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 کارگران و انقالب
 

اما کدام انقالب؟      .  کارگران کمونيست خواهان انقالبند        
طبقات مختلف و گرایشات سياسى و اجتماعى مختلف                 

دنياى .  را به معانى بسيار متفاوتى بکار ميبرند       "  انقالب"
اى بخود دیده   "انقالبى"و همه نوع    "  انقالب"ما همه نوع    

تقریبا هر کس و هر جریانى که ميخواهد وضع                 .  است
موجود در جامعه را بشيوه اى ناگهانى و بطور                                  
غيرمسالمت آميز تغيير بدهد از انقالب حرف ميزند و                 

خيلى از این انقالبات چيزى         .  خودش را انقالبى مينامد      
" انقالب اسالمى "نمونه  .  بيشتر از ارتجاع صرف نيستند     

عقب مانده ترین   .  زنده و حى و حاضر جلوى چشم ماست       
خرافات و مشقت بارترین اوضاع را انقالب نام گذاشته              

مرتجع ترین و کثيف ترین عناصر نام انقالبى                       .  اند
کارگر کمونيست پيگيرترین دشمن           .  برخود نهاده اند      

 . چنين انقالبات و انقالبيون دروغينى است
 

برخى دیگر از انقالبات چيزى فراتر از اصالحات                        
خالصى از استبداد،      .  محدود در وضع موجود نيستند           

کسب استقالل اقتصادى، برنامه ریزى و بهبود سطح                   
ثروت و غيره     "  عادالنه تر  "توليد، توزیع به اصطالح         

مضمون اصلى بسيارى از تحوالتى بوده است که در                   
کشورهاى مختلف تحت عنوان انقالب صورت گرفته                 

در همه این موارد بنياد مناسبات موجود در جامعه          .  است
و کل نظامى که مایه مشقات و محروميت هاى توده                        
مردم کارگر و زحمتکش را تشکيل ميدهد دست نخورده            

دو دهه قبل شاهد انقالبات متعدد                  .  باقى مانده است       
امروز .  اینچنينى در کشورهاى تحت سلطه بوده است               

وقتى به این کشورهاى انقالب کرده نگاه ميکنيم دیگر                  
حتى نشانى از همان تحوالت محدود ناشى از انقالب هم             
باقى نمانده است و منطق نظام سرمایه دارى بار دیگر                 
این واقعيت را آشکار کرده است که مادام که اساس                        

سرمایه و سرمایه دارى پابرجاست       

 دفاع از جنبش سبز اسالمی يک تاکتيک
 يا کاله بزرگ توده ايستی؟

 ۵صفحه آذر ماجدی                                                       

٢صفحه   

   ،روز جهانى کارگر
!خيابانها متعلق به کارگران است   

 
  سرنگونی و انقالب کارگری،کارگران

 
 ٧صفحه على جوادى                                                      

 !کارگران براى ناسيوناليسم؟
 بمناسبت اول مه" سکوالرهای سبز"در حاشيه پيام 

 

 ١٠صفحه سياوش دانشور                                              

  در صفحات ديگر؛

و          - ماشين تنفر زدائى جمهورى اسالمى          ،کنگره دوم منصور حکمت    ل دان د م ي  در   ،سع
ميت                       ،فخرى جواهرى   -حاشيه جلسه شيرين عبادى      اک ه از سوى ح ل ز ى زل ن ي  پيش ب

کشان          -سرکوبگر   ت اه مذهب                    ،بابک زحم گ ل هاى دست ي دوف اوش دانشور       - پ  ،سي
ارگرى               سم ک ي ون م ران        ،گراميداشت سومين سالگرد تاسيس حزب اتحاد ک ارگ  اخراج ک

 حقوق هاى        ، حقوقهاى پرداخت نشده کارگران مهرکام پارس    ،مرکز احمد آباد مستوفى   
 ، جلسه سازمان آزادى زن     ، دستمزدهاى کارگران جنرال مکانيک    ،معوق کارگران تابلير  

 ...   و ، منشور آزادى و برابرى و رفاه،مراسم روز جهانى کارگر

 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت روز جهانى کارگر

 اول ماه مه 
  !با پرچم زنده باد انقالب کارگری

 قطعنامه مشترک روز جهانى کارگر

  ،ستون اول



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

نصيب توده کارگر و زحمتکش             
جز فقر و بى حقوقى سياسى و                 

 . اجتماعى نخواهد بود
 

خاصيت مشترک همه این انقالبات     
دروغين و نيم بند این است که                  
تماما تحت تاثير اهداف و مقاصد          
بخش هائى از خود طبقات حاکمه         
قرار داشته اند و رهبرى سياسى و       
عملى آنها بدست همين اقشار بوده        

کارگران همواره بعنوان         .  است
نيروى ذخيره و کمکى به ميدان             
کشيده شده اند، جنگيده اند و                      
فداکارى هاى بى نظير از خود                

اما حاصل کار جز     .  نشان داده اند   
دست بدست شدن قدرت در درون        
خود طبقه سرمایه دار و جز                      
پيدایش شکل هاى جدیدى براى              
اداره نظام استثمارگر موجود                  

در بسيارى موارد        .  نبوده است   
اولين کسانى که مورد تعرض                 
بخش هاى تازه بقدرت رسيده                  
طبقه حاکمه قرار گرفته اند خود            
کارگران بوده اند و انقالب خود به       
دستاویز جدیدى براى سرکوب              

 . جنبش کارگرى تبدیل شده است
 

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

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

ما خواهان انقالب       .  دارى هستيم   
کمونيستى هستيم که جامعه موجود     

 .را از بنياد دگرگون ميکند
 

انقالب کارگرى چه هدفى را دنبال      
ميکند؟ پاسخ این سوال در همين            

. جامعه سرمایه دارى نهفته است         
هر کارگرى که ده دقيقه به                         
اوضاع خودش فکر کند ایراد                  
اصلى اى را که باید در دنيا                        

این .  برطرف شود تشخيص ميدهد    
توليد کنندگان  .  جامعه وارونه است  

ثروت جامعه، کارگران، بى                    
پست .  چيزند و بيکارگان ثروتمند     

ترین و فرومایه ترین عناصر،               
نجبا و عاليجنابان این جامعه اند و         
شریف ترین مردم، توده                              

 

 ...کارگران و انقالب  
زحمتکشان فرودست و بى                

آنها که یک عمر          .  حقوق اند   
کار کرده اند و ثروت ساخته             
اند حتى پس از سى سال براى          
گذران هر روز از زندگى خود       
باید از نو براى کارشان                        

قدرت خالقه  .  مشترى پيدا کنند   
و مولد کارگر خود را در                     
قدرت اجتماعى و سياسى                   
روزافزون سرمایه و فرودستى     
هرچه بيشتر خود کارگر نشان        

براى حفظ این جامعه         .  ميدهد
وارونه دولت ها پيدا شده اند،           
ارتشها ایجاد شده اند، زندانها و      
شکنجه گاهها بنا شده اند،                    
خدایان آفریده شده اند و مذاهب       

مساله از روز    .  ساخته شده اند   
این جامعه    .  روشن تر است       

بردگى .  مبتنى بر بردگى است      
هيچ درجه رشد خدمات     .  مزدى

اجتماعى و بيمه ها و افزایش            
درآمد کارگران که تازه همه             
باید با نبرد و با زور از حلقوم           
طبقات حاکم بيرون کشيده                  
شوند، در اساس این موقعيت            
برده وار کارگر تغييرى                      

کودکى که امروز در        .  نميدهد
ميان ما متولد ميشود مهر                    
استخدام سرمایه شدن را بر               

 . پيشانى خود دارد
 

کل تبعيضات اجتماعى و                    
سياسى و کل فساد و تباهى                  
اخالقى جامعه حاضر، از                  
ستمگرى بر زنان و تبعيض             
نژادى تا اعتياد و فحشا، از                
رقابت و منفعت طلبى فردى که      
در خون جامعه جریان دارد تا         
قحطى و گرسنگى و بيمارى            
که هر روز ميليونها انسان                 
محروم را بکام مرگ ميکشد،         
همه حاصل این وارونگى                  

جامعه اى که            .  جامعه اند     
صاحبان برحق و آفرینندگان           
واقعى آن، کارگران، اسير                

انقالب .  بردگى مزدى اند            
کارگرى بر سر در هم کوبيدن         

 . بنياد این جامعه طبقاتى است
 

بنياد این نظام مالکيت                            

١۴٩شماره   
خصوصى اقليتى کوچک بر وسائل       

مادام که     .  توليد در جامعه است            
انسانها براى نان خوردن و براى              
برخوردار شدن از حداقلى از رفاه           
ناگزیرند براى کس دیگرى کار کنند      
که اختيار وسائل توليد را در دست           
گرفته است، مادام که توليد اجتماعى      
و تامين مایحتاج بشر تنها از طریق         
سود رسانى به مالکان انگل وسائل          
توليد ممکن است، صحبتى از                     
آزادى و برابرى انسانها و از ميان           
بردن محروميت ها و تبعيضات                 

انقالب .  نميتواند در ميان باشد               
کارگرى در اساس خود انقالبى عليه      
مالکيت خصوصى طبقه سرمایه دار     

. بر وسائل توليد اجتماعى است                  
انقالب کارگرى انقالبى براى                     
برقرارى مالکيت و کنترل اشتراکى      
و دسته جمعى توليد کنندگان بر                   

انقالب .  وسائل کار و توليد است            
کارگرى انقالبى براى محو طبقات         

 . و استثمار طبقاتى است
 

بورژوازى به زبان خوش دست از          
قدرت اش بر نميدارد و بساط                       

پس باید  .  استثمارش را جمع نميکند     
انقالب کرد، حکومتى کارگرى                 
برقرار ساخت که مقاومت                             
استثمارگران را در هم ميشکند و               
راه را براى جامعه اى بدون                          
استثمار و الجرم بدون نياز به هيچ           
نوع حکومت و ستم و خرافه باز                

 .ميکند 
 

براى کارگر کمونيست انقالب یعنى       
خيزش طبقه کارگر براى عملى                 
کردن تمام این تحول عظيم                            

مبارزه براى آزادى،            .  اجتماعى
اگر .  برابرى و حکومت کارگرى         

کارگر به ميدان سياست مياید باید              
باید بعنوان رهبر      .  براى این بياید     

. رهائى کل جامعه به ميدان بياید               
دوران کشيده شدن کارگران بدنبال          

جریان .  این و آن بسر رسيده است          
کمونيستى در درون طبقه کارگر              
هدف خود را این قرار داده است که         
کارگران را به این دورنما مجهز               
کند و حرکت مستقل کارگران براى        
کسب قدرت سياسى و انجام انقالب          

 . کارگرى را سازمان بدهد
 

اگر چيزى گرایش کمونيستى را از         
سایر گرایشات در درون جنبش                 
کارگرى متمایز ميکند همين تالش          
براى جایگير کردن آرمان انقالب            
کارگرى در درون طبقه کارگر و             

سازمان دادن نيروى این انقالب           
کارگر کمونيست در صف       .  است

مقدم هر مبارزه براى بهبود                     
شرایط کار و زندگى کارگران               

اما او در این مبارزه هدف         .  است
از .  عالى ترى را نيز دنبال ميکند      

نظر ما در دل این مبارزات است         
که کارگر خود را به عنوان یک            
طبقه ميشناسد، به قدرت خود                 
واقف ميشود و با راه رهائى                    
خود، انقالب کارگرى عليه کل             
نظام اقتصادى و اجتماعى موجود      

سازماندهى انقالب    .  آشنا ميشود   
کارگرى امرى مربوط به آینده              

این تالش هم اکنون        .  دور نيست  
هرجا اتحاد     .  در جریان است         

کارگران و آگاهى آنها نسبت به             
اینکه اعضاء یک طبقه جهانى اند       
تقویت ميشود، هرجا کمونيسم               
بعنوان دورنماى انقالب کارگرى       
در ميان کارگران رسوخ ميکند و        
با هر رفيق کارگرى که به                         
کمونيسم و به محافل و سلول هاى        
کمونيستى کارگران نزدیک                   
ميشود، یک گام به انقالب                         

. کمونيستى نزدیک تر شده ایم               
سلول ها و محافل کمونيستى                   
کارگرى که امروز تشکيل                       
ميشوند، فردا کانون هاى رهبرى        
انقالب کارگرى و پایه هاى قدرت      
حکومت کارگران را تشکيل                  

 . خواهند داد
 

هيچکس تردید ندارد که حکومت        
و اقتصاد سرمایه دارى در ایران         
دچار یک بحران عميق است و              
جامعه ایران در آستانه تحوالت            
سياسى تعيين کننده اى قرار گرفته      

دیر یا زود جدال طبقات             .  است
اجتماعى در ایران اوج تازه اى             

احزاب و نيروهاى    .  خواهد گرفت 
بورژوازى، چه در داخل حکومت    
اسالمى و چه در خارج آن دارند           
خود را براى زورآزمائى هاى              

اینبار ما باید     .  نهائى آماده ميکنند    
تضمين کنيم که طبقه کارگر                    
بعنوان یک نيروى مستقل، زیر            
پرچم خود و با آرمان انقالب                   

این .  کارگرى به ميدان خواهد آمد     
جریان کمونيستى  .  کار عملى است  

در درون طبقه کارگر جریان                 
حزب کمونيست   .  قدرتمندى است  

ایران گوشه اى از یک حزب                  
کمونيستى کارگرى به مراتب                
نيرومندتر است که هم اکنون                  
ریشه هاى خود را در درون طبقه        

٣صفحه کارگر و                   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

روز شاهان و مالکين و سرمايه         !  روز هيچ تاجر مذهبى نيست      !  نيست"  ملتى"روز هيچ    !  اول مه روز استقالل هيچ کشورى نيست         
 ان جهان اول مه روز کارگر    !  روز عمال پليسى حکومت در ميان کارگران نيست          !  روز سياه نيست   !  نيست"  سبز"روز  !  داران نيست 

 !  روز برافراشتن پرچم سرخ کارگرى است! روز جنبش بين المللى سوسياليستى طبقه کارگر است! است
 

 ! همرزمان،کارگران
سرکوب و به   .  حکومت سرمايه دارى در ايران با سياست حذف سوبسيدها کمر به تشديد چند باره فقر و محنت تاکنونى ما بسته است                          

 تحميل فقر و اختناق به طبقه    ، نظامى کردن محطيهاى کار، سرکوب شوراها و تشکلهاى مستقل کارگرى،زنجير کشيدن رهبران کارگرى 
اول مه بايد متحد    .  اول مه روز اعتراض به کل اين وضعيت است         .  ما و کل جامعه کارنامه سه دهه حکومت اسالمى سرمايه داران است            

 ! و قدرتمند اعالم کنيم که کارگران اين وضعيت را نمى پذيرند
 

در کارخانجات و محالت کارگرى مجامع عمومى را برپا کنيم و براى برگزارى                          .  به استقبال اول ماه مه روز جهانى کارگر برويم                 
روز اول مه در مقابل ادارات دولتى اجتماع کنيم و عليه                .  مراسمهاى مستقل اول مه همراه با خانواده هاى کارگرى دست بکار شويم                

 ، عليه به بند کشيدن رهبران کارگرى       ، عليه نپرداختن دستمزدها و بيکار سازى       ، عليه سياست حذف سوبسيدها     ،سياست فقر و اختناق   
 !   و براى آزادى و برابرى و رفاه همگان صدايمان را بلند کنيم،عليه تبعيض و زن ستيزى

 

و شوراهاى اسالمى   "  خانه کارگر   "،اجازه ندهيم سازمانهاى پليسى حکومت در ميان کارگران         !  روز جهانى کارگر خيابانها مال ماست      
اجازه ندهيم هيچ بخشى از طبقه ما را به نماز جمعه و زجه زدن                   .   کارگران را سياهى لشکر جنگ جناح هاى سرمايه دارى کنند              ،کار

اول مه خيابانها و       .  بايد بيش از هر زمان نهادهاى جاسوسى در ميان کارگران را طرد کنيم                       .  روى قبر خمينى ضد کارگر بکشانند         
 ! تريبونها بايد دست کارگران باشد و همه جا صداى اعتراض مستقل طبقه کارگر عليه بردگى و اختناق بلند شود

 

اول مه روز اعالم      !  اول مه خيابانها و ميدانها و محالت را فتح کنيم و کيفرخواست مان را عليه کل نظام سرمايه دارى اعالم کنيم                                   
طبقه کارگر بعنوان   دادن  اول مه روز رخ نشان      .  همبستگى با کارگران جهان و مبارزات کارگرى و آزاديخواهانه در سراسر ايران است             

 !   پرچمدار آزادى جامعه است
    

 !زنده باد انقالب کارگرى!    مرگ بر سرمايه دارى!    زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوریل ٢۶ – ١٣٨٩ فروردین ۶

 

   ،روز جهانى کارگر
 ! خيابانها متعلق به کارگران است

١۴٩شماره   

شعارهاى ما و افق هاى ما هم اکنون راه خود را در ميان توده                 .  جنبش هاى اعتراضى کارگران محکم کرده است       
حکومت اسالمى هم اکنون فشار این حزب وسيع و اعالم نشده کارگرى را                 .  هاى وسيع طبقه کارگر باز کرده اند        

به سرنوشت قانون کار اسالمى نگاه کنيد، به حال و روز شوراهاى اسالمى                  .  بشدت بر پيکر خود احساس ميکند       
 در  ٥٧نگاه کنيد، مجامع عمومى کارگران و مطالبات آنان را ببينيد، همه گواه یک رادیکاليسم قدرتمند کارگرى است که در طول دوره پس از انقالب                           

. اگر بناست طبقه کارگر ایران در تحوالت آتى بار دیگر قربانى نشود، این حزب عظيم و اعالم نشده باید سر و سامان بگيرد                         .  ایران شکل گرفته است   
اجزاء مختلف آن، حزب کمونيست ایران، شبکه هاى گسترده محافل کارگران کمونيست، جنبش مجامع عمومى و سلول هاى رهبرى اعتراضات                                    

برنامه .  این عاجل ترین کارى است که کمونيسم کارگرى در ایران در برابر خود قرار ميدهد                .  کارگرى باید در یک حرکت واحد کارگرى ادغام شوند         
شعار .  ما براى جامعه، راه حل هاى ما براى رفع مشقاتى که دامنگير توده هاى وسيع زحمتکشان است، شعارها و خواستهاى ما همه روشن است                                    

تبدیل همه این   .  آزادى، برابرى، حکومت کارگرى ، یعنى چکيده انقالب اجتماعى کارگران، هم اکنون در دل توده هاى وسيع طبقه ما جاى گرفته است                      
این اولویت  .  مصالح و امکانات به یک حزب قدرتمند اجتماعى که قادر به هدایت کل طبقه کارگر در نبرد هاى تعيين کننده آتى باشد، این کار ماست                               

 . اساسى کارگران کمونيست در ایران است

*** 

 .  منتشر شد١٣٦٨، شهریور ٥٣ شماره ،ارگان مرکزى حزب کمونيست ایران" کمونيست" این مطلب منصور حکمت اولين بار در نشریه :توضيح

 

...کارگران و انقالب   



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در    ،به اين جهان نگاه کنيد            
انتهای دهه اول قرن بيست و          

 در اوج جهانی شدن نظام      ،يکم
 توده های مردم    ،سرمايه داری 

کارگر و زحمتکش در يکی از        
سخت ترين دوره های تاريخ          
. حيات خود زندگی ميکنند                

رويای برخورداری از يک               
زندگی شايسته انسان برای             
اکثريت عظيم بشريت به                     
کابوس تالش برای بقاء و                 
تامين معاش اوليه زندگی                  

حتی مساله   .  تبديل شده است     
 ،تامين مواد غذايی                                

برخورداری از مسکن                        
 درمان و                 ، کار        ،مناسب

بهداشت مناسب از معضالت           
روزمره بخش وسيعی از                   

 . انسانها در جهان است

 
بيش از يک ميليارد نفر                       

روزانه بيش از        .  گرسنه اند   
هزار کودک جان خود را            ١٦

در آغوش والدينشان از دست        
 ٦ هر روزه بيش از            ،ميدهند

هزار نفر در اثر سوانح کاری         
 ٣٠کشته ميشوند و نزديک به     

هزار نفر جان خود را در اثر            
ابتالء به بيماريهای قابل عالج      

و اين تنها      .  از دست ميدهند     
گوشه ای از کارنامه نظام                  

اين .  سرمايه داری است             
نظامی است که اساسش بر              
استثمار کارگر و کاال بودن               
نيروی کار و مالکيت                            
خصوصی سرمايه بر وسايل          
توليد و توزيع استوار شده               

در اين نظام ميلياردها         .  است
انسان بايد کار کنند تا زنده                
بمانند و تنها زمانی کار                       
خواهند داشت که کارشان به           
سود سرمايه بيافزايد و در                

صورت کار داشتن تنها                 
ميتوانند بقاء فيزيکی خود         

 .را تامين کنند

 

. کار به اينجا ختم نميشود           
زندگی مردم از کودک و پير       
و جوان را به دست بيرحم           
بازار آزاد و قوانين رقابت           
. سرمايه داری سپرده اند           

هر روز بخش بيشتری از            
خدمات اجتماعی را حذف            

 هر روزه مردم را           ،ميکنند
به قعر فالکت و محروميت          

مردم .  بيشتر سوق ميدهند      
 ،را در چنگال خرافات                   

 ، مردساالری ،جهالت مذهبی 
قومپرستی و ناسيوناليسم          

اعتياد .  به اسارت گرفته اند     
و فحشا و بی خانمانی بيداد        

و اين شرايط غير          .  ميکند
انسانی با هر بحران سرمايه     

از .  داری تشديد ميشود           
تهران و لندن و پکن و                   
پاريس گرفته تا نيويورک و      
سيدنی و مسکو سرمايه              
داری آينده هولناکی را در           

 . مقابل بشريت گرفته است

 

اما اين وضعيت دهشتناک           
ناشی از ناتوانايی بشر در           

 ،حل اين معضالت نيست             
محصول عملکرد نظام                  

در اين  .  سرمايه داری است   
نظام آنان که تمام ثروت و           

 ،امکانات را توليد ميکنند           
آنان که جهان بر دوش کار         

 ،و تالششان استوار است          
خود در زمره محروم ترين         

در اين  .  بخشهای جامعه اند   
نظام انگيزه فعاليت                          
اقتصادی نه توليد مايحتاج         

١۴٩شماره   

مورد نياز انسان ها بلکه                        
سودآوری و انباشت سرمايه               
برای اقليت استثمارگر سرمايه          

 . دار است

 

. به اين وضعيت بايد پايان داد             
اين جهان وارونه را بايد از                   

اين .  قاعده اش بر زمين گذاشت      
هدف انقالب کمونيستی طبقه              
. کارگر و کمونيسم کارگری است     

انقالب کمونيستی به مالکيت               
خصوصی بر وسايل کار و توليد        
خاتمه ميدهد و آن را به دارايی           
جمعی کل جامعه تبديل خواهد              

انقالب کارگری به تقسيم          .  کرد
 ،طبقاتی جامعه خاتمه خواهد داد     

نظام مزد بگيری را نابود خواهد       
کرد و بازار و پول و مبادله                    
کااليی را از زندگی جامعه حذف         

بر ويرانه های نظام     .  خواهد کرد 
سرمايه داری و تمام تناقضات و       
معضالتش بايد نظامی را بنا                 

 به اعتبار        ،گذاشت که هرکس       
انسان بودن و چشم گشودن به           

 به يکسان از            ،جامعه انسانی   
کليه مواهب زندگی و محصوالت      

از .  تالش جمعی برخوردار شود     
هرکس به اندازه قابليتش و به            

 اين   ،هر کس به اندازه نيازش          
يک اصل اساسی جامعه                           

 . کمونيستی است

 
جامعه کمونيستی جامعه ای                 

مرزهای ملی و        .  جهانی است   
کشوری محو ميشود و جاى آن          
را هويت جهانشمول انسانی                

جامعه کمونيستی جامعه  .  ميگيرد
 ، بدون خرافه     ،ای بدون مذهب     

بدون ايدئولوژی و بدون زنجير        
سنن و اخالقيات کهنه بر انديشه       

 .انسان هاست

  !کارگران
اول ماه مه روز همبستگی و           

 روز اعتراض به       ،اتحاد است  
اول .  نظام سرمايه داری است      

ماه مه روز برافراشتن پرچم          
آرمانهای بزرگ و انسانی                

بايد در صفهای متشکل      .  است
. و با پرچم سرخ به ميدان آمد        

بايد با صدای بلند اعالم کرد             
 ، اين زندگی         ،که اين نظام         

بايد .  شايسته انسان نيست          
اعالم کرد يک دنيای بهتر                 

بايد اعالم کرد       .  ممکن است   
اگر جهان دست ما باشد با                  
توان و قدرت تکنولوژيک،             
علمی و توليدی موجود                       
ميتوانيم يک دنيای بهتر را              
. برای همگان سازمان دهيم           

بايد فرياد بزنيم اگر دنيا دست         
 از فقر و فالکت و               ،ما باشد  

محروميت و بی درمانی اثری        
برپايی انقالب     .  نخواهد بود    

کارگری عليه نظام سرمايه              
داری کليد دست يافتن به چنين       

 .  دنيايی است

 

 به اين             ،به ميدان بيائيد            
انقالب .  وضعيت بايد پايان داد     
 .کارگری تنها راه است

 
 !مرگ بر سرمايه داری

 !زنده باد سوسياليسم
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 اطالعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگری به مناسبت اول ماه مه
 

 اول ماه مه 
 !با پرچم زنده باد انقالب کارگری



  ۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر 

با دوستی که خود را مخالف                    
جمهوری اسالمی ميداند، اما از           

" سبز"حرکات جریان باصطالح      
دفاع ميکند، در مورد مسائل                   

به .  سياسی صحبت ميکردم             
اکثریتی و    –سياست های توده ای     

. اپوزیسيون پرو رژیم حمله کردم      
گفتم که دارند از جمهوری                        

برافروخته .  اسالمی دفاع ميکنند     
از جمهوری اسالمی     :  "پاسخ داد  

دفاع نميکنند، دفاع شان از                       
موسوی و شرکاء یک تاکتيک              

. این جمله را باز کنيم              !"  است
تاکتيک بمعنای سياستی است که         
دستيابی به استراتژی و هدف را          

با این حساب باید        .  تسهيل ميکند  
پرسيد اگر دفاع از موسوی و                  
شرکاء و اصالح طلبان حکومتی        
تاکتيک اینها است، استراتژی               
شان چيست؟ هدف شان کدام                   
است؟ سرنگونی نظام؟ ایجاد یک       

 جمهوری اسالمی از نوع دوم؟

 

پابوسی يک جناح     =  توده ايسم     
 رژيم

اسالمی از همان        –جنبش ملی      
ابتدای بقدرت رسيدن جمهوری           

جناح .  اسالمی از آن دفاع کرد           
راست آن کامال پشت جمهوری            
اسالمی قرار داشت، جناح چپ            
آن مدافع سياست برخورد دوگانه        

هر زمان هم   .  یا دفاع مشروط بود   
که نوری در انتهای تونل اصالح         
طلبی حکومتی سو سو ميزد، چپ      
و راست این جنبش به دفاع قاطع          
از جناح اصالح طلب در                           

در سال   .  حکومت بلند شده است      
، با عروج خاتمی و جریان       1376

دو خرداد اینها همه باهم هم نوا              
با به  .  شدند و بر یک نت کوبيدند        

ميدان آمدن جنبش سبز اسالمی به       
رهبری موسوی و شرکاء نيز                
فيلشان دگر بار یاد هندوستان                  

  .کرد

 

دفاع از رژیم اسالمی تحت                      
پوشش پراگماتيسم، و تاکتيک               

با این  .  توجيه ميشود "  هوشمندانه"
استدالل که این رژیم بسيار خشن         

 دفاع از جنبش سبز اسالمی يک تاکتيک
 يا کاله بزرگ توده ايستی؟

 آذر ماجدی

" یک شبه "است و نميتوان آنرا     
سرنگون کرد، از دوام و بقای         

تحت عنوان    .  آن دفاع ميشود      
از مردم   "  پرهيز از خشونت    "

خواسته ميشود که به خشونت          
وحشيانه این جانيان اسالمی             

ساختار "تسليم شوند و به فکر         
اما از آنجا که       .  نيافتند"  شکنی

ميدانند مردم تا چه حد از این             
رژیم بيزار اند، ميدانند که                  
مردم چگونه تشنه آزادی                    
وبرابری هستند، آگاهند که                
مردم به خون این جانيان تشنه         
اند، در کمال دروغ و ریا                     
ميکوشند این سياست دفاع از           
رژیم اسالمی را بعنوان                       

 .تاکتيک به مردم قالب کنند               
توده ایسم در سياست ایران با           
دفاع از یک جناح رژیم در                
مقابل جناح دیگر مترادف                  

" پولتيک زدن "اصطالح  .  است
را در مورد توده ای ها بسيار           

همواره اینطور       .  شنيده ایم      
وانمود ميشود یا توجيه ميشود         
که اینها برای رسيدن به هدف          

این .  پولتيک ميزنند   "  نهایی"
هم هيچ نيست، بجز      "  پولتيک"

دفاع از یک جناح رژیم در                
این سياست   .  مقابل جناح دیگر    

مماشات که بعنوان پراگماتيسم       
مورد توجيه قرار        "  عقالیی"

ميگيرد، جز پابوسی رژیم، و          
تالش در تحکيم آن معنا و                   

 . نتيجه ی دیگری نداشته است

 

سياست توده ایستی فقط سياست     
های حزب توده، بطور خاص         

یک سياست حاکم در          .  نيست
اسالمی   –ميان جنبش ملی             

اکنون حزب توده و              .  است
جریان اکثریت بعنوان دو                   
جریان معين مدافع رژیم                      

" اپوزیسيون"اسالمی در ميان      
این سياست ها را با حرارت              

جریانی که ما آنرا    .  تبليغ ميکنند 
می "  اپوزیسيون پرو رژیم        "

جریانی که تا پای جان با      .  ناميم
رژیم اسالمی همکاری کرد و         
زمانی که رژیم جنایتکار به              
سراغ خودشان آمد، بناچار به         

١۴٩شماره   
اما در تبعيد نيز                 .  تبعيد رفت     

با .  مخلصانه از رژیم دفاع کردند          
از خود بيخود شدند     "  یار"هر لبخند   

در خارج،   .  و به پابوسی آن رفتند         
سردمدارانشان را مشغول صرف            
چلوکباب با مشاوران جيره و                       

در .  مواجب بگير رژیم می یابيم            
آکادمی های غرب مدافعين بعضا             
خجول و بعضا وقيح رژیم اسالمی،        
مدافع سر سخت خاتمی و اصالح              
طلبان حکومتی، مدافع تز ارتجاعی       

  .اند" نسبيت فرهنگی"و راسيستی 

 

در سی سال گذشته، یک دوره از               
" ليبرال ها "خط امامی ها در مقابل        

در این دفاع جانانه مایه     .  دفاع کردند 
با رژیم بطرز شرم آوری        .  گذاشتند

بقول خودشان      .  همکاری کردند     
تمام !"  درون سپاه نفوذ کردند             "

مخالفين رژیم را از کمونيست و                
مجاهد و رژیم سابقی به سپاه لو                  
دادند و در زندان ها رفتند و                           
اطمينان حاصل کردند که مبادا یکی       
از زندانيان سياسی چپ برای در              
رفتن از شکنجه های توان فرسا و             
اعدام خود را اکثریتی یا توده ای جا         

سابقه شان شرم آور و           .  زده باشد  
بعضی از آنها شاکی         .  کثيف است  

پس از سرنگونی    .  خصوصی دارند 
رژیم اسالمی بهمراه تمام عوامل و         
کار بدستان رژیم این پادوها را نيز          

تاریخ، این پرونده   .  باید محاکمه کرد  
سياه و ننگين را فراموش نخواهد              

اما تعدادی  .  کرد و نباید فراموش کند    
از این همکاران جنایت و آدم کشی           
هم اکنون در خارج کشور در                       
رهبری این جریانات قرار دارند و           
خود را قاطی اپوزیسيون جا زده اند        
و ادای انسان های شریف را                         

  .درمياورند

 

عليرغم اینکه خود اینها نيز، پس از        
دوران ماه عسل با جمهوری                         
اسالمی، به زندان افتادند و برخی            
از رهبری شان شکنجه و اعدام                  
شدند، اما از دفاع از یک جناح                    
رژیم در مقابل جناح دیگر دست                

حتی یک بار شعار         .  برنداشته اند  
باصطالح استراتژیک شان را به             

اگر دفاع از یک     .  زبان هم نياوردند   
جناح تاکتيک است، البد سرنگونی         

یک بار  .  رژیم استراتژی است؟ خير  
نيز مرگ بر جمهوری اسالمی را            
از زبان این جانبازان رژیم اسالمی        

توده ای ها   !"  استغفراهللا.  "نشنيده ایم 

ساختار "یا اکثریتی ها شعار                   
بدهند، باید زبانشان را         "  شکنانه

صد بار گاز بگيرند و آب بکشند           
  .و بعد هم غسل استغفار کنند

 

در سی سال اخير اینها از عبای             
یک آخوند به عبای آخوند دیگر            

به "  امام"از     .  روانه بوده اند        
حاال .  رفسنجانی و بعد خاتمی            

خودش .  دنبال یک مکال افتاده اند      
اما این مکال در        !  پيشرفتی است  

همان .  زمان خود خط امامی بود        
زمانی که حدود صد هزار نفر را         
در زندان های سياه این رژیم                  
شکنجه و اعدام کردند، این مکال          
نخست وزیر خط امامی رژیم                

" نخست وزیر دفاع ملی          :  "بود
آنطور که اینها توصيف اش                     

اکنون که مردم ميليونی         .  ميکنند
برای به زیر کشيدن رژیم اسالمی      
به خيابان ها آمده اند، اینها از                  
موسوی و شرکاء و جنبش سبز             

عليه .  اسالمی دفاع ميکنند               
سرنگونی طلبی، تحت نام ضد              

از .  قلم ميزنند  "  ساختار شکنی  "
خشونت "مردم ميخواهند که از            

 !عجبا!" پرهيز کنند

 

وقاحت در زبان و قلم و استدالل           
یکی دیگر از خصوصيات توده           

اسالمی   –ایسم و جنبش ملی                
با وقاحت از تمام گذشته             .  است

 -شرمناک همکاری سياسی                    
پليسی  با رژیم اسالمی دفاع                    

در کمال وقاحت سپاه             .  ميکنند
برادران "پاسداران جنایتکار را          

هنوز در سخن      .  مينامند"  پاسدار
گفتن از رژیم اسالمی، آنها را با           

مقامات محترم جمهوری     "عنوان   
مورد خطاب قرار             "  اسالمی
در شرایطی که این رژیم       .  ميدهند

مردم را ميگيرد، شکنجه ميکند،         
بهشان تجاوز ميکند، اعدامشان            

ميکند، 
۶صفحه   
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سنگسارشان ميکند، گرسنگی و          
فقر بی سابقه به آنها تحميل                        
ميکند، با وقاحت دزدی ميکند و           
ميليون ميليون دسترنج مردم را            
در بانکهای خارجی تلمبار ميکند،     

ساختار "از مردم ميخواهند که به       
روی نياورند و از                  "  شکنی

و این      .  خشونت پرهيز کنند           
سياست سر تا پا مماشات را                     

  .مينامند" تاکتيک"

 

سرنگونی گام اول تحقق آزادى و      
 رفاه 

برای اینها دفاع از جمهوری                   
اسالمی هم تاکتيک و هم                             

مساله اینجاست   .  استراتژی است  
که دفاع از یک جناح رژیم                       
نميتواند تاکتيک جنبش سرنگونی      

دفاع از یک جناح           .  طلب باشد   
رژیم به سرنگونی رژیم ختم                  
نميشود، به بقای رژیم منجر                    

معنای واقعی و در عمل         .  ميشود
دفاع از یک جناح رژیم، دفاع از         

کسی که    .  کليت آن خواهد بود          
کسی که    .  سرنگونی طلب است      

خواهان سرنگونی رژیم اسالمی        
است، باید با تمام قوا همين را                  
بگوید و برای همين خواست                   

این واقعيت که مردم      .  مبارزه کند 
تحت دیکتاتوری خشن و خونين           
رژیم اسالمی نميتوانند تمایل                  

مرگ بر      "واقعی شان یعنی                
را فریاد       "  جمهوری اسالمی      

بزنند، نميتواند و نباید به بهانه ای        
برای دفاع از جنبش سبز اسالمی        
و سران آن در ميان اپوزیسيون             

  .خارج کشور شود

 

تازه، مردم این شهامت را از خود       
نشان داده اند و زیر دست این                  

جمهوری :  "جانيان فریاد زدند         
." اسالمی نميخوایم، نميخوایم              

موسوی بهانه است، کل رژیم             "
و عکس های           !"  نشانه است     

. خمينی را پاره کردند و آتش زدند    
مساله اینجاست که دقيقا همين                
حرکات مردم اینها را به وحشت           
انداخته است و به دست و پا افتاده         

" خر شيطان  "اند تا مردم را از            

 

 دفاع از جنبش سبز اسالمی يک تاکتيک
 ...يا کاله بزرگ توده ايستی 

. سرنگونی طلبی پایين بياورند      
از مردم بخواهند که به                          

روی آور     "  ساختار شکنی    "
چون به خشونت   "چرا؟  .  نشوند

واقعا که دنيای    !"  کشيده ميشود 
 .وارونه ای است

 

سياست دفاع از جمهوری                  
اسالمی را باید صریحا نقد و            

باید کوشيد این         .  افشاء کرد    
سياست توده ایستی و حاميان           

اسالمی آنرا از درون          –ملی   
نباید .  جنبش مردم طرد کرد          

اجازه داد که این استدالالت               
دروغين و ریاکارانه در                      
مبارزه مردم عليه رژیم                       
اسالمی انحراف و وقفه ایجاد          

دفاع از یک جناح رژیم،        .  کند
دفاع از اصالح طلبی                            
حکومتی، تالش برای سنگ            
انداختن در مقابل جنبش                       
سرنگونی طلبی، تحت هر                 
بهانه و توجيه ای که انجام                  
شود، معنایی بجز دفاع از                  
جمهوری جنایتکار و                             

این .  سرکوبگر اسالمی ندارد      
وظيفه ما کمونيست های                     
کارگری است که هر نوع                   
مماشات با جمهوری اسالمی           

. را با قاطعيت نقد و افشاء کنيم        
مردم نميتوانند تا زمانيکه این          
رژیم بر مسند قدرت نشسته               
است، به ذره ای آزادی دست           
یابند، ذره ای رفاه را بچشند و          
به کوچکترین خواست های              
آزادیخواهانه و برابری طلبانه       

سرنگونی .  شان دست یابند          
رژیم اسالمی شرط الزم هر             
بهبود سياسی، اقتصادی و                 
اجتماعی در زندگی اکثریت             

و سرنگونی رژیم     .  مردم است  
تنها از کانال مبارزه قاطع                  

. برای سرنگونی آن ميگذرد           
دفاع از یک جناح رژیم یا از            
اصالح رژیم، نه یک تاکتيک         
که یک کاله بزرگ بر سر                  
مردم سرنگونی طلب، مردمی       
است که برای آزادی، برابری        

  *.و رفاه مبارزه ميکنند
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 مهر کام پارس ايران خودرو
 !دستمزدهای معوق کارگران

 

 نفر  4500 روز از فروردین ماه بيش از          6 با گذشت    ،بنا به خبر دریافتى   
از کارگران شرکت مهر کام پارس ایران خودرو دستمزدها و مبالغ                            

تاکنون .  اضافه کاری انجام شده مربوط به ماه گذشته را دریافت نکرده اند            
 . حتی فيش های حقوقی کارگران را نيز توزیع ننموده اند

 

عدم پرداخت بموقع دستمزدها و توسل به انواع کار شکنی و تاخير در                      
پرداخت دستمزدها در شرایطی صورت ميگيرد که از چندین ماه پيش                     
سرمایه داران و عوامل کارفرما در مهر کام پارس با تغيير شرایط کاری                

 استثمار بيسابقه ای را به کارگران تحميل نموده             ، ساعته 12به دو شيفت     
 کار سنگين و     ،افزایش ساعات و شدت کاری برای کسب سود بيشتر           .  اند

طاقت فرسا بویژه در قتلگاه ایران خودرو که از کمترین ایمنى محيط کار                
 انواع بيماری و      ،"سوانح کار " بهایش باال رفتن خطر          ،برخوردار است 

 . انهدام بيشتر زندگی خانواده های کارگریست
 

مدیر فعلی  (همين کيانمهر بی شرف        :  یکی از کارگران معترض ميگفت       
وقتی که به جای زرکش مدیر قبلی آمده بود چه وعده ها               )  مهر کام پارس  

حاال براى کارگران دست همگيشان       .  و قول و قرارهای دروغی که نداد          
حسابی رو شده، هم ساعت کار را افزایش داده اند و هم دستمزدهایمان را                

 . نميدهند
 

کارگران مهر کام پارس با جدیت خواهان دریافت فوری دستمزدهای                       
 افزایش دستمزدها متناسب با تامين یک زندگى         ، کاهش ساعت کار   ،معوق
 پایان دادن به شرایط پادگانى کار و بيرون رفتن            ، محيط کار ایمن   ،انسانی

 حق اعتصاب و ایجاد تشکلهاى مستقل              ،نيروهاى امنيتى از محيط کار        
 . کارگرى هستند

 

در آستانه اول ماه مه کارگران ایران خودرو و دیگر مراکز صنعتى باید                  
این وضعيت  .  کيفرخواست خود را عليه سرمایه داران مفتخور اعالم کنند          

متحدانه براى نقد کردن دستمزدها و مزایاى معوق و باال           .  را نباید پذیرفت  
کشيده شده و اعالم خواسته هاى برحق کارگران در کليه مراکز مجتمع                    

 .ایران خودرو بميدان بيائيد
  

 نفر کارگر قراردادی و سفيد امضا و              4500مهر کام پارس با بيش از            
 واقع  ، ساعته کاری  12 هزار تومانی فعال در دو شيفت          264دستمزدهای  

در جاده مخصوص کرج از مراکز اصلی توليد سپر و داشبرد و مجری                    
 .سفارشات ایران خودرو است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوریل ٢۶ – ١٣٨٩ فروردین ۶

 !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 
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پس از انتشار مصاحبه رضا                  
رخشان از فعالين سندیکای                      
نيشکر هفت تپه ما شاهد مباحث            
متعددی پيرامون ارزیابی                         
گرایشات موجود در جنبش                      
کارگری و ویژگی های آن در                

این مباحث   .  شرایط کنونی بودیم    
بسيار فراتر از مطالبات مندرج            

" منشور مطالبات کارگران      "در    
هر چند که مطالبات قيد شده .  است

در خود برای هر فعال کارگری           
گوشه ای   .  امری قابل دفاع است      

از مطالبات ما در برنامه یک                 
دنيای بهتر در زمينه قوانين کار و      

اما آنچه     .  رفاه اجتماعی است         
 ارزیابی از        ،مورد جدال است       

گرایشات و سياستهای موجود               
جنبش کارگری و دو مساله                      
اساسی حياتی در جامعه یعنی                
سرنگونی رژیم اسالمی و انقالب       

 .کارگری است
  

رضا رخشان از سندیکای                        
کارگران هفت تپه نظر                                
سندیکاليسم را در این جدال بيان           

الزم به   ":    ميگوید:    کرده است  
 که جنبش کارگری       یادآوری است   

دنبال انقالب و     در حال حاضر به      
یک ...  تغيير حاکميت نيست               

 دنبال      جنبش مطالباتی است و به       
)   ".گری نيست     انقالب و انقالبی    

برای نقد و بررسی همه جانبه این       
تالشهای :  "گرایش رجوع کنيد به    

سندیکاليسم برای عقيم کردن                  
در )  ٢  (،)١"  (جنبش کارگری   

در )  نشریه برای یک دنيای بهتر       
به بررسی سياست راست و       اینجا  

غير انقالبی اعالم شده خالد حاج          
حزب " از رهبری                     ،محمدی

پرداخته "  حکمتيست"موسوم به      
به نکات متعددی در               .  ميشود

: زمينه این جدال باید اشاره کرد           
اما پيش از آن یکبار دیگر بر                   
واقعيات سوخت و ساز سياسی              
طبقه کارگر و وجود گرایشات              
متفاوت اجتماعی و مختصات               
سياسی آنها اشارات کوتاهی                   

 . ميکنيم
 

گرايشات کارگری يا توده کارگر          
 بی خط؟

 

  سرنگونی و انقالب کارگری،کارگران
 

 على جوادى

 بر خالف تصویر    ،طبقه کارگر 
 یک   ،بورژوازی از کارگران     

توده بی خط و گنگ و یا یک             
. لوح نانوشته و خام نيست                  

همواره بستر تالقی گرایشات          
سياسی و خطوط فکری و                   

. سياسی موجود در جامعه است    
 ، منفرد     ،کارگران توده خام          

 بی اطالع و      ، ساده دل   ،متفرق
یا فاقد هر گونه سازماندهی               

دارای گرایشات متعدد     .  نيستند
و فعالين آگاه پيشرو با افقهای           

. سياسی و اجتماعی متفاوتند           
پرداختن به مباحث درون                   
جنبش کارگری بدون شناخت          
این واقعيت پایه ای ممکن                   

 . نيست
 
این گرایشات و خطوط پدیده         "

هاى مادى اند، اردوهاى                     
مبارزاتى و احزاب سياسى               
غير رسمى و اعالم نشده اى             
در درون کارگرانند که خط               
سياسى، مکانيسم کار متشکل،       
رهبرى پراتيک و شعارهاى           

وجود این  .  ویژه خود را دارند     
خطوط نيز یک خصوصيت             
ذاتى و هميشگى طبقه استثمار        
شونده و انعکاسى از تالشهاى        
طبقه در طول تاریخ براى از           
بين بردن و یا کاهش مشقات              

این .  ناشى از این موقعيت است    
گرایشات حاصل موقعيت طبقه     
کارگر بعنوان یک طبقه                      
استثمار شونده و انعکاسى از           
تالشهاى طبقه در طول تاریخ         
براى از بين بردن و یا کاهش           
مشقات ناشى از این موقعيت            

این گرایشات                 .  است
اند، نه به این               "خودبخودى"

عنوان که عنصر آگاهى،                    
تئورى و تعقل نقشى در پيدایش      
آنها نداشته است و یا جریانات         
سازمان یافته اى در طول                   
حيات طبقه کارگر آگاهانه                 
براى تقویت این خطوط تالش         
نکرده اند، بلکه به این عنوان           
که حزبى که امروز، در انتهاى      

١۴٩شماره   
قرن بيستم، در درون طبقه کارگر            
کار ميکند این گرایشات را بعنوان           
خصوصيات داده شده طبقه کارگر،        
به عنوان جزئى از سيماى موجود            
این طبقه و محصول یک تاریخ                  
طوالنى مبارزات کارگرى مشاهده        

نه سندیکاليسم ایده و سنت نو      .  ميکند
و تازه اى در درون طبقه کارگر                 

نه کارگر     .  است و نه کمونيسم             
سندیکاليست پدیده کم یاب و                          
نوظهورى است و نه کارگر                          

اینها دیگر اجزا طبقه           .  کمونيست
کارگرند و جزئى از سوخت و ساز          

این .  سياسى و مبارزاتى دائمى آنند       
اجزا توسط مکانيسم هاى درونى              

همه این  .  خود طبقه باز توليد ميشود     
گرایشات در درون طبقه کارگر به          

کارگران اندیشيده اند و               "  درد"
اساسا در پاسخ به این درد شکل                  

تمام مساله این جریانات       .  گرفته اند  
بر سر به حرکت در آوردن طبقه               
کارگر حول پاسخ هایى است که هر        

. یک به مسائل کارگران ميدهند                 
اهميت این نکته در این است که                  
بدانيم مستقل از حضور و یا عدم                
حضور احزاب سياسى در هر مقطع      
معين مستقل از درجه نفوذ آنها،                 
وجود خطوط فکرى و سياسى                     
مختلف در درون طبقه کارگر امرى       

این نه  .  دائمى و تعطيل ناپذیر است      
محصول کار حزبى در ميان                        
کارگران، بلکه نقطه عزیمت آن                

حزب سياسى اى که کارگران      .  است
را مخاطب قرار ميدهد، حزبى که            
ميخواهد آنان را در این یا آن جهت           
سازماندهى کند، همانطور که صرفا      
با مجموعه اى از افراد منفرد                       
روبرو نيست، با لوح هاى پاک، با            
ذهن هاى دست نخورده نيز مواجه           

بر عکس، شروع فعاليت            .  نيست
حزبى به ميدان فراخواندن و                        
متحدکردن گرایش نزدیک به حزب       

فعاليت .  در درون کارگران است          
سازماندهى هر حزبى در درون                
طبقه کارگر اساسا به اعتبار وجود          
گرایشات فکرى و عملى متمایل به          
سياست ها و نظرات آن حزب                      

حتى مانيفست      .  امکانپذیر ميشود     
کمونيست هم به یک طبقه کارگر بى  
خبر از سوسياليسم عرضه نشد،                
بلکه مخاطب خود را گرایش                        
سوسياليستى فى الحال موجود در             

ميان کارگران قرار                                       
سياست :  منصور حکمت   ."  (داد

 )سازماندهی ما در ميان کارگران

ندیدن این واقعيت یک بخش از             
تالش گرایشات بورژوایی و غير       
کمونيستی برای سایه انداختن بر         
تالشهای کارگران کمونيست و             
رادیکال در صفوف جنبش                      

که "  کمونيستی.  "کارگری است   
این واقعيت را نادیده ميگيرد یا آن       

 عمال یک گرایش    ،را انکار ميکند  
این .  بورژوایی را نمایندگی ميکند    

گوشه ای از واقعيت وجودی                  
سياست دو حزب موسوم به                      

یعنی "  کمونيست کارگری          "
حزب "و      "  حزب حکمتيست     "

در قبال      "  کمونيست کارگری     
کارگران عليرغم تمایزات                       

یکی .  ظاهری و تقابل آنها است          
همه کارگران را سوسياليست و            

 دیگری هم   ،رادیکال فرض ميکند  
شده و   "  کارگر زده  "این روزها     

ميکوشد جایی برای خود در پشت       
سر گرایش سندیکاليستی دست و         

اما در بهترین حالت هر دو . پا کند 
یکی .  گرایشاتی غير کارگری اند     

پوپوليستی و بورژوایی و دیگری       
 . ظاهرا سندیکاليستی و بورژوایی

 
 انقالب و گرايشات             ،سرنگونی

 جنبش کارگری
سندیکاليسم یک گرایش سرنگونی    

ما .  طلب در جامعه ایران نيست         
کمتر در تحوالت سياستی و در             
مبارزه طبقاتی شاهد قرار گرفتن        
این گرایش در کنار گرایش                      
کمونيست طبقه کارگر برای                   
سرنگونی انقالبی نظام طبقاتی             

نه در دوره های      .  حاکم  بوده ایم     
غير انقالبی و نه در دروه های              

برعکس تاریخ و کارنامه    .  انقالبی
این گرایش نشان دهنده آن است             
که این گرایش در شرایط حاد                  
شدن مبارزه طبقاتی و اجتماعی           

اساسا 
٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بصورت یک گرایش محافظه کار     
در تقابل با گرایش رادیکال و                 
کمونيسيت کارگری عمل کرده             

در واقع جلوگيری از                .  است
رادیکاليسم سياسی کارگران و              
تحميل سازشهای سياسی به طبقه        
کارگر یک واقعيت عملکرد                   

در ایران        .  سندیکاليسم است       
سندیکاليسم یک پایه اجتماعی               
گرایش توده ایستی از یک طرف         

اسالمی و     –و کال گرایش ملی          
یک .  شاخه های متفاوت آن است       

واقعيت دیگر سندیکاليسم محدود        
کردن مبارزات کارگران به                    
چهارچوب قانونيت بورژوایی             

سندیکاليسم گرایشی برای      .  است
تغييرات بنفع کارگران اما در                 
چهارچوب مناسبات سرمایه داری    

انتقاد این   .  حاکم بر جامعه است       
گرایش نه به نفس کار مزدی و               
استثمار سرمایه داری بلکه به                
زیاده روی و زیاده خواهی                       

. بخشهای مختلف سرمایه است            
سندیکاليسم در جدال ميان                         
بخشهای سرمایه مدافع سرمایه             

در شرایط کنونی       .  خودی است   
این گرایش خود را حامی گرایش        

و در مقابله   "  خودکفایی اقتصادی "
در جامعه  "  واردات بی رویه   "با  

واردات را دليل              .  می بيند      
ورشکستگی اقتصادی و در نتيجه     
علل بيکاری و معضالت متعدد            

و به همين ترتيب    .  کارگران ميداند 
" صنعت خودی   "بهبود موقعيت       

را عاملی در جهت بهبود موقعيت       
جنبش .  کارگر در جامعه ميداند         

سندیکاليستی بخشی از جنبش                
عمومی تر تالش برای اصالح             
رژیم اسالمی و مقيد کردن رژیم          
اسالمی سرمایه به مطالباتی به             

به عبارت دیگر    .  نفع کارگر است   
 . است" مطالبه محور"گرایش 

 
در مقابل گرایش رادیکال                         
سوسياليست کارگری و گرایش            
کارگران کمونيست یک گرایش           
سرنگونی طلب و رادیکال                      

. سياسی است          –اجتماعی         
سرنگونی رژیم اسالمی و                        
سرنگونی دولت سرمایه بخشی از     

. تعریف وجودی این گرایش است      

 

 سرنگونی و انقالب ،کارگران 
 ...کارگری 

. این گرایشی انقالبی است                 
برای انقالب کارگری تالش             

این گرایشی است که          .  ميکند
خواهان نابودی سرمایه داری        
بعنوان علل اصلی تمامی                    
مصائب موجود در جامعه                 

این گرایش است که              .  است
ميداند جز از طریق انقالب                
کارگری و برقراری فوری              
حکومت کارگری نميتوان به           

. این معضالت جامعه پایان داد      
این گرایشی است که هم برای          
هر ذره بهبود موقعيت طبقه              
کارگر تالش ميکند و هم برای        
نابودی کار مزدی از طریق             

این .  یک انقالب کارگری            
گرایش بر خالف گرایش                    
سندیکاليستی کوچکترین                   
توهمی به  سرمایه داری                     

 ،اصالح شده و یا صد پله بدتر        
رژیم اسالمی سرمایه اصالح         

در این گرایش         .   ندارد   ،شده
سرنگونی رژیم اسالمی پيش          
شرط هر درجه بهبودی در                
زندگی سياسی و اجتماعی                 

 .  طبقه کارگر و جامعه است
 

و گرايش   "  حکمتيست"حزب   
 نقاط مشترک: سنديکاليسم

این حزب تاکنون رسما هيچگاه      
از گرایش سندیکاليستی دفاع           

اما این واقعيت       .  نکرده است   
بيان هيچ پدیده و سياستی در             

این حزبی    .  این حزب نيست       
است که طی سالهای اخير به            

سير .  شدت تغيير کرده است         
عمومی این تغييرات به راست        
و غير اجتماعی و فرقه ای                 
شدن و رو در رویی با                           
اعتراضات سرنگونی طلبانه          

. موجود در جامعه بوده است           
جایگاه اجتماعی ثابت و قابل            

معلوم نيست به     .  اتکایی ندارند  
از چه    .  کجای جامعه وصلند      

واقعيتی در جامعه نيرو                       
ميگيرند و یا بر چه واقعيتی در       

در دوره  .  جامعه تاثير ميگذارند  
اخير به شدت در مقابل تالش           
جامعه برای سرنگونی رژیم           

ظاهر .  اسالمی قرار گرفتند        
قضيه این است که در مقابل               

١۴٩شماره   
جنبش ارتجاعی سبز و جریان                    

اما .  اصالح طلبان حکومتی اند             
واقعيت مساله این است که از یک             
طرف جنبش سبز را مترادف با                  
جنبش اعتراضی توده های مردم در       
جامعه ميداند و از طرف دیگر همه         

که .  مردم را دنبال رو جریان سبز          
بی .  برکتی برای جنبش سبز است         

دليل نيست که تمام ادبيات سياسی             
منصور حکمت در قبال جنبش دوم          
خرداد و نگرش کمونيسم کارگری          
منصور حکمت در این زمينه را در        

چگونه ميتوانند  .  زیر خاک کرده اند    
بدانند و در      "  حکمتيست"خود را      

عين حال به تقابل و رو در روی با            
مبانی نظری و سياسی کمونيسم                 

بزودی .  منصور حکمت بپردازند       
این پوسته را در هم خواهند                            

این حزب مانند جریانات         .  شکست
سبز کل اعتراضات موجود را زائده      
و دنباله رو گرایش اصالح طلبان             

گویی گرایشات     .  حکومتی ميداند    
. دیگر در جامعه موجودیتی ندارند         

گویی هيچ گرایش آزادیخواهانه و            
برابری طلبانه و کمونيستی در                   

. جامعه و تالطماتش موجود نيست          
گویی همه چيز سبز و سياه و                         

 ارتجاعی است؟ 
 

خالد حاج محمدی از رهبری این               
حزب نقطه نظرات اخير حزبشان            
را از خالل ورود به بحث پيرامون          

 ارائه داده و       ،مباحث رضا رخشان    
از مباحث سندیکاليستی ایشان در             

و "  سرنگونی طلبی    "مخالفت با         
آیا .  دفاع کرده است   "  انقالبی گری "

این نظرات را باید نشان رشد                       
گرایش سندیکاليستی در این حزب          
دانست و از این زاویه به نقد آن                   

و در    .  نشست؟ پاسخ منفی است           
. ادامه به چرایی آن خواهم پرداخت        

یکی دیگر از مسائل مورد     ":  ميگوید
مناقشه مسئله سرنگونی طلبی و                

. رابطه آن با تشکل توده ای است              
ميگویند تشکلی یا کسی که خواهان         
یک زندگی انسانی است چگونه به           
سرنگونی و تغيير حاکميت کاری            

" انقالب جاری  "ندارد؟ چگونه از         
دفاع نميکند؟ ميگویند بدون                           

 رفاه    ،سرنگونی جمهوری اسالمی      
ممکن نيست و از این سر به                           
نویسندگان منشور ایراد ميگيرند که       

 ."اعالم نميکنند سرنگونی ميخواهند    
به چند نکته در این زمينه باید اشاره        

 :کرد
  
بر خالف ادعای کاذب ایشان              -١

سرنگونی طلبی و     "بحث بر سر       
در شرایط     "  تشکالت توده ای        

حتی گرایشات      .  کنونی نيست     
هم "  همه با هم       "پوپوليستی و        

چنين نقدی به هيچ تشکل توده ای         
. و یا هيچ سندیکایی نداشته است          

کسی از تشکالت سندیکاليستی و        
یا توده ای علنی در جامعه                         
نخواسته است که اعالم کنند                    

چنين مطالبه ای    .  سرنگونی طلبند 
غير واقعی و نشان از عدم                         
تشخيص توازن قوای سياسی در         

تالش برای   .  شرایط کنونی است    
ارائه چنين تصویری از مجادالت      
تاکنونی صرفا نشانی از استيصال     

برعکس .  سياسی این جریان است    
نقد نظرات گرایش سندیکاليستی         
رضا رخشان بر این پایه استوار          
بوده است که ایشان علنا در مقابله        
با سرنگونی طلبی و انقالبی گری       

موضع گيری  "  تغيير حاکميت "و  
گفته اند که جنبش              .  کرده اند    

کارگری در شرایط کنونی به                 
و "  تغيير حاکميت        "دنبال         

" انقالبی گری      "و       "  انقالب"
آیا هيچ انسان عاقلی                 .  نيست

تاکنون فعالين کارگری علنی را           
بخاطر عدم تبليغ سرنگونی رژیم        
اسالمی مورد سرزنش قرار داده        
است؟ آیا تفاوت این دو واقعيت              
برای رهبری این حزب قابل                   
درک نيست؟ پاسخ در معرفت و          
یا ميزان درک سياسی این جریان        

پاسخ را باید در هم سویی         .  نيست
این جریان با سندیکاليسم و در               
تقابل با گرایش سرنگونی طلبی و       
کال مبارزات سرنگونی طلبانه             

 .توده های مردم جستجو کرد
  
این واقعيت که دستيابی به هر         -٢

درجه رفاه و بهبودی در زندگی            
کارگر و مردم منوط به سرنگونی      

 یک واقعيت     ،رژیم اسالمی است    
اما از قرار در    .  انکار ناپذیر است  

نزد این حزب مجرایی برای                   
تعرض به گرایش سرنگونی                  

در ادامه   .  طلبی در جامعه است       
اشاراتی به واقعيت این تز پایه ای       
در جنبش کمونيسم کارگری                    

اما پيش از آن باید تاکيد             .  ميکنم
کرد که این حکم بخشی از برنامه        
ای است که این جریان در ظاهر           

در برنامه یک    .  به آن اعتقاد دارد    
قابل ":  دنيای بهتر آمده است             

ترديد نيست که امروز حتی                     
کوچک ترين بهبود در زندگی               

مادی و                    
٩صفحه   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

معنوی مردم ايران و کسب بديهی      
ترين حقوق و آزاديهای فردی و         
مدنی در گرو بزير کشيدن رژيم           
ارتجاعی و ضد بشری جمهوری        

سرنگونی رژيم     .  اسالمی است    
اسالمی يک وظيفه فوری انقالب       

 اما     ."کارگری در ايران است            
 یکی از ارکان             ،چرا؟ این تز        

موضع سياسی کمونيسم کارگری       
. در قبال جمهوری اسالمی است         

این سياست یک وجه از تمایز                
سيمای سياسی کمونيسم کارگری        
از جریانات اصالح طلب غير               

 –حکومتی و کال جنبش ملی                   
جریانی که به          .  اسالمی است    

 رو در روی        ،راست می چرخد     
جنبش سرنگونی طلبی جامعه               

 نتيجتا نميتواند در        ،قرار ميگيرد  
مقابل سرنگونی رژیم اسالمی              

از طرف     .  تغيير موضع ندهد        
دیگر این واقعيتی انکار ناپذیر              

رژیم اسالمی یک رژیم           .  است
متعارف سرمایه داری نيست که          
بتوان بهبودها و یا برخی حقوق و        
آزادیهای فردی و مدنی را به آن           

رژیم اسالمی اصالح   .  تحميل کرد 
 که بخشهایی از حقوق                      ،شده

جامعه و کارگر را برسميت می           
 یک غير ممکن ریاضی           ،شناسد
رژیم اسالمی بر خون و            .  است

شکنجه و اعدام و سنگسار متولد          
رژیم اسالمی سرمایه     .  شده است  

اصالح شده یک رویای پوچ                   
جریانات اصالح طلب حکومتی و     

 . اپوزیسيون پرو رژیم است
 
اما مقابله با سرنگونی طلبی            -٣

از جانب این جریان در همين جا           
ایشان در ادامه    .  پایان نمی پذیرید   

تزهای دست راستی حزبشان                 
در ثانی کجای دنيا    ":  اعالم ميکنند 

تشکل توده ای امرش سرنگونی          
سپردن و توقع             .  بوده است      

سرنگونی از یک تشکل توده ای          
جدا از سطحی بودن عميقا راست        

. روانه و انحالل طلبانه است                  
واگذار کردن وظيفه و رسالت               
احزاب سياسی به تشکلهای توده          
ای و در مدح تحزب کمونيستی             
قلم فرسائی کردن جز انحالل                 
طلبی و کنار گذاشتن تحزب و از          

 

 سرنگونی و انقالب ،کارگران 
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دستور خارج کردن امر                      
سرنگونی و همزمان از بين              
بردن تشکل توده ای نتيجه                 

 اگر سطح   ".دیگری نخواهد داد  
ظاهر این تزها را کنار بزنيم            
در حقيقت یک راست روی               
مزمن را در آنها مشاهده                      

چرا؟ اینکه تشکالت        .  ميکنيم
 که ناشی   ،توده ای در شرایطی    

از توازن قوای سياسی ميان              
 ،طبقه کارگر و سرمایه است           

نتوانند سرنگونی طلبی خود را      
.  یک واقعيت است    ،بروز دهند 

مثال در شرایط کنونی در ایران      
نيمه   –تشکالت نيمه قانونی          

علنی نميتوانند خواست                        
سرنگونی را در دستور                       
مطالبات خود عمومی خود                

اما بسط دادن این        .  قرار دهند  
حکم به همه شرایط و همه                  
لحظات توازن قوای سياسی در      
جامعه نه یک خطا بلکه ناشی          
از تسليم شدن به گرایش راست       
حاکم و غير سرنگونی طلب             

آیا تصور اینکه تشکالت     .  است
توده ای کارگری و اجتماعی           
در دورانی از حيات سياسی              
خود خواستار سرنگونی رژیم       

 امری غير قابل      ،اسالمی شوند 
درک و فهم است؟ آیا کارگران        

 در  ۵٧نفت که در پيش از قيام        
ایران حکومت نظامی را فلج           

 خواستار سرنگونی              ،کردند
رژیم اسالمی نبودند؟ آیا نمونه       
تشکالت توده ای در آفریقای            
جنوبی که خواهان سرنگونی          

 یک استثنا   ،رژیم آپارتاید بودند  
بود؟ در واقع بسط دادن                        
مواضع و مطالبات سياسی ای        

و علنی   "  قانونی"که جریانات     
در دوره های غير انقالبی                  
مطرح ميکنند و بسط و                         
عموميت دادن آن به دوره های       
انقالبی یک سياست محافظه            

. کارانه و عمال ارتجاعی است       
در واقع اگر تشکالت توده ای          
در دوران انقالبی خود را                   
همراه واقعيت عظيم جامعه              

 همراه نکنند و یا در                 ،نکنند
 عمال نه    ،راس آن قرار نگيرند    

 بلکه نقشی                ،نقش پيشرو       

١۴٩شماره   
محافظه کارانه و در تقابل با                          
تالطمات انقالبی جامعه ایفا کرده             
اند؟ و این عين وظيفه و نقشی است          
که گرایش سندیکاليستی در چنين             

خالد حاج      .  شرایطی ایفا ميکند          
محمدی از قرار از هم اکنون چنين           
آینده ای را برای تشکالت توده ای            
در هر شرایطی پيش بينی کرده                  

برای پی بردن به عمق راست      .  است
روی و محافظه کاری چنين سياستی      
برای لحظه ای تصور کنيد که                     
شوراها و مجامع کارگری در بطن          

. یک دوره انقالبی تشکيل شده اند            
تصور کنيد که جامعه برای بزیر              
کشيدن رژیم اسالمی به تکان در               

در آن حال تصور کنيد         .  آمده است  
که آژیتاتور این حزب در مجمع                 
عمومی کارگری رسما چنين                       

فکر ميکنيد با   .  سياستی را اعالم کند   
چه القابی از سوی کارگران                          
رادیکال و کمونيست مواجه خواهند       

 شد؟ 
 

واقعيت این است که حزب                              
سندیکاليست نشده        "  حکمتيست"

سندیکاليسم یک گرایش              .  است
سياسی جا افتاده و روشن بورژوایی      

. در صفوف طبقه کارگر است                    
همسویی این حزب در زمينه مساله         
سرنگونی با گرایش سندیکاليستی را     
نميتوان دليل نزدیکی و یا یکی بودن      

. این حزب به این گرایش گرفت                 
واقعيت کنونی این است که حزب             

در تحوالت سياسی         "  حکمتيست"
جامعه مدتهاست که زمين خورده             

هر روز به سياستی متوسل           .  است
یک روز آنارشيست و              .  ميشوند

 یک روز            ،رابين هود ميشوند           
سندیکاليست و چند روزی است که         
ضد سرنگونی طلبی و در مقابل با           
تالش مردم برای سرنگونی رژیم            

 . اسالمی
 

یاد آوری چند نمونه از این سياستها          
. برای اثبات این ادعا کافی است                

چندی پيش کورش مدرسی ليدر این        
حزب تشکالت توده ای کارگری را        
با تشکالت کارفرمایی و صاحبان            

: سرمایه مقایسه کرده و اعالم کرد          
اتحادیه کارگری در این سنت                   "

اتحادیه فروشندگان نيروی کار                  
است، چيزی شبيه اتحادیه نخود                 

فروش ها و یا اتحادیه دکان داران        
در بازار که سعی دارند کاالیشان        

 "را با شرایط بهتری بفروشند
 

و یا در مقابله با سياست بيمه                    
سوال من این         ":  بيکاری گفت    

است به یک آدم گرسنه، به یک             
جمعيت گرسنه ميگویيد چه بکند؟       
برای بيمه بيکاری مبارزه کند؟            
برای باالرفتن دستمزدها مطابق         

سپس راه حل    "  تورم مبازره کند؟   
رابين هودی خود را اینگونه بيان        

 هزار نفر محله فالن              ۵:  "کرد
شهر جمع بشوند و بروند                            
انبارهای محتکرین، که دولت هم        
جزو شان است، مصادر کنند؟               
بروند محتویات انبار محتکرین را     
بيرون بکشند و در محله تقسيم               
کنند، امکان پذیر تر است یا بيمه          

ما قبال در پاسخ به این        "  بيکاری؟
در :  سياست بورژوایی گفتيم            

بهترین حالت این یک سياست                
درست است   .  است"  تک نوبتی  "

که انسان یک بار زندگی ميکند،           
اما یک روز زندگی نميکند؟ هر           
روز نيازمند حل معضل تامين              

بر فرض که    .  معاش زندگی است   
یکبار انباری مصادره شد، فردای      
مصادره و پایان یافتن مصرف              
اقالم انبارهای مصادره شده با               
مساله گرسنگی چه خواهيد کرد؟        
با معضل بيکاری چه خواهيد                 

" آنارشيستی"کرد؟ این سياست           
بر خالف ظاهر آن دارای یک               

و .  عنصر قوی پاسيفيستی است        
این در حالی است که این جریانی         

غير "را         "  انقالب"زمانی         
" غارت"و مترادف          "  متمدنانه

 . اموال جامعه ناميده بود
 

این واقعيت وجودی حزب                        
نميتوان آن را   .  است"  حکمتيست"

در کنار احزاب سياسی شناخته             
شده و سنت دار مورد ارزیابی               

آنچه که امروز آنها را        .  قرار داد 
در کنار جریانات سندیکاليست             
قرار داده است از قرار ضدیشان         
با اعتراضات مردم برای                          

. سرنگونی رژیم اسالمی است             
آینده روشنی در برابر خود                      

 ! *ندارند
 

www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد
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اوضاع سياسى ایران کارگر را            
براى جنبشهاى بورژوائى مهم             

نه فقط طيف توده           .  کرده است   
ایست و آخوند و اسالم زده                        

یادشان افتاده که   "  سبز"موسوم به   
کارگران نيروى مهمى هستند و           
برخالف تبليغات مسموم و                       

طرفدار "ارتجاعى تاکنونى شان         
 بلکه طيف     ،نيستند"  احمدى نژاد  

مدعى سکوالریسم که اخيرا با              
نرخ بازار سياست روز خود را            

 امسال به                  ،مينامند"  سبز"
پيام .  "کارگران پيام دادند                 

سکوالرهای سبز ایران به                       
واقعا "  کارگران کشورمان          

 . خواندنى است

 

دراین پيام     "  سکوالرهاى سبز   "
فرازهائى از اهداف سياسى و                

. طبقاتى خود را عریان کرده اند          
 : ميگویند

 

ما می دانيم که دولت گداپرور             "
اسالمی، ترجيح می دهد که بجای       
ایجاد شغل و باال بردن سطح                   
توليد ملی و برقراری دستمزدهای     

کارگران کشور   برحق و مناسب،       
ی  «يارانه ها »را از طريق دادن        

بخور و نمير تبديل به حقوق                   
و از این راه       بگيران خود کرده       

هم فعاليت های ممکن اعتراضی         
آنان را کنترل کند، و هم بتواند بر         
واقعيت وحشتناک تاراج                           

کاالهای بازارهای کشور بوسيلهء     
وارداتی و نامناسب چينی                        

بمنظور راضی نگاه داشتن                   (
اربابان خود در آن کشور و جلب          
حمایت آنان در صحنه های بين             

 ."پرده بپوشاند) المللی

 

براستی که، چه در تاریخ جهان         "
و چه در تاریخ کشور خودمان،             
کمتر حکومتی کوشيده است تا،          
بمنظور ابقای سامانهء فاسد و            
رانت خوار خود، طبقهء کارگر            
کشور را بکلی منهدم و آن را به          

 !کارگران براى ناسيوناليسم؟  
 بمناسبت اول مه" سکوالرهای سبز"در حاشيه پيام 

 

 سياوش دانشور

توده ای بی شکل و بی آينده             
، در اما وابسته بخود درآورد و

عين حال، با بستن راه های                
اطالع رسانی و روشن گری           
بازگو کنندهء دالیل وضع                   
فالکت بار کنونی طبقهء کارگر     

نگاه داشتن آن ها در غفلتی        و  
، آنان را     «يارانه ها  »معتاد به     

تبديل به موجوداتی عاطل                 
 ".سازد

 

 متأسفيم از اينکه    ما همچنين     "
در جریان جنبش سبزی که در        
ده ماههء اخير در کشورمان             

رهبران بخش        پدید آمده،              
مذهبی و غير سکوالر اين                
جنبش در فهرست خواسته              
های خود کمترين بها را به                
وضعيت پريشان نيروی کار            

 ..." کشور داده اند

 

 مشاوره طبقاتى به آخوندها

 که   ،سکوالرهاى جهان سومى    
کى قرار  "  انشاهللا"معلوم نيست   

 ابراز      ،است سکوالر شوند          
تاسف ميکنند که حاجى                        

" رهبران مذهبى   "بازاریها و       
در فهرست خواسته هاى خود          
از خامنه اى کمترین بها را به           

. داده اند  "  نيروى کار کشور     "
دقت کنيد هویت انسانى و                    
اجتماعى ميليونها کارگر و                

نيروى کار    "خانواده هایشان        
انگار .  خطاب ميشود   "  کشور

دارند راجع به مبل منزل شان          
و این را مقایسه     !  حرف ميزنند 

کنيد مثال با کاغذ سياه کردن              
اینان در مورد یک تکه سنگ          
و کوزه که از زیر خاک در                
آمده که با چه عزت و احترامى       
و چه ژست هاى منورالفکرانه       

. اى راجع به آن سخن ميگویند        
این نگرش بورژوا به انسان             

نگرشى که هویت   .  کارگر است 
اجتماعى و انسانى کارگر و              
نيازهایش را نفى و انکار                    
ميکند و کارگر بيرون از                     

١۴٩شماره   

کارخانه و توليد و کسب سود برایش       
براى .  موجودى نامفهوم است             

بورژوا جماعت کارگر به اندازه               
یکصدم ماشين کارخانه یا ملک شان      
ارزش ندارد و اگر دارد فقط براى            

آنرا "  نيروى کارش  "اینست که با        
برده داران نيز    .  نونوار و فربه کند     

و .  همين نگرش را به برده داشتند          
باالخره منافع طبقاتى واحد از                     
اختالف سياسى درون خانوادگى و          

این .  درون طبقاتى مهمتر است             
آقایان سکوالر سبز دارند به                         
آخوندها مشاوره ميدهند که در                    
ليست کذائى مطالباتشان با مقادیرى        
وعده و گذاشتن برخى مطالبات سر        
کارگران را شيره بماليد و گرنه هوا        

با همين نقطه عزیمت        .  پس ميشود  
است که با چماق و ایدئولوژى                     
منحط ناسيوناليسم در آستانه اول مه        

آمده "  کارگران کشورشان   "سراغ    
 . اند

 

 "معتاد و عاطل"کارگران 

کارگران خرج دولت و طبقه حاکم و      
کل فيس و افاده بورژواها و                           

این طبقه و           "  فرهنگ ورزان     "
دستگاه سرکوب و بورکراسى شان         

اگر کارگران کار نکنند       .  را ميدهند  
کل جمال و جبروت و قدرت                         
حضرات به سرعت برق و باد دود           

داستان اما    .  ميشود و هوا ميرود          
اى "  ولى نعمت "اگر  .  برعکس است 

وجود دارد و اقليت ناچيزى را به              
" نجبا و اشراف و سرمایه دار      "مقام  

.  طبقه کارگر است     ،ارتقا داده است   
طبقه اى که هر روز در متن                          
مناسبات بردگى مزدى ناچار است          
کار و خالقيت اش را به این طفيلى           
هاى سرمایه دار بفروشد و برایشان        

 .  سود تلمبار کند

 

طبقه حاکم نه فقط در ایران بلکه                 
 ناچار  ، کم و بيش     ،همه جاى جهان   

است بخشى از سود حاصله و در               
واقع بخشى از دستمزد کارگران را         
هزینه خدمات عمومى و سوبسيد              
کاالهاى اساسى و آموزش و غيره و       

در یک کالم بازتوليد طبقه کارگر       
این نه فقط نياز بازتوليد                .  کند

جامعه بلکه نياز بازتوليد سرمایه        
تمام هنر راست          .  دارى است    

افراطى و نسخه هاى بانک                      
جهانى که احمدى نژادها دقيقا                

 اینست که       ،همانرا دنبال ميکنند      
همه چيز را به مکانيسم بازار                 
واگذار کند و یک وجه مهم این               
پالتفرم دست راستى انقباض و             
قطع خدمات و سوبسيدهاى دولتى       
است که براى طبقه سرمایه دار            

. است"  هزینه بردار                 "
سکوالرهاى سبز یا نميدانند در            
ایران چه خبر است و یا ميدانند و         
آگاهانه با نعل وارونه زدن از                 
سياست احمدى نژاد حمایت                     

البته پالتفرم تاچریستى        .  ميکنند
بيشتر شبه سکوالرهاى ایران               

احمدى نژاد دارد         .  همين است    
سوبسيدهاى ناچيز را قطع ميکند         
و سکوالرهاى سبز از این مينالند        

کارگران "که جمهورى اسالمى           
يارانه »کشور را از طريق دادن            

ی بخور و نمير تبديل به                 «ها
آن ...  و    حقوق بگيران خود کرده   

يارانه »ها در غفلتی معتاد به                 
، آنان را تبديل به موجوداتی          «ها

تاکيدها از من          "  .عاطل سازد    
 .است

 

این رضا خان هاى جدید فکر                  
شده اند و   "  تنبل"ميکنند کارگران   

 ، کمتر بگيرند  ،باید بيشتر کار کنند  
یارانه و سوبسيد یعنى چى؟ این             

اینها !  یعنى اعتياد و عاطل شدن         
ظاهرا در اجراى نسخه هاى                   
بانک جهانى از احمدى نژادها              

ناسيوناليسم .  ترند"  رادیکال"
وقتى سوار موج خرافاتش ميشود       
اولين پدیده اى که در ذهنيت و                
تئورى و سياستش جائى ندارد               

بنا .  انسان و حرمت و حق اوست        
به گفته حضرات البد باید                           

کارگران در        
١١صفحه   
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اول مه رژه بروند که یارانه ها را      
 ساعت کار را دو      ،تماما قطع کنيد  

 زنده باد بردگى مطلق      ،برابر کنيد 
منافع و توليد   "در خدمت ایران و      

 !براى سرمایه داران" ملى

 

 در خوشبيانه ترین              ،نه آقایان    
حالت کل مسئله را سر و ته                       
فهميده اید و اگر از موضوعى               
اطالع ندارید بهتر است وارد آن          

اما معضل شما نفهميدن          .  نشوید
سياست ضد کارگرى جمهورى           

 شما      ،برعکس.  اسالمى نيست     
خوب ميفهميد که چه خبر است و         
آگاهانه خواهان جلو زدن از                    
احمدى نژاد براى بخاک سياه                 

. نشاندن بيشتر کارگران هستيد            
بجاى پيام اول مه لطفا پالتفرم                

در .  اقتصادى تان را منتشر کنيد        
معلوم .  مورد واردات گفته اید            

نيست که شما على االصول                     
مخالف واردات هستيد و ميخواهيد     

را "  خودکفاى خمينى    "اقتصاد     
احيا "  اقتصاد ملى  "اینبار به نام        

کنيد و یا صرفا مخالف کاالهاى            
وارداتى نامناسب هستيد؟ اگر این       

 بيخود به خودتان            ،دومى است   
هر بورژوائى      .  زحمت ندهيد     

سکان قدرت در ایران را در                    
 تالش ميکند از     ،دست داشته باشد   

بازار جهانى استفاده کند و زندگى       
طبقه کارگر را به ارزانترین                  

مهم نيست از       .  شکل تامين کند      
 این براى طبقه         ،آمریکا یا چين     

نمونه خود    .  شما ژنتيکى است       
 ميگوئيد همين یک ذره                   ،شما

سوبسيد نان و انرژى و غيره را            
معتاد "هم قطع کنيد تا کارگران            

واقعيت .  نشوند"  وعاطل به یارانه  
اینست که این طبقه بورژوازى             
است که موجودى عاطل و بى                

شماها اگر یک        .  خاصيت است   
ذره به فرهنگ و احترام به حقوق        
انسانها پایبند بودید با این ادبيات           
فئودالى و قرون وسطى اى آنهم            
در مناسبت روز کارگر راجع به          

 . کارگران حرف نميزدید

 

ناسيوناليسم دشمن طبقه کارگر          

 

 !کارگران براى ناسيوناليسم؟ 
 ...بمناسبت اول مه " سکوالرهای سبز"در حاشيه پيام 

 است

اصوال ناسيوناليسم بعنوان یک      
ایدئولوژى منحط طبقات حاکم        
که مرز منافع متمایز طبقات             

" ملت"اجتماعى را در گونى           
 هرچه را که در      ،درهم ميریزد 

یک جغرافياى سياسى یا                      
کشورى وجود دارد جزو                    

کارگران .  "مایملک خود ميداند   
زنان   "،"کشورمان
کارگران ميهن       "،"کشورمان

 و یا           ،"کارگران ما       "،"ما
 ،"فرهنگ ملى "خرافاتى مانند    

و "  توليد ملى    "،"منافع ملى  "
غيره نقطه شروع ادبيات                    

و .  سياسى ناسيوناليسم است        
البته همه اینها براى                                 
ناسيوناليسم همان معنى را دارد     

. که بردگان براى برده داران          
کارگران غيور     "قرار است          

جان بکنند تا سرمایه           "  ميهن
داران و طبقات دارا و اليت                
سياسى شان بتوانند در رقابت          

سرى در  "منطقه اى و جهانى        
قرار "!  ميان سرها دربياورند     

" کارگران کشورمان "است که    
برده وار کار کنند تا سهم                     

 ،حضرات در بازار داخلى               
یعنى همان حيات خلوت                      

 ،استثمار طبقاتى سرمایه داران    
ناسيوناليسم یک     .  تامين شود    

گرایش اجتماعى طبقات دارا           
است که تالش ميکند منافع خود      
را بعنوان منافع عموم زیر                 

. جا بزند  "  ملت"عنوان خرافه     
همان کارى که اسالم آن را                

پيش "  امت"زیر عنوان خرافه     
 . ميبرد

 

ناسيوناليسم یک جنبش سياسى       
احزاب .  طبقه حاکم است             

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

 همه و هر کدام بنوعى           ،خلقى
پرچمدار اهداف ناسيوناليستى        

ناسيوناليسم چه بعنوان   . بوده اند 
یک گرایش اجتماعى و جنبش        
سياسى و احزاب متفرقه و چه         

١۴٩شماره   
 عميقا       ،بعنوان یک ایدئولوژى             

ارتجاعى و تبعيض گر و ضد                      
. کارگر و ضد کمونيست است                    

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

و بازسازى اقتصادى و            "  صلح"
تلمبار ثروت روى دوش استثمار              

و "  کارگران غيور ميهن    "وحشيانه   
که "  جنگ با اجنبى   "چه در دوران      

" مام وطن "باید کارگران در خدمت      
بيشتر کار کنند و تفنگ بدوش                      
بگيرند و گوشت دم توپ جنگ                   

ناسيوناليسم .  سرمایه داران شوند        
مانند مذهب از خطرناکترین عقاید و      
سياستها براى جنبش طبقه کارگر             

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

" وطنى"سياسى طبقات حاکم اعم از   
کارگر وقتى     .  است"  خارجى"و    

ناسيوناليست ميشود تنها به سرباز           
دون پایه ترین بخش بورژوازى در        

جنگ منافع جناح هاى سرمایه              
 . دارى تبدیل ميشود

 

 ،کارگر لنگر انسانى جامعه                    
صاحب واقعى جامعه و توليد                 
کننده کليه ثروتها و نعمات مادى          
است و بعنوان انسان و شهروند            
حق دارد که از یک زندگى مرفه          

. و شایسته انسان برخوردار باشد        
خدمات اجتماعى و سوبسيد دولتى      

است و نه از جيب           "  صدقه"نه   
 گوشه   ،سرمایه دار خارج ميشود      

بسيار کوچکى از کار اجتماعى            
کارگران در   .  طبقه کارگر است     

اول مه باید عليه کل سياست فقر            
و اختناق سرمایه دارى صدایشان       
را بلند کنند و در مقابل خيل                       
بورژواهاى رنگارنگ پرچم و            
راه حل طبقاتى مستقل شان را                

 . * براى آزادى جامعه برافرازند

 

 !پخش پيا م اول مه حزب در کرج
 

 امروز سه شنبه هفتم اردیبهشت ماه برخی از مراکز             ،بنا به خبر دریافتى    
 به مناسبت فرا رسيدن اول ماه مه روز جهانی          ،و مناطق اصلی شهر کرج    

کارگر تحت پوشش یکی از تيمهای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری         
 . قرار گرفت

 

اول "در این اقدام تبليغی صدها نسخه از پيام اول ماه مه حزب با عنوان                    
و همچنين قطعنامه مصوب       "  ماه مه، با پرچم زنده باد انقالب کارگری              

زنده باد شوراها، ارگانهای اعمال اراده توده       "دفتر سياسی حزب با عنوان  
 در مناطق مرکزی شهر از جمله؛ بخشهای              ،"ای را همه جا بر پا کنيد           

شمالی و جنوبی بلوار امام حسين، خيابان ساسانی و محالت اطراف،                        
بيمارستان باهنر و خيابانها و محالت اطراف، بلوار جانبازان و بلوار                       

در بسياری موارد اقدام تبليغی     .  بطور گسترده توزیع گردید   ...  وليعصر و   
 . رفقا با استقبال گرم و پر شور جوانان و مردم روبرو گردید

 

حزب اقدام انقالبى همرزمان کمونيست را ارج مينهد و روز جهانى                           
کارگر را به طبقه کارگر ایران و آزادیخواهان و طبقه کارگر جهانى و                     

 . سوسياليستها تبریک ميگوید
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

٢٠١٠ آوریل ٢٧ – ١٣٨٩ فروردین ٧   

 

!کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اول ماه مه روز همبستگي بين               
المللي طبقه کارگر و روز                         
اعتراض جهاني کارگران به فقر         

در .  و فالکت و نابرابري است           
این روز ميليونها کارگر در                     
سراسر جهان دست از کار مي              
کشند، خيابانها را به تسخير خود          
در مي آورند  و با اعالم خشم و              
انزجار از مصائب بي شماري که       
نظام سرمایه داري بر بشریت               
تحميل کرده است،  رهائي از ستم        
و استثمار و بر پائي دنيائي بهتر           

 .را فریاد ميزنند

 

طنين اعتراض به مشقات نظام             
سرمایه داري و برابري خواهي           
کارگران در اقصي نقاط جهان در      
حالي در روز اول ماه مه پهنه                 
گيتي را در برميگيرد که عالوه            
بر ممنوعيت برگزاري مراسم این     
روز در ایران، هم اکنون بسياري       
از کارگران برگزار کننده مراسم        

 یا به زندان       88اول ماه مه سال         
محکوم شده اند و یا در معرض              
صدور احکام سنگين قضائي قرار     
دارند و دهها تن از فعالين و                      
رهبران کارگري به جرم برپائي         
تشکلهاي کارگري و  دفاع از                 
حقوق انساني شان در زندانها بسر    

  .ميبرند

 

تحميل چنين ابعاد وحشتناکي از           
بي حقوقي اجتماعي بر کارگران         
ایران در شرایطي است که سيستم       
سرمایه داري ایران پس از گذشت      

، 57سه دهه از انقالب بهمن                   
دستمزد کارگران را به یک                     
چهارم مبلغ زیر خط فقر تقليل                
داده  و با عدم پرداخت بموقع این          
دستمزدها و اخراج و بيکار                     
سازي توده هاي عظيمي از                     
کارگران و رواج قراردادهاي               
موقت و سفيد امضا شرایط به                 
غایت جهنمي را بر ميليونها                    
خانواده کارگري تحميل کرده                
است و امروزه براي تضمين بيش      
از پيش سود آوري سرمایه با به            
تعطيلي کشاندن کارخانه ها و                 

طرح قطع یارانه ها در صدد                    

 

 قطعنامه مشترک روز جهاني کارگر 
 ) کارگرى ايرانىتشکل ها( 

است تا آخرین لقمه ها براي              
زنده ماندن ميليونها خانواده              
کارگري را از سفره آنان به               
جيب صاحبان سرمایه سرازیر     

 .کند

اما همانگونه که ما کارگران            
 و   57ایران در انقالب بهمن           

سالهاي اخير نشان دادیم تاب            
تحمل اینهمه فالکت و بي                     
حقوقي را نخواهيم آورد و                  
عليرغم زندان و سرکوب،                
پيشاپيش عموم مردم ایران در        
مقابل لگد مال شدن بدیهي ترین  
حقوق انساني خود ایستادگي            
خواهيم کرد و اجازه نخواهيم           
داد بيش از این حق حيات و                

. هستي ما را به تباهي بکشانند        
ما توليد کنندگان اصلي تمامي          
ثروتها و تعمات موجود در                
جامعه هستيم و داشتن یک                 
زندگي انساني مطابق با                       
باالترین استانداردهاي زندگي       
بشر امروز را حق مسلم خود و     
عموم توده هاي مردم ایران               

  .ميدانيم

 

در این راستا ما ضمن                            
اعتراض به وضعيت موجود           
که از روز جهاني کارگر سال         
گذشته  به این سو کارگران و            
عموم توده هاي مردم ایران را        
بيش از پيش در معرض                       
سرکوب و تحميل بي حقوقي            
قرار داده است بر تحقق                       
مطالبات زیر پاي مي فشاریم و      

١۴٩شماره   
خواهان تحقق فوري و بي قيد شرط         

  :همه آنها هستيم

 

برپایي تشكل هاي مستقل از                 -1
دولت و کارفرما، اعتصاب،                        
اعتراض، راهپيمائي، تجمع و                    
آزادي بيان حق مسلم ما است  و این          
خواسته ها باید بدون قيد و شرط به           
عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعي       
آارگران و عموم مردم ایران به                 

 رسميت شناخته شوند

 

هدفمند (ما طرح قطع یارانه ها            -2
و حداقل دستمزد    )  کردن یارانه ها      

 هزار توماني را تحميل مرگ          303
تدریجي بر ميليونها خانواده                          
کارگري ميدانيم و خواهان توقف              
فوري طرح قطع یارانه ها و                         
افزایش حداقل دستمزدها به یک                

 ميليون تومان هستيم

 

دستمزدهاي معوقه آارگران باید       -3
و بي هيچ عذر و بهانه اي               "  فورا

پرداخت شود و عدم پرداخت آن                
بایستي به مثابه یك جرم قابل تعقيب         
قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي          

 از آن به آارگران پرداخت شود

 

اخراج و بيكار سازي آارگران           -4
به هر بهانه اي باید متوقف گردد و            
تمامي آساني آه بيكار شده و یا به             
سن اشتغال رسيده اند و آماده به آار         
هستند باید تا زمان اشتغال به آار از        
بيمه بيكاري متناسب با یك زندگي            

 انساني برخوردار شوند

 

ما خواهان محو قراردادهاي             -5 

موقت و سفيد امضاء، تامين                    
امنيت شغلي آارگران و تمامي             
مزد بگيران ، رعایت باالترین              
استاندارد هاي بهداشت و ایمني            
کار و بر چيده شدن تمامي                         
نهادهاي دست ساز دولتي از                   

 محيطهاي کار هستيم

 

ما خواهان لغو مجازات اعدام         -6
و آزادي فوري و بي قيد و شرط            
ابراهيم مددي ، منصور اسالو ،            
علي نجاتي و کليه فعالين کارگري      
و دیگر جنبش هاي اجتماعي و              
اعتراضي از زندان و توقف                   
پيگرد هاي قضایي عليه آنان                   

 . هستيم

 

ما ضمن محكوم آردن  هر               -7
گونه تعرض به اعتراضات                     

کارگري و اعتراضات مردمي،           
اعتراض به هر گونه بي حقوقي و     
ابراز عقيده  را حق مسلم و خدشه         
نا پذیر کارگران و عموم مردم               

 مي دانيم

 

ما خواهان لغو کليه قوانين               -8
تبعيض آميز نسبت به زنان و                  
تضمين برابري کامل و بي قيد و           
شرط حقوق زنان و مردان در                
تمامي عرصه هاي زندگي                       
اجتماعي، اقتصادي، سياسي،               

 فرهنگي و خانوادگي هستيم

 

ما خواهان برخورداري تمامي      -9
بازنشستگان از یك زندگي مرفه و      
بدون دغدغه اقتصادي و رفع                 
هرگونه تبعيض در پرداخت                   
مستمري بازنشستگان و بهره                
مندي آنان از تامين اجتماعي و              

 خدمات درماني هستيم

 

کار کودکان باید محو گردد           -10
و تمامي کودکان باید جداي از                
موقعيت اقتصادي و اجتماعي                
والدین، نوع جنسيت و وابستگي          

ژادي و مذهبي از             هاي ملي و ن      
امكانات آموزشي، رفاهي و                    
بهداشتي یكسان  و رایگاني                      

  برخوردار شوند

 

ما   -11
١٣صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بدینوسيله پشتيباني خود را از                
تمامي جنبش هاي اجتماعي آزادي     
خواهانه اعالم مي داریم و                        
دستگيري، محاآمه و به زندان              
افكندن فعالين این جنبش ها را                

 محكوم مي آنيم" قویا

 

ما ضمن اعالم حمایت                  -12
قاطعانه از مطالبات معلمان،                  
پرستاران و سایر اقشار زحمتكش      
جامعه ، خود را متحد آنها مي                 
دانيم و خواهان تحقق فوري                     

  مطالبات آنان هستيم

 

ما بخشي از آارگران جهان         -13
هستيم و اخراج و تحميل هر گونه        
تبعيض بر آارگران مهاجر                     
افغاني و سایر مليت ها را به هر            

  بهانه اي محكوم مي آنيم

 

ما ضمن قدرداني از تمامي           -14
حمایت هاي بين المللي از                          
مبارزات آارگران در ایران و              
حمایت قاطعانه از اعتراضات و         
خواسته هاي آارگران در سراسر      
جهان خود را متحد آنان مي دانيم          
و بيش از هر زمان دیگري بر                
همبستگي بين المللي آارگران              
براي رهایي از مشقات نظام                   

  سرمایه داري تاآيد مي آنيم

 

اول ماه مه باید تعطيل                    -15
رسمي اعالم گردد و در تقویم                
رسمي آشور گنجانده شود و هر          
گونه ممنوعيت و محدودیت                    
برگزاري مراسم این روز ملغي           

  گردد

 قطعنامه مشترک  
 ...روز جهاني کارگر 

 زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگي بين المللي 
 آارگران
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سنديکاي کارگران شرکت               
واحد اتوبوسراني تهران و              

 حومه

سنديکاي کارگران شرکت                
 نيشکر هفت تپه

 اتحاديه آزاد کارگران ايران

هيئت بازگشائي سنديکاي فلز       
 کار و مکانيک

هيئت بازگشايي سنديکاي                
 کارگران نقاش

انجمن صنفي کارگران برق و         
 فلز کار کرمانشاه

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي      
 آزاد کارگري

کميته هماهنگي براي کمک به      
 ايجاد تشکلهاي کارگري

انجمن دفاع از کارگران                       
 اخراجي و بيکار سقز

 شوراي زنان

 

 

سنديکاي به نقل از سايت                  
کارگران شرکت واحد                           

 اتوبوسراني تهران و حومه
 

١۴٩شماره   

 کارگران شرکت تابلير
 !دستمزدهای فروردين هم معوق شد

 

 با گذشت چند روز از ماه هنوز دستمزدهاى فروردین           ،بنا به خبر دریافتى   
کارگران .   نفر از کارگران شرکت تابلير پرداخت نشده است               2000ماه  

این شرکت دستمزدهاى ماههاى بهمن و اسفند و عيدى و سنوات و اضافه               
کارى مربوط به دو ماه آخر سال را نيز طلب داشتند و کارفرماها با                              

 . کارشکنى از پرداخت آن خوددارى ميکردند

 

 نفر از      1000سرانجام تنها با اعتصاب و اجتماع اعتراضى بيش از                       
کارگران شرکت تابلير در برابر دفتر شرکت در ماه گذشته بود که                                

عليرغم وعده هاى داده شده مبنى بر       .  دستمزد بهمن ماه را توانستند بگيرند     
 سرمایه داران سياست در گرو نگهداشتن دستمزد        ،پرداخت طلب کارگران  

کارگران را ادامه ميدهند و پرداخت دستمزدهاى ناچيز را به یک جنگ                   
تا امروز دستمزد و اضافه کاری       .  روزمره براى کارگران تبدیل کرده اند      

اسفند ماه و سنوات و عيدی کارگران پرداخت نشده و حقوق فروردین ماه               
 . نيز به ليست طلبهاى کارگران اضافه شده است

 

نپرداختن و گرو گرفتن دستمزدهای ناچيز کارگران، بيکار سازی                             
روزمره و استفاده از چماق اخراج براى به سکوت کشاندن کارگران                        
معترض، سياست به فقر و گرسنگى محکوم کردن کارگران با اتکا به                       

 براى سرمایه داران مفتخور شرایطى است که در               ،قوانين ضد کارگرى   
. پناه حکومت جنایتکارشان استثمار شدید و بردگى را سازمان داده اند                     

کارگران چه براى دفاع از حقوق شان و نقد کردن دستمزدها و چه براى                  
 ناچارند متحد شوند و متحدانه عليه این شرایط           ،تغيير پایه اى این اوضاع     

 . بردگى و دولت حافظ و مدافع بردگى بميدان بيایند
 

. مجری طرحی شبيه تونل ميدان توحيد تهران است         )  تابلين(شرکت تابلير   
که از یکسال پيش شروع شده             )  تونل نيایش  (اجرای این پروژه جدید           

 متری زمين به طول بيش از         40مربوط است به احداث تونلی در اعماق          
این تونل زیر گذر قرار است خيابان کارگر شمالی                             .   کيلومتر   10

را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران              )  بيمارستان قلب (
 5 کارگر مجموعا در      2000در حال حاضر بيش از       .  و دماوند امتداد یابد   

این کارگران با قراردادهای سفيد امضا و یکطرفه و پایه            .  کارگاه مستقرند 
 متری  40 ساعته در عمق        12 هزار تومانی در دو شيفت           264دستمزد  

زمين جایی که نه اکسيژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر                
آن خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نيز               

در حين استخدام از کارگران تعهد کتبی و امضا            .  هست مشغول به کارند    
ميگيرند مبنی بر اینکه هميشه دستمزدها با تاخير پرداخت ميشود و کارگر    

 .  حق هيچگونه اعتراضی ندارد
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوریل ٢۶ – ١٣٨٩ فروردین ۶

 

!کارگران وطن ندارند  
 زنده باد 

!انترناسيوناليسم کارگرى  



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حاکميت اسالمی ماشين تنفر زایی     
نسبت به خود در ميان مردم را با          
تمام ظرفيت ممکنش به کار                     

ميخواهد به مثابه       .  انداخته است   
یک حکومت نمونه اسالمی روی       
کرۀ زمين اسمش را ثبت نموده و         

. برای آیندگان به یادگار بگذارد           
                 ِ ماشين تنفر زایی هرگز از آن
طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش و          
شریف ایران و هيچ کجای دنيا               

آنها هرگز با کار و          .  نبوده است  
. کردار این ماشين آشنا نبوده اند           

 صاحبان           ،هميشه حکومتها          
سرمایه و مالکان وسایل توليد                
خبرۀ کاربرد این ابزار انسان                 

دولتی و غير دوليتش    .  ستيز هستند 
کارگری که      .  فرقی نمی کند          

زندگيش مشقت بار است، در                  
 حق طلبيش با گلوله        ،خفقان است 

و زندان و شکنجه پاسخ ميگيرد و       
بيرحمانه استثمار ميشود، همين           

″ دولتی″خواه     .  برایش کافيست    
اسمش .  ″خصوصی″باشد خواه       
در هر دو صورت     .  سرمایه است 

رابطه اش با طبقه کارگر تغييری        
 . نميکند

 

صحبت بر سر تنفری بود که هر          
. روز در جامعه انباشته ميشود             

دیگر نمایندگان راست ترین                    
جناحهای سرمایه داری هم به                
وجود رو به تزاید و تشدید تنفر              
درجامعه نسبت به حکومت                     

. اسالمی صریحًا اعتراف ميکنند       
سبز خيلی هنر به خرج بدهد تا               
بتواند در صدی بسيار کوچک از        
تنفری که جمهوری اسالمی به              
انحاه مختلف در ذهنيت جامعه              
نسبت به خود توليد ميکند را                    

دیگر دست بدامن          .  خنثی کند    
اصالح .  کارگران هم شده اند             

طلبها اینجا را با جناح حاکم مطلقًا       
قرار است جناح      .  مشکلی ندارند  

حاکم مردم را به استيصال محض       
بکشاند و اینها مردم را در مقابل           

این .  استيصال به سکوت وادارند      
بازی را طبقه کارگر حق طلب              

طبقه کارگر ایران   .  ایران نميپذیرد 
تمایلی به قربانی شدن در                           

 

 ماشين تنفرزايی جمهوری اسالمی 

 !و انسانيت طبقه کارگر سوسياليست
 سعيد مدانلو

دعواهای فی مابين جناحين               
وقتى .  سرمایه اسالمی ندارد       

توده مردم ناراضى اینطوری         
به حکومت اسالمی غيض                 
ميکنند، روشن است ته دل                 
طبقۀ کارگرى که سر هرماه             
باید براى گرفتن دستمزد بجنگد     

 .چه خبر است

  

طبقه کارگر سوسياليست ایران      
براى برچيدن این بساط                        
استثمار و ماشين نفرت اسالمى     

این رسم          .  تالش ميکند         
. آزادیخواهى و انسانيت اوست     

حکومت کارگرى بدون تردید         
همه مسببان جنایت را در                    
پيشگاه مردم ایران و در مقابل        
چشم جهانيان در دادگاهى                  

. عادالنه محاکمه خواهد کرد           
کارگران دنبال انتقام از کسى و      
تکرار چرخه جنایت و نفرت           

 دنبال اجراى عدالت و         ،نيستند
طبقه .  روشن شدن حقيقت اند        

کارگر براى پيروزى باید                   
رهبر جنبش سرنگونی مردم           

جایگاه و موقعيت کارگر     .  باشد
در اقتصاد جامعه در دست                
داشتن این قدرت را برای طبقۀ       

. کارگر امکان پذیر ميکند                  
کارگران ميتوانند به همه این            
دعواهایی که کارد را به                      
استخوان مردم رسانده به کم             

. مشقت ترین نحو خاتمه دهد            
موقعيت و نقش سياسی طبقۀ            
کارگر در شرایطی که در                  
داخل حاکميت سرمایه دیگر            
سگ صاحبش را نميشناسد و           
جنبش سرنگونی طلب مدام               
موجودیتش را تهدید ميکند،              
بسيار حساس ميشود و ميتواند        

همين جایگاه  .  تعيين کننده باشد   
مهم است که هر ضد کارگرى         
اینروزها یاد اهميت کارگران         

 . افتاده است

 

آمدن جناح  ″  تظلم خواهی ″به  
سبز به نزد کارگر از جور                  

 ! جناح حاکم

١۴٩شماره   

سبز،  نزدیکيهای اول ماه مه کلی              
″ آرایش سياسی   ″مایه گذاشت تا              

هرچه .  کند″  کارگر پسند  ″اش  را       
جناح حاکم جامعه را به فقر و                       
محروميت و استيصال ناشی از آن           
سوق بدهد جناح اصالح طلب                      
حکومتی شانس خود را برای اینکه         

او را قبول     ″  خمينی متفاوت  ″مردم   
هر دو جناح         .  کنند بيشتر ميبيند       

منافعشان را در فقيرتر و ناتوان تر          
شدن طبقه کارگر و مردم زحمتکش        

با اوضاع موجود و     .  جستجو ميکنند 
فزایندگی مستمِر انزجار عليه                     
حاکميت در جامعه، بازی سياسی             
سبز مطلقًا نميتواند متوجه به ميدان         

 .  کشيدن اعتراضات کارگری باشد

 

مبادرت به این عمل به جز روبرو            
″ خطرناک″شدن سبز با تشدید                   

رادیکاليسم اعتراضات کارگری              
حاصل دیگری برایش نخواهد                    

روی این حساب اصالح             .  داشت
طلبی تنها برای مهار حرکت طبقه           

از جناح   ″  تظلم خواهی  ″کارگر به     
حاکم به کارگران مراجعه کرده                 

همانقدر سبز از رادیکال شدن     .  است
حرکات کارگران هراس دارد که              

دیگر زمانی نيست که       .  جناح حاکم  
مثل بازرگان بتوان به کارگران                 

! روز از نو روزی از نو               ″گفت    
سخت کارکنيد تا چرخهای مملکت          

دیگر فرصتی   .  ″به گردش در بياید     
عدل ″و  ″  خمينی خوب ″برای وعدۀ   

و ″  اسالم رحمانی      ″و       ″  علی
.  مهمالتی از این دست وجود ندارد         

تا به کارگر جماعت در آن مملکت           
مربوط ميشود این جور چرندیات             
اسالمی و خمينی مسلک تا حاال                 

کاله علی و     .  هفت تا کفن پوساندند      
کارگر هنوز   .  امام دیگر پشم ندارد      

اثرات شالق سران سبز هم روی               
از دم و دستگاه    .  گرده اش باقی است   

حکومت شاهنشاهی بگير تا                          
بازرگان و بنی صدر و خامنه ای و          
موسوی و رفسنجانی  و خاتمی و               
این آخری طليعه دار حکومتِ  امام          
زمان، به مثابه رسوالن نکبت و                
تباهی سرمایه خاطره خوشی در               
ذهن طبقه کارگر ایران از خود باقی       

 .نگذاشته اند

 

مصلحت ″از دست شریکهای               
به ″  حکومت اسالمی شناس تر         

کجا پناه می آورید؟ نگران نباشيد         
اگر حکومت کارگری مستقر شود      

. هيچکدامتان را نخواهد کشت              
هيچکدام از افراد تحت تکفل شما         
که طبق اسناد متقن و تحت انسانی     
ترین قوانين جهان شمول در جرم        
و جنایت و دزدی مشارکت نداشته      
بوده باشد هيچگونه تعرضی به او       
و زندگيش را مطلقًا جایز نمی                

حاال شکایت رفيق جرم و      .  شمارد
جنایات دیروزت را پيش که                    
مياوری؟ مگر از همان ابتدای               

" ماليده"کارت شوراهایش را               
نکردی؟ تسمه آنچنان از دوش               

 ! کارگر کشيدی که نگو

 

این لمپنهای خيابانی که راحت به         
هستی و زندگی مردم تجاوز                   
ميکنند اختراع تازۀ جمهوری                

مدلهای جدیدش    .  اسالمی نيستند   
″همينطور که مملکت                  .  اند

″ميکند حزب الليها هم       ″  پيشرفت
بعضی هاشان   .  ميکنند″  پيشرفت
ميکنند که        ″  پيشرفت″آنقدر        

″.  اصالح طلب از آب در ميایند         
″ها و در حقيقت        ″کم استعداد تر   

″مصلحت سلطۀ اسالم اندیش تر        
ها درهمان مقام شور حسين قلی           

اصالح طلبها یک   .  خانی مانده اند  
ولی جان به    .    پرده باالتر ميزنند   

جانشان کنی از دستگاه بيات                   
خمينی آن   .  خمينی خارج نميزنند    

طبل بزرگ است که اگر صدا                
. نکند ارکسترشان به هم ميخورد        

عبدالکریم سروش خارج زد و              
یک ایراد به خمينی گرفت یک              

. عده به درویشی متهمش کردند           
غافل از اینکه او از ابتدا در سلک  

منتها ایشان مدل       .  درویشان بود   
″.  قرن بيست و یکميش است              

هم ″  دمکراسی
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ایشان از آنجایی که به حضرت موالنا ارادت دارند هراز              .  بلد شد 
″ چرخ هو الهی    ″گاهی ميروند قونيه در صحن مخصوص یک                

ميزنند و برميگردند آمریکا تا ببينند دیگر کسی اینجا پيدا ميشود                   
بعيد نيست همين روزها یک جایزه پرمالت هم          .  جایزه خيرات کند  
 .  به ایشون برسد

 

به کارگران شکایت مياورید یا قرار است مردم شغال را نگهبان                   
مگر مردم قبول ميکنند که دو نفر دزد و                 !  مرغدانيهایشان کنند؟  

جنایتکار و شارالتان با هم دعوا کنند و شکایتشان را بياورند پيش                
آنها؟ مردم اگر در کمين همۀ شارالتانها نبودند اصًال به خيابان                      

بر سر  ″  شارالتان بد ″و دیگری   ″  شارالتان خوب ″یکی  .  نمی آمدند 
سرپا نگاهدانش حکومتشان و اینکه کانال سود آوری چند تا شعبه                
داشته باشد با هم دعوا ميکنند، آنی که کتک خورد و مغضوب شد                 
شکایتش را توی این اوضاع گسيختکی ارکان حاکميت و در پيش               

 ! بودن اول ماه مه می آورد پيش کارگران

 

بهترین تصميم سياسی و مفيد سران سبز و همۀ صاحب منصبان                  
اسم و رسمدار جمهوری اسالمی که اکنون خارج حکومت قرار                  
دارند  ميتواند این باشد که در پيشگاه مردم همۀ جرمها و جنایاتی                  

همه .  که به اتفاق رفقای دیروزشان مرتکب شدند را برمال کنند                   
چيز را از ابتدای استقرار جمهوری اسالمی با اسناد و شواهد                         

این بهترین موضع سياسی است که سران سبز ميتوانند    . آشکار کنند 
در این صورت    .  در مقابل مردم و طبقه کارگر ایران اتخاذ کنند               

مردم  ایران بی شک تخفيفات الزم را در جرمهای مرتکبه آنان در        
 . *نظر خواهند گرفت

 

 ماشين تنفرزايی جمهوری اسالمی 

 ...و انسانيت طبقه کارگر سوسياليست

 

 در حاشيه جلسه شيرين عبادى
 

  فخرى جواهرى

منادی "ندی پيش با خبر شدیم که خانم شيرین عبادی               چ
ما فعالين حزب   .   آوریل در تورنتو سخنرانى دارد     26در  "  حقوق بشر اسالمی  

اتحاد کمونيسم کارگری تصميم گرفتيم که در این سخنرانی شرکت کرده و در             
 سياست های ریاکارانه ناجيان نظام جمهوری                ،قسمت پرسش و پاسخ آن          

 . اسالمی را افشا کنيم
 

در روز سخنرانى اطالعيه و مقاالت انتقادى و منتشر شده حزب در رابطه با               
سياست های شيرین عبادی در دفاع از جمهورى اسالمى و یک جناح آن و                     
تقابل با جنبش سرنگونی طلبانه مردم را تکثير کرده تا بدست شرکت کنندگان              

با دیدن پليس و ماشينهای مدل باال و شکل و شمایل مدعوین معلوم                  .  برسانيم
بود که ميهمانان اکر نه کامال اما بيشتر از تجار و سرمایه داران طرفدار                          
جمهوری اسالمی هستند و مراسم سخنرانی تحت انتظامات شدید پليسی                          

همينطور اطالع یافتيم که بليط ورود به مراسم سخنرانى این            .  برگزار ميشود 
همين نشان ميداد که ترکيب اصلى شرکت              !   دالر است    100بانوى اسالم     

لذا تصميم گرفتيم اطالعيه هایمان را در بيرون              .  کنندگان چه کسانى هستند     
 . جلسه پخش کنيم

 

من به عنوان نماینده جمع فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری به درون                          
ساختمان رفتم و تعدادی از مقاالت حزب در نقد سياستهای خانم عبادی را در               

به برخى توضيح دادم که من از زندانيان              .  بين شرکت کنندگان پخش کردم       
سياسی سابقم و سواالت زیادی از خانم عبادی دارم اما به خاطر بهای بليط                     

از آنان خواستم که مقاالت را بخوانند و اگر خواستند به    . قادر به شرکت نيستم 
 .دست خانم عبادی هم برسانند

 

شخصا خيلی تمایل داشتم که در بخش پرسش و پاسخ سخنرانی شرکت کنم و                
خانم عبادی چگونه است    :  بعنوان یک زندانی سياسی از شيرین عبادی بپرسم        

 تعدادی  ،که صدها نفر در زندانهای مخوف جمهوری اسالمی شکنجه ميشوند          
 تعدادی هم در انتظار     ،شما جان ميسپارند  "  اسالم مترقی "از تجاوز و شکنجه     

" محترم"داشتن و     "  صلح و صفا    " اما شما از         ،خوفناک اعدام بسر ميبرند      
شمردن قاتالن مردم دم ميزنيد؟ چگونه سپاهيان و بسيجيان مزدور را که                        

برادر و     "، تجاوز و شکنجه می کنند           ،بيرحمانه مردم را به گلوله ميبندند           
 –در پس این اظهارات اسالمى        "  برادرانه اى "ميخوانيد؟ چه منافع     "  مردمی

حقوق بشرى شما نهفته است؟ چگونه است که کشته شدن مردم توسط صدام                  
از بسيجيها و پاسداران وصل می کنيد؟           "  بعضی"را به کشتار اخير توسط         

 تجاوز و اعدام مردم مبارز ایران در طی سی سال حکومت                       ،پس شکنجه  
کثيف اسالمی پيش از نمایش انتخابات اخير چه شد؟ خانم عبادی شما عامدانه              

 ،با ندیده گرفتن تجاوزهایی که در زندانها به حکم اهللا تان صورت گرفت                         
شکنجه و کشتارهای دسته جمعی کمونيستها و آزادیخواهان و شریفترین                        
انسانها که هنوز با کابوس شالق و تجاوز و تيرباران خواب شبانه را به                            

شما با برپایی این تور ميخواهيد براى           .   نقش آفرینی ميکنيد     ،صبح ميرسانند 
اسالم نوع  .  نظام جنایتکاران و متجاوزین جمهوری اسالمی آبرو جمع کنيد              

 .  دوم شما یک ریاکارى از نوع اسالم نوع اول است
 

دیگر بجز معدودى اپورتونيست که منافع      . ولى زمان براى شماها گذشته است 
 کسى این تبليغات پوچ و سراپا دروغ         ،شان با منافع نظام اسالمى گره خورده       

 ما   ،بویژه بدانيد که ما فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری                .  را نمى خرد    
 ما سرنگونی طلبان و مردمى که در کمين کليت               ،کمونيستها و آزادیخواهان   

 عليه این سياستهاى ارتجاعى         ،رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی نشسته ایم          
 . *ما مصمم هستيم حکومت اسالمى تان را سرنگون کنيم. ساکت نمى نشينيم

١۴٩شماره   

 مجمع عمومى کارگرى 
 

 

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

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



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

این روزها نقل محافل سياسی و            
منتقدان و مخالفان نظام مذهبی              
حاکم بر ایران چشم بندی زلزله            

البته جابجایی گسلهای         .    است
. پایتخت پيش بينی جدیدی نيست         

اصوال از همان فردای پيروزی           
  دستور شليک             1357خيزش     

گلوله و اولين خونریزیها از باالی      
مدرسه رفاه بدستور آخوند خمينی      

در ادامه  فوج فوج           .  صادر شد  
انقالبيونی که شاه را سرنگون               

در .  کردند خمينی کشتار کرد            
ادامه سرکوب مخالفان نوبت به            
از دایره خارج نمودن خودیهای           
نظام رسيد که هر روز از قطار             

 .سياست به پایين پرتاب ميشدند

 

همزمان نيز با آگاه شدن توده های       
کارگران و زحمتکشان از حقوق         
به یغما رفته خود در سراسر                    
جهان بطور اعم و خاصا در                    

 موج مخالفت با              ،داخل کشور    
رژیم سر تا پا آدمکش و ضد                    

 پيشبينی و نگاه به افق از           ،آزادى
وقوع نه تنها یک زلزله حکایت            
دارد بلکه با باال رفتن ميزان                    
مطالبات توده های زحمتکش                 
سونامی انفجار اجتماعی امری            

پس برای حاکمان       .  قطعی است   
اوباش ساالر راهی بجز سرکوب       
نميماند زیرا از مدتها مقبوليت               
نظام دینی وآسمانی بزمين خورده      
و از مشروعيت از کف رفته باند         
فاسد خامنه ای و دار و دسته                     
جنایتکارش بجز تکيه بر اسلحه و       

. سرنيزه راهی باقی نمانده است          
اگر بخواهيم با زبان خود آنها نيز         
داد سخن سردهيم؛ موریانه های          
فساد عصای اقتدار عمر حکومت       
مذهبی را در ایران برای هميشه          
خورده و این نظام مبتنی بر                      
روحانيت فاسد همچون عصای            
سليمان چنان از درون خورده شده      
است که هر لحظه امکان ریختن           

 . و ویرانيش ميرود

 

همه رژیمهای ضد مردمی در               
برابر یک جامعه ناراضى در دو         

: مقطع متفاوت سرکوب ميکنند           

 

 پيش بينی زلزله از سوی حاکميت سرکوبگر 
  

 بابک زحمتکشان

! اول در شرایطی قدرتمندانه          
 60که ميتوان گفت در دهه                

حاکميت شاید از سر قدرت                
دست به سرکوبی خونين زد و         
با اعدام دهها هزار تن از                     
جوانان و انقالبيون حاکميت             

دوم .  اش را تثبيت کرد                   
رژیمهای ضد مردمی در                   
شرایطی کامال ضعيف همچون     
آدم در حال غرقى که دست و            
پا ميزند دست به سرکوب                   
ميزند و امروز رژیم فاسد و              
جنایتکار جمهوری اسالمی در      

. موقعيتی ضعيف است                       
درشرایطی که در آن نه توان           
پاسخگویی به مطالبات طبقات       
مختلف مردم ایران را دارد و           
نه ميتواند خود را با شرایط                

بنا .  جامعه جهانی تطبيق دهد        
براین راهی بجز سقوط ندارد          
و در این سراشيبی سقوط                    
تالش ميکند جامعه را نيز                   
همراه خود به ته دره پرتاب               

تخليه اجباری پایتخت که       .  کند
این روزها نقل زبان فاسد                   
السالمهای دینی در منبر نماز         

فساد "جماعت شده و دائما                 
را با زلزله ارتباط               "  زنان
 ميتواند پيوندی حيرت       ،ميدهند

انگيز با سرنوشت قوم لوط                
داشته باشد و آن فساد دامنه                 
داری است که مسلما توده های        
دردمند کارگران در نظام برده       
داری مذهبی حاکم بر ایران              
همچون قوم لوط قربانيان نمک      

بویژه اگر  .  گير آن نخواهند شد    
تشابهى از پادشاه گناهکار قوم        

 دستگاه   ،لوط شاهد مثال آوریم     
فاسد خامنه ای و همه هم                      
پيمانان اوست که سرنوشت              
زلزله و نمک در انتظار آنان           

 . است

 

یازده اردیبهشت برابر با اول           
ماه مه یکی از همان عوامل               
حيرت انگيز زلزله ای است که      
حکومت ضد کارگر اسالمى           

. در مورد آن سخن ميگوید                
نهایتا این کارگران و مردم                 
زحمتکش هستند که به عمر              

١۴٩شماره   
امروز وضعيت کارگران در     .  کشتی بحران زده حاکميت پایان خواهند دهد        

سراسر جهان بدليل مناسبات غير انسانی نظام سرمایه داری در بدترین                      
ميتوان در یک کالم گفت که در جهان امروز کارگران و توده         . شرایط است 

در برابر حاکمان    .  های ستمدیده به عصر دوران برده داری سقوط کردند             
ستمگر و دستگاه عریض و طویل سرکوب جهانی نظام فاسد سرمایه داری              
باید به یک اصل کلی متوسل شد و همه یکصدا در روز جهانی کارگر                           

 ! *کارگران جهان متحد شوید: فریاد زنيم

 

 شرکت جنرال مکانيک
 !دستمزدهای فروردين هم معوق شد

 

 سرمایه داران و باند یاری مدیر شرکت جنرال                       ،بنا به خبر دریافتى        
 که در کار شکنی و انواع جر زنی در پرداخت دستمزدها و                         ،مکانيک

 30 ابتدا سال جدید را با اخراج          ،اخراج کارگران سابقه ای طوالنی دارند      
نفر از کارگران شروع نموده و با ایجاد فضای رعب و وحشت در ميان                     

 روز از    7کارگران و تهدید به اخراج و بيکارسازی هم اکنون با گذشت                  
 فاز  ،فروردین ماه و نپرداختن دستمزدها و مبالغ اضافه کاری کارگران                 

جدیدی از استثمار وحشيانه و باال کشيدن دستمزدهای ناچيز کارگران را                 
 . آغاز کرده اند

 

طی چند روز گذشته کارگران بطور مکرر برای دریافت دستمزدهای                      
اما عوامل کارفرما جز جوابهای سر باال و          .  فروردین ماه اعتراض کردند    

تکراری هميشگی چيزی به کارگران تحویل نداده اند و وعده مبهم                                
 . پرداخت دستمزدها را تا پایان اردیبهشت ماه داده اند

 

این وعده ها دروغ است و از این                :  یکی از کارگران معترض ميگفت         
همه اینها هنر و خا       .  حکومت و امام زاده هایش انتظار معجزه ای نيست            

 .صيت شان دزدی و آدمکشی و جنایت است
 

 بخش پروژه احداث بزرگراه             ،هم اکنون در شرکت جنرال مکانيک                
 نفر کارگر قراردادی    200 بيش از    ،بلوار آسيا در غرب تهران  -حصارک  

 264 ماهه، سفيد امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای                   3با قراردادهای     
 عصر و از    6 صبح تا    6 ساعته و سنگين از      12 شيفت   2هزار تومانی در    

 نفر از   60کمپ محل زندگی بيش از      .   صبح مشغول به کارند6 عصر تا  6
کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی              
در همين منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با              
مشکالت زیاد از شهرکها و زاغه نشينهای اطراف تهران خود را به محل               

 . کار ميرسانند
 

شرکت جنرال مکانيک تحت نظارت باندهای مافيایی و دزد بنياد                                  
 .مستضعفان حکومت اسالمی ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوریل ٢٧ – ١٣٨٩ فروردین ٧

 ،ما کارگران خواهان يک جامعه آزاد
!برابر و مرفه هستيم  



١٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ماجراهاى دولت خودمختار و مافيائى         
هر روز برگ      .  واتيکان پایانى ندارد     

کثيفى از تاریخ سراپا سياه جنایت و                
پدوفيلى دستگاه مسيحيت در اروپا رو         

آنچه تاکنون از اسکاندال هاى        .  ميشود
در آمریکا و   "  پدران روحانى "پدوفيلى  

کشورهاى مختلف اروپا رو شده است         
براى این  .  تنها مشتى از خروار است       

دستگاه مخوف که قدرتهاى دنيا در                 
 هيچ قانون        ،مقابل آن سجده ميکنند          

دمکراسى .  جوامع امروز اعتبار ندارد    
 از آنجا که به             ،و عدالت بورژوائى      

صنعت مذهب نياز دارد و آنرا به یک           
رکن حاکميت سرمایه دارى تبدیل کرده   

 حتى اجازه سرک کشيدن به                  ،است
. دهليزهاى تاریک واتيکان را هم ندارد  

کسى نميداند همين االن و با هر دم و               
بازدم ما چه جنایاتى توسط این                           

 چه    ،فرزندان مسيح صورت ميگيرد         
تعداد را زیر فشار به سکوت وادار                 
کرده اند و به چند سازمان فاشيستى                

 .پول و خط ميدهند

 

در ميان جنجال مربوط به پرونده هاى         
 هيچ         ،پدوفيلى کليساى مسيحيت                

 هيچ رئيس   ،سياستمدار مهم دول غربى   
" حقوق بشر  "دمکراسى هاى طرفدار       

این سوال را مطرح نميکند که چرا این        
 و چرا         ،اند"  فوق بشر    "حضرات     

دارند؟ این حقوق       "  مصونيت آهنين   "
ویژه از کجا آمده است و به کدام قدرت         
و منافع تکيه دارد که عدالت بورژوائى       
در مقابل آن الل شده است؟ تفاوت این          

با پدوفيل     "  پدر روحانى   "حضرات    
هاى دیگر چيست؟ چرا همان                             
برخوردى که با یک مجرم دیگر                      
ميشود در مورد دستگاه واتيکان و                  
کاردینال ها که دیگر آقاى جهان شده             

 اند صدق نميکند؟

 

افشاى تماميت این     :  پاسخ روشن است    
جنایات و به صندلى محاکمه نشاندن              
مجرمان و دستگاهى که این مجرمان            

 دستگاه مسيحيت را     ،را حفاظت ميکند   
دیگر .  براى هميشه نابود خواهد کرد         

کاتوليک و پروتستانى از کنار این                  
برجهاى قدرت قرون وسطى هم رد               
نخواهد شد تا چه رسد به اینکه براى              

. دیدن پاپ یا فالن کاردینال غش کند             

 

 پدوفيل هاى دستگاه مذهب
 

 سياوش دانشور

دیگر کسى صليب برگردنش نخواهد         
انداخت و اعتبار وارونه مذهب                      

 ،خير.  ضربه سهمگينى خواهد خورد     
دنياى .  چاقو دسته اش را نميبرد                

. امروز به مذهب و پاپ نياز دارد                 
همانطور که سرمایه به استثمار نياز          

 همانطور که جامعه سرمایه                ،دارد
دارى به مردساالرى و تبعيض و                  

صنعت مذهب و    .  نابرابرى نياز دارد   
دستگاه مافيائى مذهب جزو الیتجزاى       
ارتجاع بين المللى سرمایه دارى است       
که در هر گوشه جهان با عناوین و                
پرچمهاى مختلف خادم نظم کنونى               

مصونيت این قيصرها و                 .  است
تزارهاى مذهبى از مصونيت سران           
کوکاکوال و ميکروسافت بيشتر نباشد        

 . کمتر نيست

 

 سال پيش که پاپ قبلى مرد و پاپ              ۵
 گفتند این یکى             ،جدید سرکار آمد        

. است"  نماینده مسيح بر روى زمين      "
ما ميدانيم اسطوره مسيح چه بوده                  

حاال .  است و اصوال سوال ما نيست          
همين نماینده مسيح در جوانى اش                 

. عضو سازمانهاى فاشيستى آلمان بود     
و تحفه اینکه از همه این جنایات نه               
فقط خبر داشته بلکه در مخفى                          
نگهداشتن آن مثل بقيه کاردینالها دست    

 هر   ،در دستگاه مذهب     !  داشته است  
چهره هاى خوب و         " دنبال      ،مذهبى
باید کل این        .  نباید گشت   "  معصوم

 . دستگاه را جارو کرد

 

 ، سال قبل نوشته شده      ۵یادداشت زیر    
هنگام مرگ پاپ قدیم و جانشينى پاپ         

با رو شدن گوشه بسيار                     .  جدید
کوچکى از اسکاندال قدیمى و                          

 ، این پاپ    ،هميشگى دستگاه مسيحيت    
هرچند که هنوز       !  این خدا هم مرد         

. مرده اش با تشریفات ویژه راه ميرود      
هر چند دمکراسى و قانون مرتجع                
بورژوائى از این پدوفيلها یا رسما                
حمایت ميکند و یا با سکوت شان                    
منتظر از سرگذراندن این موج                       

 . هستند

 

   ٢٠١٠ آوریل ٢٣

١۴٩شماره   
 

 !کبار ديگر خدا مردي
 در حاشيه درگذشت پاپ

 

 سياوش دانشور

کاردینالها .   سالگى درگذشت  ٨٤پاپ ژان پل دوم دیشب در سن        
و اليت مذهبى که در زنجيره مخوف و مخفى کليساى کاتوليک             

جانشين "انتخاب ميکنند، او را        "  رهبر"براى مسيحيان جهان      
انصافا باید  .  ناميده اند "  پطرس قدیس و نماینده مسيح بر زمين         

چه کسى بهتر از پاپ و ریگان و بوش               .  این یکى را پذیرفت     
براى نمایندگى مسيح؟ چه کسى بهتر از خمينى و بن الدن و                     
مالعمر براى نمایندگى محمد؟ چه کسى بهتر از خاخامهاى                    
یهودى و دولت اسرائيل براى نمایندگى موسى؟ و چه کسى                      
بهتر از دکانداران مختلف مذاهب و سکتهاى بيشمار امروز                    
براى نمایندگى خدا؟ خدا موجودى است که در هزاران سال                    

خدا هر روز توسط     !  گذشته بارها مرده است و زنده شده است          
جنس دوپا ساخته و پرداخته ميشود و هر روز بدست حریفى                   

باید این یکى را بپذیریم     !  دیگر که کالشى بهتر بلد است ميميرد       
چون مذاهب و پرچمدارانشان جملگى زمينى اند و ساخته دست           

انسان ناتوان از درک شرایط مادى خویش                    .  انسان زمينى   
. هميشه در پى پرستش و ستایش مخلوقى در وراى خویش است          

انسانى که قادر نيست راهى براى تحقق آرمانهاى بشرى و                      
زمينى اش پيدا کند، بناچار و ناگزیر، آن را در دنياى بعد از                     

انسان بدون آرمان انسانى مرده است و            .  مرگ جستجو ميکند   
مذهب مخدرى براى سرپا نگهداشتن آزمایشگاهى این مرده                  

مذهب راهى براى زنده نگهداشتن بشریتى است که از                .  است
آرمانخواهى و حرکت جمعى و فردى براى تغيير وضعيت                     

 . موجود تهى شده است

 

اما در تاریخ تاکنونى و در دنياى واقعى هميشه مذاهب چهره                  
آسمانى و آن     "برخالف تصویر قالبى        .  اى زمينى داشته اند       

مذاهب، و از آنجا که دقيقا کاربردشان زمينى و این                  "  جهانى
از :  جهانى است، سمبلها و نمایندگانشان نيز بشدت زمينى اند              

محمد و عيسى و موسى تا پاپ و خامنه اى و بن الدن و                                 
طالبان، از طيف وسيع احزاب سوسيال مسيحى در اروپا که                   
زمانى با خونسردى الهى و ناسوتى کشتار ميليونى روندا را                   
توسط همکيشانشان نظاره ميکردند، تا مافياى یهودیت و دکان              
سه نبش بودیسم و صدها سکت دیگر، جملگى قرار است درد                
این جهانى انسان امروز را به اميد جهانى بهتر بعد از مرگ                    

امروز بميرید و مثل حيوان زندگى کنيد تا فردا               .  تسکين دهند 
 ! زندگى در رکاب فرشتگان را تجربه کنيد

 

تاریخ کشتار و تجاوز    .  تاریخ مذاهب تاریخ خون و جنایت است      
مذاهب با هم نقاط     .  دسته جمعى و تاریخ سبعيت و ترور است           

افتراق زیادى داشته اند و برسر این نقاط افتراق کشتارهاى                     
اما وجه اشتراک مذاهب در طول        .  متعددى را سازمان داده اند     
مذهب ابزارى بوده است براى             .  تاریخ محفوظ مانده است         

تحميق مردم، مذهب دستگاهى بوده است براى ساکت                                 
نگهداشتن انسان معترض، مذهب دستگاه خونریزى خدا روى             
زمين و حامى و شریک قدرتهاى سرکوبگرى بوده است که تا               

هزاران سال مشروعيتشان را نه از مردم              
١٨صفحه   



١٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که از قدرتى مافوق مردم یعنى              
خدا و نمایندگانش بر روى زمين          

امروز و در تاریخ           .  گرفته اند   
دستگاه .  معاصر هم همين است         

مذهب امروز یک صنعت با                   
حامى .  سرمایه هاى نجومى است     

. پروپاقرص سرمایه دارى است         
ضد کمونيست و ضد پيشرفت                

ضد زن و ضد کودک و              .  است
ضد مطالبات و حقوق ابتدائى                 

نهاد مشتى مفتخور و     .  مردم است 
بيکاره است که از ماليات                          
شهروندان تغذیه ميکند و امرش           
ساکت نگهداشتن همان مردمى             
است که خيلى اوقات مسير                       

مذهب .  سياسى شان را گم ميکنند      
. کثيف ترین پدیده تاریخ بشر است     

مذهب تنها ميراث تاریخى دوره          
جهالت بشر امروز نيست، جز              
الینفک طوق بردگى سرمایه                 

 امروز چه مستقيم        ،مذهب.  است
مانند اسالم سياسى و دولت                      
مذهبى اسرائيل و چه غير مستقيم        
مانند نفوذ قوانين مسيحيت در                
دولت و نهاد ادارى و آموزشى              
دولتهاى غربى، نيروئى و                        
فراکسيونى از سرمایه جهانى و           
نهادى از جنس مافيا و سازمانهاى      
جاسوسى و آدمکشى حرفه اى               

مذهب یک ابزار مهم                .  است
تبليغات ضد کمونيستى و                           

. سياستهاى ضد کمونيستى است          
نزدیکى پاپ به چهره هائى مانند         
ریگان و بوش و فاشيسم جدید                 
ایتاليا و دخالت مستقيم در امور             
سياسى امروز آگاهى عمومى                

 . است

 

کارنامه کليساى کاتوليک و                     
اسکاندال قدیمى پدوفيلى و تجاوز       
قدیسين به کودکان که اخيرا                     
پرونده هزاران نفره آن برمال شد،      
تنها یک وجه از تصویر ناسوتى          
و آسمانى این نمایندگان مسيح                

مذهب قائم بذات ضد                 .  است
کودک، ضد زن، ضد پيشرفت و         
تمدن، ضد آزادى، ضد نقد و                   
انتقاد به جوانب سياسى و                           
اقتصادى و فرهنگى و اخالقى              

پاپ تنها یکى     .  نظم موجود است    

 

 

 ...پدوفيل هاى دستگاه مذهب

از فرزندان و رهبران این                  
دستگاه کثيف و این مافياى بين        

نه مرگ پاپ نه        .  المللى است  
مرگ خمينى و بن الدن و                    
دیگران سرسوزنى از این                  
دستگاه جنایت و سبعيت کم                

خدا و مذهب را کسانى      .  نميکند
ميتوانند از زندگى اجتماعى             
جارو کنند که خود خالق آن                

این کار انسان پيشرو،    .  بوده اند 
کار آته ئيستها، کار                                  
ماتریاليستها و مهمتر کار                   
جنبش کمونيستى طبقه کارگر         

مسيحيت امروز همان        .  است
مذهبى است که زمانى انسان           
معتقد به علم و دانش را زنده             
زنده ميسوزاند و با گيوتين                 

عمکرد امروز     .  گردن ميزد    
. مذهب هم کمابيش همان است       

در اروپا گيوتين ها را غالف           
کردند و احزاب مسيحى تمرین      

اما کيس      .  دمکراسى ميکند     
مسيحيت "رواندا در مورد                

امروز نمونه     "  دمکرات شده    
اسالم را همه        .  گویائى است   

ميبينند که در خاورميانه و                  
اقصى نقاط جهان مشغول                   

فلسطين .  ترور و جنایت است       
و کشتار جمعى توسط دولت             
اسرائيل و پاکسازى قومى با             
حمایت دمکراسى جهان آمریکا    

در .  هم جلو چشم همگان است       
اروپا و آمریکاى امروز نيز             
مذهب یک امپراطورى قوام            
یافته و یک قدرت اقتصادى و          

 . سياسى است

 

و باالخره الزم است که                        
سوگوارى واتيکان و دولتهاى        
غربى و پيام تسليت جناب                   
خاتمى و سردمداران دولتهاى         
سرمایه دارى را به مناسبت              
درگذشت پاپ ژان پل دوم                  
نگاهى بياندازید و مثال مقایسه        
کنيد با دوره رنسانس ایتاليا و           
عصر روشنگرى در فرانسه و      
حتى ابتداى مشروطيت در                
ایران و رگه ضد مذهبى و                  

مقایسه .  سکوالر در آندوران       
دوره ها و شخصيت ها و                     

١۴٩شماره   
روندها حاکى از آنست که جهان تماما عقب رفته است چه در سطح                                 
ارزشها و نقد به وضع موجود و هر آنچه که کهنه است و چه در سطح                            

 . دولتها و نيروهاى مدعى تغيير وضع موجود

 

پاپ مرد، خدا یکبار دیگر مرد، اما کارخانه توليد خدا و پاپ و امام و                             
امامچه ها و مفتى هاى اعظم و غير اعظم زنده است و هر روز بازتوليد                      

ضرورت کل این بساط تحقير شعور بشر امروز سود سرمایه و                  .  ميشوند
انقالب در ایران ميتواند نه فقط رنسانس ایتاليا     . مناسبات سرمایه دارى است 

و روشنگرى فرانسه را احيا کند بلکه مذهب زدائى در ایران و منطقه و به                 
وجود .  این اعتبار چرخش سيماى جهان مذهبى امروز را موجب شود                       

مذهب و مسئله خود بيگانگى انسان امروز ریشه در مناسبات اقتصادى و                  
 . وضع موجود دارد

 

مرگ پاپ و سرمونى هاى مسخره امروز یکبار دیگر نه فقط نياز مبرم به                 
عروج موليرها و ولترها و روسوها بلکه مبرميت مارکس و پرچم تغيير                    

 . *جهان را تاکيد ميکند

 ٢٠٠٥ آوریل ٣ 

 

 :سازمان آزادی زن برگزار ميکند

 زلزله زنانه يا انقالب زنانه؟
رزه               ه ل جنبش آزادی زن در ايران ارکان اسالم و رژيم اسالمی را ب

. يک انقالب زنانه در ايران در حال شکل گيری است        .   درآورده است 
اين انقالب رعشه بر اندام سران جنايتکار رژيم و تمام اسالميست         

 . رعشه مرگ را احساس کرده اند. ها انداخته است

 

 جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ 
 

 رئيس سازمان آزادی زن –آذر ماجدی 
 

 ايران -شبکه پالتاک، گروه خاورميانه: مکان

 2010 آوريل 29زمان پنجشنبه 

 بعد از 2 شب بوقت اروپای مرکزی، 8: ساعت
  صبح بوقت لس آنجلس11ظهر بوقت نيويورک و 

 

.اين جلسه در شبکه ياهو مسنجر و بايلوکس نيز قابل شنيدن است   
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 روز شنبه       ،بنا به خبر دریافتى         
چهارم فروردین ماه عده ای از              
کارکنان بهزیستی نمونه احمد آباد      
مستوفی که خواهان دریافت                   
دستمزدهای بهمن و اسفند و                    
عيدی و سنوات سال گذشته و                 
همچنين دستمزد مربوط به                       
فروردین ماه امسال خود بودند              

 . دست به تجمع و اعتراض زدند

 

اعتراض برحق کارکنان                           
زحمتکش با برخورد وحشيانه              
کشاورز مدیر بهزیستی و                         

کشاورز .  همدستانش روبرو شد      
فورا برای سرکوب این اعتراض       
و زهر چشم گرفتن از دیگر                     

 نفر از      3کارکنان، حکم اخراج        
زنان زحمتکش در سمت مادریار       
را صادر نمود و طی نامه ای از           
حراست اداره خواست از روز              
آینده بطور اکيد از ورود این                    
کارکنان اخراجی به داخل                        

. بهزیستی اکيدا جلوگيری شود             
 نفر در شرایطی          3اخراج این       

است که حتی ریالی از                                 
دستمزدهایشان را نيز دریافت               

 . نکرده اند

 

بدنبال انتشار اطالعيه قبلى در              
مورد کارکنان این مرکز گزارشى     
از یکى از دوستان دریافت کردیم        

 : که در آن از جمله قيد شده

 

زمانى که در ایران کارگر                     "
شرکت راه سازى بودم بمدت یک       
هفته مشغول آسفالت محوطه این         
بهزیستى بودیم و از نزدیک با آن        

این مرکز مکان و           .  آشنا هستم   
پوششى براى جنایتکارانى امثال         

. آن رئيس و عواملش است                       
کارمندان آنجا تعریف ميکردند که     
جناب رئيس ماشين آخرین مدل و        
گران قيمتش را حوالى تهران                 
پارک ميکند و با یک ماشين کهنه        

 

 اخراج کارکنان 
 !بهزيستی نمونه احمد آباد مستوفی

به سر کار مى آید که تظاهر               
کند از مردم و طبقات محروم           

دليل هم اینست که کسانى     .  است
به این بهزیستى مراجعه و                  

کمک "  خيریه"تحت عنوان         
واقعيت اما اینبود که      .  ميکردند

این کمک ها هدفش گرفتن باج        
مثال یک     .  هاى دولتى بود         

ميليون به این مرکز کمک                  
ميکردند و فرداى آن مجوز               
یک پاساژ را در تهران                         

همينطور آقاى رئيس   .  ميگرفتند
و عوامل دست اندرکار این               
مرکز کمکهاى هنگفتى را از           
سازمانهاى انساندوست بين              
المللى دریافت ميکردند که یک      
ریال آنرا صرف این مرکز و           

فقط .  کودکان معصوم نميکردند  
گاهى یک نماینده مى آمد و در         
این مواقع مرکز شوئى راه مى        

در یک کالم این               .  انداخت
مرکز مکانى است براى معامله     
کردن و سو استفاده سرمایه               
دارانى از این دست با پوشش           

 ".کودکان معلول و معصوم

 

بهزیستی نمونه احمد آباد                    
مستوفی واقع در اطراف اسالم      

 نفر     480شهر با بيش از                  
نيروهای خدماتی و قراردادی،      
با قراردادهای یکطرفه و سفيد        

 272امضا و دستمزدهای                  
هزار تومانی و شيفتهای شبانه        

 ساعته کاری، تحت     24روزی  
. نظارت بهداری تهران است          

در این محل کودکان و                           
خردساالنی که دارای عقب               
ماندگی و معلوليتهای ذهنی و          
جسمی ميباشند به طور شبانه           

 . روزی نگهداری ميشوند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
  ٢٠١٠ آوریل ٢۶ – ١٣٨٩ فروردین ۶

١۴٩شماره   

 

!زنده باد روز جهانى کارگر  

 منشور 

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

 

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

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

 

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

  

، لغو  "جرم سياسى "لغو مقوله   :  آزادی تمامی زندانيان سياسی     -٣
مجازات اعدام، ممنوعيت شکنجه و يا هر نوع 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 منتخب            -۵
 .و عادالنه مردم

 

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

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

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

 

 رفاه
تعيين حداقل دستمزد مکفى توسط نمايندگان            :  حداقل دستمزد    -٨

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

 

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

 .دستمزد رسمی
 

طب و درمان رايگان و قابل دسترس، آموزش رايگان در                       -١٠
هزينه مسکن   :  تمامی سطوح، تامين مسکن مناسب برای همگان           
 . نبايد از ده درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد
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 گراميداشت سومين سالگرد تاسيس حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری سه سال پيش با پرچم و مانيفست تداوم کمونيسم                      .  سومين سالگرد تاسيس حزب اتحاد کمونيسم کارگری فرا ميرسد              
طی این سه سال حزب با فعاليتی         .  کارگری منصور حکمت توسط تعدادی از کادرهای قدیمی و سرشناس جنبش کمونيسم کارگری بنيان گذاشته شد                    

حزب پرچم رادیکاليسم افراطی انقالب      .  پيگير، قاطع و خستگی ناپذیر از خط کمونيسم کارگری رادیکال و انقالبی منصور حکمت دفاع کرده است                     
این پایبندی و پيگيری بویژه در یک سال اخير، در این دوران پر تالطم سياسی و خيزش توده ای مردم ایرن                         .  کارگری را به اهتزاز در آورده است       

یک رکن اساسی و دائمی فعاليت های حزب تالش برای کنار زدن هر گونه نقطه سازشی                 .  عليه رژیم اسالمی بيش از پيش نمایان شده و باثبات رسيد          
افشاء .  بوده است که جنبش های ارتجاعی در مقابل مبارزات سرنگونی طلبانه مردم عليه رژیم اسالمی و برای آزادی و برابری و رفاه قرار ميدهند                           

فعاليت ميکنند یک وجه     "  کمونيسم"و طرد سياست های ارتجاعى این جنبش ها و نقد مستمر سياستهاى غير کمونيستى جریانات چپی که تحت نام                             
  .بالانقطاع فعاالی حزب بوده است

 

ما با افتخار اعالم ميکنيم که موفق شده ایم خط انقالبی و رادیکال کمونيسم کارگری منصور حکمت را از زیر حمالت دائمی جریانات بورژوایی                                   
حزب اکنون با تمام قوا در تالش برای رهبری            .  ارتجاعی و جریانات چپ سازشکاری که تحت نام وی سياست های او را مدفون ميکنند، بدر بریم                     

مبارزات انقالبی مردم در جهت سرنگونی رژیم اسالمی و برای سازماندهی یک انقالب کارگری بمنظور تامين و تضمين خواست های واقعی                                      
در آستانه سومين سالگرد تاسيس حزب، تمام             .  کارگران و مردم محروم و آزادیخواه، یعنی آزادی، برابری و رفاه با قاطعيت انقالبی ميکوشد                             

  .کمونيست ها، مردم آزادیخواه و کارگران را به پيوستن به حزب فرا ميخوانيم
 

 .شرکت برای عموم آزاد است. بدین وسيله از شما دعوت ميکنيم که در مراسم گراميداشت سالگرد حزب شرکت کنيد
 

  شب10 تا 6: ساعت 2010 مه 15شنبه : زمان
 گوتنبرگ، سوئد Linne gatan 21 ،سالن اجتماعات هاگابيو: محل

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوریل ٢١ – ١٣٨٩ اردیبهشت ١

 

 اطالعيه دوم کنگره منصور حکمت
 در شهر لندن،    2010 باطالع رساندیم، کنگره دوم منصور حکمت روز چهار ژوئيه           1همانطور که در اطالعيه شماره      

بدینوسيله، با تشکر از استقبال گرم دوستان از برگزاری این کنگره، باطالع ميرسانيم که                        .  انگلستان برگزار ميشود   
 تم و چکيده ای از سخنرانی خود را          2010کسانی که عالقمند به سخنرانی در این کنگره هستند، لطفا تا تاریخ اول مه                  

بنياد منصور حکمت خواهد کوشيد که تعداد هر چه بيشتری از عالقمندان امکان سخنرانی در این کنگره را داشته                          .  برای ما ارسال کنند    
 .باشند

  بنياد منصور حکمت،آذر ماجدی

١۴٩شماره   



٢١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 !مراسم و جشن روز جهانى کارگر
 

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

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

 

امعه جنبش سوسياليستى طبقه کارگر جنبشى براى تغيير این اوضاع و برپائى دنيائى نوین بر اساس تعاون و هم سرنوشتى انسانها در توليد و اداره ج                          
کارگران جهان  " پرچم   ،کارگران کمونيست در اول ماه مه در مقابله با باورهاى خرافى القا شده از طرف سرمایه 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 شوید 
 . باید یکى شویم و با انقالب عليه سرمایه خود و جامعه را آزاد کنيم

 

استکهلم از طرفداران آزادى و برابرى و جنبش سوسياليستى دعوت ميکند که در مراسمى                       -شوراى حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران         
 . 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 آوریل ۶

١۴٩شماره   

 

 !پيش بسوى اول مه
 

 ! همرزمان،کارگران

این نظام بدون جنایت و سبعيت و        .  این نظام شایسته ما و بشر امروز نيست        
دنياى امروز بيش از هر         .  فقر و تبعيض و نابرابرى نميتواند سرپا بماند              

سازمانهاى .  زمان به راه حل کمونيستى و انقالب کارگری نيازمند است                  
احزاب کمونيستى کارگرى را باید       .  متناسب با این هدف را باید ایجاد کرد          

ساخت که سوسياليسم و حکومت کارگرى را بعنوان یک راه حل در مقابل                
 . کل جامعه بگذارد

 

 دست در دست هم و با غریوى که           ،در اول مه  !  کارگران جهان متحد شوید   
 بميدان آئيم و فریاد          ،خشت خشت کاخهاى قدرت بورژوازى را بلرزاند              

جهانى آزاد و برابر    !  دنيایی بهتر باید ساخت! بزنيم؛ مرگ بر سرمایه دارى 
 !  یک جامعه آزاد کمونيستی،و مرفه

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى
 



٢٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر  ١۴٩شماره    

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

 يک دنياى بهتر
!برنامه طبقه کارگر براى آزادى جامعه است  

 

ويدئو بالگ آذر ماجدى و على جوادى را در باره 
 !مسائل سياسى ايران و جهان ببينيد

 

www.wupiran.org 

!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/ 

  ،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
!حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست  

 کارل مارکس

برای يک دنيای بهترتلويزيون   
 

 بوقت لس آنجلس و ٩ساعت سه شنبه ها 
  ٦ و نيم شب بوقت تهران و ٨ساعت 

در بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی    
 تلويزيون کانال يک 

 

اسی است                           ه سي ام رن ر يک ب ت ه ای ب ي . برای يک دن
ت، آزادی،           .  بيطرف نيست، جانبدار است  ق ي ع حق داف م

رای    .   برابری، شادی، رفاه و سعادت انسانها است       ما ب
ا روز     .   يک جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم     ف لط

ان              و زمان پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوست
 . و آشنايان خودتان برسانيد

 " 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



٢٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بيش .   بيش از یک ميليارد نفر گرسنه اند         ،در جهانى که ماالمال ثروت است      .  سرمایه دارى بشریت 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 ترین 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 تاریکترى را                           .  جوامع بشری را تهدید ميکند      

 سرمایه داران از صدها ميليون دالر        ،در این اوضاع که ميليون ميليون کارگر به خيابان پرتاب و زندگى شان نابود ميشود                .  وعده ميدهند 
بحران اقتصادى کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ یا سرمایه دارى بقا و تداومش               .  جایزه و حمایت دولت از جيب کارگران بهره مند ميشوند         

 و یا 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 بشریت حل ميکند،خصوصى

 

 بحران کنونى به معنى بن بست راه حلهاى سياسى طبقه سرمایه دار و بى اعتبارى عمومى این 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 هویت انترناسيوناليستى کارگرى و             .  سنت رادیکال کارگرى هر روز در گوشه اى از جهان رخ نشان ميدهد                   
رویدادهاى فرانسه و یونان و ایتاليا و آلمان و ایران تنها پيش                 .  پرچم کمونيستى آزادى جامعه به نياز مبرم طبقه کارگر تبدیل شده است                

 .  درآمد نبردهاى سهمگين طبقاتى دوران جدید اند
 

 !  کارگران

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

ما تاکنون اعالم کرده ایم که تامين هزینه بحران از            .  و فاشيسم و تفرقه در اردوى طبقه کارگر سالح کثيف بورژوازى عليه طبقه ماست                
رفاه و  !  بيمه ها و خدمات اجتماعى گسترش یابد        !  بجاى جایزه به سرمایه داران باید دستمزدها افزایش یابد           !  جيب و زندگى ما موقوقف     

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

اول مه روز صاحبان واقعى جهان        !  نظام بردگى را باید برانداخت و این کار جنبش بردگان مزدى است                .  مبتنى بر بردگى مزدى است      
 رهبران کمونيست و     ،روزى است که اسپارتاکوس هاى این جنبش        .   روز بشریتى 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 سرمایه دارى وجود ندارد                  ،سوسياليست کارگران 
 ! اول مه باید با صداى بلند اعالم کند که دیگر این وضعيت را نمی پذیرد

 

 و بدون وحدت    ، بدون راه حل اجتماعى و سياسى       ،بدون تشکل توده اى و حزبى      .  طبقه ما باید براى این جنگ سازمان یابد و بميدان بياید            
این دوره اى است که  بازگشت به سنتهاى جنبش عمل مستقيم و شورائى کارگران یک ضرورت             . وسيع طبقاتى پيروزى غير ممکن است 

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

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

باید در اول مه     .  باید براى پيروزى وارد جدال شد        .   دراین جنگ ما پيروز نميشویم        ،یک آلترناتيو سياسى اجتماعى و مطلوب و ممکن           
همزمان باید سازمانهاى توده اى و رادیکال و شورائى          .  همه جا طنين افکند   "  دنيایی بهتر باید ساخت   "و  "  مرگ بر سرمایه دارى   "شعار  

 افزایش  ،کارگران همه جا خواهان لغو کار قراردادى       .  کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان ابزارهاى جدال برسر آزادى و رفاه بکار گيریم               
 و تغيير فورى زندگى      ، حق بى قيد و شرط تشکل و اعتصاب           ، کار یا بيمه بيکارى مکفى       ،دستمزدها براساس تامين یک 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 یک مبارزه واحد است

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

١۴٩شماره   



٢۴صفحه                                                                  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

 

١۴٩شماره   

  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


