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 سياوش دانشور
 

 ؛٨٩ ارديبهشت ١١
 !  کارگران سد را شکستند

 

 برگ جديدى در سياست ايران            ٨٩ ارديبهشت     ١١در   
. ورق خورد؛ کارگران جلو صحنه سياست قرار گرفتند            

 ، سدى شکست  ، چيزى عوض شد    ٨٩ ارديبهشت   ١١در  
 باورى قديمى عمومى تر         ،اميدى در جامعه جارى شد        

 و اين صرفا نقطه عطفى در يک جدال بنيادى و                       ،شد
ريشه دار در جامعه ايران است که پيروزى اش به رفع               

اين ارزيابى شايد براى     .  موانع بسيارى گره خورده است     
بسيارى اغراق آميز بنظر برسد اما يک واقعيت ساده                   

واقعيت تقابل جنبشهاى طبقاتى اى که ريشه در                 .  است
اقتصاد سياسى يک جامعه سرمايه دارى بحران زده در             

 .  يک دوره انقالبى دارند

 

اشتباه است اگر ميزان و کميت اجتماعات کارگرى و                   
حتى مضمون قطعنامه ها و شعارهاى کارگران را                         

. معيارى براى درستى يا نادرستى اين ارزيابى دانست               
اول مه هاى راديکال تر و گسترده تر در سالهاى گذشته              

اين .   در اساس متفاوت است    ٨٩اما اول مه    .  هم داشته ايم  
واقعيتى است که کارگران هنوز از تشکلهاى برسميت                
شناخته شده و يا تحميل شده توده اى و حزبى که حرکت               

اين واقعيتى   .  کل طبقه را جهت دهد برخوردار نيستند             
است که سرمايه دارى ايران با اشکال مختلف از جمله                 

اين .  سالح فقر تحرک کارگر را محدود کرده است                     
واقعيتى است که شرايط کار از جمله خطر مستمر                          

 شقه شقه کردن کارگران       ، قراردادهاى برده وار    ،اخراج
 تعطيلى بيشتر مراکز کارگرى و               ،در مراکز صنعتى     

 و پيگيرى مستمر فعالين کارگرى و              ،اخراجهاى وسيع  
کارگران مبارز بر مشقات و دامنه عمل کارگران افزوده          

و باالخره اين واقعيتى است که از جناح هاى                      .  است
سرمايه دارى ايران تا اپوزيسيون          

 اول ماه مه
 جبهه سرمايه در مقابل جبهه کارگر

 

 ١٣آذر ماجدی                                                 صفحه 

٢صفحه   

 اول ماه مه
 ! برابرى و رفاه،طبقه کارگر پرچمدار آزادى

 

 !کارگران، دست از مبارزه بر نداريد
 پيام علی نجاتی از زندان، به مناسبت روز کارگر

 منصور حکمت 
 منتقد سرسخت ناسيوناليسم
 ١۶صفحه على طاهرى                                                 

  در صفحات ديگر؛

 گزارشهاى  ، اعتصاب کارگران فوالد اصفهان ،کنگره دوم منصور حکمت برگزار ميشود     
ارگرى              ، گزارشهاى اول مه در کشورهاى دنيا   ،اول مه در ايران    ن ک ي ال ع راى آزادى ف  ب

اون        ،تالش کنيم  قالب                 ، اعتراض کارگران شرکت طرح مشاوره و تع ا ان ه ي ان ه زن ل ز  زل
اسبت اول      - پيام شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران،زنان استکهلم بمن

 .  گراميداشت سومين سال تشکيل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،ماه مه

 

  بحران در ايران،بحران در يونان
 

 ١١صفحه على جوادى                                                 

  زير فشار فقر،پرستاران کرمانشاه
 

 ٩صفحه  ليال احمدى                                                                            

 يادداشت سردبير



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

رنگارنگ بورژوائى همه شمشير      
بدست در خدمت سرمايه و عليه            
منافع مستقل و اهداف سياسى و              
اجتماعى جنبش طبقه کارگر                    

همه اينها فرض      .  بصف شده اند     
 . من است

 

 را اما بايد    ٨٩ويژگى روز کارگر    
در متن اوضاع ملتهب سياسى                
ايران و صفبنديهاى جنبشهاى                 
متمايز سياسى و طبقاتى جستجو           

امسال بزرگترين تجمع             .  کرد
 دستکم  ،کارگرى اول مه در جهان     

 در استانبول و            ،در يک محل       
. ميدان تقسيم ترکيه صورت گرفت    

 عليرغم  ،اما اهميت اول مه ايران      
اينکه ماشين سرکوب و ارازل و           
اوباش سرمايه تمام وقت و تمام قد        

اگر در    .   بيشتر است      ،بسيج بود   
ايران دولت اسالمى به برگزارى         
مراسم اول مه مانند دولت ترکيه            
زير فشار رضايت ميداد و حتى             

 ۶۶٠٠٠ پليس           ٢٢٠٠٠بجاى      
پليس و نيروى ضد شورش هم                

 در ميدان آزادى           ،فراهم ميکرد   
تهران و مراکز شهرهاى ايران             
ميليونها نفر زير پرچم کارگران           

اين حقيقتى عظيم . اجتماع ميکردند 
است که زير چادر اختناق پوشانده       
شده است و نديدن آن مهلک ترين          

در روز     .  اشتباه سياسى است         
 معلوم شد زير حجاب         ٨٩کارگر   

آنچه رخ نشان   .  اختناق چه ميگذرد  
داد صرفا بخار اوليه آتشفشان                 
عظيمى است که اگر تماما سرريز       
کند نه فقط ايران بلکه کل منطقه             

 ١١در       .  را دگرگون ميکند            
 کارگران عليه فقر      ٨٩ارديبهشت  

و اختناق سرمايه دارى صدايشان        
را بلند کردند و کل سياست ايران          

 . را حول خود قطبى کردند

 

 !شد" کارگرى"اردوى راست 

دقيقا بدليل وضعيت بحرانى جامعه     
ايران و بن بست سياستهاى                       
جنبشهاى دست راستى و ضد                  

 امسال عطف توجه                 ،کارگرى
از .  ملوکانه به کارگران ويژه بود       

چند هفته قبل از روز کارگر عمده        
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 ...کارگران سد را شکستند 

نيروهاى ارتجاعى و بويژه               
اصالح طلبان حکومتى و                   
موئتلفين رنگارنگ شان از              
سياست جلب کارگران به                   

. سخن ميگفتند   "  جنبش سبز   "
هر کدام به زبانى پيشروى                 

يگانگى "جنبش شان را در                
 ،"آگاهى ملى               "،"ملى

اعتراض همه اقشار زير                 "
چتر جنبش سبز     "،"پرچم واحد 
 و مشخصا طرح        ،"براى همه  

مطالباتى براى کارگران در             
مطالبه "چهارچوب سياست             

در يک کالم   .  دانستند"  محورى
بورژوازى با طوق بردگى                
ناسيوناليسم و اسالم مانند                   

براى "  جان فدا "هميشه نيازمند   
 .  جنبش طبقاتى خويش است

 

 از شاهزاده    ،در آستانه اول مه     
منتظر تاج و تخت سرنگون              
شده تا حزب مشروطه طرفدار       

 از                    ،بانک جهانى                   
ناسيوناليستهاى جبهه ملى تا             
سکوالرهاى سبز و                                 
جمهوريخواهان هميشه طرفدار   

 از فرقه هاى        ،اسالم و آخوند     
اسالمى و غير اسالمى طرفدار     

تا "  انقالب دمکراتيک خلق       "
توده ايهاى مخلص حکومت             

 از خامنه اى و سران         ،اسالمى
اتاق بازرگانى و محافل شکنجه     
گر تا آخوند کروبى و مير                   
حسين موسوى همه ناگهان                

پيامها !  شدند"  طرفدار کارگر "
 ،و فراخوانهائى که طرح شد           

 همه  ،عليرغم تفاوت در ادبيات    
: در يک اصل مشترک بودند           

کارگران بايد سرباز منافع                 
توليد "بورژوازى شوند تا                 

حقوق "سازمان يابد و          "  ملى
در .  شان متحقق شود     "  صنفى

اين ميان احمدى نژاد قاتل با              
وقاحت بى حد و حصرى وعده       
ميداد در سال آتى نه فقط از                
بيکارى خبرى نيست بلکه                 
کارگران ميتوانند از وفور                 

کنند که کجا       "  انتخاب"شغل    
 ؟ !کار کنند

 

١۵٠شماره   
 وحشت سرمايه از سوسياليسم 

اين پيامهاى ملوکانه حکومتى و شبه       
اپوزيسيونى و اپوزيسيونى دو مسئله     

 : مهم را تاکيد ميکند

 

 کل بورژوازى ايران صداى           ،اول
پاى ارتش عظيم کارگرى را ميشنود     
و با غريزه طبقاتى اش به آن واکنش     

قبل از همه خود               .  نشان ميدهد    
" موج سرخ "حکومتيها و قاتلين از        

خبر دادند و با مانور ضد تظاهرات         
در سير  .  کارگرى به استقبالش رفتند   

اوضاع بحرانى روشن شد که نه با           
 که اسم          ،روشهاى حقوق بشرى         

مستعار بخشهاى مختلف بورژوازى     
براى دست بدست کردن قدرت                   

 ميتوان به اين                    ،سياسى است      
زندگى "حکومت فائق آمد و نه با              

و مشاعره    "  کردن با جنبش سبز          
فلسفى ميتوان حتى خود          -اسالمى   

واقعيت اينست که        .  را حفظ کرد       
اصالح طلبان حکومتى و موئتلفين          
شان نيازمند خونى تازه و نيروئى             
موثر در پائين براى چانه زنى در             

 کارگر  ، مانند هميشه  ،لذا.  باال هستند 
قرار است مرغ عزا و عروسى                  

اين حکمت تملق             .  آقايان شود      
کارگرى اردوى راست در آستانه             

اين تشبثات   .   بود  ٨٩روز کارگر      
 . ارتجاعى تماما شکست خورد

 

 با بن بست اصالح طلبان                     ،دوم
 ،حکومتى و تعميق بحران سياسى           

وحشت از عروج سوسياليسم در               
. ميان بورژوازى ايران موج ميزند        

کنترل نيروى مادى و اجتماعى                  
سوسياليسم تنها با بزنجير کشيدنش          
در زندان ناسيوناليسم و بازار ممکن      

رژه تملقى که از کارگر راه           .  است
افتاد البته نتوانست ادبيات فئودالى و       
ارتجاعى و نگرش ابزارى و ضد             
انسانى بورژوازى ايران به کارگر         

 چه     ،با اينحال    .  را روتوش کند        
دفاع از توليدات     "آندسته که سنگ       

واردات بى  "و ناراحتى از      "  داخلى
را به سينه      "  رويه کاالهاى بنجول     

 و چه آندسته که کاتوليک تر            ،زدند
از پاپ شدند و با حذف کامل                          
سوبسيدها طرفداران دوآتشه بانک         
جهانى و نسخه هاى راست افراطى         

 راه حلى که       ، هر دو    ،در ايران اند    
ارائه ميدهند ضد کارگرى و ضد              

 عليرغم    ،هر دو   .  کمونيستى است   
 ،اختالف خانوادگى و درون طبقاتى      

عليه جنبش سوسياليستى طبقه                     

کارگر در سنگر واحدى قرار                
هر دو کارگران را           .  گرفته اند   

براى خروج از بحران همه جانبه        
 براى شکستن بار بحران       ،موجود

اقتصادى روى دوش نحيف طبقه        
 و براى بازسازى اقتصاد       ،کارگر

ورشکسته سرمايه دارى                           
 . ميخواهند

 

و باالخره همه اين تقالها بى                    
آبروئى و شناعت عميق برخى              
تحليلها را که کارگران را                          

عنوان "  طرفدار احمدى نژاد         "
 از خود حکومتيها و                    ،ميکرد

سبزها تا برخى جريانات فرقه اى       
و پرت در اپوزيسيون را عريان           

پوک و سطحى بودن جامعه       .  کرد
شناسى سياسى اى که تحوالت               

جنگ باالى   "اخير را با فرمول          
و به اين   "  شهريها و پائين شهريها   

اعتبار مردم هوادار دو جناح                  
حکومت توضيح ميداد بيش از              

 . پيش روشن شد

 

قالبى "  کارگر دوستى    "اهميت     
جنبشهاى سياسى راست را بايد             
در متن اوضاع بحرانى جامعه              
ايران و بن بست همه بخشهاى               
بورژوازى براى برون رفت از           

 و ضرورت تقابل با                    ،بحران
جنبش سوسياليستى طبقه     "  خطر"

کارگر که بناگزير عليه فقر و                 
اختناق سر به شورش و انقالب             

کارگر "اين  .   ديد ،برخواهد داشت 
جنبشهاى طبقات دارا         "  دوستى

انعکاس وحشت بورژوازى از             
جنبش کارگرى و تالشى آگاهانه          
براى کنترل ظرفيتهاى بالقوه و             
 . بالفعل سوسياليسم در ايران است

 

 کارگران عليه فقر و اختناق  

بسيارى از مطالبات کارگران در        
اين .  اول مه امسال جديد نبود              

مطالبات که بسيار هم اهميت                  
دارند در سالهاى گذشته هم طرح         

از حق تشکل و ايجاد                  .  شدند
سازمانهاى مستقل کارگرى تا               
برسميت شناسى برگزارى اول            

 از مخالفت شديد با کار                       ،مه
قراردادى و شرکتهاى انگل                    
پيمانى تا اعتراض به نپرداختن             

 از برابرى و رفع                  ،دستمزدها
تبعيض تا ايمنى محيط کار و                   

٣صفحه  ،امنيت شغلى       



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

از بيمه بيکارى تا محکوميت                   
 از خواست             ،اخراج کارگران      

افزايش دستمزدها تا تعيين حداقل         
دستمزد توسط نمايندگان منتخب           

 از حمايت از بخشهاى          ،کارگران
محرومتر طبقه کارگر از جمله              
کارگران مهاجر تا اعالم                            
همبستگى با مبارزات کارگرى در     

 خطوط قطعنامه       ،جهان و غيره      
هاى اول مه در سالهاى اخير بوده        

 . است
 

آنچه که ويژگى جديدى به اول مه         
امسال ميداد مقابله قاطع کارگران        
با فقر و اختناق و اعالم اين                        
اعتراض بطور علنى در مقابل              

مقابله با تشديد    .  ادارات دولتى بود   
فقر طبقه کارگر خود را در                       
اعتراض به سياست حذف                         
سوبسيدها يعنى تعرض اقتصادى        
دولت اسالمى سرمايه داران بيان        

مقابله با اختناق سياسى           .  ميکرد
خود را در حمايت از مبارزات               
برحق مردم از جمله حق اعتراض      
و تشکل و تحزب و آزادى                          
زندانيان سياسى و اعالم همبستگى     
با قربانيان سرکوبهاى اخير و                 
خواست محاکمه عاملين و آمرين          

کارگران در بن      .  آن بيان ميکرد     
بست جنبش هاى بورژوائى براى        
مصالحه در باال شريک نبودند               
بلکه به تالش آزاديخواهانه و                  
سرنگونى طلبانه مضمونى ضد            

همينطور .  سرمايه دارى دادند          
خانه "برخالف قانونگرائى                     

که امسال هم ميخواست         "  کارگر
کارگران را سپر جنگ جناحى               

 کارگران بطور مستقل و                  ،کند
بدون اجازه کسى رسما در مقابل           
استاندارى و فرماندارى و مجلس         
و اداره کار و سازمان تامين                     
اجتماعى و وزارت کار و خيابانها       

نه فقط اول مه و                .  جمع شدند   
برگزارى آن را حق خود دانستند          
بلکه عمال و اثباتا با علم به وجود           
نيروى وسيع سرکوب و حتى                  
ممنوعيت تظاهراتهاى فرمايشى          
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 ...کارگران سد را شکستند 

حکومتى به      "  خانه کارگر     "
کارگران هم سد     .  خيابان آمدند  

اختناق را شکستند و هم عليه            
سياستهاى ضد کارگرى فقر و        
فالکت تحميل شده صدايشان را      

اين مهمترين        .  بلند کردند       
رويداد سياسى سال اخير و                
دقيق ترين پالتفرم سياسى است     
که منافع اکثريتى عظيم را                  

سياستى که کل   .  نمايندگى ميکند 
بورژوازى ايران در حکومت        
و اپوزيسيون را دور ميزند و           
يک افق و يک رهبرى                          
راديکال و آلترناتيو را در                   

طبقه .  مقابل جامعه ميگذارد        
کارگر براى پيروزى دراين             

 ١١مسير کم مانع ندارد اما                
 نقطه عطفى بود    ٨٩ارديبهشت  

که شماى صفبندى سياسى                  
واقعى جنبشهاى اجتماعى و             

 . طبقاتى را روشن کرد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        
اين چشم انداز را به فال نيک            

حزب به کارگران و        .  ميگيرد
 به زنان و            ،فعالين کارگرى   

مردان آزاديخواه و برابرى               
 به دانشجويان چپ و                ،طلب

کمونيست که بويژه در دانشگاه      
و در خيابان با کارگران                       
يکصدا عمل کردند درود                    

حزب بعنوان بخشى      .  ميفرستد
الينفک از اين جنبش عظيم               
ضد سرمايه دارى تمام تالش و      
انرژى خود را در خدمت                    
پيشروى و پيروزى اين جنبش        

 ارديبهشت  ١١.  قرار داده است   
.  کارگران سد را شکستند          ٨٩

بايد براى جارى شدن سيل و             
جارو کردن کل حاکميت                     
سرمايه دارى ايران و پيروزى      
تمام عيار سوسياليستى تالش           

 . کنيم
 

طبقه کارگر براى آزادى خود         
تنها ميتواند بعنوان رهبر                    

 . *     آزادى جامعه بميدان بيايد

١۵٠شماره   

 

 اعتصاب کارگران فوالد اصفهان
 

 کارگاه  ، کارگران زير ديپلم در قسمتهاى فوالد سازى         ،بنا به خبر دريافتى   
 .  و قسمت گونداله سازى دست به اعتصاب زدند،مرکزى

 

 کارگران بخشهاى فوالد سازى و گونداله سازى        ٨٩ فروردين   ١۵از روز   
اين اعتصاب  .  با خواست رسمى شدن دست به اعتراض و اعتصاب زدند            

بدنبال اعتصاب قبلى کارگران فوالد بود که طى آن به کارگران وعده داده              
بودند که خواستهايشان را بررسى ميکنند اما همچنان اين خواستها شامل                

 بر اساس     ،مسئله اينست که کارگران زير ديپلم           .  مرور زمان شده بود       
نکته جالب اينست   .  قراردادهاى جديد بصورت پيمانکارى استخدام ميشوند      

که شرکت پيمانکارى که بعنوان واسطه براى شرکت فوالد تامين نيرو                    
که مديران سطح باالى خود           "  توکا نيرو  " شرکتى است با نام              ،ميکند

حضرات "  توکا نيرو  "مديران شرکت     .  شرکت فوالد موسس آن هستند         
رجائى و طالئى هستند که خود از مديران و سرمايه داران شرکت فوالد                  

اين سياست ضد کارگرى با هدف تشديد استثمار کارگران اتخاذ                  .  هستند
 . ميشود

 

اعتصاب کارگران بصورت تجمع در مقابل دفتر مرکزى شرکت فوالد                   
اما اين اعتصاب با ورود و حمايت کارگران کارگاه           .  شروع و ادامه يافت   

اين اعتراض در روزهاى     .  مرکزى به نام چيم ابعاد گسترده اى پيدا کرد            
اخير با سر دادن شعار عليه کارفرماهاى سود جو يعنى طالئى و رجائى                  

شايع است که در نتيجه فشار       .  و تهديد کارفرما به اعتصاب گسترش يافت       
کارگران قرار است که طالئى و رجائى از سمت خود برکنار شوند و                         

 ،بجاى آنها يک سردار سپاه که مسئوليت تامين نيرو براى ذوب آهن هست         
 . مسئول استخدام کارگران شود

 

اعتصاب کارگران زير ديپلم در قسمتهاى فوالد سازى و گونداله سازى تا              
 ارديبهشت ادامه     ٧ ارديبهشت و قسمت کارگران کارگاه مرکزى تا                    ۴

کارگران عمال با تحويل نگرفتن قطعات خراب براى تعمير عمال              .  داشت
در حال حاضر کارگران زير ديپلم با وعده استخدام              .  در اعتصاب بودند   

 . رسمى و دادن فرجه اى به کارفرما فعال به سر کار خود بازگشتند

   

 اعتراض متحد کارگران فوالد را ارج مينهد و قويا از آن حمايت                   ،حزب
ميکند و بر اتحاد و همبستگى گسترده کارگران بخشهاى مختلف تا تحقق                 

اتکا به مجمع عمومى و اعتراض        .  خواستهاى برحق کارگران تاکيد دارد      
 . جمعى کارگران کليد پيشروى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ آوريل ٢٩ – ١٣٨٩ ارديبهشت ٩

 

!کارگران عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  

 

 !به حزب اتحاد کمونيسم کارگری کمک مالى کنيد
Bank : Wells Fargo Bank – N. America ,  

 Routing Number :  121 000 248 ,   

Account Number:  36 48 46 88 52 



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

  ٩اطالعيه شماره 

 

 حکومت نظامی در تهران،
 !وحشت سرمايه از روز کارگر

 

از اوايل صبح ديروز جمعه دهم            
ارديبهشت ماه چهره شهر تهران          
آرام آرام در حاليکه به صحنه                 
گشت و جوالن انواع نيروهای               
سرکوبگر و کنترلهای شديد و                 
حکومت نظامی اعالم نشده تغيير        

 ديشب در سطح شهر           ،مى يافت  
تهران کنترل، گشت و بازرسی             
های پليسی به شکل بيسابقه ای               

کارگران و     .  افزايش يافته بود         
مردم آزاديخواه خود را براى                  
اجتماع مقابل ادارات دولتى و                 
منطقه ميدان آزادى آمده کرده                 

 . بودند

 

 ١١از اوايل صبح امروز                           
ارديبهشت حضور انواع گله های        
سرکوبگر از پاسدار بسيجی های        
قاتل تا نيروهای انتظامی و لباس           
شخصی هاى جنايتکار بسيار                 

نيروهای انتظامی و      .  مشهود بود  
يگانهای ويژه سرکوب در گله                
های دهها نفره و صدها نفره،                  
مجهز به انواع تجهيزات ضد                  
شورش و سالحهای سرد و گرم             
در فواصل بسيار نزديک به هم              
در حاليکه حتی از نگاههای                     
تمسخر آميز مردم هم ميترسند                

صدها دستگاه از     .  مستقر شده اند    
انواع خودروهای ون، اتوبوس،           
سمند و غيره را در حاليکه روی           
درب هر کدام از آنها نام کالنتری         
مربوطه شان نوشته شده در همه           
خيابانها، چهار راهها و حتی                    
کوچه پس کوچه های اطراف                  

اين خود گويای      .  مستقر شده اند     
هراس و وحشت حکومت اسالمی       
و تمرکز و سازماندهی کامل کل           
نيروی انتظامی سراسر تهران               
برای مقابله با اول مه سرخ                       

 . کارگران است

 

 

  ايران،اخبار اول مه
 عصر دور تا     30/4در ساعت    

دور ميدان آزادی خودروهای         
در .  نظامی مستقر هستند             

حاليکه خودفروشان انتظامی و      
سرکوبگر کيپ و تنگ هم                  
ايستاده اند و ميدان آزادی را به       
محاصره خود در آورده اند،             
در خيابان آزادی قدری پايين           
تر از زمزم به سمت وزارت            

 در هر دو طرف خيابان           ،کار
بخصوص سمت وزارت کار و      

 مزدوران        ،تامين اجتماعی        
يگان ويژه نيروی انتظامی در        
گله های دهها و صدها نفری             
در برابر وزارت کار و تامين          
اجتماعی ديوار گوشتی تشکيل       
داده و به طرز مضحک و                   

. مسخره ای گارد گرفته اند               
برخی از آنها از فرط خستگی         
و بی انگيزگی خميازه مفرط            

هزاران عابر و              .  ميکشند
خودروهايی که از محل                       
ميگذرند با خشم و تنفر                          

بعضی فحش   .  نگاهشان ميکنند  
 . ميدهند

 

به راننده اتومبيلی که ميان                  
ترافيک مقابل وزارت کار گير      
افتاده و نگاه خشمگين و آکنده           
از تنفری به اين مراسم اوباش         
چرخانی دارد نزديک ميشوم و      

آقا چه خبره، دوباره چی      :  ميگم
شده؟ راننده کمی با مکث و                

: تامل نگاهم کرده و ميگويد              
امروز روز کارگره، روز                 
کارگرايی که ماههاست و حتی       
سالهاست حقوقشان را نداده اند       
و حاال اگه چهار تا کارگر                   
بخواهند حرفشان را بزنند ببين       
چقدر بيشرف و پفيوز برای              

اينها .  سرکوبشان آورده اند          
 اگر جسم ما        ،کور خوانده اند     

 ميليون را سرکوب و نابود        70
کنند با افکارمان چه خواهند              
کرد؟ جوابش را با لبخندی                 
دوستانه به نشانه همدلی و تائيد       

 . ميدهم

 

در اين اثنا در پياده رو مقابل             

١۵٠شماره   
وزارت کار دختر جوانی ناگهان               
روسری قرمز سرش را در حضور       
اوباشان سرکوبگر برداشته و کار            

هلی کوپترهای   .  به درگيری ميکشد   
نظامی هم برای شناسايی و                            
هماهنگی ميان نيروهای سرکوب و       
کنترل خيابان آزادی بطور مرتب            

مردم و   .  در حال گشت زنی هستند       
جوانان در دسته هايی همه جا                      

از تجمع مردم به شدت        .  ايستاده اند 
دهانه ورودی و خروجی       .  ميترسند

مترو وزارت کار را به محاصره              
 نفر از پليس ضد               100بيش از        

به مزدوران   .  شورش در آورده اند      
آنقدر تجهيزات ضد شورش آويخته        

عين .  اند که بسختی را ه ميروند              
در ابتدای  .  روبوت ها و آدم آهنی ها     

خيابان بهبودی، نواب و اسکندری          
در حاليکه در قرق کامل نيروهای            
نظامی است مردم و جوانان آماده             

. برای تجمع و اعتراض ايستاده اند         
در بسياری موارد کار به درگيری و      

 . زد و خورد هم کشيده است

 

 انواع گله های         30/5در سا عت         
چاقوکشهای   -موتور سوار و لمپن         

بسيجی و پاسدار در نقاط و چهار               
راههای حساس از ميدان آزادی تا            
ميدان انقالب مخصوصا در حوالی         

مردم و  .  وزارت کار مستقر ميشوند    
عابرين در حاليکه با کينه و خشم و           
تنفر اين نمايش عنتر چرخانی                     
مزدوران حکومت اسالمی سرمايه        
داران را با باد فحش و ناسزا                         
ميگيرند به همديگر ميگن امروز              

 ! روز کارگره

 

هم اکنون در مقابل وزارت کار                  
نيروهای .   عصر است   45/7ساعت  

اوباش و سرکوبگر با سرگردانی،           
 . خستگی و ابهام و هراس ايستاده اند

 

امروز تهران تحت انقياد سرمايه از        
وحشت روز کارگر تا بيخ دندان                

اما کارگران و مردمى        .  مسلح بود  
که براى اول مه به خيابانها ريخته            

. بودند احساس قدرت ميکردند                   
کارگران امروز در تهران و همه              
جا گفتند که عليه حکومت فقر و                  

نه اين     .  اختناق بيرون آمده اند             
اختناق ماندنى است و نه کارگران            

 .  ميپذيرند

 

نازنين اکبری فعال حزب اتحاد             
 کمونيسم کارگری 

  تهران  15/8سا عت 

 

 ٨اطالعيه شماره 
 

درگيرى بين کارگران و 
 سرکوبگران در شيراز

 
 ! ما نان ميخواهيم،ما گرسنه ايم

 
 در ادامه        ،بنا به خبر دريافتى           

اجتماع کارگران در مقابل                        
 در حالی که          ،استاندارى شيراز   

کارگران معترض عليه مقامات           
دولتی شعار ميدادند و نيروهای            
امنيتی که کارگران را محاصره           
کرده بودند و اجازه نمی دادند که          

 تنش ميان     ،مردم به آنها بپيوندند      
کارگران و نيروهای گارد ويژه           

 .مکررا باال گرفت
 

راس ساعت يک کارگران                       
عصبانی و معترض که از يکسو         
ميديدند کسی جرات ندارد از                  
استانداری بيرون بيائيد و از سوى      
ديگر در حلقه محاصره هر لحظه       
برخورد نيروهای سرکوبگر با            

 تصميم     ،آنها خشن تر ميشود              
گرفتند که وارد استانداری شوند و      

با .  آنرا به اشغال خود دربياورند        
تحرک کارگران کشمکش بين               
کارگران و نيروهای انتظامی                
شدت يافت و به درگيرى و زد و            

اين .  خورد شديد منجر شد                  
درگيرى و کشمکش نيروى                     
انتظامى با کارگران تا حوالی                 

 . ادامه يافت3ساعت 
 

در اجتماع کارگران امروز در             
مقابل شهردارى خانواده هاى                
کارگران حضور داشتند و نقش و        

زنان .  حضور زنان برجسته بود       
 ما   ،ما گرسنه ايم    "فرياد ميزدند؛     
همينطور اجتماع  !"  نان ميخواهيم 

امروز شاهد حضور جوانان                   
کارگر بود که تعداد زيادی از آنها        
در ماههای اخير اخراج و بيکار          

تجمع امروز شيراز       .  شده بودند   
توسط نيروهای سرکوبگر پراکنده    

 .شد
 

اجتماع امروز کارگران شيراز            
بسرعت کل فضاى شهر را تحت         

الشعاع قرار        
۵صفحه   



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

داد و روز کارگر با اعتراض                  
کارگران عصبانى و گرسنه عليه         
حکومت فقر و فالکت و اختناق              

. سرمايه دارى اسالمى ثبت شد             
درود به کارگران و مردم                           

 .آزاديخواه شيراز
 
 

   تجمعات اول مه٧اطالعيه 
 

 جشن اول ماه مه در سقز
 

طبق گزارش کميته هماهنگی                 
 ايجاد تشکلهای کارگری      هکمک ب 

؛ تعداد زيادی از مردم سقز                       
بمنظور گراميداشت اول ماه مه از      
صبح زود به طرف کوه، به                      

تفريحگاه شهر، حرکت                   محل
در اين مراسم تعداد زيادی      .  کردند

شرکت     از کارگران و مردم             
ابتدا يک دقيقه سکوت بياد      .  داشتند

جانباختگان راه آزادی طبقه                     
کارگر اعالم شد و جمعيت به                   

پس از آن      احترام آنها بپا خاستند،    
قطعه شعری خوانده شد و سپس             
محمود صالحی در مورد روز                

. جهانی کارگر سخنرانی کرد                
مراسم با خواندن شعر و مقاله                 

  .ادامه يافت
 

   تجمعات اول مه۶اطالعيه 

 
  اول ماه مه در تبريز

 عليه فقر
 

صدها نفر از کارگران و مردم،             
بمناسبت اول ماه مه، از ساعت              

 صبح در مقابل اداره کار                    ١١
عليرغم    .تبريز تجمع کرده اند          

حضور گسترده نيروهای سرکوب     
رژيم اسالمی بر تعداد جمعيت هر       

تجمع .  لحظه اضافه ميشود               
کنندگان عليه فقر، اخراج و                       

طبق .  بيکاری اعتراض ميکنند        
 ۴٠اخبار واصله بيش از                            

خودروی نظامی و تعداد زيادی            
موتوار سوار باتوم بدست                          

کارگران حضور     محل تجمع    در
 دارند

 

 ... ايران ،اخبار اول مه

 مه   تجمعات اول۵اطالعيه 

 

بازتکثير از حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگرى

 

 قطعنامه اول ماه مه در سنندج

 

 کارگران
ه           ق اول ماه ماه روز جهانی طب

خاصم         کارگر و روز جدال و ت
ت        ري ث شگی اک ي م ی ه ات ق ب ط
فت خور           يت م ل ا اق ه ب ع ام ج

ه دار است       اي رم ول   .   س در ط
ن                  راز و نشيب اي ر ف خ پ تاري
واره        م ری ه ت رول ار پ ک ي پ
دی از           دي وج ش ا م ران ب ارگ ک
ده          واجه ش سرکوب و ارعاب م
ه          اند ولی اين جنبش جهانی تا ب

ه دارد       . امروز نيز همچنان ادام
ال           ب ق ت ه اس ی ب ال ال در ح امس
ه              م ک مراسم اين روز می روي

ورژوازی       جناح های  مختلف ب
ل                  اف ح ز و م ايران اعم از سب
ی چه         سنديکاليستی و رفرميست
ه در                 وع راست آن و چ از ن
ن روز            رای اي شمايل چپ آن ب
گر              ار دي د و ب فراخوان داده ان
ه                 ا را ب روی م ي د ن ن می خواه
ذا           د ل رن ي خدمت اميال خويش گ
ما به عنوان جمعی از کارگران      
ارگری اعالم می               ن ک ي و فعال
ام               ظ ا ن ا ب ارزه م ب ه م م ک ي ن ک
ل از هر                ق بردگی مزدی مست
ان          وي گرايش و فرقه بازی ثنا گ
رفرميسم تا الغای کامل استثمار     

ه دارد           ان ادام ان از انس  . انس
ی           ت بنا به اين ضرورت ما قسم
ه             ق ب ه ای ط اي ات پ ب ال ط از م
ر             ه شرح زي کارگر ايران را ب

م                 ي ن ی ک الم م  : اع
 هزار    ٣٠٣حداقل دستمزد    - ١

تومانی به هيچ وجه کفاف يک         
د               می ده ی را ن دگی انسان . زن

وق       شورای عالی کار مدافع حق
ا               ت، م ه داران اس اي رم س
خواهان تشکيل شورايی مرکب     
از نمايندگان واقعی کارگران و      
ر             ران ب ارگ زد ک م افزايش دست

١۵٠شماره   
م       ي ت  . مبنای توليد ناخالص داخلی هس

ی              - ٢ ت ا حرک ه ه اران طرح حذف ي
ه                  اي ر کردن جيب سرم در جهت پ
ر            شت ي ار هر چه ب م ث ت داران و اس
کارگران است دولت موظف است           
گان        ضمن ارائه خدمات عمومی راي
همچون بهداشت، تحصيل، مسکن و      
از                   ي ورد ن الم اساسی و م يارانه اق

د       اي م  . افراد جامعه را نيز پرداخت ن
وق        - ٣ ما خواهان برابری کامل حق

امی عرصه                 م ردان در ت زنان و م
م                ي اش اعی می ب م . های زندگی اجت

ره       زنان خانه دار کارگران بدون جي
وق و             رداخت حق و مواجب هستند پ
ه دار           ان بيمه تامين اجتماعی زنان خ

ت                 ان اس ق آن ن ح ري ی ت اس  . اس
راج             - ۴ ازی و اخ ی س وص خص

د                 ي ف رارداد های س رده، ق های گست
درن                ردگی م د ب ن امضا و موقت س
ا ضمن محکوم                  ران است م کارگ
ان                  ی خواه عرضات ن ت ي ودن چن نم
ان                 م ي ن پ ی و بست ل تامين امنيت شغ

م               ي اش ران می ب ارگ  . های جمعی ک
اعدام، سنگسار، قصاص؛ قطع       - ۵

ی        عضو و شکنجه اعمالی ضد انسان
ن انسان           ي هستند ما خواهان لغو قوان

م                 ي اش ی ب ز م ي ت  . س
ن         - ۶ ري کودکان کار استثمار شده ت

د          بخش از طبقه ما محسوب می شون
اوز              ج ورد آزار و ت واره م م ه ه ک
ار            و ک غ قرار می گيرند ما خواهان ل

م و            ١٨کودکان زير    ي اش  سال می ب
ر        د از          ١٨تمامی افراد زي اي  سال ب

ه صورت         تمامی مزايای اجتماعی ب
د                 ن اش د ب ن ره م ه ان ب گ  . راي

د و              - ٧ ي ی ق ان آزادی ب واه ا خ م
اسی اعم              ان سي شرط کليه ی زنداني
ان،                ارگری، دانشجوي ن ک ي ال ع از ف
ه ی          ي معلمان، روزنامه نگاران و کل

م               ي اش ی ب ی م اع م ت ن اج ي ال ع  . ف
کارگران ميهن ندارند، ما ضمن       - ٨

ه                 ي ل ی از ک ان ب ي ت اعالم حمايت و پش
ارگری در سراسر         راضات ک ت اع
ه                    دن ب خشي ان ب اي ان پ ان خواه جه
ران                 ارگ ا ک ورد ب رخ راج و ب اخ

م             ي ت ر هس اج ه  . م
هر گونه لشکر کشی و جنگ               - ٩

ی دولت             حات ي ل افروزی و رقابت تس
ی محکوم است               ست ي ال  . های امپري

وان             - ١٠ ن ه ع د ب اي ه ب اه م اول م
ران  .   تعطيل رسمی اعالم گردد    کارگ

ل،                   ق ت اد تشکل مس ج بايد از حق اي
ط           راي ه ش راض ب ت صاب و اع اعت

 . کاری خود برخوردار باشند

 

ری              راب کارگران در راه آزادی و ب

رای             زی ب ايشان چي جز زنجير ه
د       دارن ران .   از دست دادن ن ارگ ک

 . جهان متحد شويد

 
جمعی از فعالين کارگری  -

 سنندج –شورايی 

 

 مه   تجمعات اول۴اطالعيه 
 

 جشن اول ماه مه در سنندج

  

تعدادی از کارگران، فعالين                     
کارگری، دستفروشان و فعالين            
دانشجويی در محل بازار اصلی           
شهر مراسمی در بزرگداشت اول       

در اين    .  ماه مه برگزار کردند          
مراسم ابتدا ميان جمعيت شيرينی        
پخش شد، تراکت ها و اعالميه              
های اول ماه نيز ميان تجمع                      

سپس يکی  .  کنندگان توزيع گرديد   
 ماده ای    ١٠از کارگران قطعنامه     

منتخب جمعی از کارگران و                   
جمعی از فعالين شورايی را                    

در پايان مراسم با          .  قرايت کرد   
تشويق جمعيت و دادن شعار                   

قطعنامه اين جمع        .  خاتمه يافت   
طی اطالعيه ديگری باطالع                  

 .رسيد  عموم خواهد

 

 مه   تجمعات اول٣اطالعيه 

 

تجمع اعتراضی کارگران صنايع 
 اراک در مقابل استانداری

 

از مراکز     کارگران صنايع اراک   
 صبح   ١١مختلف صنعتی ساعت      

در مقابل استانداری تجمع خود را       
نيروهای سرکوب    .  آغاز کردند   

بسرعت منطقه را به محاصره              
درآوردند و مانع شعار دادن                    

بر روی        .  کارگران ميشوند       
ما نان         پالکارتها نوشته شده        

آقای استاندار شما چطور؟     .  نداريم
نيروهای سرکوب مسلح اند و                
ماشين های رنو با شيشه های                  
دودی برای انتقال دستگيرشدگان       

. به محل تجمع کارگران آورده اند      
رژيم ميکوشد که با ايجاد يک                 
فضای رعب و وحشت از                         
اعتراض کارگران و مردم در               

اول مه                     
۶صفحه   



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 .جلوگيری کند

 

   از تجمعات اول مه2اطالعيه 

 
درگيری ميان کارگران اعتراضی 
 با نيروهای سرکوب در شيراز

 
همانطور که در اطالعيه قبلی                 

 11باطالع رسانديم، از ساعت              
 نفر از کارگران     500صبح حدود    

صنايع گوشت در اعتراض به فقر       
و بيکاری در مقابل استانداری                

تا زمان ارسال خبر      .  تجمع کردند 
 بعد از ظهر، عليرغم               3حدود    

محاصره تجمع کارگران توسط             
نيروهای سرکوب، جمعيت به                

 نفر رسيده    2000 تا    1500حدود  
نيروهای سرکوب مانع            .  است

پيوستن مردم به تجمع کارگران             
ميشوند و طبق اطالع واصله                  
درگيری هايی ميان کارگران                  

رخ    معترض و نيروهای سرکوب   
رژيم برق منطقه را         .  داده است  

بمنظور ممانعت از ارسال خبر             
يکی از پالکارتها   .  قطع کرده است  

که بر روی آن نوشته شده بوده                
" خواهان بازگشت به کار هستيم       "

توسط نيروهای انتظامی مصادره       
هيچيک از مقامات         .  شده است    

دولتی تاکنون جرات نکرده اند که        
از استانداری خارج شده و با                    
 .کارگران اعتراضی صحبت کنند

 
 ١اطالعيه شماره 

 
اجتماع کارگران مقابل استاندارى 

  شيراز

 

 ... ايران ،اخبار اول مه

 
 !فقر نميخوايم

 
 از حوالى    ،بنا به خبر دريافتى     

 نفر از    ۵٠٠ حدود    ١١ساعت  
کارگران صنايع گوشت در               
مقابل استاندارى شيراز تجمع         

کارگران عليه حکومت    .  کردند
فقر و تحميل فقر به خانواده                

. هاى کارگرى شعار دادند                
تجمع تا لحظه دريافت گزارش       
ادامه داشته و بر تعداد                           

 .کارگران افزوده ميشد
 

با افزايش جمعيت از ساعت             
 دقيقه نيروى             ۴۵ و             ١١

انتظامى و سرکوب تمام منطقه       
گارد ويژه با      .  را قرق کردند     

محاصره جمعيت از پيوستن            
مردم به کارگران جلوگيرى             

درگيرى لفظى بين            .  ميکند
کارگران و نيروهاى سرکوب        

محوطه .  وجود داشته است          
کافى .  کامال امنيتى شده است        

نت هاى اطراف استاندارى را        
لباس شخصى ها و اطالعاتى          
ها اشغال کردند تا از ارسال              

نيروهاى .  اخبار جلوگيرى کنند   
انتظامى و پليس گوشى هاى             
تلفن و دوربينها را که مشغول          
گرفتن عکس و فيلم بودند                    

نيروهاى امنيتى   .  ضبط کردند  
مغازه داران اطراف استاندارى    
را وادار به تعطيل مغازه ها              

 .کردند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١٠ مه ١ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١١

١۵٠شماره   

 

 !براى آزادى فعالين کارگرى تالش کنيم
 

در آستانه اول مه موج تهديد و فشار و احضار و دستگيرى فعالين                                   
 ۶منصور اسالو را با غل و زنجير به بيدادگاه شعبه              .  کارگرى باال گرفت  

در تالش  "  ارتباط با معاندين نظام در زندان        "کرج بردند و با اتهام پوچ           
شاکيان اسالو شکنجه گران و     .  براى پرونده سازى جديدى براى وى هستند      

زندانبانان علی حاج کاظم و علی محمدی رئيس و معاون زندان                                       
اين پرونده سازى بدنبال چند بار تعرض و تالش            .  گوهردشت کرج هستند  

همينطور على نجاتى   .  براى قتل منصور اسالو در زندان صورت ميگيرد          
 .رئيس زندانى سنديکاى نيشکر هفت تپه به دادگاه شوش برده شده است

 

در اجتماعات اول مه در تهران و شيراز تعدادى از کارگران و شرکت                      
کنندگان دستگير شدند که هنوز از مشخصات دقيق آنها خبرى در دست                     

همينطور در آستانه روز معلم تعدادى از معلمان محمد تقی فالحی،            .  نيست
ايرج جوادی، فرقانی، محمدی، رئيس زاده، باد پر، زينال زاده، سوری،                

در اصفهان بدنبال        .  شيروانی، ايمان زاده و منتخبی بازداشت شدند                    
در کامياران و   .   نفر دستگير شدند    ۴درگيريهاى اجتماعات اول مه دستکم       

سنندج و سقز و ديگر شهرهاى کردستان فعالين کارگرى احضار و مورد                
بازجوئى قرار گرفتند و از آنها خواستند که در مراسمهاى اول مه شرکت                

 . نکنند

 

در سنندج شريف ساعد پناه، شيث امانی، صديق کريمی، اسماعيل کاظمی             
در سقز محمود صالحی     .  و خالد سواری از فعالين کارگرى احضار شدند          

در سنندج  .  و محمد عبدی پور و در کامياران افشين نديمی احضار شدند                
صديق کريمی و فايق کيخسروی از اعضاى اتحاديه آزاد کارگران                              

همينطور فواد شبکی فرد و امجد آذرنيوپور از کارگران                .  دستگير شدند 
خانواده هاى    .  شرکت کننده در مراسم اول مه سنندج دستگير شدند                          

 در  ١٣ و   ١٢کارگران دستگير شده در سنندج روزهای يکشنبه و دوشنبه            
مقابل اطالعات سنندج اجتماع کردند و خواهان آزادى کارگران بازداشتى            

 . شدند

 

 احضار و      ، پرونده سازى     ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اعمال فشار             
اين تالشها بخشى    .  دستگيرى فعالين کارگرى و معلمان را محکوم ميکند            

از سياست سرکوب و وحشت رژيم اسالمى سرمايه داران با هدف به                          
اول مه امسال نشان داد اين سياستها                  .  سکوت کشاندن کارگران است        

متحدانه براى آزادى کارگران و معلمان و کليه                  .  شکست خورده است     
 .  زندانيان سياسى تالش کنيم

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ۴ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١۴

 

 آزادى دو نفر از دستگير شدگان اول مه سنندج
 

 ارديبهشت  ١۴ديروز سه شنبه “ اتحاديه آزاد کارگران ايران”بنا به خبر  
ز در روز اول                    ”  ي فواد شبکه فر به همراه امجد آذری نيوفر که نامبرده ن

ا                       ر ب که ف ماه مه دستگير شده بود به دادگاه اعزام شدند و آقای فواد شب
ه                 ق ي سپردن وثيقه ده ميليون تومانی و امجد آذری نيوفر بدون سپردن وث

 .“همانجا آزاد شدند

... و ، بانه، دانشگاه تهران، قزوين،اصفهان  
بنا به ديگر اخبار منتشر شده در اصفهان برگزارى اول مه در نقاطى   

در  . از شهر به درگيرى بين نيروى سرکوب و کارگران تبديل شد   
قزوين هزاران کارگر در مقابل اداره کار اجتماع کردند و عليه فقر و      

در بانه بخشى از فعالين و آزاديخواهان      . ندارى و بيکارى شعار دادند  
در نقاط ديگر کشور اجتماعات   . مراسم اول مه را برگزار کردند  

در  . کوچک ديگرى در محافل و جمعهاى مختلف برگزار شده است      
دانشگاه تهران ورود سر زده احمدى نژاد به تظاهرات تند دانشجويان    

.                                                   و شعار عليه دولت تبديل شد   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 :ترکيه

کارگران ترکيه در اول مه امسال         
مجددا پرچم هايشان را در ميدان           

سال .  تقسيم به اهتزار درآوردند         
 نظاميان فاشيست اجتماع          ١٩٧٧

کارگران در ميدان تقسيم را به                
صدها نفر را زخمى      .  گلوله بستند 

.  کارگر را به قتل رساندند          ٣٧و   
قتل عام کارگران در ميدان تقسيم          

 شد  ١٩٨٠مقدمه کودتاى سپتامبر      
که طى آن قتل عام وسيع ترى از            
کارگران و کمونيستها و نيروهاى       

ميدان .  انقالبى صورت گرفت          
 ١٩٧٧تقسيم نيز با خاطره خونين        

براى اجتماعات اول مه کارگران        
-٨٩در سالهاى   .  ممنوع اعالم شد  

 هفت سنديکاى کارگرى براى       ٩٠
اول مه در ميدان تقسيم قرار                     
گذاشتند که از همان آغاز حرکت          
پليس بسوى کارگران شليک کرد         

. و کارگرى بنام محمد جان باخت        
هر سال کارگران در اول مه                    
خواستند خود را به ميدان تقسيم              
برسانند و پليس با سرکوب مانع             

اول مه در ترکيه سنتا        .  شده است 
ميدان جنگ پليس سرمايه و                      

 . کارگران محروم بوده است

 دولت زير فشار               ٢٠١٠سال     
ناچار شد حضور سنديکاها و                  
کارگران را در ميدان تقسيم قبول         

اين عقب نشينى البته با قرق          .  کند
 نيروى پليس و يگانهاى          ٢٢٠٠٠

کارگران .  ضد شورش همراه بود      
 ١٩٧٧در اينروز عليه قاتلين سال       

 ياد رفقاى جان باخته       ،حرف زدند 
شان را گرامى داشتند و پرچم                  
قديمى اول مه را با عکس                           

بزرگترين .  جانباختگان برافراشتند 
اجتماع کارگرى اول مه که برخى       

 نفر   ٣٠٠٠٠٠ و          ٢۵٠اخبار تا  
تخمين زده اند در استانبول                        

 

 اخبار اول مه در کشورهاى جهان
 

  سياوش دانشور،تهيه و تنظيم

در اطراف     .  صورت گرفت    
ميدان تقسيم پليس با تظاهر                
کنندگان درگير و مبادرت به             

پرتاب گاز اشک آور و                         
تيراندازى و دستگيرى تظاهر        

 . کنندگان کرد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        
پيامى خطاب به کارگران                   
ترکيه در روزهاى قبل از اول         
مه ارسال کرد و حمايت و                  
همبستگى عميق خود و                        
کارگران ايران را از مبارزات       
 .  کارگران در ترکيه اعالم نمود

  

 :يونان

يونان حلقه ضعيف اقتصاد                
بحران زده سرمايه دارى اروپا      

يونان در آستانه سقوط         .  است
اعتصابات و شورشهاى     .  است

١۵٠شماره   
يکسال گذشته و بروز عالئم                          
خطرناک تشديد بحران اقتصادى که      
ميتواند مانند مهره دومينو برخى از        
کشورهاى ديگر اروپائى را به                   

 دنيا را به     ،وضع مشابهى دچار کند    
انداخته "  نجات يونان     "صرافت      

 ،کمک بانک جهانى به يونان      .  است
که البته بايد بخش عظيم آن به                       

 مانند  ،پرداخت وامها اختصاص يابد    
 ،هميشه با باالبردن سن بازنشستگى      

 قطع نسبتا کامل        ،کاهش دستمزدها  
خدمات دولتى و يک تعرض عنان           
گسيخته به معيشت طبقه کارگر                  

 . همراه است

 

روز کارگر در يونان متاثر از اين            
وضعيت ويژه بود و کارگران و                 
مردم معترض به سياستهاى بانک           
جهانى و تعرض بيشتر به معيشت            

 . خود اعتراض داشتند

 

تظاهرات اول مه در آتن به                            
درگيرى پليس و استفاده از خشونت        
عليه کارگران و مردم معترض                  

اول مه ملتهب در يونان        .  منجر شد 
مقدمه اعتصاب عمومى در همين             

" يونانى"مسئله يونان         .  هفته بود   
 چه   ،نيست و هر اتفاقى در يونان             

وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى و           

 ديگر  ،چه وخامت وضعيت سياسى     
کشورهاى اروپا و منطقه را تحت            

حزب .  تاثير جدى قرار خواهد داد         
مردم "کمونيست يونان با شعار                 

در اول مه شرکت       "  اروپا بپاخيزيد  
يونان در يک کالم در ابهام             .  کرد

آينده بسر ميبرد و اول مه منعکس             
 .کننده اين ابهام عمومى بود

 

 هندوستان

در هندوستان اول مه مصادف شد       
به فراخوان   .  با اعتصاب عمومى    

 ٨چند حزب چپ اعتصابى                      
ساعته هندوستان را عمال تعطيل         

تظاهراتهاى اول مه در              .  کرد
هندوستان نيز متاثر از اين                        

داستان هندوستان    .  اعتصاب بود   
نيز مانند هرجاى ديگر مقابله                 
کارگران با تدابير سرمايه داران          
براى شکستن بار بحران                            
اقتصادى روى دوش کارگران              

بدنبال بحران سرمايه دارى     .  است
جهانى و تعرضى که از هر سو             

سرمايه به کارگران صورت داده        
 ،است و هنوز ادامه دارد                           

اعتصاب و اعتصاب عمومى و            
پرچم سرخ و ادبيات انقالبى در            
کشورهاى مختلف بيشتر از هر            
زمانى به فرهنگ سياسى رايج             

بنوعى دنيا  .  خود را تحميل ميکند    
دارد چهره کالسيک تر خود را             

 . پيدا ميکند

 

 :مصر

مصر بعنوان مهمترين کشور                
دنياى عرب وضعيت ناروشنى            

بحران اقتصادى و                   .  دارد

اعتراضات وسيع کارگرى در              
مصر چشم            

٨صفحه   



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

انداز تحوالت جديدى را پيش رو          
در مصر سياست هاى         .  ميگذارد

بانک جهانى و روند موسوم به               
خصوصى سازى به بيکارى هاى       

آنچه در   .  وسيع منجر شده است        
ايران در حال اجرا است در مصر       

اول ماه مه     .  قدمهائى جلوتر است    
در مصر متاثر از اين وضعيت و          

مصر آبستن   .  اعتراض به آن بود      
اعتراضات و اعتصابات وسيع             

 . کارگرى است

 

 :لبنان

در لبنان نيز رويدادهاى جديدى             
اسالميون وزن  .  قابل مشاهده است  

شان پائين آمده و سکوالرها                      
. جرات يافته اند که تکانى بخورند       

کارگران و مردم در اول مه در              
. بيروت وسيعا بيرون آمدند                     

اعتراض عليه راسيسم و تبعيض          
عليه کارگران خارجى يک وجه           

. اعتراض اول مه لبنان بود                      
کارگران مهاجر در لنبان وسيعا            
در تظاهرات اول مه شرکت                    

 هزار کارگر    ٢٠٠ قريب    .  کردند
مهاجر از کشورهاى فيليپين و                
سريالنکا و اتوپيا در لبنان کار               
 . ميکنند که عمده آنها فيليپينى است

 

 :کره جنوبی

ببرهاى آسيا که زمانى آس هاى             

 

 اخبار اول مه 
 ...در کشورهاى جهان

اقتصاد سرمايه دارى بودند              
رشد .  حال و روز خوبى ندارند     

اقتصادى اين کشورها که روى      
دوش استثمار شديد و سرکوب        

صورت گرفته بود مدتهاست با      
اعتراضات راديکال کارگرى        

در کره جنوبى    .  روبرو ميشود 
سنتا اعتراضات کارگرى در           
اول مه به درگيرى با پليس                 

. ضد شورش منجر شده است          
امسال نيز سئول شاهد رژه و           

 کارگر  ٢۵٠٠٠اجتماع بيش از    
بود که بهبود شرايط معيشتى و       
قراردادهاى کار از خواستهاى       

 . محورى آن بود

 

 :تايوان

کارگران در تايوان عليه                      
شرکتهاى انگل پيمانکارى و           
قراردادهاى موقت اعتراض           

سرمايه دارى از طريق     .  کردند
اين شرکتهاى واسطه که                     

بتدريج همه جاى دنيا از جمله          
در کشورهاى مهم صنعتى                
جاى پاى خود را محکم کرده            

 عمال سياست کاهش                      ،اند
 باال رفتن ساعت             ،دستمزدها

 کار مجانى و بردگى                   ،کار
 قرارداد موقت و حذف         ،مدرن

١۵٠شماره   
تمام مزاياى برسميت شناخته شده             

. کارگران را تحميل کرده اند                       
اعتراض ده هزار نفر از کارگران           
تايوان در اول مه روى اين جنبه                 

کارگران خواهان      .  متمرکز بود     
تغيير شرايط کار و استخدام و                      
برسميت شناسى حقوق کار توسط            

 . دولت بودند

 

 :اندونزی

کارگران اندونزى در اول مه عليه           
نابودى سيستم خدمات اجتماعى                 

 هزار    ١۵قريب    .  اعتراض کردند   

پليس و نيروى ضد شورش در اول          
مه خيابانهاى جارکارتا را قرق                  
کردند تا به ياد کارگران بياورند که          
زمانى نه چندان دور چه کشتار                  
مهيبى از کارگران و کمونيستهاى            

کارگران نيز در   .  آن کشور کرده اند   
رژه اول مه حرف خودشان را                    

 بر اتحاد طبقه کارگر تاکيد و          ،زدند
 . سرکوبگران را تقبيح کردند

 

 :فيليپين

کارگران فيليپين نيز درد مشابهى             
هزاران کارگر فيليپينى در          .  دارند

اول مه عليه بيکارسازيها و فقر رو         

امنيت .  به تزايد اعتراض کردند            
شغلى و تضمين هائى براى خانواده        
هاى کارگرى از جمله بيمه ها از               
خواستهاى محورى کارگران فيليپين     

 .  در اول مه بود

 

 :روسيه

در روسيه و کشورهاى سابق بلوک        
 با يک اختالف فاز کارگران         ،شرق

عليه اقتصاد بازار اعتراض                   
اجتماعات اول مه امسال       .  ميکنند

دراين کشورها متاثر از نتايج                 
بحران اقتصادى و بيکارى و فقر         

در بسيار موارد مردم                  .  بود
ميگويند در گذشته وضع بهتر بود       
اما امروز فقر و بيکارى و بى                

. مسکنى و بيمارى بيداد ميکند              
 فساد بى حد و               ،حاکيمت مافيا   
 اختالف شديد             ،حصر ادارى      

طبقاتى و گسترش فقر ناشى از آن       
از نتايج بازار آزاد براى                            

. کارگران اين کشورها بوده است       
تظاهرات وسيع در مسکو و                    
شهرهاى بزرگ روسيه عليه اين        

شعارهاى کارگران  .  وضعيت بود 
اروپا مانند ما هزينه بحران را               
پرداخت نخواهيم کرد در اول مه         
روسيه و کشورهاى سابق بلوک          

 . شرق پژواک پيدا کرد

 

 :فرانسه

کارگران فرانسه در سطح کشور         
صدها اجتماع و تظاهرات بزرگ       

کشمکش .  و کوچک برپا کردند         
سالهاى اخير دولت دست راستى         

فرانسه با کارگران و تالش براى         
تغيير در نظام استخدام و قانون              

٩صفحه دستمزدها   



٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

عليرغم وقت خريدنهاى دولت و           
عقب نشينى هاى موقت به قوت             

دراين ميان      .  خود باقى است          
بازنشستگان و مهاجرين بيشترين       

اعتراض و    .  لطمات را ديده اند        
شعارهاى کارگران فرانسه در               
اول مه عليه سرمايه داران و                    
سياستهاى انقباضى و وخامت                
شرايط کار و قانون هاى مترتب            

 . به آن بود

ديگر تظاهراتهاى اول مه در                  
کشورهاى اروپائى عمدتا روى             
تعرض دولت به معيشت کارگران      
به بهانه بحران اقتصادى و                        

. بيکارى و موج جديد بردگى بود         
اتحاديه هاى کارگرى و احزاب             
پارلمانى سياست شان عمدتا انتقاد       
آبکى به خصوصى سازى و تبديل       
اول مه به پالتفرم انتخابات                        

 ، انگليس  ،در آلمان  .  پارلمانى بود  
 و کشورهاى              ، اسپانيا       ،ايتاليا

اسکانديناوى کم و بيش همين                   
چهارچوب سياسى در اول مه پيش      

گروههاى کوچک و غير          .  رفت
موثرتر چپ شعارهائى عليه                   
سرمايه دارى و سياستهاى                        
امپرياليستى داشتند و در مواردى        
آنارشيستها کار را به درگيرى                

اما .  خيابانى با پليس کشيدند                
تريبونها دست بورکراتهاى                      
اتحاديه اى بود که سياست شان               

" وفاق ملى  "همگامى با دولت و          
براى گذاشتن بار بحران روى                
دوش کارگران و دادن وعده هاى         

 

 اخبار اول مه 
 ...در کشورهاى جهان

 . توخالى انتخاباتى بود

 

 :نپال

در نپال امسال مائويست ها                
تظاهراتهاى بزرگى را برپا             
کردند که پليس عاجز از کنترل      

وجود وسيع جمعيت در    .  آن بود 
پايتخت نپال ترافيک را فلج               

درگيريهاى زيادى    .  کرده بود   
آنچه .  گوشه و کنار بوجود آمد       

قابل روئيت بود اينبود که                    

کارگران نميتوانند بيش از اين        
فقر تحميل شده را بپذيرند و               
فضاى اعتراضى پتانسيل                  
تغييرات سياسى دراين کشور         

 . را نويد ميدهد

 

 :اسرائيل

در تل آويو کارگران فلسطينى         
اتحاد در  "و اسرائيلى با شعار        

در اول مه رژه      "  مقابل انفجار 
 . *رفتند

١۵٠شماره   
 

 ! پرستاران کرمانشاه
 سال جديد، دستمزدهای معوق، افزايش فشار کاری

 

  ليال احمدی
عدم پرداخت بموقع دستمزدها و افزايش فشار روز افزون کاری از جانب             
 . حکومت اسالمی عليه پرستاران زحمتکش کرمانشاه همچنان ادامه دارد

 

نوری زاد از مزدوران منفور حکومتی و رئيس دانشگاه علوم پزشکی                     
کرمانشاه به همراه حراست و همدستانش در سال جديد همچنان به دنبال                   
اعمال فشار کاری بيشتر به پرستاران، نپرداختن دستمزدها و حذف برخی           

 . امتيازات ناچيز ابتدايی و مسلم پرستاران هستند

 

 3500در حال حاضر مبالغ مربوط به اضافه کاری فروردين ماه بيش از               
نفر از پرستاران و کارکنان بيمارستانهای کرمانشاه به بهانه بودجه نداريم             

يکی از مسئولين حسابداری       .   پرداخت نشده است      ،و تامين اعتبار نشده      
اول سال را با بودجه نداريم و تامين اعتبار         :  دانشگاه علوم پزشکی ميگفت   

نشده و غيره شروع کرده ايم تا پايان سال چه خواهد شد؟ ايکاش نداشتن                    
من شخصا شاهدم که نوری زاد و       .  اعتبار و بودجه برای همه يکسان باشد      

مديران ارشد و کارچاق کن های دور و برش هر ماهه به بهانه حقوق،                       
چه پولهای ميليونی و    ...  اضافه کاری، کارانه و پاداش و حق مسئوليت و           

آنوقت همين حضرات وقتی به پرستار زحمتکشی       .  هنگفتی به جيب ميزنند   
ميرسند که از سر فقر و ناچاری با تحمل کار سنگين و شب نخوابی های                   
پی در پی برای تامين اجاره خانه و نيازهای ضروری و روزمره                                 

 با پررويی ميگويند نداريم و بودجه              ،زندگيش تن به اضافه کاری داده           
 !نيست و تامين اعتبار نشده

 

پرسنل باالی  )  استراحت(در سال جديد نيز با فشار و تهديد يک روز آف               
 سال سابقه کار را نيز همچنان لغو نموده و اين حق قانونی را که حتی                 18

پرستاران زحمتکش در سالهای پيش از آن برخوردار بودند را سلب                          
عالوه بر اين در تعدادی از بيمارستانها از جمله بيمارستان                    .  نموده اند  

فارابی مديران بيمارستانها ميزان ساعات اضافه کاری پرسنل را عمدا                   
خيلی کمتر از ساعات و کار انجام شده با کارشکنی محاسبه و پرداخت                      
ميکنند که همين جر زنی و باال کشيدن دستمزدها در بيمارستان فارابی                     
موجبات اعتراضات پرستاران عليه کرم سيما مدير بيمارستان را به دنبال            

 *. داشته است

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

 کارل مارکس

www.wupiran.org 
 ! لطفا به اطالع عموم برسانيد



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اول ماه مه امسال يک روز مهم             
در مبارزات آزاديخواهانه مردم           
عليه رژيم اسالمی و برای آزادی،      

بمنظور .  برابری و رفاه بود               
ممانعت از شکل گيری                                 
اعتراضات و تظاهرات اول ماه            
مه، رژيم اسالمی وسيعا قوای                

تمام .  سرکوب را بسيج کرده بود        
گزارشات از حضور وسيع اوباش      
رژيم اسالمی در شهرهای مختلف      

در تمام اشکال، لباس    .  خبر ميدهند 
پاسداری، لباس شخصی، سوار بر     

 ،موتور، با يگانهاى ضد شورش         
مجهز به چماق و چاقو و انواع                
سالح، به ميدان آمده بودند تا                    
نگذارند کارگران و مردم                           

. آزاديخواه و زحمتکش گرد آيند           
نگذارند خيابان ها به فتح طبقه                

 . کارگر درآيد

 

جامعه از مدتی قبل به استقبال اول       
ماه مه، اين روز مهم در مبارزه             
عليه استثمار و سرکوب، عليه فقر       
و فالکت، و برای آزادی، برابری        

در هر دو جبهه      .  و رفاه رفته بود     
. برای اين روز تدارک ديده ميشد         

کارگران، کمونيست ها،                             
آزاديخواهان و مردم سرنگونی             
طلب خود را برای برگزاری هر          
چه وسيعتر و با شکوه تر اين                    
روز آماه ميکردند؛ رژيم                            
سرکوبگر اسالمی نيز با هراس و        
نگرانی خود را برای سرکوب               
مخالفين، معترضين و کارگران            

اين رژيم قدرت نهان    .  آماده ميکرد 
. طبقه کارگر را بخوبی می شناسد      

خوب ميداند که زمانيکه طبقه                 
کارگر به ميدان بيايد، زمانی که            
طبقه کارگر رهبری مبارزات               
آزاديخواهانه مردم عليه سرکوب        
و اختناق، عليه فقر و فالکت و                 
برای آزادی را بدست گيرد، قادر         
نخواهد بود مقاومت چندانی را               

از اين رو با تمام قوا      .  سازمان دهد 
 .باستقبال اين روز رفت

 

کارگران، خانواده های کارگری و     
مردم آزاديخواه، عليرغم اين بسيج     
نظامی و سرکوب، در بسياری              

 اول ماه مه
 ! برابرى و رفاه،طبقه کارگر پرچمدار آزادى

شهرها، از جمله تهران،                      
شيراز، اصفهان، تبريز،                    
قزوين، اهواز، سنندج، سقز و        
غيره به خيابان آمدند، در مقابل      
ادارات دولتی اجتماع کردند، با     
نيروهای سرکوب درگير شدند      
و عليه فقر و اختناق اعتراض          

تعدادی از فعالين               .  کردند
کارگری و مردم در اين روز           

 .دستگير و زندانی شدند

 

اهميت اين روز را نميتوان                
صرفا از تعداد تجمع کنندگان           

نميتوان .  معترض دريافت        
صرفا از جنب و جوش و                     
تحرک در جبهه کارگر و                    

نگاهی .  آزاديخواهی درک کرد   
به جبهه مقابل، به رژيم                        
اسالمی و سرمايه چه در                     
موقعيت حکومتی، چه در                  
اپوزيسيون، تصوير همه جانبه      
تر و دقيق تری را از اين نبرد           
طبقاتی مهم و تعيين کننده                    

رژيم اسالمی با     .  بدست ميدهد  
تمام قوا برای سرکوب و                     
ممانعت از شکل گيری                         
اعتراض بسيج داد، اصالح              
طلبان حکومتی، موسوی و               
شرکاء به کارگران پيام دادند و       

قرار "  مالطفت"آنها را مورد       
" دست نوازش پدری    "دادند و     

جبهه .  بر سر آنها کشيدند               
سرمايه در اپوزيسيون نيز به           

. داد"  شادباش"کارگران پيام       
رهبران و احزاب جنبش                     
ناسيوناليسم پرو غرب به                    
کارگران به مناسبت روز اول         
ماه مه پيام دادند و کوشيدند                 
کارگران را متقاعد کنند که فقر       
و فالکت و سرکوبی که به آنها         
تحميل شده نه بخاطر سرمايه           

رژيم "داری که بخاطر                        
جمهوری اسالمی       "  مافيايی
به آنها قول دادند که               .  است

به حاصل   "  سنديکايی"مبارزه   
می نشيند و از آنها خواستند که        
بفکر تعيين تکليف طبقاتی                 

جنبش "نباشند، بلکه در                       
فعالتر "  دموکراتيک کنونی      
 .حضور بهم برسانند

١۵٠شماره   
اينها همه نشانه های روشن جايگاه          
طبقه کارگر در نبرد برای آينده                  

جبهه سرمايه و            .  جامعه است     
ارتجاع اين جايگاه را بخوبی می              
شناسد و ميکوشد که طبقه کارگر را        
همانگونه که سنتا و تاريخا انجام               
داده است، گوشت دم توپ قدرت               

مساله اينجاست که    .  گيری خود کند   
اول ماه مه يکبار ديگر و با                             
برجستگی نقش تعيين کننده و قدرت       
نهان طبقه کارگر را در مقابل                      

اول ماه مه يکبار       .  جامعه قرار داد    
ديگر نشان داد که دو افق در مقابل            

افق کارگری،    .  جامعه قرار دارد       

نويد بخش يک دنيای بهتر، يک            
. جامعه آزاد، برابر و مرفه است         

اول ماه مه، مهر خود را بر                      
مبارزات آزاديخواهانه مردم                 

يک انقالب کارگری که          .  کوبيد
جمهوری اسالمی و نظام سرمايه       
داری را به زير ميکشد و بر                    
ويرانه های آن يک جمهوری                 
سوسياليستی را بنا ميکند، تنها راه      
رهايی و سعادت ميليون ها انسان        

 .در ايران است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ۴ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١۴

 

 کارگران شرکت مشاوره طرح و تعاون
 دستمزدهای پرداخت نشده، تهديد به اخراج

 

 نفر از کارگران شرکت ساختمانی             100بيش از        ،بنا به خبر دريافتى       
مشاوره طرح و تعاون عليرغم اعتراضات و پيگيريهای مکرر و تاکنونی             
خود موفق به دريافت دستمزدهاى معوقه و مبالغ اضافه کاری و همچنين                 

اين در حاليست که بعلت      .  سنوات مربوط به اسفند ماه سال گذشته نشده اند          
کار شکنی و دزدی سرمايه داران و عوامل کارفرما دستمزدهای فروردين           

 . ماه امسال نيز معوق شده است

 

به دنبال فشار و اعتراض کارگران سرانجام طی چند روز گذشته نور                        
بخش مدير شرکت و همدستانش به تازگی اقدام به پرداخت دستمزد بهمن                 

نيست و  "جواب هميشگی نور بخش به کارگران          !  ماه سال پيش نموده اند     
نور بخش بارها در جواب کارگران معترض با گستاخی                 .  است"  نداريم

تا دلتان  !  همينه که هست اگه خيلی ناراحتيد بفرماييد، اخراج            :  گفته است 
 ! بخواهد کارگر بيکار فت و فراوان است

 

آيا نور بخش و همدستانش با درآمدهای       :  يکی از کارگران معترض ميگفت  
ميليونی ماهيانه شان مثل ما کارگران زندگی ميکنند؟ آيا اينها هم مانند ما                  
کرايه خانه هايشان عقب افتاده و نان شب خانواده شان را با قرض و                             
بدهکاری و شرمندگی فراهم ميکنند؟ تازه حکومت اسالميشان هم ميخواد              

 . با حذف يارانه ها فقر و گرانی و بدبختی ما را به عرش آسمان برساند

 

 نفر کارگر قراردادی و        100شرکت مشاوره و طرح تعاون، با بيش از               
 هزار  264سفيد امضا با قراردادهای يکطرفه و شش ماهه و دستمزدهای              

)  هزار تومانی به کسی پرداخت نشده          303تاکنون حتی دستمزد      (تومانی  
ساعت کاری  .  مجری و مشاور در طرحهای ساختمانی و شهر سازی است         

 عصر و انجام اضافه کاری بنا بر نياز کارفرما             5 صبح تا     8کارگران از   
 .  دفتر مرکزی شرکت در يوسف آباد تهران است. اجباری است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١٠ مه ۴ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١۴



١١صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

موج جديد بحران سرمايه داری             
اين بار برخی از کشورهای                     
حاشيه ای حوزه جغرافيايی و                  
ارزی يورو را در چنگال خود                

يونان در اين دوره        .  گرفته است  
برخالف آمريکا در مرکز اين                

چشم انداز     .  بحران قرار دارد         
 پرتغال   ،مشابهی در مقابل اسپانيا      

از حوزه جغرافيايی يورو و                     
 مجارستان و ليتوانی از         ،رومانی

حوزه ارزی يورو قرار گرفته                
درست در شرايطی که              .  است

مبلغين و مدافعين سرمايه داری             
مدعی بودند که خطر بحران                    
سرمايه داری را از سر گذرانده             

 سرمايه داری يکبار ديگر                ،اند
موفق به حل و تخفيف بحران                   

 درست در    ،جهانی خود شده است    
همين دوران تناقضات خرد کننده         
و ذاتی نظام سرمايه داری از                   
گوشه ديگری سر بلند کرد و اين            
بار موجوديت حلقه های                              

تر خود را مورد تهديد        "  ضعيف"
 . قرار داده است

 

بحران کنونی برخالف نظرات             
تئوريسين های سرمايه داری                  

. نيست"  مالی"بحرانی صرفا           
به اين     "  بحران مالی    "اطالق     

واقعيت تالشی برای تحريف                   
منشاء و ماهيت بحران کنونی                 

بعالوه ريشه ها و عوامل           .  است
اصلی شکل گيری بحران کنونی          
را نميتوان در کارکرد بازار مالی        

 ،جهان سرمايه داری جستجو کرد      
راه حل ها هم الزاما محدود به                  
اعمال سياستهای مالی محافظه              

بحران .  کارانه تر محدود نميشود      
مالی شکل بروز اوليه و در اين              
دوران شکل عمده بحرانهای                   
سرمايه داری در شرايط کنونی             

سرمايه مالی بخش عمده           .  است
سرمايه جهانی را تشکيل ميدهد و        
طبيعی است که بحران نيز در                 
ابتدا خود را در اين حوزه و شکل          

اما .  سرمايه به نمايش بگذارد             
منشاء بحران را بايد در نفس                    
عملکرد عمومی نظام سرمايه                

به عبارت     .  داری جستجو کرد        
ديگر شکل بروز بحران را نبايد با    

 

  بحران در ايران،بحران در يونان
 

 على جوادى

عوامل و علل شکل دهنده آن            
 . يکی گرفت

 

بحران کنونی مانند تمام                       
بحرانهای ادواری سرمايه                
داری ناشی از بالفعال شدن               

. گرايش نزولی نرخ سود است       
اين بحرانها جزء ذاتی عملکرد      
نظام سرمايه داری هستند که            
از يک تناقض پايه ای در بطن        
خود پروسه انباشت سرمايه             

در جامعه        .  مايه ميگيرند       
سرمايه داری کار کارگر                    
منشاء سود و توليد ارزش                   

اما در روند          .  اضافه است     
انباشت سرمايه و بر اثر رشد           
ناگزير تکنيک و گسترش                  
کاربرد تکنولوژی در توليد ما        
شاهد کاهش نسبت نيروی کار        
زنده بکار گرفته شده در توليد         
در مقايسه با وسايل توليد                     

به اين اعتبار ارزش           .  هستيم
اضافه توليد شده در دوره هايی      
نميتواند با سرمايه از پيش                  
ريخته شده در توليد که بر اثر           
گسترش کاربرد تکنولوژی              

 افزايش پيدا       ،رشد يافته است      
کند و نتيجتا نرخ سود سرمايه          
داری دچار افت شده و سرمايه        

. داری در بحران فرو ميرود           
در چنين شرايطی بخشهايی از       
سرمايه دچار ورشکستگی شده     

اين .  و از دور خارج ميشوند         
گرايش را در تحليل                                

 گرايش      ،مارکسيستی بحران     
. نزولی نرخ سود نام نهاده اند          

راه حل سرمايه در مقابله با               
 تشديد  ،گرايش نزولی نرخ سود   

استثمار و کاهش سهم طبقه                
کارگر و توده های مردم                      
زحمتکش از ثروت جامعه                

اين راه حل خود را در           .  است
 حذف           ،کاهش دستمزدها          

خدمات اجتماعی و رفاهی و            
اين .  اقدامات مشابه نشان ميدهد   

راه حل عمومی و جهانشمول           
به اين اعتبار راه    .  سرمايه است 

حل سرمايه داری با هجوم                 
وحشيانه به سطح زندگی طبقه        
کارگر و مردم زحمتکش آغاز        

١۵٠شماره   
 بر   ،بيکاری گسترش ميابد     .  ميشود

 و استثمار    ،شدت کار افزوده ميشود    
 . کل طبقه کارگر تشديد ميشود

 

اگر چه مبلغين سرمايه داری بحران       
قلمداد "  بحران مالی    "جاری را          

ميکنند اما راه حل را همگان در                  
تعرض به سطح معيشت طبقه                     

به عبارت    .  کارگر جستجو ميکنند      
ديگر با عوامفريبی بسيار از يک              
طرف تالش ميکنند که منشاء بحران   
که ناشی از عملکرد ذاتی نظام                    
سرمايه داری است را از انظار                  

 از طرف ديگر        ،جامعه پنهان کنند    
اما در ارائه راه حل بحران به سراغ  

 تشديد   ،جايی ميروند که بايد بروند        
استثمار و حذف خدمات اجتماعی و        

از .  گسترش بيکاری و فقر و فالکت      
اين مدافعان استثمار و شکاف                      
طبقاتی بايد پرسيد مگر منشاء                     
بحران را بحران مالی تعريف                     

 چطور است که برای راه            ،نکرديد
حل يقه کارگر و توده مردم را                      
ميگيريد؟ چرا؟ پاسخ ساده است و             
آن را بايد در ماهيت جايگاه اين                  
جيره خواران حقير سرمايه جستجو       

هم منشاء توليد ارزش در                .  کرد
 ،جامعه را که کار کارگر است                   

انکار ميکنند و هم تناقضات ذاتی              
نظام شان را که کارکرد هر روزه            
اش استثمار و تشديد شکاف طبقاتی         

يک ويژگی نظام سرمايه             .  است
داری مهندسی افکار عمومی و                  
مشروعيت بخشيدن به عملکرد اين         
نظام در سطح جامعه از طريق خيل        
رسانه ها و دستگاه عوامفريبی و               

 . تحميق اجتماعی آن است

 

دولتهای اروپايی  .  به يونان برگرديم   
و صندوق بين المللی پول پس از                
سبک و سنگين کردن های بسيار              
باالخره به نجات سرمايه در يونان           

آيا بايد اجازه داد دولت         .  شتافته اند  
يونان سقوط کند؟ تاثير آن بر ارزش       
يورو چه خواهد بود؟ چه ميزان                 
کاهش ارزش يورو در قبال دالر               
قابل تحمل است؟ آيا قرار دادن                    
يونان در حوزه جغرافيايی يورو               
يک اشتباه دهه پيش نبود؟ آيا                         
شيرازه اروپای واحد در حال از هم         
گسستگی است؟ مجموعه اين مسائل      
اروپا و در راس آن آلمان را به                    

قرار است که     .  کمک يونان شتاباند    
 ١٢٠طی سه سال مبلغی معادل                 

ميليارد يورو در اختيار يونان قرار         

اما در مقابل دولت يونان            .  دهند
بايد متعهد شود که سياست                        
رياضت اقتصادی ديکته شده را           

اجزاء اين سياست   .  تماما اجرا کند  
قطع :  ضد کارگری عبارتند از          

پاداش های کارگران بخش                       
 قطع پاداش های مربوط        ،عمومی

به تعطيالت ساالنه که معادل دو           
منجمد .  ماه حقوق در سال است          

کردن دستمزدها و حقوق                           
بازنشستگی در بخش خدمات                 

 ،عمومی حداقل برای سه سال               
 ٢١افزايش ماليات بر درآمد از             

 افزايش    ، درصد   ٢٣درصد به        
 ، درصدی سوخت          ١٠ماليات      

الکل و سيگار و افزايش سن                    
بازنشستگی در زمره اقالم اين              

قرار است   .  تعرض سرمايه است    
از اين طريق ساالنه رقمی معادل        

 ميليارد يورو در سال از جيب       ٣٠
کارگر و مردم زحمتکش يونان             

ميخواهند با بيشرمی      .  خالی کنند  
تمام بار بحران را بر دوش                       

گويی کارگر و   .  کارگر خالی کنند  
مردم زحمتکش شريک سرمايه و      
دولت آن در دوران ورشکستگی         

 اما در     ،و بحران و ضرر است         
دوران رونق اين سود سرمايه و           
سرمايه دار است که انباشته                     

 . ميشود

 

اما اين تعرض وحشيانه سرمايه           
به معيشت کارگران و مردم                     
زحمتکش با پاسخ گسترده                        
تشکالت کارگری و چپ در                    

اعتصاب .  يونان روبرو شده است    
های اخطاری چند روزه گوشه ای      
از اعتراض به اين وضعيت                    

جامعه .  ناهنجار در جامعه است        
تکان خورده و به اعتراض در               

کارگران در پيشاپيش     .  آمده است  
. صف اعتراض قرار دارند                    

اتحاديه های کارگری پرچمدار            
اتحاديه خدمات         .  مقابله اند        
 ۴٨اعتصاب      

١٢صفحه   



١٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 مه     ۴ساعته سراسری را از                  
اعتراضات .  سازمان داده است        

کارگری در اول ماه مه توجهات           
بسياری را به قدرت تقابل طبقه              

آيا پارلمان     .  کارگر جلب کرد         
يونان ميتواند در اين شرايط                      
شرايط وام دهندگان را به قانون             
عليه جامعه تبديل کند؟ آيا                            
کارگران و چپ جامعه قادر                     
خواهند شد اين موج تعرض                     
سرمايه به معيشت کارگران را              
پس بزنند؟ آيا ميتوانند جلوی                    
تحميل بار بحران سرمايه را بر             
دوش کارگر و مردم زحمتکش              
بگيرند؟ چه آلترناتيوهايی در                  

 مقابل جامعه قرار دارد؟

 

 تفاوتها و تشابهات 

در مقايسه بحران در يونان و                   
ايران به تفاوتها و همچنين                         

. تشابهات متعددی بايد اشاره کرد        
يک رکن بحران در هر دو جامعه        

در يونان   .  بحران اقتصادی است     
ما با يکی از بحرانهای خرد کننده         
ادواری نظام سرمايه داری مواجه      

در ايران اما مساله متفاوت     .  هستيم
بحران اقتصادی ناشی از          .  است

بن بست و العالجی سرمايه داری      
ايزوله شده و خارج از حوزه                   
جهانی انباشت و گردش سرمايه و       
بهره برداری از تکنولوژی                      

سرمايه .  معاصر قرار گرفته است    
در ايران تا زمانيکه رژيم اسالمی       
پا برجاست بنا به داليل سياسی               
تعيين کننده ای که ناشی از                         

 –مختصات و موقعيت سياسی               
ايدئولوژيک حکومت اسالمی               

 محکوم به شکست و                        ،است
هر گونه راه حل       .  العالجی است  

 از جمله سياست                       ،اقتصادی
 سياست        ،دولتگرايی اقتصادی       

درهای باز و شناور کردن ارز و          
آزاد سازی قيمتها تماما اجرا شده          
و نه تنها از موفقيتی برخوردار              
نبوده است بلکه بر عکس ماحصل      

 افزايش  ،هر کدام از اين پروژه ها      
فقر و فالکت و شکاف طبقاتی و             

. محروميت بيشتر مردم بوده است      
هيچ درجه ای از تزريق مالی به            
اقتصاد و يا افزايش درآمد دولتی           

 

  ،بحران در يونان
 ...بحران در ايران 

بر خالف بحران در يونان                  
نميتواند رژيم اسالمی را از بن       

 . بست آن خالص کند

 

بحران در ايران يک بحران              
نفس .  حکومتی و سياسی است      

حاکميت رژيم اسالمی مورد            
. تعرض توده های مردم است         

موجوديت رژيم اسالمی با نفس     
زندگی و مختصات پايه ای                

. جامعه در تناقض قرار دارد           
در يونان مساله بر سر پس                 
زدن تعرض دولت سرمايه                

بحران کنونی هنوز به         .  است
يک بحران حکومتی که نفس           
حاکميت سرمايه در پس آن                
مورد تعرض کارگر و جامعه         

.  تبديل نشده است      ،قرار بگيرد  
سرمايه در يونان هنوز برگهای     
متعددی برای نجات خود از              
اين وضعيت بحرانی در آستين       

در ايران اما حل بحران        .  دارد
اقتصادی حتی در چهارچوب          
بورژوايی به سرنگونی رژيم         

در .  اسالمی گره خورده است       
ايران تغيير قدرت سياسی يک        
نياز حياتی تحوالت سياسی               

 . جامعه است

 

هم در يونان و هم در ايران                 
تعرض به معيشت و زندگی              
طبقه کارگر يک راه حل پايه            
ای دولت در شرايط کنونی                

اما اهداف مشابه و در           .  است
. عين حال متفاوتی دنبال ميشود    

در يونان هدف از اين تعرض          
تحميل بار بحران سرمايه بر            

. دوش کارگران و جامعه است       
تالشی برای مقابله با افت نرخ        

 و باال بردن نرخ انباشت         ،سود
اهداف اساسا اقتصادی   .  سرمايه

در ايران اما يک پايه                 .  اند
اصلی تعرض به معيشت طبقه       

عالوه بر  .  کارگر سياسی است   
خالی کردن جيب کارگر و                 

 در عين حال بدنبال به            ،مردم
زانو در آوردن سياسی مردم            
در بطن تحوالتی هستند که در         

 ،سياست.  جامعه جاری است       

١۵٠شماره   
 مبنای چنين           ،عالوه بر اقتصاد          

ميکوشند با گرسنگی   .  تعرضی است 
دادن به مردم آنها را در سياست به            

در ايران هم با          .  شکست بکشانند   
حذف سوبسيدها قرار است مبلغی            

 ميليارد دالر در سال بر         ۴٠معادل  
. هزينه زندگی مردم اضافه کنند                

دستمزدها ناچيز و زير خط فقر                  
. فقر و فالکت بيداد ميکند              .  است

قرار دادهای سفيد عمال سند بردگی         
 . کار مزدی در چنين شرايطی است

 

در يونان طبقه کارگر فاقد تحزب              
در .  کمونيستی کارگری خود است       

سطح تحوالت سياسی در جامعه از         
جانب کمونيسم طبقه خود نمايندگی         

سياست های سنديکاليستی      .  نميشود
و رفرميستی و چپ بورژوايی بر             
سوخت و ساز سياسی کارگر دست          

در ايران اما کمونيسم      .  باال را دارد   
 کمونيسم کارگری يک     ،طبقه کارگر 

واقعيت قدرتمند و نيروی حاضر در      
تنها .  تحوالت سياسی جامعه است         

جنبش آزاديخواه و برابری طلب و           
آزادی و   .  انسانگرا در جامعه است      

برابری و رفاه همگان پرچم اين                 
کارگر و کمونيسم يک     .  جنبش است 

. پای قدرت سياسی در جامعه هستند      
 ،و به اين اعتبار برخالف يونان                

جامعه با افق و آلترناتيو متفاوتی          
امکان انتخاب       .  روبرو است      

کمونيسم کارگری يک واقعيت             
در يونان چنين   .  جامعه ايران است  

تحولی در گرو شکل دادن به                   
احزاب کمونيستی کارگری و                
نمايندگی شدن کارگر در صحنه           
سياست توسط احزاب کمونيستی         

 .خود طبقه است

 

جامعه ايران و يونان دستخوش             
بزرگترين تحوالت سياسی دوران     

در ايران رژيم   .  اخير خود شده اند   
. اسالمی محکوم به شکست است        

اما اين سرنوشت الزاما در مقابل         
. سرمايه و دولتش در يونان نيست      

در هر دو جامعه آينده به تحرک            
و نقش کارگر و کمونيسم گره                 

آزادی و برابری و      .  خورده است 
رفاه انسانها در گرو قدرت گيری        

در .  و تصرف قدرت سياسی است    
ايران کارگر آلترناتيو کمونيستی        
و آزاديخواهانه خود را در اول              

در .  ماه مه به نمايش گذاشته است      
يونان کمونيسم طبقه کارگر                     
ميتواند با اتکاء به قدرت کمونيسم       
کارگری راه پيشروی خود را                

  *.هموار کند

 

 !کارگران، دست از مبارزه بر نداريد
 پيام علی نجاتی از زندان، به مناسبت روز کارگر

  

 !کارگران ايران و جهان

روز جهانی کارگر، اول ماه مه را به همه ی کارگران و خانواده هايشان                      
 اين روز يادگار همبستگی و اتحاد تمامی                   .تبريک و شاد باش ميگويم          

کارگران در سرتاسر جهان است و الزم است ما کارگران بدانيم که ما                           
برای رسيدن به خواسته ها و اهدافمان چاره ای جز اتحاد و همبستگی                            

کارگران بدون داشتن تشکل های مستقل خود نميتوانند برای به                      .  نداريم
من و ديگر همکارانم در نيشکر           .  دست آوردن مطالبات خود کاری کنند          

هفت تپه به دليل ايجاد سنديکايی که خواست خودمان بود محاکمه شديم و به               
ولی ما کارگران نبايد به هيچ وجه دست از مبارزه                  .  زندان انداخته شديم   

 .برای خواسته هايمان و ايجاد تشکل های مستقلمان برداريم
 

اميد دارم که کارگران در هر جا که هستند بتوانند با اتحاد و با تشکل خود                     
 .برای دفاع از حقوق و خواسته های خود موفق و سربلند باشند

 

 زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران
 

 زندان  ،رئيس هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه            ،علی نجاتی 
 ١٣٨٩يازده ارديبهشت  – ٢٠١٠ اول ماه مه ،دزفول

 به نقل از سايتهاى خبرى



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 در شرايطی            1389اول مه            
برگزار شد که نزديک به يک سال  
از خيزش عظيم و قهرمانانه مردم       
عليه رژيم اسالمی و برای آزادی،      

در طول  .  برابری و رفاه ميگذرد     
اين دوره موقعيت، نقش و تحرک         
طبقه کارگر مورد سوال و بحث            
تمام نيروها و جنبش های سياسی          

طبقه کارگر، افق          .  بوده است    
کارگری و تحرک سياسی کارگر         
سنتا، تاريخا و به اقتضای شرايط         
عينی و جنبشی، مورد توجه چپ          

چپ با هر    .  و هراس راست است     
گرايشی، چپ کارگری يا                           
غيرکارگری، چشم به کارگر و              

چپ .  جنبش کارگری دارد                
کارگری در فکر و تالش                            
سازماندهی يک انقالب کارگری         
است؛ چپ غيرکارگری خواهان          

قدرتنمايی طبقه کارگر بنفع                   "
 ".  انقالب است

 

در جبهه راست، در جبهه                           
سرمايه، هر حرکت کارگر با                  

عليه "  توطئه"هراس و به ديده            
موجوديت نظام شان نگريسته                

ايدئولوگ های بورژوازی   .  ميشود
با تمام قوا ميکوشند که کارگر را           
از کمونيسم، از انقالب کارگری،         
از سوسياليسم، از دست بردن به           
ريشه استثمار و ستم و سرکوب              

او را به سازش طبقاتی        .  بترسانند
او را به گرفتن يک        .  راضی کنند 

تکه نان و حداکثر يک تشکل                    
که جاده صاف کن                "  صنفی"

. سازش طبقاتی است، قانع کنند            
دموکراسی را بجای آزادی، رفرم       
های جزيی را بجای رفاه، بيانيه            
حقوق بشر را بجای برابری، به            

 . او بقبوالنند

  

زور و سرکوب از يک سو،                     
مبارزه ايدئولوژيک برای بی فايده     
قلمداد کردن انقالب کارگری و              
پوچ جلوه دادن مبارزه طبقاتی                
آشکار به قصد پيروزی، سالح              

 

 اول ماه مه
 جبهه سرمايه در مقابل جبهه کارگر

 

 آذر ماجدی

بورژازی در همه جا و هميشه        
عليه طبقه کارگر و مبارزه                

طنز .  کمونيستی بوده است          
جالب تاريخ اينجاست که                     
بورژوازی و جبهه سرمايه در       
عين باد زدن در احساسات                 
ناسيوناليستی برای تکه تکه             
کردن جبهه کارگری، در                   
مبارزه عليه افق کارگری،                
جنبش کارگری و انقالب                    
کارگری يک شيوه کامال                    

در .  جهانی و جهانشمول دارد      
شرايط حاضر، در اوج تشديد         
بحران اقتصادی سرمايه، اين         

 .روش بخوبی آشکار ميشود

 

اول ماه مه يک روز تعيين                 
کننده در جنبش آزايخواه و                 

اول .  برابری طلب جهانی است   
ماه مه در اذهان همه بعنوان              
روز عدالت خواهی، روز                 
آزاديخواهی، عليه سرمايه و           
برای رهايی از سلطه سرمايه         

از اين رو در       .  شناخته ميشود  
همه جا، به تناسب ميزان                     
قدرت طبقه کارگر و جنبش               
کمونيستی، بورژوازی و                   
طبقات حاکم به استقبال اول ماه      

در بسياری         .  مه ميروند        
کشورها اعتراضات و تجمعات     
کارگری مورد حمله وحشيانه         
پليس و نيروهای سرکوب قرار     

فعالين کارگری           .  ميگيرد
زندانی، مجروح و يا حتی                  

همه ميدانند که      .  کشته ميشوند  
اول ماه مه سمبل نبرد آشتی               
ناپذير طبقاتی، ميان طبقه                   

 .کارگر و سرمايه دار است

 

 صف آرايی طبقاتی

ايران نيز از اين قاعده مستثنی        
از مدتی پيش طبقه              .  نيست

کارگر و رژيم اسالمی به                   
استقبال اين روز رفتند و برای        

بسيج وحشيانه  .  آن تدارک ديدند  
نيروی سرکوب برای                           

١۵٠شماره   

جلوگيری از برگزاری اين روز                
بيانگر هراس رژيم از به ميدان                  

رژيم .  آمدن طبقه کارگر است               
اسالمی سرمايه اوباش و وحوش              
اسالمی را به جان کارگران و مردم        

عليرغم اين      .  آزاديخواه انداخت     
سرکوب خشن و گسترده، روز اول        
ماه مه در بسياری از شهرها                         
برگزار شد و هزاران نفر در اين               
روز عليه فقر و اختناق و عليه                     

طبقه .  رژيم اسالمی شعار دادند            
کارگر با پرچم مبارزه عليه فقر و             

 .اختناق به ميدان آمد

 

امسال در ميان جنبش کارگری                   
تالش های بسياری برای هر چه                
باشکوه تر برگزار کردن اين روز           
و با پيامی هر چه کارگری تر و                  

طليعه .  راديکالتر در جريان بود           
های اين تحرک از پيش از اول ماه           

يک سال است که     .  مه مشاهده ميشد   
اين سوال در مقاالت و پيام ها و                  

چرا طبقه    :  "فراخوان ها ميچرخد      
اين سوال   "  کارگر به ميدان نميايد؟      

پيش از هر چيز از عدم درک و                   
شناخت جنبش ها و جريانات غير             
کارگری از سوخت و ساز طبقه                 
کارگر و جنبش کارگری، بويژه در        
شرايط مختنق و سرکوب خشن                  

 . نشات ميگيرد

  

روشن است که يک جامعه آزاد،               
برابر و مرفه بدون يک انقالب                   
کارگری، انقالبی با افق، مانيفست و      
رهبری طبقه کارگر ميسر نخواهد          

اما جريانات فوق از اين نقطه          .  بود
اين سوال با     .  عزيمت آغاز نميکنند    

نقطه عزيمتی متفاوت، از جانب                
جنبش ها و جريانات غيرکارگری،         
منجمله چپ غيرکارگری، طرح              

مساله آنها انقالب کارگری        .  ميشود
آنها ميخواهند تا يکبار ديگر       .  نيست

 –در تاريخ تحوالت اجتماعی                     
سياسی، طبقه کارگر به ميدان بيايد،       
گوشت دم توپ شود تا يک گرايش           
و جريان بورژوايی ديگر به قدرت          

 . رسد

 

 1357در ايران، بويژه، همه سال      
را بخاطر مياورند که ورود                     
کارگران صنعت نفت در مبارزه         
سياسی و اعتصابات کارگری               

. پشت رژيم سلطنت را خم کرد             
آنها آن قدرتنمايی طبقه کارگر را         

ميخواهند يکبار ديگر        .  ديده اند   
طبقه کارگر قدرت خود را به                  

اما مساله اينجاست      .  ميدان آورد  
که اين بار طبقه کارگر بايد برای         
سازماندهی يک انقالب کارگری        

نبايد .  تدارک ببيند و آماده شود           
يکبار ديگر فداکاری و قدرتنمايی       
طبقه کارگر به قدرت گيری يک          
جنبش ارتجاعی، ضد کارگر و             

   .ضد انقالبی ديگر منجر شد

 پيام جبهه ارتجاع به کارگران

اين تالش و نقطه عزيمت را                    
بخوبی در پيام های جنبش های             

اسالمی و ناسيوناليسم پرو       –ملی  
غرب، اصالح طلبان حکومتی و        
اپوزيسيون پرو رژيم ميتوان                  

جبهه سرمايه به         .  مشاهده کرد    
. داد"  شادباش"کارگران پيام            

تالش برای اينکه کارگران را به          
" سبز اسالمی "دنباله روی جنبش     

يا عليه رژيم اسالمی ولی سياهی         
لشکر ارتجاع بورژوايی بدل                 
کنند، محور کليه اين پيام های                 

هيچ چيز  .  اول ماه بود   "  شادباش"
رياکارانه تر از پيام های تبريک          
سرمايه داران و سرمايه داری به         
کارگران برای روز اول ماه مه            

همه ميدانند که معنای              .  نيست
واقعی و سمبليک اول مه چيست؛        
همه آگاهند که اول ماه مه روز               
نبرد طبقاتی بر سر حيات سرمايه       

از اين رو است که پيام                .  است
های احزاب و چهره های جنبش           
ناسيوناليسم پرو غرب و همچنين        
اصالح طلبان حکومتی به                        
کارگران بمناسبت اول ماه مه                

بيش از هر            
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

چيز رياکاری اين جنبش ها و                  
وزنه و جايگاه شامخ طبقه کارگر         
را در معادالت سياسی و تحوالت        

 .سياسی در جامعه آشکار ميکند

 

پيام موسوی همچون پيام های                 
ديکتاتور از تخت و         "ديگر اين      

بيانگر عجز و فالکت      "  تاج افتاده 
. اصالح طلبان حکومتی است               

ميخواهند به قدرت بازگردند،                 
. جناح هار حاکم راهشان نميدهد          
. از اينجا مانده و از آنجا رانده اند          

موسوی ضمن تعريف از                           
کارگران به سبک پدر عمامه                  
دارش، خمينی، که زمانی که                   
برای قدرت می جنگيد، به                         

محمد :  "کارگران اعالم ميکرد        
!" دست کارگران را بوسيده است        

ميکوشد که ضمن جلب کارگران         
به جبهه خود، آنها را از                                

قانون .  "سرنگونی برحذر دارد        
را به کارگران نويد               "  اساسی
اينها ظاهرا در روياهای         .  ميدهد

از دنيای     .  خود زندگی ميکنند         
طبقه کارگر و     .  بيرون بی خبرند    

مردم منزجر از رژيم اسالمی                
برای قانون اساسی تره خرد                     

اين بيچاره ها بايد بروند        .  نميکنند
 .و فکری بحال خود کنند

 

ناجيان رژيم سابق سرکوب و                  
اختناق سرمايه، که عمری را به            
يمن استثمار کارگران در ناز و              
نعمت بسر برده اند، در پيام اول             

رفاه مادی   "ماه مه به کارگران            
دنيای "کارگران در         "  چشمگير
" رشگ برانگيز    "را     "  پيشرفته

ناميدند و اعالم کردند که به يمن             
مبارزات سنديکايی کارگران به           

پيام .  اين دستاوردها نايل آمده اند        
رضا پهلوی، رهبر بی تاج و تخت   
جنبش ناسيوناليسم پرو غرب، که        
در جستجوی تاج و تخت به ميدان        
آمده است، انسان را بياد گفته                    
معروف ماری آنتوانت در زمان           

. انقالب کبير فرانسه مياندازد                 
ماری آنتوانت از شورش مردم به        
تعجب آمده جويای علت آن                        

به او ميگويند مردم نان            .  ميشود

 اول ماه مه
 ...جبهه سرمايه در مقابل جبهه کارگر

 

او هم در جواب                   .  ندارند
خوب کيک              :  "ميگويد
اشاره رضا پهلوی       !"  بخورند

بودن شرايط   "  رشگ آور  "به   
کشورهای "طبقه کارگر در             

در قرن بيست و              "  پيشرفته
يک، در شرايط بحران جهانی        
سرمايه داری و مبارزات طبقه      
کارگر، ماری آنتوانت قرن               
 .هجده را در اذهان زنده ميکند

 

در جمهوری اسالمی هيچگاه      "
بين کار، سرمايه و مديريت              
يک اشتراک مساعی منطقی که    
ضامن رفاه و پيشرفت                          
اجتماعی است وجود نداشته             

در صورتی که در                .  است
کشورهای پيشرفتۀ جهان                   
کارگران به شکرانۀ مبارزات        
طوالنی برای تشکيل                             
سنديکاهای خود، نه تنها امروز    
از رفاه مادی چشمگيری بهره        
می برند، بلکه کيفيت زندگی            
آنها با بهره جستن از دانش ها،        
هنرها، بيمه ها، خدمات                       
درمانی، حقوق بازنشستگی و        
گردشگری های جهانی و غيره      

همۀ اين    .  رشگ برانگيزاست   
دستاوردها را کارگران در                
سايۀ اتحاد و تشکيالت خود و          
مشارکت جانانه در جنبش های      
مردمی برای دموکراسی در            
کشورهايشان بدست آورده                

 ".اند
 

هراس از انقالب کمونيستی             
 کارگری

جريانات ديگری کوشيدند که          
در بيانيه شادباش اول ماه مه به       
کارگران بگويند که فقر و                   
فالکتی که زندگيشان را به                 
تباهی ميکشد، تقصير سرمايه        

به .  داری يا بورژوازی نيست      
آنها گفتند که سرمايه داران                
ايرانی نيز بسيار تحت فشار             

و اعالم کردند که           .  بوده اند   
بدون حضور طبقه کارگر                  

به "  جنبش دموکراتيک کنونی  "
از کارگران   .  پيروزی نميرسد  

١۵٠شماره   
جنبش "خواستند که فعاالنه به کمک       

بيايند ولی ادعای            "  دموکراتيک
رهبری و انقالب کارگری را از سر       

تحت اسم رمز              .  بيرون کنند       
ايدئولوژی کوشيدند به آنها بقبوالنند       

به ."  فايده ندارد     "که کمونيسم            
سنديکاليسم و رفرميسم و                                
دموکراسی دلخوش کنند، شايد                    

 . چيزی نصيب شان شود

  

رژيم "نسبت دادن اين تباهی به               "
و يا بطور کلی به          "  سرمايه داری  

و فحاشی به آنان يک      "  بورژواری"
ساده نگری است که تنها احساسات          
ايدئولوژيک گويندگانش را ارضاء        

. کرده و مشکلی را حل نمی نمايد              
پوشيده نيست که بخشهای بزرگی از      
سرمايه داران ايرانی نيز شديدا                  
تحت فشار بوده و از سياستها و                   

اقتصادی حاکميت     -اقدامات سياسی  
. جمهوری اسالمی رنج ميبرند                  

واقعيت و ساختار قدرت در                           
جمهوری اسالمی نامتعارفتر از               
آنست که بتوان آنرا با کليشه های               

بيانيه جبهه ملی   ."(  رايج توضيح داد  
 )اروپا –ايران 

 

از کارگران خواسته ميشود که فکر         
انقالب کارگری و سرنگونی                       
سرمايه داری را از سر بدر کنند و            
فقط و فقط بفکر مبارزه عليه اين                

 :رژيم باشند

 

بايستی تنها و تنها مبارزه عليه اين        "
نظام ضد انسانی و ضد ايرانی در             

و .  راس دستور کار قرارگيرد               
درست از اينجاست که بايد به                       
حضور کمرنگ کارگران و                         
جريانهای کارگری در جنبش                      
دموکراتيک کنونی توجه فوق العاده      
کرد و در سمت رفع اين کمبود                    

اقشار ميانی نميتوانند به             .  کوشيد
تنهايی از عهده مبارزه پيروزمندانه       

. برای حقوق شهروندی بر آيند                  
هرگونه مخدوش کردن لزوم                       
همبستگی و مبارزه ملی برای                     
آزادی، استقالل و عدالت اجتماعی،       

و چه به    "  قومی"  چه به بهانه های       
ناگزير به     "  طبقاتی"  بهانه های    

تضعيف مبارزات دموکراتيک                  
. کنونی مردم ايران منجرخواهد شد       

تاريخ رخدادِه جوامع پيشرفته بشری     
آشکارا نشان ميدهد که بهترين                    
وضع معيشت و بطور کلی                            

مناسبترين زندگی اجتماعی                    
زحمتکشان تنها در جوامع                       
دموکراتيک ممکن ميباشد و وعده      
های ايدئولوژيک به چه عواقب            

 .وحشتناکی ره يافته اند
 

 کارگران و زحمتکشان ايران،
خواست های صنفی و اجتماعی           
بحق شما مواردی نيستند که                     
نيازی به پايبندی ايدئولوژيک               

ايدئولوژيزه کردن     .  داشته باشد    
جنبشهای کارگری هيچگاه به نفع        

شواهد .  کارگران تمام نشده است      
تاريخی گويای اينند که خواست            
های شما تماما در چهارچوب يک      
نظام دمکراتيک با مبارزات                   
مسالمت آميز قانونی و رسمی                

بر اين مبنا     .  بدست آمدنی هستند    
شرکت فعال کارگران و                             
زحمتکشان ايران در مبارزات             
جاری ملت ايران، البته با طرح            
خواسته های خود و ديگر                          
شعارهای شهروندی نه تنها در             
سوی رشد و پيروزی جنبش                    
رنگين دمکراتيک مردم ايران              
است، بلکه بويژه بنفع اقشار                    
ستمديده زحمتکش نيز                                 

 ).همانجا." (ميباشد
 

 پيام طبقه کارگر

بنظر ميرسد که پيش از آنکه                   
بورژوازی به کارگران پيام دهد،        
دارد ميگويد پيام کارگران را                  

اکنون، نزديک به        .  شنيده است   
يک سال پس از خيزش                               
آزاديخواهانه و ميليونی مردم،              

اسالمی و          –جنبش ملی                
ناسيوناليسم پرو غرب، هواداران      
اصالح رژيم اسالمی يا احيای              
رژيم سابق، در آستانه اول ماه               
مه، بجای ابراز شادی از                           
سرنگونی قريب الوقوع رژيم               
اسالمی، هراس خود از يک                   
انقالب کارگری و سرنگونی                  

. سرمايه داری را برمال ميکنند            
يک کالم در مورد فقر و فالکت و        
بيحقوقی کارگران و اکثريت مردم     
جامعه ميگويند و صد کلمه در               
مورد اينکه فقط بايد به تشکيل                
سنديکا و مبارزه برای حق تشکل        

 .سنديکايی اکتفاء کرد

  

جالب اينجاست 
١۵صفحه   



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

که جرياناتی که همواره هر                      
حرکت کارگر برای تشکل را                 
سرکوب کرده اند، اکنون با اين              

. حرارت از سنديکا دفاع ميکنند           
چه اتفاقی افتاده است؟ چه چيز                
تغيير کرده است؟ اينها در پس                 
تحرک جنبش کارگری، تالش آن         
برای ساختن شوراها و تشکيل               
مجامع عمومی کارگری و                         
راديکاليزه شدن اين جنبش را ديده       

در پس اين تحرکات گرايش          .  اند
کارگری را درون         –کمونيستی    

. طبقه کارگر تشخيص داده اند               
دفاع آنها از سنديکاليسم از روی           
مهر آنها به تشکل کارگری نيست،      
از روی بغض آنها از جنبش                     

در .  شورايی و کمونيستی است          
پس اين دفاع سنديکاليستی، هراس      
از اين راديکاليزاسيون و اتکای            
جنبش کارگری به اراده مستقيم              

دارند به       .  خود، نهفته است            
کارگران ميگويند نبايد به فکر                
زير و کردن نظام، به فکر                          
سرنگونی سرمايه داری، بفکر             
انقالب کارگری، در تالش برای          
ايجاد يک جامعه آزاد، برابر و               
مرفه، و برای ساختن يک دنيای           

ميکوشند به کارگران       .  بهتر بود   
بقبوالنند که کمونيسم و مبارزه               

به تاريخ  .  کمونيستی بی فايده است   
 .ارجاع ميدهند

  

بايد اين کتاب تاريخ را به سمت              
تاريخ نشان   .  خودشان پرتاب کرد    

داده است که طبقه کارگر و                       
اکثريت مردم زحمتکش تا                         
زمانيکه سرمايه داری برقرار               
است، بايد برای يک لقمه نان،                
يک زندگی نيمه انسانی، برای               
برخورداری از يک حداقل رفاه و       
حقوق پايه ای، دائما تالش و                     

 

 اول ماه مه
 ...جبهه سرمايه در مقابل جبهه کارگر

هر روز از نو         .  مبارزه کنند  
بايد حق خويش را به يک                    

در .  زندگی انسانی ثابت کنند        
که بخش  "  کشورهای پيشرفته "

کوچکی از جهان را تشکيل              
ميدهند، نيز ميليون ها کودک           

. زير خط فقر زندگی ميکنند             
طب رايگان و آموزش و                     
پرورش با استاندارد قابل قبول       

. ديگر يک داده اجتماعی نيست     
بويژه در شرايط بحران                       
سرمايه داری، فوج فوج از               
کارگران بيکار و به قعر فقر             

در قرن بيست     .  پرتاب ميشوند  
و يک در اين پيشرفته ترين               
کشورها نيز، نابرابری،                     
تبعيض، زن ستيزی و جهل و          

در اين     .  خرافه حکم ميراند        
کشورهای پيشرفته نيز زمان           

. به پيش از تاريخ متعلق است          
ساير نقاط دنيا که بيغوله ای از        
فقر و فالکت، تبعيض و زن               
ستيزی و سرکوب و کشتار               

اين واقعيت جامعه              .  است
سرمايه داری و دموکراسی              

 .است

 

تنها راه و پاسخ يک زندگی                
انسانی، يک جامعه آزاد، برابر     
و مرفه برای همگان، يک                  

انقالبی .  انقالب کارگری است    
که نظام سرمايه داری را                    
سرنگون کند و بر ويرانه های        
آن يک جمهوری سوسياليستی       

امری که حزب   .  را بنيان گذارد  
اتحاد کمونيسم کارگری برای         

برنامه يک   .  آن مبارزه ميکند     
دنيای بهتر، برنامه حزب ما             
تنها مانيفست واقعی يک جامعه     

 . * آزاد و سعادتمند است

١۵٠شماره   

 

 زلزله زنانه يا انقالب زنانه؟
 

 سازمان آزادی زن جلسه ای در شبکه پالتاک    1389 ارديبهشت 9پنجشنبه  
سخنران .  و ياهو منسجر با تيتر زلزله زنانه يا انقالب زنانه برگزار کرد                

در اين سخنرانی    .  اين جلسه آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی زن بود               
آذر ماجدی به وقايع اخير در مورد سخنان صديقی، امام جمعه موقت                         

و وقوع زلزله و عکس     "  زنا"زنان با   "  بدلباسی"تهران، در زمينه رابطه     
العمل وسيعی که به اين سخنان خرافی و ضد زن در سطح بين المللی                          

وی گفت که علت اين عکس العمل وسيع و جنبشی که            .  ايجاد شده پرداخت  
به راه افتاده است، موقعيت جنبش آزاديخواهانه و سرنگونی طلب در                       

او اشاره کرد که به      .  جامعه ايران و در مرکز آن جنبش آزادی زن است             
خاطر اين جايگاه رفيع و شامخی که جنبش آزادی زن در جامعه ايران و                  
در مبارزه عليه رژيم اسالمی دارا است، ما به شکل گيری يک انقالب                      

اين به اين معنا است که جنبش آزادی زن،               .  زنانه در ايران تاکيد داريم       
آزاديخواهی زنان و راديکاليسم ضد زن ستيزی و ضد مذهبی ای که در                  
اين جنبش وجود دارد، رنگ خود را به تمام جنبش های اجتماعی در                          

اين جنبش دارای پتانسيل بسيار عميق زير و رو کننده               .  جامعه زده است   
با پيروزی اين جنبش نه تنها جامعه ايران از رژيم اسالمی خالص               .  است

شده و ميتواند بسوی يک جامعه آزاد و برابر رهنمون شود، بلکه دريچه                  
ای بسوی آزادی زن و سکوالريسم در تمام دنيای تحت سلطه اسالمی                       

 و  60اين جنبش پتانسيلی همچون انقالب جنسی در دهه . گشوده خواهد شد 
 در رابطه با اسالم        1789 در غرب و انقالب کبير فرانسه در سال                 70

  .دارا است

 

در بخش پرسش و پاسخ مباحث متنوع و جالبی از جمله سکوالريسم، معنا      
و موقعيت آن در ايران، راه رهايی زنان و جامعه از شر جمهوری                               

 –اسالمی، خشونت و سرنگونی و اصالح طلبان حکومتی و جنبش ملی                 
نوارهای .  در اين جلسه حدود صد نفر شرکت داشتند          .  اسالمی مطرح شد  

آديويی اين سخنرانی و بخش پرسش و پاسخ در سايت                                                            
www.azadizan.net   قابل دسترس عموم است. 

 

بعالوه ويدئو بالگی نيز در مورد همين مساله توسط آذر ماجدی تهيه شده                
 است که در يوتيوب 

http://www.youtube.com/user/azarmajedi#p/a/u/0/F6ISpDdMPWM  

  .قابل دسترسی استwww.wupiran.orgو همچنين سايت فوق و سايت 
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  ،آزادى زن
!معيار آزادى جامعه است  

!کارگران وطن ندارند  
 زنده باد 

!انترناسيوناليسم کارگرى  



١۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

منصور حکمت را در تاريخ                    
شفاهی و کتبی با شناسه های                    

نقد :  متفاوتی می توان شناخت            
 ،عميقش به نظم سرمايه داری               
 ،ايجاد احزاب متعدد کمونيستی            

 کارگران و     ،دفاع از حقوق زنان      
اما يکی از درافزوده            .  کودکان

های منصور حکمت نقد منحصر         
فرد و تمام و کمالش به                                   
ناسيوناليسم بعنوان يک خرافه و           
جنبش های ناسيوناليستی چه قومی     
و چه عظمت گرا بعنوان جنبش             

. های متحجر و سرتاپا پوسيده بود       
امروز برای ما فعاالن جنبش                   
کمونيسم کارگری اينکه                              
ناسيوناليسم دون شان انسان است         
امر ساده و طبيعی به شمار                        

امروز در دانشگاه ها              .  ميرود
" يک کره زمين يک انسان     "شعار  

در پاسخ به ناسيوناليست ها يک            
اما .  امر روزمره به حساب ميرود     

اين همه پيشروی در جنبش های            
اجتماعی و تصاحب موضع بدون        

. نقد منصور حکمت ممکن نبود            
اين را در فضايی بايد ديد که بار             
ديگر جنبش های ناسيوناليست               
قومی از مارک آذربايجانی تا مدل       
کردی و بلوچش و ناسيوناليستهای      

عظمت گرا از قبيل آريائى ها و               
فرزندان کوروش هنوز حول و              
حوش خون و خاک و نژاد و                     
امتيازات قومى و ملى گرد و خاک   

نظام های ارتجاعی چون       .  ميکنند
 امروز که            ،جمهوری اسالمی     

نفرت ضد مذهبی در جامعه موج         
 به سراغ ناسيوناليسم و                ،ميزند

ايران متحد و       "خزعبالتی چون       
در اين فضا         .  می روند    "  آزاد

منصور حکمت و نقدش به                        
ناسيوناليسم سالحی کارامد برای         
پايان دادن به اين ديدگاههاى                     

 . يادگار عصر فئودالهاست

 

و اين در شرايطی است که                         
ناسيوناليست ها امروز در اوج              
ناباوری برای اثبات هرز بافيشان       
به سراغ لنين و مارکس هم                        

مثال مسئله ايرلند در              .  ميروند
زمان مارکس را پيش می گيرند و        

 منصور حکمت 
 منتقد سرسخت ناسيوناليسم

 

 على طاهرى

با جراحی کردن کل بحث                   
می "  ناسيوناليست"مارکس را    

لنين را در مسئله فنالند          .  کنند
نشانه می گيرند و خطاب به ما        
می گويند شما لنين و مارکس            
را هم با نقد ناسيوناليسم نفی               

؟ خوشبختانه تزهای      !می کنيد  
پوسيده مائو و کمونيسم چينی           

. را ديگر متعلق بما نمی دانند          
برای "ترهاتی از اين قبيل که          

انترناسيوناليست بودن ابتدا بايد     
اما ما اوال     ".  ناسيوناليست بود  

يک به يک به اين تزها می                 
ثانيا اهميت بحث            .  پردازيم

تاريخی منصور حکمت را در        
البته .  اين زمينه نشان می دهيم      

ما هيچگاه نمی پذيريم که                     
مارکس يا لنين ناسيوناليست             

اين ديگر احمقانه         .  بوده اند    
ترين شوخی است که ايدئولوگ     

 .های نظام سرمايه کرده اند

 

 حق ملل در تعيين سرنوشت 

بحث کليدی منصور حکمت در     
مسئله حق تعيين سرنوشت گويا     

در اين مثال    .  ترين نمونه است   
هرچند منصور حکمت حق              
جدايی را يک حق منفی می               
داند و در دنيايی که تعبير                    
دهکده جهانی عموميت پيدا               
ميکند اين حق را در شرايط               
ويژه کردستان و بعنوان يک            
پاسخ سياسى به مسئله ملى که          
مسئله اى سياسى است جلو                

اين سياست گروه ها       .  ميگذارد
و احزاب ناسيوناليست و                     
فئودالی چون حزب دموکرات        
را که از مسئله ملى دکان                     
سياسى ساختند تماما خلع سالح      

يا مثالی از خود لنين            .  ميکند
می زند که حق طالق را يک            

خود لنين بر   .  حق منفی می داند   
خالف حرف هايی که پشت               
سرش زدند موافقت با جدايی            
فنالند و دست دادن با رييس               
جمهور آن موقع فنالند که به او       
لقب خوک ميداد را مشمئز                 

نقد مارکس هم     .  کننده می داند    

١۵٠شماره   
در اين زمينه به دولت انگليس اين             
است که سرمايه داری انگليس                    
ايرلند را به اصطبل مواد اوليه و                

. کارگر ارزان خود بدل کرده است         
برای برون رفت از اين اوضاع هر        
سه يک تز مشترک دارند اما فقط              
منصور حکمت توانست اين امر را         

برنامه حزب ما اين          .  فرموله کند   
سياست را بروشنى فرموله کرده              

 : است

 

بعنوان يک اصل عمومى، حزب           "
اتحاد کمونيسم کارگرى خواهان               
زندگى مردم منتسب به مليت هاى            
مختلف بعنوان شهروندان آزاد و               
متساوى الحقوق در چهارچوب هاى      
کشورى بزرگتر است که                                
سازمانيابى صف هاى قدرتمند                   
کارگرى را در عرصه مبارزه                   

با اين حال در    .  طبقاتى تسهيل ميکند  
مواردى که پيشينه ستم ملى و                       
تخاصمات ميان مردم منتسب به                
مليت هاى مختلف همزيستى ميان            
آنها را در چهارچوب هاى کشورى         
موجود دشوار و مشقت بار ساخته            
باشد، حزب اتحاد کمونيسم کارگرى      
حق جدايى ملل تحت ستم و تشکيل            
دولت مستقل از طريق مراجعه                  
مستقيم به آراء خود آن مردم را، به           

 ".رسميت ميشناسد

 

برخورداری از حق شهروندی                  
 برابر

بحث حق ملل در تعيين سرنوشت             
منصور حکمت بروشنی اين بند را          
اضافه می کند که برخورداری از             
حق شهروندی برابر آلترناتيو                     

در مورد شورش    .  کمونيست هاست 
های شهری آذربايجان حميد تقوايی        
تز اعالم شده در رابطه با کردستان         

. را برای آذربايجان اعالم ميکرد             
حتی بعضا شعار خود گروه های               
قومپرست را ميداد و بحث حق زبان       
مادری را به چهارچوبهاى                            

در صورتى که       .  فدراليستى ميبرد   
برنامه حزب در مورد اعتبار                      
زبانهاى رايج در کشور بسيار                    

 : صريح است

 

. ممنوعيت زبان رسمى اجبارى            "
دولت ميتواند يک زبان از زبان                 
هاى رايج در کشور را بعنوان زبان        
ادارى و آموزشى اصلى تعيين                    
نمايد، مشروط بر اينکه امکانات و          

تسهيالت الزم براى متکلمين به           
ساير زبانها، در زمينه هاى                     
زندگى سياسى و اجتماعى و                    
آموزشى، وجود داشته باشد و حق       
هر کس به اينکه بتواند به زبان              
مادرى خويش در کليه فعاليت                
هاى اجتماعى شرکت کند و از               
کليه امکانات اجتماعى مورد                  
استفاده همگان بهره مند شود                  

 ".محفوظ باشد

 

اينجا بايد اين مسئله را روشن کرد   
که برخالف غرغرهای برخی از       
اعضای حککا که از منصور                 

 اين مورد    ،حکمت عبور کرده ايم    
عينی نشان داد اتفاقا هنوز جای             

در اين   .  کار زيادی وجود دارد        
ميان منصور حکمت مانند                       
بارومتر آنتی ناسيوناليسم عمل             

کسانی که به خاکی زدند       .  می کند 
سر از تز های جنبش های راست         

 .و ارتجاعی در آوردند

 

 ناسيوناليسم و اومانيسم

جديدا جدال انترناسيوناليسم و                
ناسيونليسم به اومانيسم و                           
ناسيوناليسم در حککا تغيير ريل          

منصور حکمت مانند      .  داده است  
هر مارکسيست روی خطی                     
ناسيوناليسم را يک شيوه                            
سازماندهی شده برای تقسيم کردن     
دنيا به بازار فروش کاال و خريد           
نيروی کار ارزان و مواد اوليه              
برای بجيب زدن ارزش اضافی           

کل مسئله به همين              .  می داند    
کل داستان کاپيتال      .  سادگی است  

اما کسانی که فقط در      .  همين است 
 ،حرف کمونيستند و نه در عمل            

کسانی که امروز به روشنی طبقه        
کارگر را دور می زنند و تزهای          
حقوق بشرى و شبه پست                           
مدرنيستی را چون انقالب انسانی       

١٧صفحه برجسته   
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 فقط تعريفی سطحی از              ،ميکنند
ناسيوناليست .  ناسيوناليسم ميدهند   

ها را نصيحت می کنند که حقوق           
اين امر را به . بشر را رعايت کنند 

زشتی قلم می گيرند که مولد                      
ناسيوناليسم خود نظام سرمايه                

بقول منصور حکمت هرچند   .  است
خرافاتی چون مذهب و                                 
ناسيوناليسم قبل از نظام سرمايه            
داری وجود داشته است اما اوال             
در نظام سرمايه داری شکل                     
جديدی بخود می گيرد و ثانيا خود         
نظام سرمايه داری در مقابل                    
جنبشهايی که می خواهند به عمر          
اين خرافات پايان بدهند را                         
سرکوب ميکنند و سوما روزانه            
ميليون ها دالر در مديا خرج تبليغ        

به اين حکم    .  اين خرافات می کند     
نقد ناسيوناليسم بدون نقد نظام                  
سرمايه داری و بدون دست بردن         
در انبان جنبش کمونيستی ممکن           

نقد حميد تقوايی به                    .  نيست
ناسيوناليسم ده بار اعتبارش از نقد       
سران مکتب فرانکفورت به                     

 . ناسيوناليسم هم نازل تر است

 

 نقد فدراليسم

منصور حکمت شايد تنها                           
مارکسيستی باشد که از زاويه ای         
دقيق فدراليسم را بی محابا يک               

او .  جنبش ارتجاعی معرفی کرد        
در نوشته هايش بروشنی مورد              
يوگسالوی و حمام حون بالکان را       

در .  جلوی چشم مردم دنيا قرار داد     
فضای سياسی که چه در جنبش              
های سياسی چه جناح های بين                
المللی پاسخ روشنی به مسئله                   

 منصور     ،فلسطين وجود نداشت        
حکمت با نقد فدراليسم دفاع از                
يک کشور آزاد و متساوى الحقوق       
را برای فلسطين را بعنوان يک             

در زمان    .  آلترناتيو مطرح کرد       
جنگ بيست و يک روزه غزه                 
شاهد بوديم چطور حزب اتحاد               
کمونيسم کارگری با اتکا به                       
کمونيسم منصور حکمت جناح              
های ارتجاعی و جنايات اسرائيل         
و اسالم سياسی را روشن نشان              

حککا با تزهای حال بهم زن         .  داد
ليبرالی اعتراض به جنايت را                 

 

 منصور حکمت 
 ...منتقد سرسخت ناسيوناليسم 

 آنرا احساسات    ،الزم نميدانست 
 ،ميناميد"  گل کرده اومانيستى   "

و آگاهانه طرف يک جناح                  
درگير جنگ را ميگرفت و در        

. مقابل جناياتش سکوت ميکرد      
اما نقدهاى کمونيستى حزب ما       
نتايجش را ببار آورد و برای            
اولين بار بود که در پنجاه سال         
گذشته دوارت خارجه دولت             
اسراييل در مقابل يک حزب            
کمونيستى کارگرى                                
موضعگيری کرد و دست به            

اين خود      .  لجن پراکنی زد          
صحتی بود بر ارزش بحث               
منصور حکمت در نقد و                      
صورت بندی فدراليسم و راه           

 .حل مسئله فلسطين

 

 منصور حکمت و چپ سنتی

يک مقايسه کوچک نشان ميان       
ادبيات و مباحثات منصور                 
حکمت با به ظاهر کمونيستهای     
آن طرف خطش نشان می دهد         
که چقدر منصور حکمت حق          

فکر نمی کنم امروز           .  داشت
کسی از سازمان چريک ها يا          
امثال مجاهدين وجود داشته              
باشد که ناسيوناليسم را مشکل         

حتی يک عقبگرد   .  خودش بداند 
 نشان ميدهد که           57به سال        

سرتاپای کل سازمان ها چپ و        
راست را بوی گند ناسيوناليسم        
گرفته بود و همين امر بود                  
دست و پای جنبش ملی اسالمی      
را باز گذاشت تا خمينی و                    
جمهوری اسالمی روی دوش         

واکسينه شدن  .  آن قدرت بگيرد   
کمونيسم در ايران در برابر              
ميکروب ناسيوناليسم در                    
انقالب آينده و خالص شدن از         
شر جنبش های ملی و قومی به        
نوعی مرهون منصور حکمت       

در شورش های شهری       .  است
اخير موسوم به جنبش سبز تمام    
سازمان ها و احزاب حتی                   
مدعيان کمونيسم کارگری مانند     

به "  حکمتيست"حککا و حزب     
معنی واقعی کلمه خلع سالح             

حميد تقوايی در مقابل          .  شدند
شعار ناسيوناليستی و فاشيستى      

١۵٠شماره   
 ،"نه غزه نه لبنان جانم فدای ايران       "

نه عزه نه لبنان بسه کشتن            "شعار   
در اين شعار ذره      .  را ميداد "  انسان

گويا .  ای منطق کمونيستی کيميا بود     
يا با ناسيوناليسم نوع ايرانی کار                
ندارد يا اومانيسم را پاسخ تمام امور        

تنها حزب اتحاد       .  جنبش می داند      
کمونيسم کارگری بود که با اتکا به           
کمونيسم منصور حکمت                                
ناسيوناليسم را خرافه دانست و بی           
رحمانه اين شعار عقب مانده و                    
ارتجاعى را که از سوی اسالميون          
دوخردادی و راستهاى افراطى داده       

 .می شد را به سالبه کشيد

 

 نقد به فاشيسم

يکی از کاربست های ناسيوناليسم            
باد زدن در فاشيسم برای آدرس                  
عوضی فرستادن کارگران و                       

. الپوشانی تضادهای طبقاتی است          
جمهوری اسالمی علت بيکاری را          

. وجود کارگران افغانی می داند                
المان هيتلری هم نابسامانی اقتصادی  

اين .  را از چشم يهودی ها می ديد            
يک کاربست ضروری فاشيسم                  

به .  برای نظام سرمايه داری است         
 ،موازات اين نظام های ارتجاعی            

زمانى نيز سازمان راه کارگر هم              
 بانى     ،زبان با جمهوری اسالمی            

تورم و بيکاری را کارگران بخت             

. برگشته افغانی می دانست                      
منصور حکمت تنها کسی بود که         
با نقد اين ديدگاه فاشيستى راه                   
کارگر مانيفست ضد فاشيسم حال        

 .حاضر را تدوين کرد
 

انقالب آتی و ضرورت نقد                        
 ناسيوناليسم

در حال حاضر چه جنبش های               
راست پروغرب چه جنبش ملی            
اسالمی در داخل و خارج کشور          
و همچينين سرمايه داری جهانی          
به ناسيوناليسم چون ابزاری مفيد         
برای دست باال پيدا کردن در                  

. تحوالت اجتماعی نگاه ميکند              
ميرحسين موسوی هم امروز مانند     
شاهزاده خود گماشته آقای پهلوی        

. دم از وطن و ايران سربلند ميزند      
در طيف اپوزيسيون چپ راديکال     
امثال حميد تقوايی ناسيوناليسم را        
با تعبير عالقه به زادگاه توجيه               

بيرون آمدن و مقابله با            .  ميکنند
اين سناريو سياه امروز در ادبيات       
منصور حکمت و حزب نماينده            
اش حزب اتحاد کمونيسم کارگری      

با کمونيسم کارگرى     .  وجود دارد  
انترناسيوناليستى منصور حکمت      
می شود و بايد دنيا را از شر                     
ناسيوناليسم و جنبش های عقب             

 . *مانده زير چترش خالص کرد

 مجمع عمومى کارگرى 
 
 

 

 

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

جنبش مجمع عمومى ! مستمر توده کارگران است
!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  
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 !کارگران جهان متحد شويد
 

 دوستان و رفقاى ،حضار محترم
  ،عزيز

 

از جانب شوراى حمايت از                      
مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران    

 حضورتان را در              ،استکهلم  –
مراسم گراميداشت روز جهانى             

اجازه .  کارگر خير مقدم ميگويم         
ميخواهم از جانب شما اول ماه مه         
را به طبقه کارگر و سوسياليستها          
و آزادانديشان در سراسر جهان             

روز کارگر مبارک   .  تبريک بگويم 
 ! باد

 

اول ماه مه روز جهانى طبقه                    
در اينروز نه شاهى      .  کارگر است 

 نه کشور و ملتى      ،تاجگذارى کرده 
 و نه مذهب و آئينى           ،درست شده  
اول مه روز کارگر          .  آمده است   

طبقه اى که دنيا بدون کار           .  است
او نميتواند سرپا باشد اما خود در          

اول مه روز   .  اسارت سرمايه است  
اين .  بردگان عصر جديد است            

بردگان جديد نه مالک دارند و نه           
 ،کسى آنها را زنجير کرده است            

اما ناچارند هر روز براى لقمه               
نانى خالقيت و نيروى کارشان را        
به برده داران جديد يعنى طبقه                 

 . سرمايه دار بفروشند

 

قانون آزادى در دنياى جديد                      
اگر در   .  کمابيش مثل سابق است       

عهد برده دارى بايد اسپارتاکوس         
ها قيام ميکردند تا بردگان آزاد                

 در عصر     ، در دنياى جديد      ،شوند
 بردگان مزدى نيز      ،سرمايه دارى 

راهى جز انقالب عليه برده داران        
جديد و قانون بردگى مزدى و نظم        

بحران .  سرمايه دارى ندارند            
جهانى سرمايه دارى براى                        
صدمين بار اثبات کرد که آزادى و    
رهائى بدون انقالب کارگرى و              
بدون سوسياليسم توهمى بيش                  

 . نيست

 

 

  ،پيام شورا بمناسبت اول ماه مه

ما بعنوان شوراى حمايت از             
مبارزات آزاديخواهانه مردم           

 پرچم اين طبقه جهانى           ،ايران
يعنى پرچم سرخ را برافراشته        

ما بعنوان شورا در مقابل         .  ايم
اين دنياى مملو از استثمار و             

 در مقابل           ،ستم و تبعيض          
حکومت جهل و جنايت سرمايه     

 از آلترناتيو          ،دارى اسالمى     
ما .  کارگرى دفاع ميکنيم             

ميگوئيم آزادى و برابرى و               
برخوردارى از يک زندگى              

 رشد و                   ،شايسته انسان         
 با     ،شکوفائى فرد و جامعه             

. سرمايه دارى متحقق نميشود        
مهم نيست که پرچم اين سرمايه      

 سبز     ،دارى سه رنگ است            
 يا رنگارنگ    ، سياه است   ،است
 مهم اينست مبتنى بر                ،است

زور و اختناق و استثمار و                 
تبعيض و مالکيت خصوصى          

مهم اينست اساس بردگى     .  است
 اينکه شما کارگر باشيد       ،مزدى

و مزد بگيريد و ديگرى                        
 ،سرمايه دار باشد و مزد بدهد         

ما ميگوئيم اين   .  سرجايش است 
بازى را قبول نداريم و اين                  

دفاع ما   .  وضع بايد تغيير کند       
از طبقه کارگر و راه حل                     
سياسى اش دفاع از آزادى و              

از آمريکاى       .  رهائى است      
دمکرات تا قلب اروپاى                       

 ، از فرانسه تا يونان           ،صنعتى
از کره جنوبى و تايلند تا ترکيه        

.  راه حل همين است         ،و ايران  
سرمايه دارى بايد برود و تنها          
ميتواند از طريق يک انقالب            

 . کارگرى برود

 

شورا آزاديخواهان را به                     
ما .  صفوف خود دعوت ميکند      

شما را دعوت ميکنيم که در              
اعتراض برحق تان عليه                    

 در             ،جمهورى اسالمى            
اعتراض برحق تان عليه هر            

 در       ،نوع ستم و تبعيض                  
اعتراض برحق تان عليه                    

 در         ،راسيسم و فاشيسم                 
اعتراض برحق تان عليه                    

 پرچم   ،دولتهاى سرمايه دارى     

١۵٠شماره   
سرخ کارگران را با افتخار دست              

 تاريخ قريب    ،اين پرچم .  تان بگيريد 
دو قرن مبارزه سوسياليستى و                    

 . آزاديخواهانه را منعکس ميکند

 

شورا يک سازمان کمونيستى در              
کنار ديگر احزاب و سازمانهاى                

شورا نميخواهد    .  کمونيستى نيست   
عقايد و ديدگاههاى فرد يا گروهى             

 شورا نميخواهد     ،را در نظر نگيرد     
 ،پرچم هاى سياسى را پائين بکشد            

شورا نميخواهد آزادى عمل و                     
ابتکار فردى و جمعى را در نظر               

 شورا ميخواهد همه اين تنوع      ،نگيرد
ها و توانائى ها را زير چتر چند                  
اصل پايه اى و مورد توافق همه                 

همه ما مخالف سر             .  بکار گيرد    
سخت جمهورى اسالمى هستيم و              
براى سرنگونى و انحالل آن تالش          

اگر کسى به جناحى از                .  ميکنيم
حکومت توهم دارد و يا سرنگونى           

 جايش    ،را معادل خشونت ميداند           
شورا حق داشت که      .  کنار ما نيست   

گفت مردم ايران طرفدار موسوى و        
 اين مردم     ،خاتمى و کروبى نيستند      

. عليه جمهورى اسالمى بميدان آمدند    
شورا حق داشت که گفت سبزها                 
موقت اند و دوره شان بزودى تمام            

! وضعيت شان را نگاه کنيد      .  ميشود
کسانى که ديروز حاضر نبودند کلمه      
سرنگونى را بکار برند امروز                   

شورا به   .  سرنگونى طلب شده اند        
آينده تعلق دارد و آينده دعواى بين             

 . آزادى و ارتجاع است

 

آزادى در ايران تنها در اردوى                   
. طبقه کارگر و متحدينش معنى دارد      

 برابرى طلب و    ،پرچمش سرخ است 
 و راه حل                  ،سوسياليست است     

کارگرى را در مقابل راه حل هاى      
کسانى که به     .  ارتجاعى ميگذارد  

هر دليل ميخواهند وضع موجود          
 يعنى با جمهورى          ،را نگهدارند   

اسالمى و بدون جمهورى اسالمى      
ميخواهند سرمايه دارى را نگه             

 کسانى که ميخواهند                      ،دارند
تبعيض و نابرابرى را تجديد                   

 و لذا به دستگاه              ،سازمان کنند   
 همه اينها با       ،سرکوب نياز دارند    

هر رنگ و اسمى در اردوى                   
 . ارتجاع قرار ميگيرند

 

شورا شما را دعوت ميکند که                
آگاهانه در صف کارگران                        

براى اين صف تالش            !  بايستيد
ابتکار و خالقيت تان را در        !  کنيد

و !  خدمت اين صف قرار دهيد           
متحدانه با پرچم سرخ براى                     
حمايت و پيشروى آلترناتيو                     
سوسياليستى طبقه کارگر در                  

 !   ايران تالش کنيم

 

اول ماه مه را به شما عزيزان                 
صميمانه تبريک ميگوئيم و دست       
پر توانتان را در تالش براى                    
آزادى و سوسياليسم بگرمى                    

 . ميفشاريم

 

 !زنده باد اول مه

 !زنده باد انقالب کارگرى
 

شوراى حمايت از مبارزات 
 –آزاديخواهانه مردم ايران 

 استکهلم

 ٢٠١٠ آوريل ٣٠

 

 ٣٠ روز جمعه      ،استکهلم  -شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران         
آوريل جشن و مراسمى بمناسبت اول مه در کافه مارکس استکهلم برگزار کرد که               

مراسم با خوش آمد مجرى برنامه             .   نفر شرکت داشتند       ١٢٠در ان بيش از          
مهرنوش شفيعى و سرود انترناسيونال آغاز و سپس پيام شورا بمناسبت اول مه               

 دقيقه تريبون آزاد شورا به پيامها اختصاص                 ۴۵در ادامه بمدت        .  قرائت شد  
پر اولوف ماتسون از سازمان       در اين بخش سخنرانيهاى کوتاهى توسط           .  داشت

 بهمن قهرمانی در    ،قدرت کارگری در باره تاريخچه برگزاری اول ماه مه در سوئد          
 خانم فريده بعنوان مادری معترض به دنيای                  ،مورد جنبش کارگری در ايران         

 سياوش دانشور از حزب اتحاد کمونيسم             ،سرمايه داری در اهميت روز کارگر          
 ليال قرائی از     ،کارگرى در باره اول مه و ضرورت انقالب کمونيستى طبقه کارگر             

 بهرام رحمانی از    ،شبکه زنان در باره ضرورت فعاليت کمونيستها در جنبش زنان 
 و گوننار    ،کانون نويسندگان در تبعيد در باره اهميت اول مه و مبارزه کارگرى                   

وستين از جريان قدرت کارگری در رابطه با برنامه های آتى اين سازمان ايراد                      
 . بخش دوم برنامه به جشن و گفتگو با مهمانان اختصاص داشت. شد



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 

 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 اين سه سال حزب با فعاليتی         .  کارگری منصور حکمت توسط تعدادی از کادرهای قديمی و سرشناس جنبش کمونيسم کارگری بنيان گذاشته شد                    

حزب پرچم راديکاليسم افراطی انقالب      .  پيگير، قاطع و خستگی ناپذير از خط کمونيسم کارگری راديکال و انقالبی منصور حکمت دفاع کرده است                     
اين پايبندی و پيگيری بويژه در يک سال اخير، در اين دوران پر تالطم سياسی و خيزش توده ای مردم ايرن                         .  کارگری را به اهتزاز در آورده است       

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

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

 

ما با افتخار اعالم ميکنيم که موفق شده ايم خط انقالبی و راديکال کمونيسم کارگری منصور حکمت را از زير حمالت دائمی جريانات بورژوايی                                   
حزب اکنون با تمام قوا در تالش برای رهبری            .  ارتجاعی و جريانات چپ سازشکاری که تحت نام وی سياست های او را مدفون ميکنند، بدر بريم                     

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

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

 .شرکت برای عموم آزاد است. بدين 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 آوريل ٢١ – ١٣٨٩ ارديبهشت ١

 

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

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

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

  بنياد منصور حکمت،آذر ماجدی

١۵٠شماره   



٢٠صفحه                                                                  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

 

١۵٠شماره   

  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


