هشتمين سالگرد اش يادش را بهمراه      

از .  دوستدارانش گرامی بدارم         
دوستدارانش دعوت کنيم تا از او          

با هم  .  و کمونيسم او سخن بگوييم      
بکوشيم که گامی در جهت خنثی           
کردن ضربات مهلکی که بر پيکر      
جنبش کمونيسم کارگری وارد               

بکوشيم جای       .  شده، برداريم      
خاليش را در حد توانمان، اگر نه          
در زندگی شخصی مان، بلکه در         
سياست جامعه و مبارزه طبقاتی           

نشان دهيم که کمونيسم او     .  پر کنيم 
  .زنده است

 

برای سازماندهی اين يادبود به              
تا .  گورستان های گيت تلفن زدم        

گفتم که ميخواهم مراسم سالگرد           
کارکن گورستان     .  برگزار کنم     

برای ژوبين رازانی؟ با         :  پرسيد
از کجا     :  تعجب بسيار پرسيدم        

فهميديد؟ گفت ما نام او را در                   
پرسيدم .  نقشه گورستان گذاشته ايم   

چطور چنين تصميمی گرفتيد؟ آيا       
مزار او بازديد کنندگان بسيار                

باين دليل   .  بله:  داشته است؟ گفت   
تصميم گرفتيم که نامش را در                

  .نقشه گورستان بگذاريم

 

من از اين دوستدارانی که به                    
بازديد مزار او ميروند و يادش را        

انسان هايی که       .  گرامی ميدارند   
. خالء او را احساس ميکنند                     

دوستدارانش، کمونيست هايی که       
از موقعيت کنونی جنبش کمونيسم      

 –کارگری و از اتفاقات سياسی            
تشکيالتی ای که بر سر حزب او          
افتاد، متاثر اند، دعوت ميکنم که          
در مراسم يادبود او و در کنگره            
 . دوم منصور حکمت شرکت کنند

 

بياييد با هم ياد ژوبين، نادر و                   
منصور حکمت عزيز را گرامی         

  *.بداريم



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کشمکش درونی جناحهای                       
. جمهوری اسالمی پايانی ندارد           

يک واقعيت هميشگی رژيمی                
است که بحران سراپای آن را فرا        

. راه عالجی ندارد      .  گرفته است   
هر روز بخشی از اين پيکره فاسد       

ميدانند که  .  و آدمکش کنده ميشوند   
کشتی شان در حال غرق شدن                

بوی الرحمن شان بلند شده        .  است
از اين رو فرار را بر قرار        .  است

اين رژيم در پس       .  ترجيح ميدهند  
هر دعوا ضعيف تر و شکننده تر         

يک .  در برابر مردم قرار ميگيرد     
روز با بخشی از اصالح طلبان             
خودشان تسويه حساب ميکنند به         
اين اميد واهی که يکدست و                     

 اما روز ديگر       ،يکپارچه شده اند    
جدالشان از جايی ديگر سر باز             

هر مساله ای ميتواند به            .  ميکند
يک بحران حکومتی تبديل شود و       
جناحها و باندهای اوباش اسالمی        

راه .  را رو در روی هم قرار دهد        
کليد بحران       .  خالصی ندارند      

العالجشان در دست خودشان               
در موقعيت و ترکيب و            .  نيست

در .  آرايش جناحهايشان نيست         
در .  نفس وجودی شان است               

زمينی است که مردم زير پايشان         
اين رژيم با بحران     .  داغ کرده اند   

يک وصله ناجور   .  زاده شده است  
بر پيکر جامعه ای که اسالم                     

 حکومت اسالمی نمی        ،نميخواهد
آپارتايد .  استبداد نميخواهد .  خواهد

حجاب .  جنسی نميخواهد             
. فقر و فالکت نميخواهد   .  نميخواهد

و مدتهاست که دست به کار بزير         
 . کشيدن اش شده اند

 

يک بخش از اين اوباش بقاء خود         
را در تعرض هر روزه بر عليه            

و "  حمله"ميگويند   .  مردم ميدانند  
از "  دفاع"بهترين      "  تعرض"

. حاکميت آدمکشان اسالمی است       
سياست جناح راست اساسا بر اين       

تعرض .  پايه استوار است                
 ،وحشيانه به اعتراضات مردم             

 تجاوز و     ،برپايی چوبه های دار      
سرکوب وحشيانه و تعرض به              
معيشت مردم برای گرسنگی دادن     

 

 حذف سوبسيدها
 دعوای باندهای اسالمی بر سر چپاول دسترنج مردم

 

 على جوادى

به آنها جملگی از اجزاء                       
. سياست اين اوباش است                    

سياست حذف سوبسيدها نيز             
تماما چنين اهدافی را مد نظر           

قرار است به بقاء رژيم         .  دارد
اما در پس    .  اسالمی کمک کند   

هر دور با موجی از                                
اعتراضات در جامعه مواجه           

ابزار سرکوب            .  ميشوند
مدتهاست که کارآيی خود را از      

عاملی در     .  دست داده است        
جهت جری شدن بيشتر مردم           

 . است

 

دعواهای ميان باندهای مختلف      
مجلس و دولت بر سر                            
چگونگی حذف سوبسيدها و             
تعرض به مردم بخشی از                   
کشمکشهايی است که ولی فقيه       
اين اوباش هم نتوانسته است             
فعال سر و ته اش را هم                          

حتی راستهای مجلس       .  بياورد
نگران ابعاد تعرض اقتصادی         

دعوايشان .  به معيشت مردم اند    
 هزار ميليارد تومان    ٢٠بر سر   

 هزار ميليارد تومان             ٤٠يا     
احمدی نژاد و باند دولتی     .  است

 ٤٠اش ميخواهد کل اين                      
ميليارد دالر را در سال اول بر       

. هزينه زندگی مردم تحميل کند     
مجلس به سرکردگی الريجانی       

 هزار   ٤٠نگران اين است که         
ميليارد تومان ميتواند عواقب          
ناگواری در ابتدا برايشان                  

هزار ميليارد  ٢٠به  .  داشته باشد 
تومان چپاول در سال اول                   

با اين تضمين که     .  راضی است 
چنانچه از اين مساله جان سالم         
به در ببرند بقيه اش را در سال        

اين جوهر     .  بعد چپاول کنند        
 .دعوايشان است

 

سياست احمدی نژاد اعمال                
شوک و بهت اقتصادی و                     

. تعرض گسترده است                          
ميخواهند کاری کنند که منجر         

" تغيير رفتار مصرفی          "به      
به زبان آدميزاد        .  مردم شود   

١۴۶شماره   

ابعاد اين تعرض بايد چنان باشد که           
 کمتر مصرف     ،مردم کمتر بخورند    

کنند و کال توان خريد اقالم مورد               
نياز خود را حتی در سطح کنونی              

بطوريکه افزايش      .  نداشته باشند     
سرسام آور قيمتها که در نتيجه                    

 ،حذف سوبسيدها حاصل ميشود               
" افزايش تورم   "عاملی در جهت            

يعنی در معادله عرضه و             .  نباشد
تقاضا بايد آنقدر تقاضا را کاهش                
دهند که افزايش احتمالی قيمتها را            

. ايجاد نشود  "  تورمی"خنثی کند و       
اينهم راه حل اسالمی برای مقابله با         

! تورم در نظام سرمايه داری است؟       
 !کثيف و ضد انسانی و اسالمی

 

آنچه الريجانی به احمدی نژاد                     
ميگويد گويای عمق جنايتی است که       

اما :  "در شرف وقوع است                     
همانگونه که مستحضريد داليل قوی     
ديگری وجود داشت که باز مجلس           
مصلحت ندانست که شوک يکباره           

. به زندگی اقتصادی مردم وارد شود     
استدالل محوری حضرت عالی اين        
بود که تغييرات در قيمت ها بايد به           
نحوی باشد که تغيير در رفتار                     

و با تعبيری   .  مصرفی را باعث شود   
 درصد تغيير در قيمت ها           ٢٠مثال   

چنين نتيجه ای را شاهد نخواهيم                
اين منطق درستی است اما               .  بود

مستحضريد که رقم بيست هزار                
ميليارد تومانی که مجلس برای                   
تغيير قيمت های حامل های انرژی         

در نظر گرفت به هيچ وجه                       
 درصدی قيمت ها          ٢٠تغييرات    

بحث بر سر چند برابر             .  نيست
شدن قيمت هاست که طبعا آثار              
تغيير رفتار مصرفی را در بر               

 لکن مجلس با               ،خواهد داشت    
جهش زياد و يکباره قيمت ها در           
سناريو چهل هزار ميليارد تومانی      
که ميتواند فشار زيادی به مردم             

 ".  موافق نبود،وارد کند

  

يک مشت     .  تکان دهنده است         
آدمکش حرفه ای نشسته اند و                 
راجع به اينکه چقدر به مردم                   

" اقتصادی" بحت   ،گرسنگی بدهند 
 . ميکنند

  

اين تعرض اقتصادی را بايد در            
اول ماه مه نزديک        .  هم شکست  

طبقه کارگر با شکل دادن          .  است
به مجامع عمومی و شوراهای               
کارگری بايد پرچمدار مقابله با             

تمامی اين      .  اين تعرض شود          
اوباش آدمکش و چپاولگر را در          
فردای سرنگونی رژيم اسالمی به      
جرم جنايت عليه مردم ايران                  

آن روز     .  محاکمه خواهيم کرد        
  *!دور نيست

ونى در                        ن خساز ک اري ردم در جدال ت پيروزى و رهايى م
ه                        ق ه اوال، طب ن است ک ايران قبل از هر چيز منوط به اي
م                        رچ حت پ ل و ت ق ت روى مس ي ک ن وان ي ن ع ر ب ارگ ک
درت                            ر سر ق ارزه ب ب دان م ي ه م ا ب سوسياليستى خود پ

انيا جريانات اپوزيسيون راست و ملی           –سياسى بگذارد، 
ع                 وده وسي ا، ت اسالمی را ايزوله و حاشيه ای کرده و ثال
مردمى که عليه رژيم اسالمى بپاخاسته اند به سوسياليسم         
اسى و           و جمهورى سوسياليستى بعنوان يک آلترناتيو سي

د                  گرن ن حقق ب ل ت اب ن       .   اجتماعى واقعبينانه و ق حقق اي ت
 . ملزومات وظيفه حياتى ما است



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

شخصا عليرغم احترام و اعتباری      
که برای هر نوع تشکل و                           

 ،سازمانيابی کارگری قائلم                     
مصاحبه اخير آقای رضا رخشان       
با خبرنگار ايلنا در مورد                           

 هزار تومانی        303دستمزدهای    
برای کارگران بر آنم داشت تا به          

 . نکاتی بپردازم

 

بگذريم که سنديکاليسم   فعال  از اين   
در ايران بدليل محدوديتهاى                    
تاريخى نتوانسته به گرايشى قوى       

اما .  در ميان کارگران شکل بدهد      
سنديکاليسم بازتاب يک تمايل                
رفرميستى بورژوائى در ميان              
کارگران است که وظيفه خود را          
در يک چهارچوب سياسى                       
وسيعتر تنظيم رابطه کارگر و               

سنديکاليسم نه     .  کارفرما ميداند    
نقدى به اين نظام دارد و نه به                  

. اساس بردگى مزدى کارى دارد        
خوش بينی های واهی، تکيه بر            
اوهام و خيال، و نديدن اختالفات          
آشتی ناپذير طبقاتی ميان                           

 ،کارگران و سرمايه داران                      
ويژگى سنديکاليسم است که رضا       
رخشان آن را بخوبى منعکس                

 .ميکند

 

افزايش :  رضا رخشان ميگويد         
ناچيز دستمزدها، ادامه يافتن                  
مشکل کارگران صنايع بحران             
زده و نگاه قضايی امنيتی به                    
فعاليتهای صنفی کارگران نشان          
ميدهد دولت رسيدگی و توجه به           
وضع کارگران را در اولويتهای          

 ! بعدی قرار داده است

 

بايد از آقای رخشان پرسيد صنايع       
بحران زده يعنی چه؟ و يا اگر                 
صنايع در بحران نبودند اوضاع          
زندگی کارگران آيا بهتر بود؟                
البته اين تنها يک خام خيالی                     

آقای رخشان يا بی       .  محض است  
خبرند يا خود را به بی خبری                  

در منظر سرمايه و                 .  ميزنند
 کارگر کارگر است و         ،مناسباتش

 

 سنديکاليسم، 
 !افزايش دستمزدها و کارگران

 

 کامران پايدار

کارگر خاموش بايد با فروش           
ارزان نيروی کارش ارزش             

چه در بحران چه      .  آفرين باشد 
در رونق، کارگر به هر ميزان        
ارزش اضافی بيشتری توليد            
کند اين برای سرمايه مناسبتر         

ادامه کاری و حيات             .  است
سرمايه مبنا و اساسش استثمار       
روز افزون کارگر است و اين        
برای سرمايه داری هيچ                      
توفيری ندارد چه در دوران              

 ،رونق و چه در دوران بحران       
در دوره بحران هارتر ميشود         

اين .  اما ماهيتش همان است          
ارابه .  ديگر از بديهيات است        

سود خدای سرمايه در هر حال       
بايستی از روی اجساد خونين          
کارگران و خانواده های                      

. کارگری به پيش رانده شود            
سرمايه بر دوام نخواهد ماند             
مگر به بهای نابودی زندگی             

در زمان رونق کار       .  کارگران
بيشتر و ارزان طبقه کارگر              
برای توليد بيشتر و گرم نگه             
داشتن بازار رقابت سرمايه              
داران و کارتلها و تراست                   
هايشان برای کسب سود بيشتر       
مد نظر است و در زمان رکود         
که ارابه سود و خدای سرمايه          
که اينبار در لجن و بحران                  
اجتناب ناپذير گرفتار شده                  
دوباره بايد از روی اجساد                  
خون آلود کارگران به جلو                 

اختالف محض      .  رانده شود     
طبقاتی در هر شرايطی به                 

اگر .  قوت خود باقی است              
صنايع سنتى ورشکسته ميشوند    
دليلش آنطور که موسوى ها و         

واردات بى  "توده ايها ميگويند      
 دليلش اينست که     ،نيست"  رويه

شکر و پارچه و غيره در                     
بازار جهانى ارزانتر است و            
بورژوازى ايران از اين بازار        
استفاده ميکند تا هزينه زنده               
نگهداشتن کارگر را بطور کلى      

حاال اگر عده   .  ارزانتر تمام کند  
اقتصاد وابسته و غير       "اى از     
اقتصاد ملی             "،             "مستقل
سرمايه داران    " و        ،"خودمان

١۴۶شماره   
هنوز دم    "  طرفدار کارگر و ملى         

 اين ربطى به کارگر و انتقاد       ،ميزنند
اين صداى   .  سوسياليستى اش ندارد    

ناسيوناليسم چپ و منکوب شده است      
که زير پوشش دفاع از کارگر                      
موقعيت بخشى از بورژوازى                     

دفاع امثال  .  را اعاده ميکند  "  خودى"
مهدى کوهستانى کارمند اتحاديه از         
اين خط قابل درک است و تناقضى           

چون ناسيوناليسم جوهر            .  ندارد
تناقض در دفاع     .  فعاليت شان است    

خجول بهمن شفيق از همين سياستها       
اين آخرى ظاهرا نه                       .  است

سنديکاليست است و نه کارمند                    
اتحاديه اما ميتواند زير پوشش                    

و بعنوان نسخه     "  کارگر کارگرى  "
اى براى چهار فصل در خدمت همه        

 ! شان باشد

 

نکته جالب توجه ديگر نگاه قضايی         
امنيتی حکومت جنايتکار اسالمی            
سرمايه داران به فعاليتهای صنفی            

البد آقای رخشان از    .  کارگران است 
 ساله    30حکومتی که در پرونده             

خود چيزی جز قتل عام و کشتار،             
شکنجه و اعدام  برجسته ترين                     
رهبران جنبش کارگری و                              
کمونيستها را ندارد و امروز که اين        
حکومت بر اثر مبارزه و فشار                    
عظيم جنبش سرنگونی در لبه                     

 ايشان  ،پرتگاه و سقوط قرار گرفته       
ميخواهد اين حکومت جنايتکار و             
قاتل با نگاهی منصف و انسانی و              
از روی ناز و مالطفت به کارگران         

حکومتی که صحنه های       .      بنگرد
خونين خاتون آبادها را در سرکوب         
کارگران آفريده، حکومتی که                     
ضديت با کارگر شناسنامه و ماهيت       
اصليش است و حکومتی که حتی              
کارگرانی را که چندين ماه است                
دستمزدهايشان معوق شده را به                 
جرم برپايی جشن روز خودشان به         

تازه مگر تاکنون اين       .  شالق ميبندد  
حکومت اوباش و جانی اولويتی هم         
برای کارگران قائل بوده است؟                  
کارگران نيازی به لطف و کرم                   
بخشی سرمايه دارا ن و حکومت               

 .  نوکرشان ندارند

 

رضا رخشان در جای ديگری می            
چند سال پيش به دليل واردات       :  گويد

بيش از اندازه شکر و تصميم                        
گيريهای نادرست بحران ايجاد شد          
اما به جای برخورد با عامل اصلی          
اين وضع کارگران اخراج شدند و            

 . تحت تعقيب قضايی قرار گرفتند

 

بايد از جناب رخشان پرسيد اگر           
باند مافيايی آخوند مشکينی شکر         
را به اندازه وارد می نمود و                     
تصميمات نادرست نمی گرفتند آيا      
کارگران هدف اخراج و يا تعقيب        
قضايی قرار نمی گرفتند؟                         
تصميمات نادرست و واردات کم        
و زياد شکر توسط آخوندها و                 
آقازاده های نو کيسه شان ديگر             
چه صيغه ای است؟ آخر مگر                
حضرات شيخ پشم الدين و سرما          

 سال تصميم    30يه داران در اين        
درستی به حال زندگی کارگران           
گرفته اند که اين يکی دومی آن              
باشد؟ چه توقع نابجا و بيهوده و             

اين حکومت از           !  بی اساسی     
قانونش، از سيستمش و از                         
تصميمش سراپا گند و کثافت و              

توحش و استثمار و بيحقوقی                     
آن وقت ايشان در توهم           .  ميبارد

تصميم درست و واردات به اندازه      
 !شکر در افالک سير ميکنند

 

رضا رخشان در جای ديگری می      
کارفرما حتی حاضر نيست     :  گويد

مطالباتمان را تا لحظه حضور در       
 از کار       ،کارخانه پرداخت نمايد      

 ما خود را قربانی      ،اخراج شده ايم  
 !! تصميمات اشتباه ميدانيم

  

بله، اين تنها مشکل کارگران                  
مگر همين  .  نيشکر هفت تپه نيست   

چند ماه پيش نبود که بيش از                     
 نفر از کارگران تونل                   3000

ميدان توحيد تهران بدون دريافت        
دستمزدهای چند ماهه شان از کار      
اخراج شدند، مگر همين چند هفته       

 نفر از کارگران تونل      1000پيش  
نيايش تهران بدون دريافت                       
دستمزدهای معوق چند ماهه از            
کار اخراج نشدند، مگر در ايران         
خودرو، سا يپا و پتروشيمی ها،            
ذوب آهن و ديگر مراکز کار                   
گری اوضاع غير از اين است؟             
رضا رخشان هنوز در انتظار               

. معجزه ای از اين امام زاده است        
هنوز بر سر قبری که مرده ای               

ايشان .  در آن نيست شيون ميکند        
اشتهای غير انسانی، وحشيانه و           
سود پرستانه سرمايه داران و                 
حکومت اسالمی کارگزارشان را      

تصميم اشتباه      
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

؟ شايد ايشان معتقد است اگر اين                  !مينامد
همه اشتباهات سرمايه داران و آخوندها                 

 ؟! کارگران اخراج و قربانی نمی شدند،نبود

 

از قرار اين دوستان نا آکاه و يا بعضا آگاه               
غافلند که سرمايه داری يک نظام واحد،                 
يک ماشين و يک سيستم وحشيانه تبعيض             

. طبقاتی برای استثمار و نابودی انسانهاست      
بلکه !  اين نظام نه از روی تصميمات اشتباه       

با هشياری و آگاهی هرچه تمامتری امروزه       
با بهره جويی و بکارگيری پيشرفته ترين              
دست آوردهای علم و دانش در همه عرصه         
ها خود را به زندگی ميلياردها انسان                         

 فقر و      ،کارکن و زحمتکش تحميل نموده           
بيحقوقی و گرسنگی بيسابقه ای را به                       
زندگی انسانها تحميل نموده و برای ادامه              
بقا خود از هر جنايتی فرو گذار نيست و                  
جمهوری اسالمی هم بخشی انفکاک ناپذير          

اين دوستان  .    از اين سيستم ضد بشری است     
اختالفات حاد طبقاتی را نديده يا واقعا                      
نميخواهند ببينند اما ماهيت و نتيجه                            
عملکردشان يکی است؛ ضديت با جنبش              

 ! کارگری و سوسياليستی

 

سنديکاليسم و گرايشات راست و                                  
سازشکارانه برای کارگران گرسنه ای که           

 در    ،ماههاست دستمزدهايشان معوق شده         
خاتون آبادها به گلوله بسته شده اند و در                  

 ،پارس خودروها به خون کشيده شده اند                
کارگرانى که در تب و تاب يک زندگى                   

 کمترين جلوه و       ،شايسته انسان می سوزند      
راه نقد شدن دستمزدها و           .  جذابيتی ندارد  

افزايش رفاهيات زندگی کارگران، راه                   
مقابله با اخراج و بيکار سازيها، راه پايان             

 ،دادن به بساط ننگ و کثافت سرمايه داری         
سرگردانی در داالنهای بوروکراسی                       
بورژوازی و معامله گری کاسبکارانه و زد       

طبقه .  و بند با کارگزاران بورژوازی نيست      
کارگر متشکل در مجامع عمومی و                           
شوراهايش با اتکا به قدرت خود و تحت                 
رهبری حزب انقالبی و کمونيستى اش قادر        
خواهد بود روشن و شفاف و بی تخفيف                   
برای دستيابی و تحقق همه خواسته هايش             
مبارزه کند و در فردای سرنگونی حکومت         
اسالمی سرمايه داران پرچم سرخ برپايی            
جمهوری سوسياليستی را به اهتزاز در                  

 . *آورد

 

 سنديکاليسم، 
افزايش دستمزدها و 

 نفر از کارگران        1200 بيش از        ،بنا به خبر دريافتى        ...کارگران 
 مبالغ مربوط به سنوات      ،ايساکو وابسته به ايران خودرو     

 . پنج سال گذشته را دريافت ننموده اند
 

مبلغ سنوات برابر است با حداقل يکماه پايه دستمزد                       
کارگران قراردادی که کارفرما موظف است در پايان                

اما در   .  سال اين مبلغ را به کارگران پرداخت نمايد                   
ايساکو با وجود اعتراضات مکرر و پيگيريهای تاکنونی          
کارگران، بعلت کارشکنی بابايی مدير ايساکو و احمدی            

 کارگران هنوز مبالغ         ،مدير شرکت پيمانکاری ستاک        
. مربوط به پنج سال گذشته سنوات را دريافت نکرده اند             

بابايی و احمدی به انحا مختلف از پرداخت مبالغ سنوات            
کارگران طفره رفته و در جواب کارگران معترض                      

عدم پرداخت سنوات بنفع       :بارها با عوامفريبی گفته اند        
اين موجب ميشود تا پولهای                 .  خود کارگران است        

 ...کارگران برايشان پس انداز شود و
 

ما نياز به وکيل         :  يکی از کارگران معترض ميگفت           
ما و خانواده هايمان در حاليکه برای       .  وصی و قيم نداريم   

نان شب، اجاره خانه هايمان و هزار و يک بدبختی ديگر        
عوام فريبی و    ( هيچ نيازی به نيت خير          ،زندگی معطليم 

اينها حداقل ترين     .  اين حضرات مفتخور نداريم      )  دزدی
 در حسابهای بانکيشان     ،دستمزد و پولهای ما را نميدهند       

تلنبار کرده حتی از سود بانکی اين دستمزدهای پرداخت          
اينها ميخواهند حداقل ترين پولها و       .  نشده ما بهره ميبرند    

دستمزد ما پرداخت نشود تا مشمول مرور زمان شود، تا           
در زمان اخراج ما کارگران آن را ماستمالی کرده و باال            

 ...بکشند و
 

دفتر و انبارهای مرکزی ايساکو واقع در جاده                                   
 نفر کارگر قراردادی     1200مخصوص کرج با بيش از        

 هزار تومانی و يک       264 با دستمزدهای     ،و سفيد امضا   
 عصر و البته      7 صبح تا      7 ساعته کاری از        12شيفت  

 ،کار اجباری بنا به نياز کارفرما در روزهای تعطيل                   
کارش تهيه و توزيع و بسته بندی انواع لوازم خودرو و               

تعدادی از اين     .  اجرای سفارشات ايران خودرو ميباشد        
کارگران طرف قرارداد شرکت انگل پيمانکاری                            

بوده، بخشی از کارگران با خود ايساکو و                     "  ستاک"
بر اثر  .  بخشی ديگر طرف قرارداد ايران خودرو هستند        

جابجايی و بسته بندی مداوم و فشرده انواع محموله ها و            
 اکثر کارگران به انواع بيماريهای                    ،بارهای سنگين   

در بسياری   .  مبتال شده اند    ...  مفاصل و ديسک کمر و         
موارد در حاليکه کارگران از درد پا و کمر به خود                         
ميپيچند برسر کار حاضر شده و بيماريشان را پنهان                    
کرده، خود را به کار ميزنند تا مبادا به دليل سود جويی                

 . و خشم کارفرما از کار اخراج شوند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوريل ۴ – ١٣٨٩ فروردين ١۵

١۴۶شماره   

 با آغاز سال جديد      ،بنا به خبر دريافتى    
و در ادامه سياستهای ضد کارگری                

به تصميم مستقيم         ،حکومت اسالمی   
نياکان مدير ايتکو پرس قرار است تا            
پايان فروردين ماه يعنی تا دو هفته                  

 نفر از کارگران ايتکو پرس          30آينده  
نياکان و هم        .  از کار اخراج شوند          

دستانش که حتی با حداقل دستمزد                   
 اعالم   ، هزار تومانى هم مخالفند        303

افزايش دستمزد       "داشته اند اين                    
در سال جديد موجب ضرر       "  کارگران

به !  و زيان و عدم سود دهی خواهد شد       
همين دليل برای نيل به مقاصد سود                
جويانه شان اقدام به اخراج کارگران            

 . خواهند نمود
 

واقعيت اينست که حقوق پايه کارگران        
افزايش پيدا نکرده است و قدرت خريد        
واقعى کارگران با توجه با تورم افسار         
گسيخته از سال گذشته هم پائين تر                  

اما براى سرمايه دار             .  خواهد آمد    
جماعت افزايش سود مهم است و براى        
تامين افزايش سود به اقداماتى از جمله        

 باال بردن شدت       ،افزايش ساعات کار    
 و کاهش تعداد کارگران دست                ،کار

مضافا اينکه آغاز سال جديد           .  ميزنند
هميشه مجرائى براى تصفيه و اخراج         

هنوز اسامی   .  کارگران ناراضى است    
کارگران اخراجی اعالم نشده اما                    
همواره کارگران قديمی و معترض به         
شرايط کار و دستمزدها در ليست اول          

آنجا .  کارفرما براى اخراج خواهند بود     
هم که تعدادى استخدام جديد صورت            

 کارگرانى خواهند بود که                 ،ميگيرد
بعلت بيکاری و فقر شديد مجبورند به           
کار بيشتر و دستمزدهای کمتری                     

 . رضايت دهند
 

سايت يک و دو ايتکو پرس با بيش از           
 کارگر قراردادی و سفيد امضا         1500

با قراردادهای يکطرفه و پايه دستمزد         
 8 شيفت      3 در      ، هزار تومانى     264

ساعته سنگين و پرخطر کاری از                   
مجموعه های اصلی پرسی ايران                   
خودرو است که تازگيها سفارشات                
سايپا را هم در زمينه توليد خودرو                  

 . زانتيا انجام ميدهد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوريل ۶ – ١٣٨٩ فروردين ١٧

 

  ايساکو ايران خودرو
 ! سنوات پنج ساله پرداخت نشده کارگران

 

 ايتکو پرس ايران خودرو 
 ! طرح اخراج کارگران در سال جديد



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سفر کاسپين ماکان به اسرائيل و           
 ،مالقات ايشان با شيمون پرز                

 موجی از   ،رئيس جمهور اسرائيل  
عکس العملها و واکنش ها را بر           

در اين جنجال         .  انگيخته است    
نيروهای دو جنبش ارتجاعی ملی       

اسالمی و ناسيوناليسم پرو                 -
غربی در مقابل هم قرار گرفته              

در اين زمينه تاکيد نکاتى را         .  اند
 : ضرورى ميدانم

 

مرکز ثقل مواضع جريانات متعدد      
اسالمی و جريان اصالح          -ملی   

 اگرچه نه بر     ،طلب سبز حکومتی  
 بلکه بر عدم               ،نفی موجوديت    

برسميت شناسايی موجوديت                 
اسرائيل بمثابه يک کشور اسرائيل    

شکل تعديل شده ای     .  استوار است 
از همان مواضع سنتی جريان                
اسالم سياسی است که خمينی و             
خامنه ای و بن الدن و نصراهللا و           

. خالد مشعل پرچمدارانش هستند        
ميخواهند اسرائيل را به همراه              

. مردمانش به دريا بريزند                        
جريانات سبز اين صف به شدت          

از قرار   .  بر آشفته و عصبی اند         
ماکان باعث بی آبرويی صف                

در مقابل کيهان      .  شان شده است     
بخشا .  شريعتمداری کم آورده اند      

حمالت خود را بر روی ماکان و          
. اقدامش متمرکز کرده اند                        

بخشهای راست اين جريان                       
همواره خود را در کنار تروريسم       
اسالمی و مدافع خجول اين                      

آنتی سمتيسم و   .  جريانات يافته اند  
يهود ستيزى يک رکن هويتی اين        

 .جريانات است
 

جريانات ناسيوناليسم پرو غربی         
در قطب مقابل اين صف قرار                

دولت اسرائيل يک متحد         .  دارند
هر چه      .  هميشگی شان است          

 هر چه دست راستی         ،مرتجع تر  
 نزديک به مواضع پايه ای               ،تر

ماجراجويی ها و      .  اين جريانات  
سياستهای دولت اسرائيل يک پا و       
نيرويی برای نزديک شدن اين              

همواره از  .  جريان به قدرت است    
تجاوز و کشتار و نابودی مردم              

. محروم فلسطين دفاع کرده اند             

 

 سفر ماکان به اسرائيلدر حاشيه جنجال 
 

 على جوادى

مدافع بی قيد و شرط سياستهای       
تروريستی دولت اسرائيل در          

در جنگ دو قطب       .  منطقه اند  
 اين   ،تروريستی جهان معاصر    

جريانات بی قيد و شرط در                
اردوی تروريسم دولتی قرار           

نژادپرستی و ضديت با       .  دارند
مردم عرب بخشی از هويت             
ناسيوناليستی و سياسی شان             

ذره ای حس انساندوستی     .  است
. در اين صف موجود نيست             

بمبهای و موشکهای اسرائيلی        
 ،که مردم فلسطين را ميکوبند         

گويی راه قدرت يابی اين                     
در .  جريانات را هموار ميکنند     

توجيهات "  هوشمندانه ترين    "
ارتجاعی شان مردم فلسطين را     

 . مساوی حماس قلمداد ميکنند
  

موضع کمونيسم کارگری اما           
از اساس با اين جريانات                      
متمايز است و در تقابل با هر            
 : دو جنبش ارتجاعی قرار دارد

  

 سفر کاسپين ماکان به                 -١
اسرائيل يک موضوع کم                    

. اهميت و حاشيه ای است                   
ماکان نه يک رهبر سياسی                
است و نه يک شخصيت                      

رابطه شخصی و             .  مطرح
خصوصی ايشان با ندا آقا                   
سلطان نه به ما مربوط است و         
نه زمينه ای برای جنجال و                
اظهار نظر و قضاوت سياسی         

هرگونه دخالت و     .  در قبال آن    
اظهار نظر در اين زمينه                     
دخالت در زندگی خصوصی           
افراد محسوب شده و مذموم              

 .است
 

 از نقطه نظر ما هيچ                     -٢
محدوديتی بر رفت و آمد                     
شهروندان جامعه به هيچ                    
کشوری نبايد وجود داشته                  

آزادی سفر و نقل مکان         .  باشد
برای همه افرادی که به سن               

 يک حق         ،قانونی رسيده اند       
برسميت شناخته شده همگانی         

" يک دنيای بهتر        "است که        

١۴۶شماره   
برنامه حزب اتحاد کمونيسم                         

هر .  کارگری بر آن تاکيد کرده است      
نوع ممنوعيتی بر رفت و آمد آحاد            

اتباع هر  .  جامعه تماما بايد لغو شود     
کشوری بايد بتوانند آزادانه و بدون          
قيد و شرط به هر کشوری سفر                    

سفر اتباع جامعه ايران به               .  کنند
اسرائيل و يا بر عکس بايد کامال                
آزاد و بدون هيچگونه محدوديتی              

 . باشد
  

 ما موجوديت کشور اسرائيل را         -٣
کشور اسرائيل   .  برسميت ميشناسيم  

يک موجوديت عينی داده شده در              
موجوديتش برای ما       .  منطقه است   

همانقدر دارای مشروعيت است که         
شکل گيری کشورهای ديگر منطقه        
که با خط کش و گونيا و جنگها و                 

ما در عين   .  آدمکشی شکل گرفته اند   
حال برای برسميت شناخته شدن               
کشور مستقل فلسطينی با تمام حقوق       
بين المللی شناخته شده کشوری                  

بايد دولت اسرائيل و    .  مبارزه ميکنيم 
متحدان بين المللی اش را برای                   
برسميت شناخته شدن اين حق                     
تاريخی مردم فلسطين تحت فشار             

 . قرار داد
 

 موضع گيری ما در قبال دولت           -٤
اسرائيل از همان مختصات عمومی       
موضعگيری ما در قبال هر دولت            

 مذهبی و سرمايه       ، قومی  ،ارتجاعی
اسرائيل دارای   .  داری تبعيت ميکند    

يک دولت دست راستی فاشيستی              
ستم بی پايان بر مردم فلسطين      .  است

و مردم عرب ساکن اين کشور                    
بخشی از هويت سياسی اين دولت            

ما از هر       .  قومی و مذهبی است         
تالش آزاديخواهانه و برابری طلبانه     
برای تغيير اين دولت و استقرار                
يک حکومت غير قومی و غير                   
مذهبی و کارگری در اين کشور                

 . دفاع ميکنيم
  

 مبلغان سياست فاشيستی دولت          -٥
اسرائيل ميکوشند که هر گونه                     
مخالفتی با سياستهای اين دولت را           
به آنتی سمتيسم و همسويی با قطب           

اين .  تروريسم اسالمی قلمداد کنند         
يک تالش ارتجاعی برای مخدوش         
کردن موضع بشريت متمدن در قبال      

بر خالف     .  دولت اسرائيل است         
تبليغات مبلغان دولت اسرائيل                     
جنايت تاريخی فاشيسم هيتلری عليه       
مردم منتسب به يهود بهيچوجه                   
توجيه گر سياستهای تروريستی اين       

دولت در قبال مردم فلسطين                    
. وعرب زبان منطقه نيست                      

واقعيت اين است که دولت                        
اسرائيل تاکنون سياستهای کامال         
مشابهی را در قبال مردم ستمديده        

ما از   .  فلسطين اتخاذ کرده است       
تالشهای تمامی نيروهای صلح            
دوست و آزاديخواه اسرائيل در             
مقابله با دولت اين کشور دفاع                

 . ميکنيم
  

 حل مساله ملی فلسطين و                 -٦
برسميت شناخته شدن کشور                   
مستقل فلسطينی يک رکن زوال و       
نابودی اسالم سياسی در منطقه             

اسالم سياسی از اين زخم          .  است
موجود بر پيکر مردم منطقه تغذيه      
کرده و در عين حال تالش ميکنند        

. اين زخم را باز نگهدارد                          
کشمکشهای موجود در منطقه               
عالوه بر اين ريشه تاريخی اکنون      
بر تقابل دو قطب تروريستی                   

. جهان معاصر نيز استوار است          
صلح پايدار در منطقه در گرو               

 ،کنار زدن جريانات دست راستی      
 و مذهبی در هر دو           ،قوم پرست  

سوی اين تقابل در منطقه و در                
گرو دست باال پيدا کردن صف              
آزاديخواهی و برابری طلبی و              
  .انساندوستی در اين جوامع است

 

 انتظار کمک و همبستگی با           -٧
مردم ايران از جانب دولت                       
اسرائيل و کل اردوی تروريسم             
دولتی و يا تشويق دولت اسرائيل          
به ماجراجويی نظامی گوشه ای           
از تحرکات سياسی جريانات                  
ناسيوناليست پروغربی و يک               

ما .  سياست تماما ارتجاعی است       
در مبارزه انقالبی خود برای                  
سرنگونی رژيم اسالمی و                        
استقرار حکومت کارگری                       
بهيچوجه با هيچيک از اين                       
جريانات متعدد اردوی تروريسم         

 . * دولتی همسو نيستيم
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حزبی که تحت نام کمونيست                  
کارگری فعاليت ميکند، اکنون              
تمام هنرش اين شده که در درگاه          
البيسم قسم بخورد که ديگر بچه            
خوبی شده است، سربراه شده،              

باور کنيد حقوق      "سرعقل آمده،      
وقتی شعار    .  شده است   "  بشری

" انقالب انسانی، حکومت انسانی   "
در استوديوی تلويزيون به ليدر             
حزب اکس مسلم، ببخشيد، اکس           
کمونيست کارگری وحی شد، ما          

. اين شعار را نقد و افشاء کرديم            
گفتيم که اين تثبيت راست روی             
های دوره اخير حزب در تاکتيک       
و عمل در سطح استراتژی حزبی       

گفتيم که چگونه اين حزب        .  است
 .  کامال به راست چرخيده است

 

فکر کرده بودند که خيلی زرنگ          
اند، تصور کرده بودند که اين                 
شعار را ميتوانند به کمونيست               

گفتيم که  .  های کارگری قالب کنند    
انقالب انسانی و حکومت انسانی        
يک کاله گنده است که چرخش و          
گسست کامل رهبری اين حزب            
از سنت ها، اصول و مبانی اوليه         
و برنامه حزب کمونيست                          

. کارگری را مهر و موم ميکند              
فريب و دروغ به خصلت پايه ای         

در کنگره    .  شان بدل شده است         
شان برای دفاع از اين شعار                    
راست و پوپوليستی استدالل                   

سوسياليسم "ميکنند که ميخواهند        
جل .  پيوند بزنند  "  را به انسانيت    

 !  الخالق

 

اما خوب ميدانند که ارزش                       
مصرف اين شعار چيست و                     

اين شعار تمام آن سابقه        .  کجاست
راديکال و کمونيستی حزب را که       
ديگر برايشان دست و پاگير شده          
است، در محضر بورژوازی                

ديگر ميتوانند به      .  بايگانی ميکند  
راحتی در مجامع سازمان يافته            
توسط نهادهای دولتی غربی                   

در کنار نمايندگان و     .  شرکت کنند 
سخنگويان جنبش ملی اسالمی و         
ناسيوناليسم پرو غرب بنشينند و          

 

 "فاز غريب"کمونيسم در 
 حکايت حزب اکس کمونيست کارگری

 

 آذر ماجدی

از پايبندی خود به حقوق بشر           
با !  با سند و مدرک     .  دفاع کنند 

اين تحرکات اخير، ديگر برای       
آن کمونيست های خوش                      
باوری که کوشيدند راست                  
روی اين حزب را بجای                      
تاکتيک های هوشمندانه                      
بگذارند نيز بايد روشن شده               
باشد که اين شعار با چه هدف           

ارزش .  و نيتی علم شده است         
مصرف اين شعار فروش خود       
به بورژوازی بعنوان يک                  

. موتلف سر براه و عاقل است         
برای اينکه بتوان در کنار                   
داعيه دار سلطنت در مجمع              
حقوق بشر از حکومت انسانی        
که حقوق بشر را پياده ميکند،          

آخر با شعار انقالب     .  دفاع کرد 
کارگری و حکومت کارگری          

. که نميشود اين حرف ها را زد      
 .اصال راهشان نميدهند

 

چندی پيش رفيق عزيزی گفت        
چهره هاى شاخص    که يکی از     

اصالح طلبان             طرفدار             
حکومتی، که راست روی و             
فرصت طلبی اش شهره خاص       
و عام است، در يک ميهمانی            

ح ک ک سر        "گفته است که        
و با آب و تاب     "  عقل آمده است  

از اين حزب و روش ها و                   
شعارهايش در ماه های اخير            

رفيق .  تعريف کرده است             
ديگری ميگفت که يک توده ای      
سابق که از زمانيکه به خارج          
پناهنده شده با حزب سوسيال            
دموکرات سوئد کار ميکند نيز        
عينا به همين شکل از اين                    

اين .  حزب تعريف کرده است       
انقالب "تصوير را با شعار               

و "  انسانی، حکومت انسانی        
اعالم رسمی يکی از اعضای          
رهبری اين حزب که خواهان          
يک حکومت حقوق بشری                
است کنار هم بگذاريد، تصوير       
راست روی، دگرديسی                       
سياسی، انتقال جنشی اين حزب     

تنها اثری که از     .  تکميل ميشود 
کمونيسم کارگری در اين حزب     

١۴۶شماره   

 .باقی مانده است، اسم آن است

 

بايد اعتراف کنم که بعنوان يکی از          
کادرهای اوليه اين حزب، بعنوان             

کمونيستی که از روز اول تشکيل              
اين حزب تا همين چند سال پيش با            
افتخار و سربلندی از اين حزب،                
سابقه پرافتخار آن، از سياست های         
راديکال و کمونيستی آن و از                       
راديکاليسم افراطی آن دفاع                          
ميکردم، اين تصوير بسيار دردناک       

اين سقوط آزاد به قهقهرای           .  است
راست روی و سازشکاری با جنبش       
ناسيوناليسم پرو غرب و دنباله روی      
از جنبش ملی اسالمی بشدت تلخ               

اما چه  .  همچون کابوس است   .  است
بايد گفت که بقول يکی ديگر از                   
رهبری اين جريان، اوضاع                         

 .  است" * غريبی"

 

طی .  داستان از اين قرار است                
خيزش اخير مردم، رهبری اين                  
حزب سريعا دريافت که دستش به            

تمام سياست ها   .  هيچ جايی بند نيست   
و شعارهای پوچ و توخالی، اغراق         
ها و دروغ هايی که زينت سايت                
هايشان است و در پلنوم ها برای                
گرم کردن سر کادرها بر زبان                    
ميايد، بد جوری خرشان را گرفته             

پوپوليسم در اوج فالکت و             .  است
دربدری بهترين توصيف اين                      

پراگماتيسم .  رهبری است               
اپورتونيستی ليدر شان سريعا به               
همان توبره ای سر کشيد که تاريخا          
چپ مفلوک دست از همه جا کوتاه            
برای دست بردن به قدرت به آن سر      

. سازش با جريانات راست      :  ميکشد
طی اين مدت اينها شاهکارهای                  

موسوی و شرکاء     .  بسياری زده اند    
را در ميان نيروهای انقالب، حاال            

. جناح سازشکار آن، قرار داده اند           
موسوی را در ميان مردم قاچاق                

به سرنگونی احمدی نژاد      .  کرده اند 
با جنبش سبز        .  رضايت داده اند       

با .  اسالمی همراه شده اند                        
ناسيوناليسم پرو غرب اتئالف کرده        

و .  اند و سرود ای ايران ميخوانند           
شان "  خجالت"باالخره خوب که           

ريخت، رسما و علنا شعار انقالب       
کارگری، حکومت کارگری را            
بايگانی کردند و انقالب انسانی،          
حکومت انسانی را بعنوان شعار          

 .حزب اعالم کردند

 

در نقل قول پايين مالحظه ميکنيد         
که در عمل چگونه اين شعار به             
نجات يکی از اعضای رهبری              

حقوق "  مهم"اين حزب در مجامع     
ايشان اين چنين در       .  بشری ميايد  

مورد حکومت مورد دفاع حزبش       
 :صحبت ميکند

 

من به نمايندگی از طرف مردم           "
ايران اعالم ميکنم که ما بمب اتم           

جنگ با غرب                !  نميخواهيم
ما حکومتی مدرن و        .  نميخواهيم

سکوالر ميخواهيم که در آن تمام          
 ".حقوق بشر عملى شود

 

سوسياليسم، سرنگونی      !  راحت
سرمايه داری، نابودی استثمار،          
جمهوری سوسياليستی، حکومت       
کارگری، برنامه يک دنيای بهتر        
همه را بايگانی کرده اند و با                    
خيال راحت از يک حکومت                  

به .  ("حقوق بشری دفاع ميکنند        
" نمايندگی از طرف مردم ايران          

آرزو بدل  .  را هم به ايشان ببخشيد     
راستش اول مطمئن       !)  مانده اند   

نبودم که ايشان کامال از محتوای          
بيانيه حقوق بشر و سابقه تاريخی        

. شان نزول آن مطلع است يا خير         
خواستم اين اعالم موضع را                    

از .  بحساب ناآگاهی ايشان بگذارم    
اما در عالم        !  روی حسن نيت       

. سياست اين روش مجاز نيست            
رهبری اين حزب در يک مجمع          
رسمی حقوق بشر در مقابل                     
نمايندگان بورژوازی بين المللی و      
ايرانی اعالم کرده است که يک            
حکومت انسانی ميخواهد که در           

 . عملی شود" تمام حقوق بشر"آن 

 

اگر ايشان از محتوا و جايگاه اين          
بيانيه بی اطالع است، تمام دنيا             
ميداند که اين بيانيه ای ضد                       

در زمان جنگ     .  کمونيستی است  
سرد در کوران رقابت های جنگ       
سردی نوشته و تصويب شده است      

قدس بودن     مو بند طالئى آن                 
مالکيت 

١٠صفحه   
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خصوصی يعنى استثمار انسان از        
حاال اگر ذره ای شک     .  انسان است 

برای انسان های خيرخواه و با                 
حسن نيت در مورد شان نزول                 

انقالب انسانی، حکومت         "شعار    
باقی مانده بود، با اين               "  انسانی

دفاع صريح و روشن از حکومت         
در درگاه   "  حقوق بشر  "پايبند به      

پارلمان اروپا، تمام آن شک و                  
. شبهه ها آب شده و محو ميشود              
. مشکل به همين جا ختم نميشود              

تعريف ايشان از دولت واقعا                     
آدمی که مدعی است    .  شنيدنی است 

سی سال کمونيست بوده است و              
دوره ای کادر يک حزب                              
کمونيست کارگری راديکال و                
مارکسيست بوده است، در مورد           

 :چنين ميگويد" دولت"

 

دولت موظف است تنها به امورات       
دولتی بپردازد و اجازه ندارد به              

 مذهبی و قومی             ،تعصبات ملی    
نقطه آغاز رعايت     .  ...  دامن بزند  

حقوق بشر اينست که دولت يک             
توصيف ."  ارگان نئوترال باشد         

در فاز    "ديگری جز مارکسيسم           
در مورد اين گفته نميتوان      "  غريب

کسی که فقط يک کتاب     .  ابراز کرد 
از مارکس يا منصور حکمت                   

دولت "خوانده باشد به مقوله                     
تنها به امورات          "که     "  نئوترال
. ميپردازد، خواهد خنديد       "  دولتی

بر سر مقوله دولت ارگان حاکميت       
طبقاتی است، چه آمد؟ آيا رهبری          
اين حزب ديگر هيچ تعلق خاطری        
به مارکسيسم درش باقی مانده                  
است؟ يا اينکه خير، اينها با                         

بخوان ايدئولوژی        (ايدئولوژی        
وداع کرده اند؟ اينها      )  مارکسيستی

ديگر بچه های خوب و سر براهی        
فوکل کراواتی در مقابل        .  شده اند  

نمايندگان بورژوازی تعظيم                     
ميکنند، دست گدايی قدرت دراز            
ميکنند و با يک ذوق زدگی                         

گونه به آن مباهات هم             "  صمد"
 **.ميکنند

 

اگر من  :  "ايشان سپس اعالم ميکند    

 

 "فاز غريب"کمونيسم در 
 ...حکايت حزب اکس کمونيست کارگری 

 

رئيس جمهور ايران باشم، هرکسی             
اجازه خواهد داشت در مورد من طنز        

بايد گفت که    ."  بنويسد و مزاح بگويد     
اما .  آرزو بر متوهمين عيب نيست            

. الزم نيست تا آن روز صبر کنيد                  
همين االن کمونيست ها و مارکسيست       
ها، رهبران راديکال کارگری دارند          
به ريش تان با اين سياست ها، اين                  
راست روی ها، اين از حول حليم                  
توی ديگ افتادن ها ميخندند و                          
همزمان به حال خودتان و حزب تان           
که اين چنين به آن سابقه پرافتخار و             

. درخشان پشت کرده ايد گريه ميکنند        
ضمنا بايد گفت که قسم مال را باور               
کنيم يا دم خروس را؟ شما سابقه                     

هنوز .  درخشانی در اين زمينه نداريد      
يک ده را نگرفته ايد، عليه رفقای                 
حزبی تان بخاطر نقد سياست های                
غير کمونيستی تان، آن کمپين های              
زشت را براه انداختيد، ميخواهيد                  
کسی باور کند اين سخاوتمندی                        
مردرندانه را؟ خدا روزی تان را                  

 .جای ديگری حواله کند

  

*** 

 

واقعا برخی اوقات انسان در استفاده       *
از کلمه مناسب برای توصيف اين                

ادب کالم را نيز     .  حزب عاجز ميماند   
يک نمونه از تحليل        .  بايد حفظ کرد     

های بسيار ژرف تئوريک از رهبری       
اين حزب کافی است تا عمق نظری و        

به .  سياسی اين جريان را برمال کند           
اين نقل قول کوتاه و بدون شرح از                
رئيس دفتر سياسی اين حزب توجه              

انقالب جاری ايران در فاز             :  "کنيد
فاز اعمال قدرت   .  غريبی بسر می برد   

 ".  غير مستقيم

 

من بارها به پارلمان اروپا رفته       "   **
آقای بوزک، رئيس پارلمان اروپا       .  ام

که اينجا تصويرش پشت صحنه                     
بارها .  گذاشته شده است مرا ميشناسد      

به ايشان در مورد اعدامها ايميل داده          
ام و البته ايشان هميشه پاسخ داده                    

  ."اند
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 منشور 

  آزادی، برابری و رفاه
 ٢٠٠٩ ژوئن ٢٣مصوب دفتر سياسى حزب  

 

 آزادی
. جدايی دين از دولت و آموزش و پرورش           :  سکوالريسم  -١

آزادی .  لغو کليه قوانين و مقرراتی که منشاء مذهبی دارند                
 .مذهب و بی مذهبی

 

آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان،                         :  آزادی بيان      -٢
 .مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب

  

جرم "لغو مقوله          :  آزادی تمامی زندانيان سياسی               -٣
، لغو مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع          "سياسى

 .مجازات متضمن تعرض به جسم و روان افراد
 

 . آزادى بى قيد و شرط انتخاب نوع پوشش: آزادى پوشش -۴
 

محاکمه تمامی آمرين و عاملين جنايت توسط دادگاههاى              -۵
 .منتخب و عادالنه مردم

 

 برابری
برابری کامل و بی قيد و شرط زن و            :  برابری زن و مرد      -۶

لغو جدا سازيها و     .  لغو حجاب .  مرد در حقوق مدنی و فردی       
 .آپارتايد جنسی

 

برابری کامل حقوقی همه شهروندان،          :  برابری حقوقی    -٧
 . صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط                :  حداقل دستمزد     -٨

در شرايط کنونی     .  نمايندگان تشکل های سراسری کارگری         
 .حداقل دستمزد بايد يک ميليون تومان باشد

 

پرداخت بيمه بيکاری مکفی برای همه              :  بيمه بيکاری    -٩
پرداخت بيمه بازنشستگی معادل     .  افراد بيکار و آماده به کار       

 .حداقل دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان                -١٠
هزينه :  در تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان         

 . مسکن نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
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 !مراسم و جشن روز جهانى کارگر
 

بحران .   بيش از يک ميليارد نفر گرسنه اند         ،در دنيائى که مملو از ثروت و پيشرفت تکنولوژى و نيروى خالق انسانهاست               
در اين  .  اقتصادى سرمايه دارى به وخامت اين اوضاع افزوده و هر روز هزاران کارگر را بيکار و به خيابان پرتاب ميکند                    

 مذهب و ناسيوناليسم و        ،نظام سرمايه دارى در کنار استثمار و سرکوب و بى عدالتى                   .   فقر و ديکتاتورى سرنوشت ميلياردها انسان است             ،نظام
 .  مردساالرى را بعنوان طوق بردگى طبقه کارگر وسيعا بکار گرفته است

 

معه جنبش سوسياليستى طبقه کارگر جنبشى براى تغيير اين اوضاع و برپائى دنيائى نوين بر اساس تعاون و همسرنوشتى انسانها در توليد و اداره جا                           
کارگران جهان  " پرچم   ،کارگران کمونيست در اول ماه مه در مقابله با باورهاى خرافى القا شده از طرف سرمايه داران و احزاب سياسى شان                       .  است

! کارگران در اول ماه مه با سرود انترناسيونال اعالم ميکنند که نه شاه نه خدا و نه قهرمان ما را نجات نخواهند داد                           .  را برمى افرازند  !"  متحد شويد 
 . بايد يکى شويم و با انقالب عليه سرمايه خود و جامعه را آزاد کنيم

 

استکهلم از طرفداران آزادى و برابرى و جنبش سوسياليستى دعوت ميکند که در مراسمى                       -شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران         
 . شرکت کنند،برگزار ميکند -روز جهانى کارگر -بمناسبت اول ماه مه

 

 ٨۴ در کافه مارکس واقع در کونگس گاتان ، بعدازظهر۶ ساعت ، آوريل٣٠جمعه 
 

 محل اجتماع مدبوريارپالتسن.  شورا همراه با سازمانهاى چپ در راهپيمائى روز کارگر شرکت ميکند،همينطور روز شنبه اول ماه مه
  

 استکهلم –شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران 
 ٢٠١٠ آوريل ۶

١۴۶شماره   
 

 !پيش بسوى اول مه
 

 ! همرزمان،کارگران

اين نظام بدون جنايت و      .  اين نظام شايسته ما و بشر امروز نيست         
دنياى .  سبعيت و فقر و تبعيض و نابرابرى نميتواند سرپا بماند                   

امروز بيش از هر زمان به راه حل کمونيستى و انقالب کارگری                
. سازمانهاى متناسب با اين هدف را بايد ايجاد کرد            .  نيازمند است 

احزاب کمونيستى کارگرى را بايد ساخت که سوسياليسم و                             
حکومت کارگرى را بعنوان يک راه حل در مقابل کل جامعه                        

 . بگذارد
 

 دست در دست هم و با           ،در اول مه   !  کارگران جهان متحد شويد     
 ،غريوى که خشت خشت کاخهاى قدرت بورژوازى را بلرزاند                 

دنيايی بهتر بايد   ! بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ مرگ بر سرمايه دارى 
 !  يک جامعه آزاد کمونيستی،جهانى آزاد و برابر و مرفه! ساخت

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى
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 جامعه آزاد کمونيستى    
    

تالش عظيم و هر    .  رابطه ميان کاالها مبناى رابطه ميان انسان هاست        .  با اندک تعمقى ميتوان ديد که چگونه جهان سرمايه دارى جهانى وارونه است              
انگيزه فعاليت اقتصادى، توليد      .  روزه بشريتى که کار ميکند و جهان را ميسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمايه بر هستى اش مجسم ميکند                                

رشد روزافزون تکنولوژى و دانش علمى و فنى که کليد سعادت و رفاه انسان است، در اين                     .  مايحتاج انسان ها نيست، بلکه سود آورى سرمايه است          
در جهانى که نهايتا بر دوش تعاون و تالش جمعى ساخته شده است،                .  نظام به بيکارى و محروميت هرچه بيشتر صدها ميليون کارگر ترجمه ميشود              

آزادى اقتصادى فرد جامه اى است که بر ناگزيرى حضور هر روزه اش در بازار کار پوشانده اند، آزادى سياسى فرد، بى                                 .  رقابت سلطنت ميکند   
قانون، اراده و منفعت طبقه      .  حقوقى و بى تاثيرى سياسى واقعى اش را ميپوشاند و به دولت و حاکميت سياسى طبقه سرمايه دار مشروعيت ميبخشد                         

از عشق و انسانيت تا حق و عدالت، از هنر و خالقيت تا علم و حقيقت، مقوله اى در                          .  حاکم است که بصورت مقرراتى براى همه وضع شده است            
 .جهان سرمايه دارى وجود ندارد که مهر اين وارونگى را بر خود نداشته باشد

 

 .اين هدف انقالب کمونيستى طبقه کارگر است. اين کار کمونيسم کارگرى است. اين دنياى وارونه را بايد از قاعده اش بر زمين گذاشت  

 

انقالب کمونيستى به    .  محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                              
بجاى توليد براى سود، توليد      .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند        .  تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى را از ميان برميدارد                 

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

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

 

شکوفايى هر فرد به     .  کليه قلمروهاى فعاليت خالقه بر روى همگان باز ميشود           .  نه فقط تقسيم طبقاتى، بلکه تقسيم حرفه اى انسان ها از ميان ميرود                 
مرزهاى ملى و کشورى محو ميشود و جاى آن را هويت جهانشمول                   .  جامعه کمونيستى جامعه اى جهانى است        .  شرط شکوفايى جامعه بدل ميشود      

جامعه کمونيستى جامعه اى است بدون مذهب، بدون خرافه، بدون ايدئولوژى و بدون زنجير سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه آزاد                               .  انسانى ميگيرد 
 .انسان ها

 

جامعه کمونيستى جامعه اى    .  در جامعه کمونيستى دولت زوال پيدا ميکند       .  از ميان رفتن طبقات و تضاد طبقاتى، دولت را به پديده زائدى تبديل ميکند                
 .امور ادارى جامعه از مجراى تعاون، همفکرى، ارتباط و تصميم گيرى جمعى کليه اعضاء جامعه حل و فصل ميشود. است بدون دولت

 

آزادى، نه فقط از ستم     .  جامعه کمونيستى به اين ترتيب براى نخستين بار به آرمان آزادى و برابرى انسان ها به معنى واقعى کلمه جامه عمل ميپوشاند                      
آزادى در تجربه ابعاد مختلف زندگى و در شکوفايى خالقيت ها و عواطف                .  و سرکوب سياسى، بلکه از اجبار و انقياد اقتصادى و از اسارت فکرى               

 .برابرى شان و ارزش همه در پيشگاه جامعه. برابرى، نه فقط در برابر قانون، بلکه در بهره مندى از امکانات مادى و معنوى جامعه. واالى انسانى

 

تمام شرايط پيدايش چنين نظامى، در دل همين جهان موجود سرمايه دارى فى الحال                    .  جامعه کمونيستى يک آرزو و يک مدينه فاضله خيالى نيست             
توان علمى، تکنولوژيکى و توليدى انسان امروز چنان ابعاد عظيمى پيدا کرده است که پى ريختن جامعه اى معطوف به رفع نيازها و                           .  فراهم شده اند  

انقالبات الکترونيک و انفورماتيک دهه هاى اخير و تحوالت شگرف در ابزارها و روش هاى ارتباطاتى و                      .  تامين آسايش همگان کامال مقدور است      
اطالعاتى سمعى و بصرى، سازمان دادن يک جامعه جهانى و شرکت همگانى در طراحى و برنامه ريزى و اجراى امور گوناگون جامعه را پيش از                           

بخش عظيمى از اين توان توليدى هم اکنون يا به اشکال مختلف به هدر داده ميشود و يا عامدانه مصروف ممانعت از بکار                              .  پيش ميسر ساخته است   
اما عليرغم همه عظمت امکانات مادى جامعه، پشتوانه اساسى جامعه کمونيستى را نيروى                   .  بستن اين امکانات در خدمت رفع نيازهاى بشر ميشود            

م خالقه و زنده ميلياردها انسانى تشکيل ميدهند که از اسارت طبقاتى، از بردگى مزدى، از اسارت معنوى و از خود بيگانگى و از حقارتى که نظا                                    
 .انسان آزاد، ضامن تحقق جامعه کمونيستى است. موجود به آنها تحميل ميکند رها ميشوند

 

قدرت شگرف سرمايه که در     .  سرمايه دارى خود آن نيروى عظيم اجتماعى را که ميتواند اين افق رهائى بخش را عمال متحقق سازد شکل داده است                        
جامعه کمونيستى محصول انقالب کارگرى براى خاتمه دادن به نظام                 .  مقياس جهانى گسترده است، انعکاس قدرت يک طبقه کارگر جهانى است                  

طبقه کارگر، برخالف   .  به اين اعتبار انقالب کارگرى انقالبى اجتماعى است که بناگزير کل بنياد مناسبات توليد را دگرگون ميکند                .  بردگى مزدى است  
جامعه کمونيستى اتوپى نيست، بلکه محصول      .  کليه طبقات فرودست در تاريخ پيشين جامعه بشرى، نميتواند آزاد شود بى آنکه کل بشريت را آزاد کند                   

 .مبارزه اى زنده و واقعى و جارى، که به قدمت خود جامعه بورژوايى است. و هدف مبارزه يک طبقه عظيم اجتماعى عليه سرمايه دارى است

١۴۶شماره   
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 با شروع سال    ،بنا به خبر دريافتى   
 30جديد و طی چند روز اخير               

نفر از کارگران شرکت راه و                 
 که      ،ساختمان جنرال مکانيک          

قراردادهای کاريشان تا پايان                 
 به دستور   ،اسفند ماه سال پيش بود    

ياری مدير شرکت و چهره منفور        
ضد کارگری در سال جديد                       
قراردادهايشان تمديد نشده و اين          
کارگران در حاليکه دستمزدها و         
مبالغ اضافه کاری مربوط به                  
بهمن و اسفند سال گذشته و                       
سنوات خود را نيز دريافت ننموده      

 . اند اخراج شده اند

 

بعلت همکاری و همدستی ادارات      
کار و بيمه حکومت اسالمی با               
سرمايه داران و باند ياری در                 

 کارگران  ،شرکت جنرال مکانيک  
اخراجی و معترض عمال قادر به        
باز پس گيری مطالبات و                           

. دستمزدهای معوق شان نشده اند       
با اينحال تعداد ديگری از                          
کارگران همچنان در خطر اخراج      

تفرقه و عدم تشکل و      .  قرار دارند 
سازمانيابی کارگران در اين ميان       
امتياز مناسبی برای حکومت                 
اسالمی و سرمايه داران در ادامه        

 . جناياتشان عليه کارگران است

 

اوضاع در شرکت جنرال                         
ياری و    .  مکانيک بحرانی است      

عوامل کارفرما با مظلوم نمايی            
دائما از بی پولی و بحران مالی             

 نفر   200زوزه ميکشند و حدود          
کارگر ناراضی و معترضی که            
هنوز دستمزدها و مطالبات و                 
سنوات مربوط به بهمن و اسفند             
ماه سال پيش خود را دريافت                  

 

اخراج کارگران شرکت جنرال 
 !مکانيک در سال جديد

کارگران از سوئى      .  نکرده اند  
خواهان دريافت فوری                         
دستمزدهای معوق و توقف               
اخراجها و بازگشت به کار                
کارگران اخراجی اند و از                 
سوى ديگر کارفرما براى                  
ساکت کردن کارگران شمشير        
اخراج را باالى سر کارگران          

 . نگه داشته است

 

هم اکنون در شرکت جنرال               
مکانيک بخش پروژه احداث           

بلوار آسيا    -بزرگراه حصارک   
 200در غرب تهران بيش از          

نفر کارگر قراردادی با                        
 ماهه، سفيد            3قراردادهای      

امضا و يکطرفه و پايه                          
 هزار            264دستمزدهای            

 ساعته  12 شيفت   2 در   ،تومانی
 6 صبح تا            6و سنگين از            

 صبح  6 عصر تا    6عصر و از    
کمپ محل    .  مشغول به کارند      

 نفر از        60زندگی بيش از            
کارگران شهرستانی بدون                 
کمترين امکانات غذايی،                    
بهداشتی و استراحتی در همين       
منطقه مستقر است و مابقی                
کارگران بدون امکانات                      
سرويس و با مشکالت زياد از         
شهرکها و زاغه نشينهای                    
اطراف تهران خود را به محل        

شرکت جنرال    .  کار ميرسانند   
مکانيک تحت نظارت باندهای      
مافيايی و دزد بنياد مستضعفان       

 .حکومت اسالمی ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠١٠ آوريل ٧ – ١٣٨٩ فروردين ١٨

١۴۶شماره   
 

 برابرى و رفع تبعيض
 

برابرى انسان ها يک مفهوم محورى در جنبش                               
کمونيسم کارگرى و يک اصل بنيادى جامعه آزاد                                 
سوسياليستى است که بايد با برچيدن نظام طبقاتى،                          
. استثمارگر و پر تبعيض سرمايه دارى برقرار گردد                        

برابرى کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تر و جهانشمول          
تر از برابرى حقوقى و صورى افراد و شمول يکسان                     

برابرى .  قوانين و مقررات دولتى بر آنان را در بر دارد                
کمونيستى يک برابرى واقعى و مادى در قلمرو اقتصادى،         

برابرى نه فقط    .  اجتماعى و سياسى ميان انسان ها است          
در حقوق سياسى، بلکه همچنين در برخوردارى از                         
امکانات و مواهب مادى و محصوالت تالش جمعى بشر،             
برابرى افراد در جايگاه اجتماعى و مناسبات اقتصادى،               
برابرى نه فقط در محضر قوانين، بلکه در مناسبات مادى           

برابرى کمونيستى، که در        .  متقابل انسان ها با يکديگر         
عين حال شرط الزم شکوفايى توانها و استعدادهاى                         
مختلف و متنوع همه افراد و شادابى مادى و معنوى                        
جامعه است، تنها با از ميان رفتن تقسيم انسان ها به                        

جامعه طبقاتى بنا به تعريف         .  طبقات امکان پذير ميشود      
 .نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد

 مجمع عمومى کارگرى 
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده ! متکى شويد

جنبش ! مستقيم و مستمر توده کارگران است
!مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  

www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد

!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/ 

 

!کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  
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بيش .   بيش از يک ميليارد نفر گرسنه اند         ،در جهانى که ماالمال ثروت است      .  سرمايه دارى بشريت را در آستانه نابودى قرار داده است           
٪ جمعيت کارکن جهان در سال گذشته بيکار بودند و بحران عميق اقتصادى با سرعتى باور نکردنى ارتش عظيم بيکارى را                                   ٣٠از  

سونامى فقر و فالکت و گرسنگى         .  پيامدها و پس لرزه هاى عميق ترين بحران اقتصادى جهانى هنوز در راه است                     .  گسترده تر ميکند   
عاليجنابان دنياى امروز نه فقط راه حل قابل اعتنا و دلگرم کننده اى ندارند بلکه دورنماى تاريکترى را                           .  جوامع بشری را تهديد ميکند      

 سرمايه داران از صدها ميليون دالر        ،در اين اوضاع که ميليون ميليون کارگر به خيابان پرتاب و زندگى شان نابود ميشود                .  وعده ميدهند 
بحران اقتصادى کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ يا سرمايه دارى بقا و تداومش               .  جايزه و حمايت دولت از جيب کارگران بهره مند ميشوند         

 و يا طبقه کارگر با نفى نظام مبتنى بر بردگى مزدى و استثمار و مالکيت                           ،را با کوبيدن طبقه کارگر و تحميل فقر بيشتر حل ميکند                 
 !  راه سومى وجود ندارد.  بحران را به نفع بشريت حل ميکند،خصوصى

 

 بحران کنونى به معنى بن بست راه حلهاى سياسى طبقه سرمايه دار و بى اعتبارى عمومى اين نظام در انظار صدها                                ،از نظر سياسى  
سياستهاى مبتنى بر بازار آزاد راست افراطى ورشکست شدند و دخالت و مالکيت دولت در کنترل بازار نيز مسکنى             . ميليون کارگر است 

همزمان مارکس و نقد مارکسى نظام موجود از اعتبار بى سابقه برخوردار شده و بارقه هاى                       .  موقتى براى تداوم وضعيت پيشين است       
امروز بيش از هر زمان هويت انترناسيوناليستى کارگرى و             .  سنت راديکال کارگرى هر روز در گوشه اى از جهان رخ نشان ميدهد                   
رويدادهاى فرانسه و يونان و ايتاليا و آلمان و ايران تنها پيش                 .  پرچم کمونيستى آزادى جامعه به نياز مبرم طبقه کارگر تبديل شده است                

 .  درآمد نبردهاى سهمگين طبقاتى دوران جديد اند
 

 !  کارگران

افسار زدن محدود به     .  ادامه نظام بردگى نميتواند خواست ما باشد         .  طبقه ما بايد آلترناتيو سياسى خود را در مقابل اين وضعيت بگذارد                
ناسيوناليسم .  براى کار بيشتر نميتواند سياست طبقه کارگر باشد       "  فداکارى ملى "سرمايه داران و بانکداران مفت خور و سياست ارتجاعى          

ما تاکنون اعالم کرده ايم که تامين هزينه بحران از            .  و فاشيسم و تفرقه در اردوى طبقه کارگر سالح کثيف بورژوازى عليه طبقه ماست                
رفاه و  !  بيمه ها و خدمات اجتماعى گسترش يابد        !  بجاى جايزه به سرمايه داران بايد دستمزدها افزايش يابد           !  جيب و زندگى ما موقوقف     

 پرچم انترناسيوناليسم کارگرى و هويت جهانى و              ،کارگران در مقابل تبليغات ناسيوناليستى و ضد کارگرى             !  آزادى حق همگان باشد     
اما نظام بردگى مزدى و استثمار سرمايه دارى با هر درجه بهبود هنوز             .  منفعت واحد طبقاتى را در مقابل نظام سرمايه دارى برميافرازند 

اول مه روز صاحبان واقعى جهان        !  نظام بردگى را بايد برانداخت و اين کار جنبش بردگان مزدى است                .  مبتنى بر بردگى مزدى است      
 رهبران کمونيست و     ،روزى است که اسپارتاکوس هاى اين جنبش        .   روز بشريتى است که جهان بدون کار او نميتواند سرپا بماند               ،است

طبقه ما در روز    !   اعالم ميکنند که براى رهائى جامعه راهى جز انقالب کارگری عليه سرمايه دارى وجود ندارد                  ،سوسياليست کارگران 
 ! اول مه بايد با صداى بلند اعالم کند که ديگر اين وضعيت را نمی پذيرد

 

 و بدون وحدت    ، بدون راه حل اجتماعى و سياسى       ،بدون تشکل توده اى و حزبى      .  طبقه ما بايد براى اين جنگ سازمان يابد و بميدان بيايد            
اين دوره اى است که  بازگشت به سنتهاى جنبش عمل مستقيم و شورائى کارگران يک ضرورت             . وسيع طبقاتى پيروزى غير ممکن است 

طبقه کارگر بدون سنت راديکال          .  تاکنون نيز طبقه ما الگوهائى از سنگربندى راديکال کارگرى را بدست داده است                           .  حياتى است  
مبارزاتى و بدون ظاهر شدن بعنوان پرچمدار آزادى جامعه در قالب يک حزب سياسى کمونيستى کارگرى نميتواند اين وضعيت را                                   

مبارزه طبقه ما در هر      .  طبقه ما بايد عليه فقر و فالکت و کليت سرمايه با پرچم کمونيستى کارگرى بميدان بيايد                  .  بطور بنيادی تغيير دهد   
بدون تبديل شدن جنبش سوسياليستى طبقه ما به        .   گوشه اى از استراتژى بين المللى سوسياليستى کارگران عليه سرمايه دارى است             ،کشور

بايد در اول مه     .  بايد براى پيروزى وارد جدال شد        .   دراين جنگ ما پيروز نميشويم        ،يک آلترناتيو سياسى اجتماعى و مطلوب و ممکن           
همزمان بايد سازمانهاى توده اى و راديکال و شورائى          .  همه جا طنين افکند   "  دنيايی بهتر بايد ساخت   "و  "  مرگ بر سرمايه دارى   "شعار  

 افزايش  ،کارگران همه جا خواهان لغو کار قراردادى       .  کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان ابزارهاى جدال برسر آزادى و رفاه بکار گيريم               
 و تغيير فورى زندگى      ، حق بى قيد و شرط تشکل و اعتصاب           ، کار يا بيمه بيکارى مکفى       ،دستمزدها براساس تامين يک زندگى انسانى       

مبارزه ما از تالش براى بهبود روزمره زندگى طبقه کارگر و تعطيل نشدن مراکز کار تا سياست                         .  طبقه کارگر و مردم محروم هستند       
 . کنترل کارگرى و کسب قدرت سياسى يک مبارزه واحد است

 ،مرگ بر سرمايه دارى
 !جهانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

١۴۶شماره   
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 !در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد
 

هشت سال است که جنبش کمونيسم کارگری متفکر بزرگ                    .  نزديک به هشت سال از درگذشت نابهنگام منصور حکمت ميگذرد                     
زمانی که چشم از اين جهان فروبست گويی طبقه کارگر و                .  مارکسيست و تئوريسين و سازمانده برجسته خود را از دست داده است                

 . بشريت متمدن گوشه ای از روشنايی و تيزبينی و چراغ راهنمايی خود را از دست داده است
 

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

. به آزاديخواهی و تالش برای آزادی و رهايی جامعه تعلق دارد           .  به طبقه کارگر جهانی تعلق دارد     .  منصور حکمت فقط به ما تعلق ندارد      
 . زندگی و افق سياسی و توقع آنها را دگرگون کرده است، نظراتش، سياستهايش،به تمامی کسانی متعلق است که تالش اش

  

کنگره را به مکانی بزرگ و           .  در لندن برگزار ميشود      "  بنياد منصور حکمت    "کنگره دوم منصور حکمت در چهارم ژوئيه توسط                 
از تمامی عالقمندان و دوستداران منصور حکمت انتظار          .  شايسته برای گراميداشت ياد و دست آوردهای اين متفکر بزرگ تبديل کنيم               

 . ميرود که سهم خود را در برگزاری موفق اين کنگره ايفا کنند
 

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

 

 . به نوبه خود از همه شما عزيزان دعوت ميکنم تا در کنگره منصور حکمت شرکت کنيد
  

 علی جوادی
 دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

١۴۶شماره   

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على 
جوادى را در باره مسائل سياسى 

 !ايران و جهان ببينيد

www.wupiran.org 

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

  .و مصائب جامعه بورژوايى

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب را بخوانيد و 
!وسيعا تکثير و توزيع کنيد  

 يک دنياى بهتر
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مصادف با هشتمين          2010چهار ژوئيه       
در .  سالگرد درگذشت منصور حکمت است      

يادبود اين متفکر بزرگ مارکسيست و ليدر       
نظری کمونيسم کارگری، بنياد          –سياسی   

منصور حکمت مراسمی را در روز يکشنبه     
ابتدا، برای   .   ژوئيه سازمان داده است          4

گراميداشت ياد اين انسان عزيز که در                     
زندگی بسياری از کمونيست های ايران و            
منطقه نقش مهمی ايفاء کرده است، در                  

سپس .    گورستان های گيت لندن گرد ميائيم     
در سالنی در همان منطقه های گيت، کنگره        

تم .  دوم منصور حکمت را برگزار ميکنيم          
سياسی   –اين کنگره به جايگاه فکری                 

منصور حکمت در جنبش کمونيستی بين              
 . المللی و ايران اختصاص دارد

نقش منصور حکمت بويژه در جنبش                      
کمونيستی ايران بسيار تعيين کننده بوده              

منصور حکمت بعنوان يک ليدر                .  است
فکری، سياسی و حزبی جايگاهی بسيار              
مهم در جنبش کمونيستی ايران و همچنين          

برخی رويداد های      .  بين المللی دارا است       
تشکيالتی پس از مرگ او                   –سياسی     

ضربات مهمی به جنبش کمونيسم کارگری         
اما نقش تعيين کننده او و                .  تحميل کرد   

سياست ها و نظراتش، بويژه در ماه های             
اخير، در خيزش عظيم مردم ايران با                        

خالء او را تمام      .  وضوح بسيار نمايان شد     

 

 

 کنگره دوم منصور حکمت
دوستدارانش و جنبش کمونيستی با تلخی         

 .بسيار احساس کرده و ميکند

 

با يادبود و گراميداشت اين انسان بزرگ،          
به جوهر اصلی نظريه و سياست های او            

نقش او را بررسی   . نگاهی خواهيم انداخت 
خواهيم کرد و تالش ميکنيم که در جهت              
خنثی کردن کامل ضربات سالهای اخير               
قدمی برداريم و جنبش کمونيسم کارگری           
را بر مبنای خط و نظر منصور حکمت                  

 .تحکيم و تقويت کنيم

 

از دوستداران منصور حکمت دعوت                    
ميکنيم تا با شرکت در اين مراسم و در                  
کنگره دوم منصور حکمت کمک کنند تا              
اين مراسم گراميداشت او با شکوه هر چه         
بيشتر برگزار شود و با هم و در کنار هم               

برنامه کنگره و     .  ياد او را گرامی داريم         
ليست سخنران ها بعدا باطالع عموم                      

 .خواهد رسيد

 

 گورستان های گيت: محل تجمع

  2010 ژوئيه 4يکشنبه : زمان

  12:30: ساعت

 

١۴۶شماره   

  بعد از ظهر3: آغاز کنگره
لطفا بمنظور تسهيل امر تدارکات و                  
سازماندهی بهتر مراسم و کنگره                      
شرکت خود را هر چه سريعتر به ما                  

برای اين منظور و دريافت      .  اطالع دهيد 
اطالعات لطفا با ای ميل يا تلفن زير                  

 .تماس بگيريد

 

 majedi.azar@gmail.com: ايميل

  +   44)  0  (77  65431276:  تلفن
 سيروان قادری

 

 اطالعات الزم در سايت های

com.hekmat-m.www 

 org.wupiran.www 

و همچنين در فيس بوک درج خواهد               
 . شد

 

 آذر ماجدی 

  بنياد منصور حکمت

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  ٣صفحه   

 

 ،جهان بدون فراخوان سوسياليسم
 بدون ،بدون اميد سوسياليسم

 به چه ،سوسياليسم“ خطر”
!منجالبى تبديل ميشود  

 

 منصور حکمت


