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 سياوش دانشور

 

 تروريسم، 
 پی آمدھا و مخاطرات  

   

ترورھای روز دوشنبه در تھران با ھر سناريوئی 
توضيح داده شود در اين نکته که تروريسم بيش از پيش 
به يک فاکتور موجود در سير اوضاع سياسی ايران 

در يکسال گذشته .  تبديل ميشود ترديدی نبايد داشت
... ترورھای متعددی در سنندج، مھاباد، تھران و 

اگرچه نميتوان کليه اين ترورھا را .  صورت گرفته است
به يک خط واحد منتسب کرد اما قابل مشاھده است که 
بتدريج سياست ترور و خط مشی تروريستی بعنوان يک 
فاکتور جديد خود را به جامعه و وضعيت سياسی تحميل 

 .ميکند
 

اولين سوالی که ممکن است طرح شود اينست که مگر 
تروريسم چه بعنوان خط مشی و چه بعنوان يک تاکتيک 
در جريانات چريکی مذھبی و غير مذھبی قبل از انقالب 

و بعد آن و يا بويژه توسط حکومت اسالمی طی سه  57
دھه گذشته وجود نداشته است؟ مگر نه اينست که در 
دوره رياست جمھوری ھر کدام از حضرات موجی از 
ترور و قتل وجود داشته است؟ چرا اين ترورھا ادامه آن 
نيست؟ در پاسخ چنين سوالی بايد گفت اوال جنبش و خط 
مشی چريکی محصول يک اوضاع مشخص جھانی با 

ايدئولوژيک معين و تمايالت   –موازنه سياسی 
ناسيوناليسم ضد امپرياليستی بود که مدتھاست در سياست 

ثانيا ترورھای .  ايران پرچمی فعال و اعالم شده ندارد
جمھوری اسالمی اساسا عليه مخالفان سياسی و بدستور 
. سران و نھادھای سطح باالی نظام صورت گرفته است

برخی ترورھای درون حکومتی ھم يا بنا به منافع وسيع 
تر نظام اسالمی و يا بدليل رقابت باندھای حکومتی انجام 

اما ترورھای ايندوره که ھمه نوع قربانی از .  شده است
زن و کودک و کارگر و دانشجو و 

 سرکوب وحشيانه 
 ! کارگران اعتصابی راه آھن تھران

 آذر ١۶در 
 مرگ بر جمھوری اسالمی

 رفاه ،برابری ،زنده باد آزادی

 گفتگوی کامران پايدار با يک کارگر 
 مھر کام پارس ايران خودرو

 در نقد بيانيه مشترک 
 دو سنديکا در مورد اصالح قانون کار
 !شاھدی ديگر بر مماشات جويی سنديکاليسم
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فعال سياسی تا سردار سپاه و دکتر 
و استاد دانشگاه و مسئول حوزه و 
آخوند و امام جمعه دارد، در متن 
اوضاع ملتھب سياسی خاصی 
صورت ميگيرد و بتدريج به يک 
. داده سياست ايران تبديل ميشود

ھمانطور که قبلتر و طی روندی 
به داده سياسی در عراق و 
افغانستان و پاکستان تبديل شده 

فاکتوری که مستقل از .  است
انگيزه و ھدف بالفصل اين و آن 
فراکسيون حکومتی يا غير 
حکومتی و يا سازمانھای امنيتی، 
تاثيرات بالفصلی در سير تقابل 
جامعه با جمھوری اسالمی دارد و 
از زاويه منافع جنبشھای اجتماعی 
پيشرو يک عامل نامساعد 

بايد خطر را ديد .  محسوب ميشود
 . و آگاھانه برای رفع آن تالش کرد

 

يک برخورد ژورناليستی به اين 
ترورھا تمرکز روی قربانيان 
ترور و اھداف بالفصل ترور و 
امکانات فنی و عملی 

مثال اين فرضيه .  تروريستھاست
که اين ترورھا بدنبال انتشار اسناد 
جديد ويکی ليکس و انحراف 
افکار عمومی از درز اطالعاتی 
از بند و بست سازمانھای امنيتی 

يا اينکه اين .  صورت گرفته است
ترورھا محصول يک توافق 
سازمانھای امنيتی برای حذف 
عناصر مھم پروژه ھسته ای 

يا ھدف .  جمھوری اسالمی اند
اصلی اين ترورھا ھموار کردن 
. راه حمله نظامی به ايران است

اين نوع فرضيات ھر درجه 
حقيقتی در آن باشد يا نباشد، اين 
اصل بديھی را نقض نميکند که در 
دوره جنگ تروريستھا چنين 
عملياتھائی ساده محسوب ميشوند 
و نه فقط سازمانھای اطالعاتی و 
امنيتی بلکه گروھھای مسلح 
. تروريستی ھمواره مشغول آنند

اين فرضيات حتی آنجا که ميتوانند 
به حقيقت نزديک باشند ھنوز اين 
نکته را توضيح نميدھند که 
تروريسم و سياست تروريستی 
وقتی خود را به يک مبارزه 

 

 تروريسم، 
 ...پی آمدھا و مخاطرات 

اجتماعی تحميل ميکند، شرايط 
جديدی بوجود می آيد که بايد 
در سياست و تاکتيک ھای ھر 
جنبش سياسی و بويژه جنبش 
آزاديخواھانه کارگری و 

 .  کمونيستی محاسبه شود
 

 اھداف و پيامدھای تروريسم 

اولين تاثير خط مشی 
تروريستی و بميدان آمدن 
نيروھای تروريست و آدمکش 
بيرون راندن مردم از قلمرو 

تروريسم .  سياست است
سياستی نيست که توده ای 
شود، درست برعکس عليه 
حضور اجتماعی جنبشھای 

ھمه نميتوانند .  سياسی است
اسلحه بدوش بگيرند و يا 
. انتخار کنند و بمب بگذارند

بويژه در دوره اخير که جنبش 
اسالمی سبعيت در آدمکشی و 
ترور را به اوج رسانده، کمتر 
سازمان يک ذره مرتبط با 
جامعه و سوخت و ساز طبقات 
اصلی اجتماعی يافت ميشود که 
با مشی تروريستی مدعی 

 . آزادی و رھائی باشد
 

امروز تنھا نيروھای نظم نوينی 
و فرقه ھای دست ساز مذھبی 
و قوم پرست که پول و اسلحه 
شان را دولتی تامين ميکند به 
اين روشھا متوسل ميشوند و 
آنھم تنھا زمانی سياست تھاجم 
نظامی و ميليتاريستی در 
دستور آمريکا باشد و اين 
دستجات بعنوان گوشه ای از 
يک پروژه بزرگ تر وظايف 

اين .  شان تعيين شده باشد
دستجات گروھان ھائی بی 
اعتبار و موقت از ھمان ارتش 
رسمی تری ھستند که برايش 

حتی ربط .  مزدوری ميکنند
خاصی به مشی چريکی و يا 
مبارزه مسلحانه توده ای 

خط مشی تروريستی و .  ندارند
تحميل تروريسم به جامعه نه 
تنھا ھدفش قيچی کردن مردم 
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از سياست است بلکه اساسا در 
خدمت سياستھای راست و 

 .    ميليتاريستی و ضد جامعه است

 

تروريسم و خط مشی تروريستی نه 
فقط ھيچ ربطی به آزاديخواھی 
کارگری ندارد بلکه سياستی در 
خدمت منکوب کردن ھر اعتراض 
سياسی و اجتماعی و شکمی ملغی 
کردن دستاوردھای سياسی و 
سنتھای مبارزاتی جنبش طبقه 

تروريسم ارزشی .  کارگر است
برای جان انسانھا تا چه رسد به 

برای .  حقوق آنھا قائل نيست
تروريسم و جريانات تروريستی 
جای شورا و سنديکا و تظاھرات و 
اعتصاب و تحزب و اعتراض 
سياسی را قلدری و زورگوئی و 
گانگستريسم و تھديد و تحميق و 

تروريسم .  باجگيری و ترور ميگيرد
با مدنيت و حفظ نفس جامعه و جدال 
سياسی نيروھای اجتماعی و طبقاتی 

منافع تروريسم در .  در تناقض است
بی شکلی سياسی و فضای ارعاب 
است و تروريزه کردن جامعه گامی 
بلند در اينراه برای مشروع نشان 

تصور اين .  دادن ھر جنايتی است
سخت نيست که کسانی که امروز 
ويدئوی سر بريدن فالن پاسدار را 
به جھان مخابره ميکنند، فردا اگر 
در دھاتی قدرت داشته باشند دست 
به سنگسار و اعدام و قتل عام ھای 

 مگر طالبانھا نکردند؟. فجيع بزنند

 

نتيجه بالفصل اين ترورھا 
گستراندن چتر اختناق و امنيتی تر 
کردن فضای جامعه و تالش خشن 

حکومتی .  برای ايجاد ارعاب است
که بايد ھمواره نيروی نظامی اش 
در خيابان باشد چنين مواردی را به 
تخته پرش برای تحکيم اختناق و 
اعمال فشار به مخالفين سياسی و 
گسترش حکومت نظامی تحت 

خواھد "  برقراری امنيت"عنوان 
کسی منتظر روشن شدن .  کرد

ھمانطور .  جوانب اين ترورھا نباشد
که پرونده بقيه ترورھا ھمچنان در 

بايد به تاثيرات .  تاريکی است
سياسی و پيامدھای بالفصل اين 
اقدامات روی مبارزه مردم عليه 
جمھوری اسالمی فکر کرد و 
استفاده ای که جمھوری اسالمی از 
اين اوضاع به نفع گسترش سرکوب 

 .  سياسی ميبرد

 

تروريسم امروز به يک داده 
سياست ايران تبديل شده است و 
منشا اصلی و سازمانده آن نيز 
نيروھای نظامی و اطالعاتی و 
. امنيتی خود جمھوری اسالمی اند

سکت ھای حاشيه ای و دست ساز 
تروريست تنھا با امکانات و 
لجستيک نيروھای اطالعاتی 
ميتوانند گاھا اقدامی در پوشش 

بھترين .  ھای ديگر صورت دھند
استفاده را از فضای تروريزه شده 

در عين .  جمھوری اسالمی ميبرد
حال تبديل شدن ترور و تروريسم 
به وسيله بقا و تقابل با مخالفين، 
بيانگر وارد شدن جمھوری 
اسالمی به بازی با آتش و اتکا 
عريان به مشتی آدمکش است که 
صريحا ترور را بعنوان قانون 

وقتی .  سياست اعالم کرده اند
جمھوری اسالمی تروريسم را به 
رکن بقای حکومت و ابزار تقابل 
با مخالفين و تسويه درون 
حکومتی تبديل ميکند، اين انتظار 
که علی االبد حتی مسالمت جويان 
اسالمی با شاخه زيتون و پرچم 
پوچ اجرای قانون اساسی به 

تداوم .  استقبالش بروند بيجاست
اين سياست به جدالھای خونين 
درون حکومتی و پاشيدن و سقوط 

شايد .  نظام اسالمی منجر ميشود
ھم اين رويدادھا شروع سناريوئی 
است که صفار ھرندی آنرا 

نام گذاشته "  شروع جنگ داخلی"
اين راه با ھر کش و قوسی .  بود

 .  است" راه بدون بازگشت"

 

 چه بايد کرد؟ 

جنبش کمونيستی و آزاديخواھانه 
طبقه کارگر، زنان، نسل جديد و 
مردمی که برای آزادی و برابری 
و رفاه مبارزه ميکنند، از فضای 
کنونی و تعميق آن بيشترين 

برای تقابل .  لطمات را خواھند ديد
بايد ماھيت و اھداف ارتجاعی و 
کثيف سياست تروريستی را افشا 

عليه سياست ارعاب جنگيد .  کرد
. و آن را به ضد خود تبديل کرد

پاسخ نسخه فقر و اختناق و ترور 
را با کوتاه نيامدن برای تشکل و 
مبارزه برای آزاديھا و حقوق پايه 

فشار برای .  ای گسترش داد
آزادی زندانيان سياسی و لغو 
مجازات اعدام را باال برد، در 
شوراھا متشکل شد و با گسترش 
مبارزه آزاديخواھانه سياست 

3صفحه اختناق و   
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 .  ترور را درھم کوبيد

 

تروريسم يک خط مشی ارتجاعی و ضد کارگری و سياستی ضد 
جنبش رھائی بخش کمونيستی کارگران .  اجتماعی و فرقه ای است

بعنوان جنبشی با مسئوليت اجتماعی، نه فقط خط مشی تروريستی را 
محکوم و عليه منافع خود و جامعه ميداند بلکه يک ھدف مبارزه 
کمونيستی پايان دادن به سلطه نيروھائی است که در دوره ھای 
مختلف با اتکا به ترور و سرکوب و اختناق چرخ ھای نظام ننگين 

ما در قبال اين رويداد قبل از ھر مسئله .  سرمايه داری را چرخانده اند
ھدف جمھوری اسالمی و .  بر ھوشياری بيش از پيش مردم تاکيد داريم

جريانات باند سياھی تروريستی داخلی و خارجی اينست که جنبش 
آزاديخواھانه را از صحنه سياست بيرون کنند، دست به تسويه ھای 
وسيع تر مخالفين از ھر سو بزنند، و بحران حکومتی را در متن يک 

 . اوضاع فوق العاده و سرکوب و بند و بست مھار کنند

 

تا به موضوع نفی تاثيرات مخرب اين ترورھا بر اوضاع سياسی و 
ھمينطور تقابل با تروريسم بطور کلی مربوط است، پاسخ و کليد دست 

بايد اين حکم را قويا .  طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران است
تکرار کرد که عروج جنبش آزاديخواھانه طبقه کارگر و اکثريت 
مردم منزجر از حکومت اسالمی، بساط تروريست ھای متفرقه را 
جمع ميکند و دنيا را متوجه مھمترين نيروی واقعی عليه تروريسم بين 

 *. المللی ميکند

 

 تروريسم، 
 ...پی آمدھا و مخاطرات 
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 آذر  16نظامی کردن دانشگاھھا در آستانه 
 سياستھای کھنه و شکست خورده

 

بنا به خبر دريافتی، محيط دانشگاه ھای آزاد نجف آباد و خمينی شھر و 
. خوراسگان و دھاقان اصفھان توسط بسيج بشدت نظامی شده است

ھمينطور مقابل وروديھای دانشگاھھا اوباش مستقر شده اند و ورود 
در تالش .  دختران به اين دانشگاه ھا کال بدون چادر غير ممکن است

ديگری برای اسالميزه کردن دانشگاھھا، اکثر کالس ھا را ھم جدا کرده 
اند و کالس مختلط حتی به روال سابق که دختر و پسر در دو سمت کالس 

يک اقدام ديگر تالش مذبوحانه .  نشانده ميشدند خيلی کم برگزار می شود
به دانشجويانی که عضو بسيج .  عضوگيری برای بسيج دانشگاه است

ولی با وجود شھريه ھای !  درصدی تخفيف شھريه می دھند 15بشوند 
باال، ترمی يک ميليون تومان تا سه ميليون تومان در رشته ھای مختلف، 

 .ھيچ استقبالی از اين طرح کثيف نشده است
 

. اين سياستھای ارتجاعی بارھا امتحان شده و شکست خورده است
ھدف آنھا ايجاد فضای رعب در دانشگاھھا برای از .  خودشان ھم ميدانند

آنھا از دانشجويان راديکالی ترسيده اند که .  آذر است 16سرگذراندن 
دانشجويان .  در اينروز تريبون خواستھای واقعی جامعه شوندتالش دارند 

کمونيست خيلی وقت پيش اعالم کردند که دانشگاه پادگان نيست، مسجد 
دانشجويان .  نيست، گورستان نيست، حوزه نيست، زندان زنان نيست

بسيار پيش تر عليه آپارتايد جنسی و نابرابری و سرکوب و اختناق 
امسال نيز تالش ميکنند که صدای جامعه .  صدايشان را بلند کرده اند

عليه فالکت و بردگی طبقه کارگر اعتراض کنند؛ خواھان لغو .  باشند
طرح حذف سوبسيدھا شوند، آزادی و برابری و رفاه ھمگان را فرياد 
زنند، برای آزادی دانشجويان در بند و ھمه زندانيان سياسی و عليه 

 . اختناق و فقر بميدان بيايند
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 آثار 
!منصور حکمت را بخوانيد  

برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی 
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را 
امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت 

.يک گنجينه غنی آموزش است  
 
 

http://hekmat.public-archive.net/   
  www.m-hekmat.com/ 

 

شھال جاھد را 
!کشتند  

ن، طی  دان اوي بامداد امروز در زن
مراسم شنيعی که براستی دون شان 

دار  دان ب ی زن ھای طوالن ال سال ب دن د را ب بشريت است، شھال جاھ
از قاضی تا ميرغضب و اسالميونی که با خون ريختن و آدم .  کشيدند

د  کشن کشتن آرامش درونی می يابند، جمع شدند که زنی زندانی را ب
در اين مراسم .  تا به دنيا بگويند در اين مملکت اسالم حکومت ميکند

د ن ار .  شنيع خانواده مقتول و وکيل مدافع شھال حضور داشت ب در اخ
فرزند الله عليرغم گريه ھای مدام و جيغ و فريادھای وی ” گفته اند 

يست “  .صندلی اعدام را از زير پای شھال کشيد ه مجرم ن فرزند الل
سازد و شريک در  ي ل م ات ی ق ان رب اين اسالم است که از خانواده ق

ل ” و “  قصاص” اين سلطه ارتجاعی .  جنايت ميکند  اب ق خون در م
م “  خون ر ھ دت ار است وضع ب است و مادام که اين حکومت سرک

ی “  اجرای عدالت” شھال را نه بخاطر .  ميشود رجائ اب رای پ که ب ل ب
ه ھای حکومت .  اصل آدمکشی دولتی کشتند اي ا پ د ت شھال را کشتن

ام اسالمی ضد زن شد.  اعدام را تحکيم کنند ظ ی ن ان رب ه .  شھال ق ب
م گوي ي يت م ه تسل ن .  خانواده و بستگان و دوستان شھال صميمان اي

و مجازات اعدام و  غ رای ل ارزه ب ب ر گسترش م نمايش مضحک ب
 .سردبير.  سرنگونی حکومتھای مدافع اعدام تاکيد ميکند
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آذر ھمواره جايگاه ويژه  ١۶
ای در اعتراضات دانشجويان 

اعتراض به .  داشته است
استبداد و سرکوب سياسی و 
بی عدالتی يک سنت ديرينه 

اما .  مبارزاتی اين روز است
آذر با  ١۶چند سالی است که 

 ،پرچم سرخ آزدايخواھی
رفاه و  ،برابری طلبی

. سوسياليسم نمايندگی ميشود
امسال نيز عليرغم سرکوب 
وحشيانه رژيم اسالمی در سال 

عليرغم بگير و ببند  ،گذشته
فعالين راديکال و کمونيست 

عليرغم ميليتاريزه  ،دانشجويی
بايد  ھاکردن محيط دانشگاھ

ھمين پرچم را در ابعاد 
 . اجتماعی به اھتزاز در آورد

 
رژيم اسالمی در ھراس از 
شکل گيری دور جديدی از 
اعتراضات دانشجويان و توده 
ھای مردم از ھم اکنون خود را 
. با تمام قوا آماده کرده است

بسياری از مراکز علمی و 
آموزشی را عمال قرق کرده و 
اوباش انتظامی خود را در آن 

دستگيری .  مستقر کرده است
ھا و تھديدھا افزايش يافته 

در عين حال ميدانند که .  است
ماشين سرکوب شان نتوانسته 
. است به اھداف خود دست يابد

شکنجه کردند و  ،زدند ،گرفتند
کشتند وليکن نتوانستند اراده 
و عزم دانشجويان و توده ھای 
مردم را برای سرنگونی رژيم 
. اسالمی در ھم بشکنند

نتوانستند گورستان اسالمی 
با .  شان را بر جامعه حاکم کنند

جامعه و مردمی مواجھند که 
عليرغم اينکه سرکوب شده 

 

 آذر ١۶در 
 مرگ بر جمھوری اسالمی

 رفاه ،برابری ،زنده باد آزادی

است اما شکست نخورده 
و .  ھمچنان در تکاپو اند.  اند

کماکان در کمين نشسته اند 
تا خود را از شر اين بختک 

 . اسالمی خالص کنند

 
تالش برای کنترل و مھار 
کردن اعتراضات 
دانشجويان محدود به جناح 
. حاکم رژيم اسالمی نيست

جناح اصالح طلب حکومتی 
و کل جنبش سبز ھم 
ميکوشد اين پتانسيل 
مبارزاتی را در چھارچوب 
قانون اساسی رژيم اسالمی 
به اسارت بکشد و به 
غرولندھای بی محتوا و 
پوچ درون رژيمی تبديل 

مقابله با خواست .  کند
سرنگونی طلبی توده ھای 
مردم يک رکن مھم تالش 
اصالح طلبان حکومتی و 
دنبالچه ھای اکثريتی و توده 
ای و مشروطه خواه آنھا در 

اما اين تالشھا .  جامعه است
نيز از جانب مردمی که نه 
برای اصالح و تعديل رژيم 
اسالمی بلکه برای نابودی 
 ،آن به ميدان آمده اند

شکست خورده و اين جنبش 
ارتجاعی را تماما در بن 

 . بست قرار داده است

 
دانشجويان و مردم 

 !آزاديخواه
دور جديدی از اعتراضات 
عليه رژيم اسالمی را بايد 

آذر  ١۶.  سازمان داد
ميتواند يک نقطه پرش 

آذر  ١۶در .  ديگر باشد
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کمونيسم و آزاديخواھی بايد در 
راس اعتراض دانشجويان با 

رژيم :  صدای رسا اعالم کند که
ما .  اسالمی بايد گورش را گم کند
ما .  حکومت مذھبی نميخواھيم

ما تبعيض و .  استبداد نميخواھيم
نابرابری زن و مرد و آپارتايد 

ما حجاب .  جنسی نميخواھيم
ما اعدام و شکنجه و .  نميخواھيم

ما حکومت .  زندان نميخواھيم
سھم .  قرون وسطايی نميخواھيم

ما از زندگی نبايد فقر و فالکت و 
محروميت و محروميت سياسی 

ھمگان بايد آزاد و .  و مدنی باشد
برابر و مرفه باشند و تنھا يک 
جمھوری سوسياليستی ميتواند 
تضمين کننده اين خواستھای 
پايه ای و ديرينه توده ھای مردم 

 .باشد

نگذاريد طرح .  به ميدان بيائيد 
جداسازی "فوق ارتجاعی 

را در دانشگاھھا "  جنسيتی
اجازه ندھيد .  پياده کنند

دانشگاھھا را به پادگان نظامی 
و حوزه ھای آخوندی و زندان 

خواستار .  زنان تبديل کنند
آزادی فوری و بی قيد و شرط 

آزادی  ،تمامی زندانيان سياسی
دانشجويان دستگير شده و 
. کارگران زندانی شويد

خواھان در ھم شکستن طرح 
ھدفمند کردن يارانه "ارتجاعی 

چشمھای بسياری .  شويد"  ھا
به تحرک و تالش شما در اين 

 !روز دوخته شده است
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تمام فالسفه تاکنون جھان را تفسير 
حال آنکه مسئله بر سر  ،کرده اند

کارل مارکس !                   تغيير آنست  

 

بدون اميد  ،جھان بدون فراخوان سوسياليسم
به چه  ،سوسياليسم“ خطر”بدون  ،سوسياليسم

!منجالبى تبديل ميشود  
 

 منصور حکمت
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اخيرا سنديکای کارگران شرکت 
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
و ھيات بازگشايی سنديکای 
کارگران فلزکار مکانيک بيانيه 
مشترکی صادر کرده اند تحت 

اصالح قانون کار نابودی "عنوان 
." دستاوردھای زحمتکشان است

اين بيانيه نه تنھا سندی در دفاع از 
حقوق و معيشت طبقه کارگر 
نيست، بلکه مملو است از توھم 
پراکنی نسبت به قانون کار 

يا "  خودی"اسالمی، به بورژازی 
، به قانون اساسی رژيم "ملی"

اسالمی و حاکميت دو دھه اول 
. اين نظام سرکوبگر و جنايتکار

تزھای اصلی اين بيانيه بر مبنای 
کاھش توقع طبقه کارگر و 
زحمتکشان تا حد يک زندگی 
بخور و نمير و بيحقوقی مسلم 

 .است

 

اين بيانيه آنچنان از قانون کار 
اسالمی دفاع می کند و نقض آنرا 
منطبق با فقر و بندگی طبقه کارگر 
ميخواند که اگر کسی اين قانون را 
نخوانده باشد يا از وضعيت 
جامعه، فقر گسترده و بردگی 
بخش اعظم مردم، از زندگی زير 
خط فقر بيش از نيمی از جامعه، 
سرکوب کارگران بخاطر مطالبه 
حق پايه ای دريافت 
دستمزدھايشان اطالع نداشته 
باشد، تصور خواھد کرد که ايران 
کشوری تحت حاکميت سوسيال 
دموکراسی در دوران شکوه آنست 
و اکنون تحت نسخه صندوق بين 
المللی پول، حقوق کارگری و رفاه 
. اجتماعی دارد سلب می شود

نقطه عزيمت اين بيانيه حفظ قانون 
به .  کار اسالمی و ستايش آن است

اين بخش از بيانيه دو سنديکا 
توجه کنيد، انسان ھاج و واج می 
ماند که نويسندگان اين بيانيه آيا در 
ايران تحت رژيم اسالمی زندگی 
می کنند يا فقط دستی از دور بر 

 !آتش دارند

 

 در نقد بيانيه مشترک دو سنديکا در مورد اصالح قانون کار
 

 !شاھدی ديگر بر مماشات جويی سنديکاليسم
 

 آذر ماجدی

نسخه ھای صندوق بين المللی "
پول و سازمان تجارت جھانی 
که برای استثمار ھر چه بيشتر 
زحمتکشان دنيا به نفع عده ای 
قليل ارايه گشته، اين روزھا به 
دروازه ھای ميھن عزيزمان 

از .  ايران رسيده است
سخنرانی سارکوزی رييس 
جمھور فرانسه که اعالم می 
کند زحمتکشان فرانسه بايد 
رياضت اقتصادی را تحمل 
کنند تا کسب و کار و سرمايه 
گذاری در فرانسه رونق بگيرد 
با اين سخنان وزير کار که 
تشويق سرمايه گذاری و بھبود 
فضای کسب و کار از 
رويکردھای اليحه اصالح 
قانون کار است، چه تفاوتی می 

ما کارگران به نسخه ...  کند؟ 
ھای خانمان برانداز صندوق 
بين المللی پول و سازمان 
تجارت جھانی که نابودی 
اقتصاد ملی و غارت ثروت 
ملی امان را با ھم دستی 
سرمايه داری انگل تجاری 
داخلی نشانه رفته است، 

  ".مخالف ھستيم

 

ھمين يک پاراگراف از اين 
بيانيه کافيست تا تالش آنرا 
برای توھم پراکنی و آرام 

اوال .  کردن کارگران درک کرد
دارد فقر و فالکت و بدبختی 
مزمنی که گريبان طبقه کارگر 
و مردم زحمتکش جامعه را 

می "  بيگانه ھا"گرفته به گردن 
مقصرين اين وضعيت .  اندازد

را نه جمھوری اسالمی و 
بلکه "  ايرانی"سرمايه داران 

صندوق بين المللی پول و 
سازمان تجارت جھانی قلمداد 

گويی نرخ استثمار در .  می کند
ايران بسيار پايين بوده است و 
تحميل نسخه ھای اين دو نھاد 
سرمايه داری بين المللی، دارد 
نرخ استثمار را در ايران 

گويی وزير !  افزايش می دھد
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کار رژيم اسالمی آدم بھتر و 
منصف تری از سارکوزی رئيس 
جمھور فرانسه است، که اين بيانيه 
برای نشان دادن سقوط او، او را با 

ثانيا، !  سارکوزی مقايسه می کند
گويی سرمايه صنعتی در ايران 
کارگر را استثمار نمی کند، گويی 
کارگران در عسلويه و شرکت گاز 
و نفت، در معادن، در کارخانه ھا 
استثمار برده وار نمی شوند و فقط 

و نھادھای "  تجاری انگلی"سرمايه 
 . سرمايه بين المللی مقصر اند

  

در ھمين يک پاراگراف کوتاه، 
آنچنان مواضع ضد کارگری، 

اسطوره "ناسيوناليستی، در دفاع از 
و ھمچنين در دفاع "  بورژوازی ملی

از رژيم اسالمی با صراحت بيان 
شده است که گرايش نويسندگان 
بيانيه مشترک دو سنديکا را در 
تالش برای مماشات با رژيم 
اسالمی و ايفای نقش سوپاپ 
. اطمينان، کامال ميتوان تشخيص داد

کمونيسم کارگری نقد ھای بسيار 
عميقی از سنديکاليسم ارائه داده 

اما اين بيانيه حتی نمی کوشد .  است
بشکلی پوشيده و ظريف از 
بورژوازی صنعتی داخلی و رژيم 

نويسندگان اين .  اسالمی دفاع کند
بيانيه گرايشی را نمايندگی ميکنند 
که عمال مدافع بورژوازی صنعتی 
داخلی و رژيم نماينده آن درون طبقه 
کارگر اند؛ نه بالعکس، نه نماينده 
طبقه کارگر در مقابل بورژوازی و 

 .حکومت آن

 

نويسندگان اين بيانيه ظاھرا نقدی به 
با اين .  قانون کار اسالمی ندارند

حقيقت که قانون کار اسالمی، قانون 
. بندگی کارگران است توافق ندارند

اين واقعيت که اين قانون حق 
تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض 
و حق تجمع را از کارگران سلب 
می کند، مورد نقد آنھا قرار نمی 

زيرا نقد خود را نه متوجه .  گيرد
قانون کار، بلکه فقط اصالح آن 

کرده اند و مدعی شده اند که 
نسخه ھای "اصالح آن مطابق 

صندوق بين المللی پول و سازمان 
. انجام گرفته است" تجارت جھانی

و ھمراه با اين اصالح شرايط 
که برای "ديکته شده اين نسخه ھا 

استثمار ھر چه بيشتر زحمتکشان 
دنيا به نفع عده ای قليل ارايه 

اين روزھا به "تازه دارد "  گشته
دروازه ھای ميھن عزيزمان 

 !می رسد" ايران

  

 :در ادامه اين موضع می خوانيم

 

در اين اصالحيه حتی شوراھای "
اسالمی به يک نماد بی خاصيت 
که تنھا نظاره گر پايمال شدن 
حقوق کارگران است بدل گرديده 
و طراحان اين اصالحيه، ماده 

قانون کار ضدکارگری  ٣٣
محمدرضاشاه را دوباره زنده 
کرده و به کارفرمايان حقوقی 
بيشتر از زمان ستم شاھی برای 
اخراج بی قيد و شرط داده است، 
که اين نقض آشکار مقدمه قانون 
اساسی بخصوص سپردن 
سرنوشت مردم بدست خودشان 

آنچه اعتراض  .می باشد
زحمتکشان را در سراسر دنيا 
برانگيخته است، توصيه سازمان 
تجارت جھانی و صندوق بين 
المللی پول به دولت ھاست که از 
ھر قانونی که به نفع طبقه کارگر 

در کشور ما .  باشد جلوگيری شود
نيز برای آنکه خيال کارفرمايان و 
سرمايه داری انگل تجاری راحت 
شود زمزمه انحالل سازمان تامين 
اجتماعی، تعاونی ھای مصرف و 
مسکن به گوش می رسد و با 
واردات بی رويه، نابودی 
زيرساخت ھای کشور را نشانه 

...  گرفته اند ما نخواھيم گذاشت . 
آنچه 
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دستاوردھای يکصدساله مبارزات 
خونين پدرانمان است با توصيه 
ھای سرمايه داری جھانی و تھاجم 
سرمايه داری انگل تجاری داخلی، 

 ".از بين برود

 

اين بيانيه نھاد ضد کارگری 
شوراھای اسالمی را تلويحا بعنوان 
نھادی که پيش از اين از حقوق 
کارگران دفاع می کرده، قلمداد می 

به گونه ای از اين تغييرات .  کند
سخن می گويد که گويی پيش از اين 

اخير، وضعيت طبقه "  اصالح"
کارگر و مردم زحمتکش قابل تحمل 

گويی .  و رضايت بخش بوده است
وضعيت طبقه کارگر تحت حاکميت 
رژيم اسالمی از نظام استثمار و 
. سرکوب سابق بھتر بوده است

توھم به قانون کار اسالمی محدود 
نمی شود، قانون اساسی رژيم 
اسالمی که مورد دفاع و ستايش 
اصالح طلبان حکومتی، در راس 
آن موسوی و شرکاء است، مورد 
. تعريف و تمجيد قرار می گيرد

گويی اگر طبق حرف موسوی، 
رژيم اسالمی قانون اساسی اسالمی 
را پياده کند، حق تشکل آزادنه طبقه 
کارگر برسميت شناخته می شود؛ 
اوضاع اقتصادی و رفاه مردم 
بھبود پيدا می کند و استثمار کاھش 

شرايطی بوجود می آيد که .  می يابد
طبقه کارگر فرانسه بايد حسرت 
آنرا بخورد و بکوشد سارکوزی را 
به نفع يک رژيم اسالمی و قانون 
اساسی و کار اسالمی سرنگون 

 !کند

 

ظاھرا، نزد نويسندگان اين بيانيه، 
قانون اساسی و کار اسالمی 

دستاورد يکصد سال مبارزات "
حتما .  شان بوده است"  خونين پدران

نويسندگان اين بيانيه ميدانند که در 
اولين نسخه قانون کار جمھوری 
اسالمی، تدوين کنندگان اين قانون 

را "  کارگر"حتی حاضر نبودند اسم 
کارگران اساس اعتراض .  بياورند

شان اينبود که در تدوين اين قانون 
نقشی نداشته اند و پاسخگوی 

 

شاھدی ديگر بر مماشات جويی 
 ... سنديکاليسم

 

در دوره .  مطالبات کارگران نيست
سالھای بعد انقالب و سرکوب 
خونين آن و تصفيه رھبران 
راديکال کارگران و انحالل 
شوراھا، نھايتا رژيم اسالمی در 
تدوين قانون کار که مدتھا طول 
کشيد و چند بار تغيير کرد، در 
ظاھر سازش ھائی با کارگران 
ميکرد اما در ھر مورد عمال 
کارگر را از ھر حقی محروم 

کارگران ھمواره و به .  ميکرد
قدمت اين قانون ننگين خواھان 

طبقه کارگر ذره .  الغای آن بودند
ای نفع در ابقاء و اجرای اين اسناد 

رھبران عملی .  ضد کارگری ندارد
راديکال و پيشرو و حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری، اين تالش ھای 
مماشات جويانه و توھم پراکنانه 
درون طبقه کارگر را قاطعانه 

 .افشاء خواھند کرد
 

طبقه کارگر خواھان يک جامعه 
آزاد، برابر و مرفه برای ھمگان 

چنين جامعه ای يک جامعه .  است
پيشروان .  سوسياليستی است

راديکال طبقه کارگر آگاھند که 
برای رسيدن به اھداف و آرمان 
ھايشان بايد رژيم اسالمی را 
بھمراه نظام سرمايه داری به زير 

بايد سرمايه داخلی و خارجی .  کشيد
بورژوازی . "را با ھم واژگون کرد

نزد طبقه کارگر يک "  ملی خودی
سازماندھی .  اسطوره بيش نيست

يک انقالب کارگری برای 
سرنگونی سرمايه داری و رژيم 
اسالمی و برپايی يک جمھوری 
سوسياليستی، نظامی که حزب 
اتحاد کمونيسم کارگری برای آن 
مبارزه می کند، تنھا ضامن 
دستيابی به آزادی، برابری و رفاه 

کارگران بايد برای .  ھمگانی است
دستيابی به خواست ھای رفاھی و 
حقوق پايه ای شان در شوراھای 
کارگری متشکل شوند و مجامع 
عمومی خود را بطور روتين 

کارگران سوسياليست .  تشکيل دھند
بايد برای سازماندھی يک انقالب 
کارگری به حزب خود، حزب 

 * .اتحاد کمونيسم کارگری بپيوندد
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 ! شھال جاھد به قتل رسيد
آذر، شھال جاھد پس از تحمل  10سحرگاه چھارشنبه 

نه سال زندان و شکنجه توسط رژيم آدمکش اسالمی 
در ھفته ھای اخير که رژيم اسالمی .  به قتل رسيد

خبر اعدام قريب الوقوع شھال جاھد را منتشر کرده 
. بود، بسياری در ايران و جھان برای آزادی او تالش خود را گسترش دادند

در نه سال اخير کمپين ھای بين المللی، از جمله توسط سازمان آزادی زن، 
رژيم اسالمی که از انزجار مردم در .  برای نجات شھال سازمان يافته بود

سراسر جھان نسبت به جنايت و قساوت خويش آگاه است، طی اين سال ھا 
يک بازی تنفر انگيز و مرگبار را با شھال جاھد و مردم آزاديخواه و انسان 

بارھا خبر اعدام اين زن جوان انتشار يافت و سپس .  دوست براه انداخته بود
اما باالخره، امروز صبح طناب دار اسالمی بر گردن اين زن .  تکذيب شد
 .انداخته شد

 

رژيم اسالمی، نظام سرکوب و کشتار، قصاص و خفقان، زن ستيزی و 
امروز فقط شھال جاھد اعدام نشد، پسر .  عقب ماندگی قرون وسطايی است

پسر .  نوجوان ليال سحرخيزان نيز به انجام يک عمل غيرانسانی گمارده شد
نوجوان ليال سحرخيزان صندلی را از زير پای شھالی گريان و آشفته حال 

مرگ مادر "  انتقام"البد، قرار است که اين پسر پس از باصطالح .  کشيد
اما ذھن و وجدان او برای ھميشه در عذاب !  احساس آرامش و رضايت کند

مرگ بر اين نظام ضد بشری .  اين عمل ضد انسانی اسير خواھد ماند
ناصر محمد .  جنايتکار که با جان و وجدان انسانھا اين چنين بازی می کند

کرده بود نيز بعنوان شاھد قتل شھال " صيغه"خانی که شھال جاھد را پنھانی 
مرگ بر .  و مرگ معصوميت انسانی پسر نوجوانش در محل حضور داشت

مرگ بر اين نظامی . اين نظامی که اين چنين جامعه را به قھقرا کشيده است
که جز قتل و سرکوب، فساد و دزدی، کشتار و تحميل فقر و فالکت و 

 .بدبختی بر ميليون ھا نفر ھنر ديگری ندارد
 

سازمان آزادی زن ضمن محکوم کردن اين جنايت، به خانواده شھال جاھد و 
تمام انسان ھايی که در اين سال ھا با جديت برای نجات او کوشيدند، 

مبارزه ما عليه اين رژيم آدمکش و زن ستيز تا .  صميمانه تسليت می گويد
بايد اين رژيم را به زير کشيد و تمام .  سرنگونی آن ادامه خواھد داشت

سردمداران و دست اندر کاران آنرا به جرم جنايت عليه بشريت محاکمه 
 . کرد

 

آذر ماجدی، رئيس سازمان آزادی زن، در يادبود شھال جاھد و در 
محکوميت رژيم اسالمی يک ويديو بالگ تھيه کرده است که در  لينک زير 

 :قابل مشاھده است
 

http://www.youtube.com/watch?v=tfksv7NsRJk 

!زنده باد آزادی زن  

 آزادی، برابری، رفاه
 

 سازمان آزادی زن
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 رفقا،
در زير ليست کانديداھای 
انتخابات سراسری کنگره اول 

بزودی .  را مشاھده می کنيد
اوراق انتخاباتی ھمراه آئين 
نامه انتخابات برای تک تک 

پس .  اعضاء ارسال خواھد شد
از روشن شدن نتيجه انتخابات 
سراسری، انتخابات تشکيالت 
ھای مختلف برگزار خواھد 

لطفا اگر تا دو ھفته آينده، .  شد
آذر  25دسامبر يا  15يعنی تا 

ماه اوراق انتخاباتی را دريافت 
نکرديد، بالفاصله با دبير 
تشکيالت تان يا با ايميل زير 

  .تماس بگيريد
 

wup.congress@gmail.com 

 

 کميته تدارکات کنگره اول
 1389دھم آذر  -2010اول دسامبر 

 

 اطالعيه دوم کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 ليست کانديداھای انتخابات سراسری
 

 

 ليست کانديداھای 

 انتخابات سراسری
 

 بھار ابراھيمی  -1 

 ھما ارجمند   -2

 ليال احمدی  -3

 محمود احمدی  -4

 جمال ارژنگ  -5

 توحيد اقدامی  -6

 صادق امير رحمانی  -7

 احمد بابايی  -8

 جليل بھروزی  -9

 اھوارا پارسا   -10

 کامران پايدار  -11

 مجيد پستانچی  -12

 علی جوادی  -13

180شماره   

 فخری جواھری  -14

 سياوش دانشور  -15

 نويد ذکريايی  -16

 سيامند رحمانی  -17

 نسرين رمضانعلی  -18

 بابک زحمتکشان  -19

 جھان صادقی  -20

 علی طاھری  -21

 مھدی طاھری  -22

 سياوش عباسی  -23

 پروانه عسکريان  -24

 فريبرز عالالدين  -25

 سوسن علمی  -26

 جمشيد عزيزی  -27

 سيروان قادری  -28

 پروين کابلی  -29

 مريم کوشا  -30

 مھرداد کوشا  -31

 عباس کياسا  -32

 آذر ماجدی  -33

 سيامک مرادی  -34

 سعيد مدانلو  -35

 فريدون ناظمی  -36

 مريم نريمانی  -37

 بھرام نظری نيا   -38

 پدرام نوانديش  -39

 شراره نوری  -40

 شھال نوری  -41

 کريم نوری  -42

 

 

 

 ساختار خشونت مردساالرانه
 کنفرانسی در بيروت، لبنان

 

" ايجاد صلح و امنيت انسانی:  ساختار خشونت مردساالر عليه زنان"کنفرانسی تحت عنوان  2010نوامبر  24و  23در روزھای سه شنبه و چھارشنبه 
آذر ماجدی، رئيس سازمان .  و ابتکار فمينيستی اروپا در شھر بيروت، لبنان سازمان يافت)  عايشه(و باھمکاری فروم زنان عرب " انجمن نجده"توسط 

از آنجا که آذر ماجدی نتوانست در کنفرانس در شھر بيروت حضور بھم رساند، لذا .  آزادی زن بعنوان سخنران به اين کنفرانس دعوت داشت
برای کنفرانس ارسال کرد که در ميان حاضرين در کنفرانس توزيع شد و در کتاب "  ريشه خشونت و تبعيض جنسی"سخنرانی خود را تحت عنوان 

 . سخنرانی ھا و اسناد کنفرانس نيز منتشر خواھد شد
 

بدنبال کنفرانس جلساتی ميان سه سازمانی که در .  طبق گزارش سازماندھندگان، کنفرانس بسيار موفقيت آميز بود و با استقبال گرم روبرو شد
 . سازماندھی کنفرانس نقش داشتند تشکيل شد و طی آن بر ھمکاری ھای آتی تاکيد گذاشته شد

 

 .ترجمه سخنرانی آذر ماجدی را در شماره آتی نشريه مالحظه خواھيد نمود
 

 سازمان آزادی زن
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 2010نوامبر  28روز شنبه 
ھزار نفر از  50بيشتر از 

شھروندان ايرلندی در گردھمائی 
گسترده ای به تصيم دولت برای 
اعمال سياست رياضت اقتصادی 

دولت ايرلند روز .  اعتراض کردند
چھارشنبه با اقداماتی که تصويب 
نمود تصميم دارد که کمبود بودجه 
. وسيع دولتی را جبران نمايد

تشديد بحران و کسر بودجه وسيع 
دولت ايرلند نشان ميدھد که چندين 
سال کمک به بانکھای ايرلند کافی 
نبوده و اکنون بايد با کمک ديگر 
کشورھای اروپای متحد چاره ای 

. انديشيد"  نجات ايرلند"برای 
اپوزيسيون قانونی و پارلمانی 
ايرلند معتقد است که دولت بايد 
برود و انتخابات جديد در دستور 

 . کار قرار گيرد
 

شرط وام دھی قبول شرايط وام 
روز جمعه گذشته .  دھندگان است

اروپای متحد تصميم گرفت که با 
توجه به برنامه ای که دولت برای 
رياضت اقتصادی در دستور کار 
خود قرار داده است به آنھا وام 

ولی در وھله اول پارلمان .  دھد
. بايد متقاعد شود و به آن رای دھد

ی که دولت در ئاز برنامه ھا
دستور کار قرار داده است از 
جمله اينست که دستمزدھای کم 

 25بايد کمتر شوند و بيش از 
ھزار شغل در بخش ھای خدماتی 

به گزارش .  از بين می رود
خبرگزاريھا تصميمات مربوط به 
برنامه نجات اقتصادی ايرلند و 
ميزان وامھای که از کشورھای 
اروپای متحد، بانک مرکزی اروپا 

قرار پول و صندوق بين الملی 
است به ايرلند داده شود در يک 
ھتل بسيار لوکس در دوبلين در 

وزيران .  حال انجام شدن بود
اقتصاد اروپای متحد روز يکشنبه 
در بروکسل گرد ھم آمدند تا 
بتوانند ھرچه سريعتر ايرلند را 

اين عبارت  .دھند"  نجات"
قرار .  ھم جالب است"  نجات"

است دولت سرمايه داری بتواند 
سرپا بايستد و با اعمال فقر و 

 

 اروپا به کجا ميرود؟
 

  پروين کابلی

استثمار بيشتر کارگران در 
ايرلند بانکداران و سرمايه 
داران بزرگ بتوانند سودشان 

اين دزدی .  را جبران کنند
نجات "آشکار را عمليات 

درست مثل .  نام گذاشتند"  ايرلند
که "  آزادی عراق"عمليات 

جامعه ای را تحت اين نام به 
وحشيانه ترين شکل نابود 

 . کردند
 

اين يک پروسه آشناست و به 
نظر ميرسد که اين سناريو در 
بسياری جاھا قرار است تکرار 

ھتلھای محل تصميم .  شود
گيری ممکن است فرق کنند اما 
تصميمات در ھمه جا يکسان 

اين ھمان اتفاقی است که .  است
يک سال پيش برای يونان 

صحنه بعدی اعتراضات .  افتاد
مردم و شورشھای خيابانی 

تظاھرات و شورش ھای .  است
خيابانی يونان جزو صحنه 
ھائی است که فعال از يادھا 

ھمين اتفاق در .  نخواھد رفت
ابتدا شورش .  فرانسه ھم افتاد

جوانان بيکار آنچنان گسترده 
بود که ماھھا فرانسه در آتش 

بعد از آن وقتی .  ميسوخت
دولت سارکوزی موفق به 
شکست اين جنبش شد به سراغ 
. حمله به رفاه مردم رفت

کشمکش برای پائين بردن 
سطح معيشت ھا و باالبردن 
سن بازنشستگی به يک 
کشمکش و جدال تقريبا دوساله 

اما اتحاديه ھای .  تبديل شد
کارگری و سازمانھای مختلفی 
که پشت اعتصابات گوناگون 
بودند بدليل محدوديت ھايشان 
نتوانستند اين مبارزه را به 

 . پايان موفقی برسانند

 

در اين صف ورشکستی 
اقتصاد تنھا فرانسه، يونان و 

ھم اکنون .  ايرلند قرار ندارد
ايتاليا، اسپانيا و پرتقال در 

زمزمه ھای .  صف ايستاده اند
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ورشکستی اسپانيا مدتھاست که در 

در ايتاليا اتحاديه ھا .  جريان است
برای اعتراض به جنب و جوش 
افتاده اند و پرتقال نميداند چگونه 
برای گرفتن وام از ديگران جلو 
بزند و دولت آلمان در حال برنامه 
ريزی اقتصادی دوران بحران است 
و بدون سر و صدا در اولين اقدام 
بودجه بسياری از موسسات را کم 
کرده اند و بسياری از خدمات 

ايسلند  .اجتماعی را محدود نموده اند
ھنوز با بحران در حال کشتی 

سوئد  و بسياری ديگر .  گرفتن است
نظاره گر اين اوضاع ھستند و 
ميخواھند بدانند که اين موج چگونه 

 . به آنھا ميرسد

 

چھره مرفه اروپا بتدريج در حال 
حمله به سطح معيشت .  تغيير است

مردم روز به روز خود را نمايان 
بيکاری و فقر در .  تر نشان ميدھد

ميان اقشار فقير گسترش بيشتری 
در شھرھای بزرگ ھمچون .  ميابد

پاريس و لندن فقر چھره خود را در 
کم .  خيابان ھا رسما  نشان ميدھد

نيستند تعداد خانواده ھايی که قادر 
به پرداخت ھزينه وامھای مسکن 
نيستند و مجبور به ترک خانه ھای 

بودجه مدارس دولتی .  خود ميشوند
بيمارستانھا در .  در حال کاستن است

بسياری از کشورھا مجبور به بستن 
بخشی از خدمات خود شده اند و يا 
آن را به بخش خصوصی واگذار 

سياست رياضت اقتصادی .  کرده اند
در ھمه کشورھا يک پالتفرم تقريبا 

تفاوتھا در .  واحد را دنبال ميکند
ھمه جا .  نحوه و مراحل اجرا است

سياست اينست که فشار را بايد روی 
دوش کارگران گذاشت، خدمات 
درمانی و اجتماعی را محدود و يا 
خصوصی کرد، دستمزدھا را 
کاھش داد يا منجمد کرد، قوانين 
استخدام و غيره را به نفع سرمايه 
دار تغيير داد، و اکثريت جامعه را 
ھر روز بيشتر مورد تھاجم قرار 

تالش برای انتقال سرمايه ھا به .  داد
کشورھائی که سطح دستمزدھا پائين 

بيکاری مثل .  تر است ادامه دارد
طوفان سھمگين زندگی خانواده ھای 

 . کارگری را نابود ميکند

    
اما اين تنھا اوضاع اقتصادی نيست 
. که اين چنين در حال تغيير است

چھره سياسی اروپا ھم در حال 
. تغييراتی بسيار جدی است

نارضايتی از اوضاع اقتصادی 
بار ديگر احزاب راست را که با 

به "  نجات ملت و مملکت"شعار 
ميدان آمده اند به صحنه سياست 

در سالھای اخير .  بازگردانده است
احزاب بزرگ و سنت دار قديمی 
مانند سوسيال دمکراسی که منادی 
دولت ھای رفاه بودند و چندين 
دھه قدرت سياسی را قبضه کرده 
بودند، قدرت را به تدريج در تمام 
اروپا به احزاب دست راستی 

در بسيار از .  واگذار کرده اند
کشورھا از جمله ھلند، اطريش، 
فرانسه، سوئد و دانمارک 
جريانات افراطی راست و نژاد 
پرست با شعارھای بيگانه ستيز 
توانسته اند به پارلمان راه باز 

 . کنند
 

چپ اروپا عمال نتوانسته است به 
آلترناتيوی در مقابل چنين 

بسياری از .  اوضاعی تبديل شود
احزاب که قبال خود را وابسته به 

بلوک شرق و شوروی ميدانستند  
تالش می نمايند برای گذشته چپ 

اما .  خود چاره ای بينديشند
ھيچکدام از اين فاکتورھا به 
معنای عدم وجود و حضور 
نيروھای راديکال و پتانسيل يک 
راديکاليسم اجتماعی و اعتراضی 

اما اين .  به سرمايه داری نيست
راديکاليسم در اشکال سازمانيافته 
ھنوز در نطفه ھای ضعيفی اين 
جا و آنجا خود را نشان ميدھد و 
ھنوز فاقد تحزب و يک سياست و 
استراتژی کمونيستی و جھانشمول 

امری که کمبود آن بشدت .  است
 . حس ميشود

 

سوال اين است که در چنين 
 اوضاعی اروپا به کجا ميرود؟
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سالم و خسته :  کامران پايدار
نباشی و با تشکر از ھمراھی 

مايلم .  صميمانه ات در اين گفتگو
قبل از ھر چيز از شرايط کاری 

تازگيھا عوامل .  خودتان بپرسم
کارفرما در برخی قسمتھا و 
خطوط توليد بر ميزان شدت و 
. حجم کار کارگران افزوده اند

جريان چيست؟ آيا کارگران 
راضی اند؟ آيا از بابت اين 
افزايش کار دستمزدھا را ھم 

 افزايش داده اند يا نه؟

 

بله، در :  کارگر مھرکام پارس
بخشھائی مانند سپر سازی بر حجم 
. و ميزان فشار کاری افزوده اند

البته اين روزھا از جانب کيانمھر 
مدير مھرکام و شرکای دزدش 
فشار زيادی برای افزايش توليد و 
به زبان ساده تر فشار و تھديدات 
روانی زيادی روی کارگران ھمه 
قسمتھا گذاشته اند تا توليد را 

در قسمت سپر .  افزايش دھند
... سازی و تزريق پالستيک و 

از روزی را حجم توليد روزانه 
قطعه رسانده  140قطعه به  100
اين افزايش کار فقط در زبان .  اند

باور کنيد کارگرانی که . ساده است
قطعه را  100تا ھمين چندی پيش 

ھم به سختی تحويل می دادند حاال 
قطعه را تحويل  140چطوری بايد 

دھند؟ وحشتناک است و باور 
فشار کار را آنقدر زياد !  نکردنی

کرده اند که آدم حتی برای آب 
خوردن و دستشويی رفتن ھم 

حاال حساب کنيد .  زمان کم مياره
ساعت سنگين  12کارگری که در 

و فشرده کاری در شرايط فشار و 
پر استرس کاری، در شرايط 
فشارھای جسمی فرساينده و 
سنگين ھی کار ميکند و کار 

 12پس از اتمام يک شيفت .  ميکند
ساعته البته اگر اضافه کاری ھم 
نکند به چه حال و روزی می افتد؟ 
حاال خودتان قضاوت کنيد وقتی 
اين کارگر خسته و کوفته و 
درمانده با جيب خالی و کابوس 
نداشتن پول برای پرداخت حتی 

 

 کارگران و حذف سوبسيدھا
 

 !با يکی از کارگران مھرکام پارس ايران خودرو
 

اجاره خانه و يا درمان بيماری 
خانواده اش و ھزار بدبختی 
ديگر، آن ھم با ترس از اخراج 
و بيکاری در فردا، با اين 
شرايط جسمی و روحی نزد 
خانواده اش می رود چه 

سخت و !  وضعی داره
 وحشتناکه، نه؟ 

 

 3500اين سرگذشت بيشتر از 
نفر کارگران مثل من در 
مھرکام پارس ايران خودرو 

بھترين ماشينھا را می .  است
سازيم، ھمه چيز رو ما می 
سازيم اما برای نان شب و 

اين .  معطليم...  کرايه خانه و 
! يعنی حکومت اسالم و خدا

اين يعنی خود خود حکومت 
اسالمی با ھمه دزدی و 

ببخشيد از مسئله !  کثافتش
اصال آدم از .  قدری پرت شدم

دست اين جانيان دزد عصبی 
ميشه، آره، می گفتم، در قسمت 
سپر سازی و بخشھای ديگر 
. کار را بشدت افزايش داده اند

متاسفانه کارگران ھم بخاطر 
نداشتن اتحاد و ھمکاری و فقر 

ھم تن ...  و ترس از اخراج و 
اما خوشبختانه .  به کار داده اند

کارگران بخش توليد داشبرد 
سمند از دو ھفته پيش تا امروز 
در برابر خواست کارفرما در 

 430باره افزايش توليد از 
قطعه مقاومت  560قطعه به 

کارگران .  جانانه ای کرده اند
دسته جمعی مخالفت کرده و با 
وجود تھديدات کارفرما تا اين 
لحظه تن به کار اضافی و 

در اين .  تحميلی نداده اند
روزھا عوامل کارفرما بطور 
پنھانی تعدادی از کارگران 
قديمی و با سابقه را کنار کشيده 
اما وعده ھای دروغ و تھديدھا 
کارساز نبوده و تا اين لحظه 
کارگران به کار اضافی 
تحميلی تن نداده و ظاھرا 
عوامل کارفرما با عقب نشينی 

 560گفته اند سقف توليد را به 

180شماره   
قطعه ميرسانيم اما با استخدام 

خوشبختانه اين !  کارگران جديد
اعتراض اگر نتيجه بده يک الگوی 

تا يادم .  خوب برای ھمه قسمتھاست
نرفته اينھا تا جايی که بتوانند کار را 
اضافه و اضافه تر ميکنند اما در 
ازای کار اضافی خبری از پول 

فقط تا ميتوانند .  نيست که نيست
مشتی وعده ھای پا در ھوا و 
دروغ، مشتی مزخرف و جفنگ به 
جای نان شب تحويل ما کارگران 

 .ميدھند

 

تازگيھا شيخ  :کامران پايدار
االسالمی وزير کار حکومت 
اسالمی سرمايه داران گفته 
ميخواھيم نظام پرداخت دستمزد را 
برداريم و نظام پرداخت کار مزدی 

اين جانور گفته در .  را برقرار کنيم
شرايطی که کارگر ساعت کاری 
روزانه اش را به کارفرما ميفروشه 
ديگه سود و فايده کافی رو نداره و 
از اين به بعد کارفرما بايد فقط کار 
. توليد شده کارگر رو بخره و غيره

به زبان ساده تر يعنی اينکه ھمين 
قراردادھای نامربوط و پا در ھوا و 
کارفرما پسند ھم برای سرمايه 
داران سود کافی رو نداره ميخواھند 

آيا االن در .  کار رو کنتراتی کنند
ايران خودرو کار کنتراتی ھست يا 

 نه؟

 

اين بی شرفھا  :کارگر مھرکام پارس
اول آدمو ميکشن بعد محاکمه اش 

ميگه ميخوايم !  خيلی جالبه!  می کنند
کار رو کنتراتی کنيم ھمين االن در 
ھمين مھرکام خودمان دعوا بر سر 
. قطعه کاری و کار کنتراتی است
. اينھا مثال با ما قرار داد بسته اند

قرار دادی که نه سرش معلومه نه 
قراردادی که نه ساعت !  ته اش

کارش، نه مدتش، نه دستمزدش و نه 
قرار داد .  ھيچ چيزش معلوم نيست

سفيد و نوشته نشده فقط در پايين 
يک برگه سفيد از ما امضای بردگی 

االن عمال در بسياری از .  گرفته اند
قسمتھای خط توليد ايران خودرو 
کار به روش کنتراتی و قطعه کاری 

مثال به قسمت .  کشيده شده است
 12داشبرد سازی ميگويند بايد در 

قطعه کار رو تحويل  560ساعت 
حاال تو بيا و بگو اين کار .  دھيد

نميشه، و اگر اين فرمان سود و 
جنايت اجرا نشه، کارگر تنبل و 
بيکاره و بی خدا است، به درد 

نميخوره و بھتره از کار و زندگی 
و ھمين چندرغاز درآمد ساقط 

تا خانواده اش به فقر و !  بشه
بيماری و تن فروشی و ھزار 

ميدانی .  مصيبت ديگه گرفتار بشن
من فکر ميکنم ھمين االن در 
خيلی از جاھا و مراکز صنعتی 
شرايط بدتر از کار کنتراتی ھم 

ولی ميدانيد وقتی علنا ميان .  ھست
و ميگن ميخوايم کار رو کنتراتی 
کنيم، اين يعنی کيسه گشادتر و 
بزرگتری برای چاپيدن ما دوخته 

 . اند

 

ميخواھند يارانه ھا :  کامران پايدار
رو بردارند، ميخواھند ھمه چی 
گران بشه، ميخواھند کار را 

فکر .  کنتراتی کنند و افزايش دھند
 ميکنی چه ھدفی دارند؟

 

ببين عزيز، :  کارگر مھرکام پارس
اين ديگه نياز به خيال و فکر 
نداره، ھمه ما رو بيچاره کرده 

. ميخوان بيچاره تر مون کنند.  اند
گفتم اين آخوندھای مفتخور، اين 
سرمايه دارای نو کيسه ای که تا 
ديروز ھمشون پاسدار کميته چی 
و آدمکش بودند، اين وزير 
وزرای مفتخور و کار چاق کن 
شان، کل اين حکومت اسالمی 
ھمانطور که گفتم برای دزديدن 
نان شب خانواده ھايمان جيب 
. گشاد و بزرگی دوخته اند
. اشتھايشان ھم سيری نداره

اينطوری از يک طرف حسابھای 
بانکيشان را پرتر ميکنند از 
طرف ديگر ما را که غرق فقر و 
نداری و ھزار محروميت ھستيم 

ببين مثل قشنگی . گرفتارتر ميکنند
ھست ميگه گريه سر و چشم 
! ميخواھد و عروسی دل و دماغ

نکته اينجاست ميخواھند آنقدر 
گرسنه مان کنند، آنقدر مفلوک و 
ناتوان باشيم که وقت سر 
خواراندن ھم نداشته باشيم چه 
برسه به فکر حکومت و 

اما !  سرنگونی و سقوط اينھا باشيم
ببين اين فکر آخوندھا و حکومته، 
آخه مگر شکم گرسنه اين حرفھا 
حاليشه؟ منی که بچه ام در تب 
ميسوزه و پول دارو درمان ندارم، 

 70مگر ميتونند منو امثال منو که 
ميليونيم دست به سر کنند؟ نه، اين 

ميدانی اينھا ھدفشون .  شدنی نيست
اينه که با اين 

10صفحه   
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کارھا چند روزی مرگ شونو 
 . عقب بياندازند

 

آيا دستمزدھا را به :  کامران پايدار
موقع پرداخت ميکنند، راضی 

 ھستيد؟ 

 

آره چند  :کارگر مھرکام پارس
ماھی ميشه در پايان ھر ماه 

ھزار تومانی را  300دستمزدھای 
. مرتب به حسابمان می ريزند فعال

 12اين روال منظمه ولی آيا با 
با !!  ساعت کار روزانه کنتراتی
 300تن و روان آش و الش، با 

تومان در جيب و چندين سر 
تومان  300عائله، با بيش از فقط 

کرايه خانه  در ماه ميشه راضی و 
خوشحال بود؟ مگه اين معما را 
آخوندھا و احمدی نژاد قاتل حل 

 . کنند

 

چند وقت پيش ھا :  کامران پايدار
بحث جابجايی و برکناری کيانمھر 

داستا ن به کجا .  مدير مھر کام بود
 کشيد؟

 

آره بحث :  کارگر مھرکام پارس
برکناری کيانمھر به دليل دزديھای 

ميگن .  ميلياردی اش بوده و ھست
به بعضی از باندھای باالتر 
حکومتی درست حق و حساب 

. حاال دستش رو شده!  نرسانده
فکر .  فعال اوضاع متزلزلی داره

ميکنم فعال با بند بازی خودشو 
. نگه داشته اما اين مھم نيست

ماندن و رفتن کيانمھرھا ارزش و 
. اھميتی برای ما کارگران ندارد

گفتم اينھا ھمشون از اون پاسدار 
کميته چی ھا و آدمکش ھای سا 

سر و دم ھمه شان به اين .  بق اند
ميدانی .  حکومت اسالمی وصله

کل اين حکومت فاسد و دزد بايد 
بره، کل اين حکومت منفور 
اسالمی ريشه ھمه مشکالت 

 *. ماست

 

کارگران و حذف 

 ...سوبسيدھا 

 

 ! سرکوب وحشيانه کارگران اعتصابی راه آھن تھران
 

نفر از کارگران بخشھای مختلف  1000روز شنبه ششم آذر ماه بيش از ديبنا به خبر دريافتی، از اولين ساعات 
راه آھن بين شھری تھران، در اعتراض به عدم دريافت چندين ماه دستمزدھای معوق، دست از کار کشيده و 

کارگران .  در محوطه سايت راه آھن واقع در ميدان راه آھن تھران دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند
صاحب "اما .  معترض خواھان حضور مسئولين و جوابگوئی آنھا و دريافت فوری دستمزدھايشان بودند

مدير راه آھن و ديگر ھمدستانش که از اعتصاب و اعتراض کارگران بشدت ترسيده بودند از حضور " محمدی
در اين ميان عوامل جاسوس حراستی کوشيدند با توسل به .  در مقابل کارگران و دادن ھر جوابی طفره رفتند

با پايان گرفتن ساعت کار .  تھديد و انواع حربه ھا کارگران را متفرق نمايند اما اين ترفندھا ھم نتيجه نداد
اداری کارگران ھمچنان به تجمع و اعتصاب خود ادامه دادند با اينحال از جانب مسئولين راه آھن ھيچ جوابی 

 . به کارگران داده نشد
 

شب طی ھماھنگی صاحب محمدی و حراست از ارگانھای سرکوبگر حکومتی درخواست  30/7در ساعت 
کمک نمودند که بالفاصله صدھا نفر از مزدوران موتور سوار پاسدار و بسيجی و پليس ضد شورش که به 

پاسداران و پليس ضد شورش بطرز .  انواع سالح سرد و گرم و تجھيزات مجھز بودند به محل اعزام شدند
درگيری و سرکوب کارگران تا .  وحشيانه ای به ضرب و شتم و کتک کاری و بازداشت کارگران پرداختند

نفر از کارگران توسط عوامل اطالعاتی حکومت اسالمی دستگير و به  20.  شب ادامه داشت 9حوالی ساعت 
"نقاط نامعلومی منتقل شده اند کارگران فقط درخواست دستمزدھای ناچيزی است که ماھھاست از "  جرم. 

 . جانب سرمايه داران و حکومت اسالمی به تاراج رفته است
 

نفر از کارگران منطقه اسالم شھر دست به اعتصاب  100الزم به ياد آوريست در آبان ماه گذشته نيز بيش از 
ماه دستمزدھای  2قدرتمندی زدند که عوامل کارفرما در ھراس از تعميق و گسترش اعتصاب به ساير قسمتھا 

 . معوق مرداد و شھريور ماه را به حساب کارگران واريز نمودند
 

آزادی فوری و بيقيد و شرط کارگران دستگير شده، دريافت فوری دستمزدھای معوق، واريز حق بيمه ھا و 
اعتبار يابی دفترچه ھای خدمات درمانی، آزادی ھر گونه تشکل و اعتراض و اعتصاب، افزايش دستمزدھا 
مطابق با ھزينه ھای زندگی، پرداخت دستمزدھای دوران اعتصاب، امنيت شغلی و بر چيدن بساط کار 

ساعته کاری در ھفته از جمله خواستھای کارگران راه  6روز  5قراردادی و شرکتھای انگل پيمانکاری، و 
 . آھن است

 

 ! رفقای کارگر

اين جمھوری اسالميست با ھمه گند و کثافت و ماھيت ضد کارگريش که امروز اينچنين وقيحانه در برابر ما 
دستمزدھای ناچيزمان را باال می کشند، ميگوئيم دستمزدم را بده اما بجای آن اوباش و آدمکشان .  ايستاده است

برايمان زندان ساخته اند که کارگر اعتصابی و !  اجير شده با پولھای خودمان را ميفرستند تا سرکوبمان کنند
حضرات خواب آشفته .  تازه اين ھمه داستان نيست.  معترض را زير شکنجه ببرند و برايمان پرونده سازی کنند

ميخواھند با حذف سوبسيدھا و يارانه ھا به ثروتھای سرگيجه آور و نجومی بيشتری .  تری برايمان ديده اند
اما در مقابل اين توحش سرمايه .  برسند و زندگی ما را از اين که ھست برايمان تاريک تر و تلخ تر نمايند

. قدرت ما فقط در اتحاد و اعتصاب ماست.  داران اسالمی ما کارگران دستگاه سرکوب نداريم و الزم ھم نداريم
مرتبا مجامع عمومی مان را برپا داريم و به قدرت اتحاد .  اين قدرت است که ميتواند کمر اين جالدان را بشکند

 . و اعتصابات سراسری خود اين جانيان دزد و قاتل را مجبور به عقب نشينی نمائيم
 

حزب از اعتصاب پرشور کارگران راه آھن و مطالبات آنھا حمايت ميکند و سرکوب کارگران اعتصابی 
کارگران راه آھن بايد با اشکال متنوع و مستمر در .  توسط اوباش سرکوبگر اسالمی را قويا محکوم ميکند

ضروری است بخشھای مختلف طبقه کارگر .  دفاع از مطالباتشان و بويژه آزادی فوری ھمکارانشان تالش کنند
 . ايران و جھان به اين سرکوب وحشيانه کارگران گرسنه اعتراض کنند

 

نفر کارگر که تعدادی طرف قرارداد خود راه آھن و تعدادی طرف قرارداد  2000در حال حاضر بيش از 
ماه معوق شده و ھم  7تا  2ميباشند دستمزدھايشان از ...  شرکت ھای انگل پيمانکاری از قبيل راژمان کبير و 

اکنون تعداد زيادی از کارگران و خانواده ھايشان بعلت عدم واريز شدن حق بيمه ھايشان از جانب کارفرما از 
کارگران .  زنده باد اعتصاب متحدانه کارگران راه آھن تھران. دفترچه ھای خدمات درمانی نيز محرو مند

 .  دستگير شده بايد فورا آزاد شوند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2010نوامبر  28 – 1389آذر  7
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زھرا رھنورد به مناسبت روز 
جھانی مبارزه با خشونت عليه 
زنان نامه ای سرگشاده در باره 
زنان مبارز ايران، خطاب به 
الريجانی رئيس قوه قضاييه 

با .  جمھوری اسالمی نوشته است
اشاره به نکاتی از اين متن تالش 
خواھم کرد گذشته و حال و آنچه 
را که زھرا رھنورد برای آينده 
زنان ايران متصور شده است را 

 .مروری کنم

 

نکته کليدی اين بحث اشاره به 
روز "با "  عيد غدير"ھمزمانی 

جھانی مبارزه با خشونت بر 
او با تاکيد به .  است"  زنان

ھمزمانی عيد مسلمانان با روز 
نوامبر به اصولگرايان گوشزد  25

می کند که در راه حفظ اسالم و 
رژيم اسالمی چاره ای نيست مگر 
آنکه او را به عنوان يکی از 
پيشقراوالن تطابق دمکراسی و 
. احکام اسالمی برسميت بشناسند

زھرا رھنورد که شاگرد ممتاز 
بوده و کلی "  امام خمينی"مدرسه 

کاغذ و کتاب در تبئين اسالم 
سياسی و ھنر اسالمی سياه کرده 
است، تحت عنوان يکی از مفاخر 
فرھنگی رژيم اسالمی به رياست 

الزھرا "  زنانه"دانشگاه 
دانشگاھی که خود نماد برجستۀ (

آپارتايد جنسی حاکم بر جامعه 
منتصب شده و تا ھمين )  است

اواخر به پيشبرد امر سياست 
جداسازی زن و مرد ادامه ميدھد، 
توضيح نداده که با کدام چسب می 
خواھد روز مبارزه با خشونت بر 
 زنان را به عيد مسلمانان بچسپاند؟ 

 

خانم رھنورد مثل ھر آخوند 
ديگر، خوبست يادش باشد که منشا 

نوامبر قتل آن سه خواھر  25
دومينکنی و فعال حقوق زنان 
توسط مردساالرھا و عقب مانده 
ھائی چون برادران و خواھران 

اگر قرار .  حکومتی ايشان بودند

 

 !شما نمونه خشونت ايد
 در حاشيه نامه زھرا رھنورد

  

 شھال نوری  

بود در ايران روزی را بعنوان 
روز مقابله با خشونت عليه 
زنان تعيين کنيم، ھزاران برابر 

و .  واقعه دومينکن فاجعه داشتيم
اينھا البته تاريخ حکومتی است 
که رھنورد عضو آن است و 
شخصا ھمراه سرانش در 
اعمال خشن ترين آپارتايد عليه 

 .  زنان سھيم بوده است

 

دلسوز ملت "رھنورد بعنوان 
الريجانی را خطاب "  ايران

اسم "  دلسوز ملت. "قرار ميدھد
کد جناح اصالح .  رمز است

طلب خطاب به جناح اصول 
گرا است، معنی انتقاد درباری 
را دارد، و حامل پيام ھشدار به 

زھرا .  فروپاشی کل رژيم است
رھنورد ھنوز ھم اميدوار است 
که تا دير نشده، جناح مقابل به 
دلسوزيھای مادرانه امثال او 

 . گوش کند

 

رھنورد با اشاره  به تبعيض 
"عليه زنان می گويد البته به : 

طور معمول، ھميشه ما زنان 
از تبعيض ھای متعدد خشونت 
آفرين در زمينه ھای فرھنگی، 
حقوقی و ارزشی در سطح 
جامعه و خانواده رنج برده ايم 
و اين جانب ازسی سال پيش 
يعنی آن زمان که قلم به دست 
گرفتم و با مصائب زنان آشنا 
شدم، تبعيض ھا، اجبارھا و 
خشونت ھای جنسيتی را متذکر 

 ." شده ام

  

نخير خانم رھنورد، نکند 
فراموش کرديد که خود در 

حجاب "  57مقطع انقالب 
اسالمی را "  عفاف و عصمت

به سر کشيديد و يکی از نظريه 
! پردازان تبعيض جنيستی بوديد

تحميل حجاب اسالمی به 
کودکان دبستانی يکی از 
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دستاوردھای مھم شما در مسير 
مستقر کردن حکومت ضد زن 

نبايد فراموش کرده .  اسالمی بود
باشيد که زنان در ايران اولين 
قربانيان اسالم سياسی و دستجات 

بعيد است .  تروريست اسالمی بودند
يادتان نيايد که دسته جات کميته ای، 
بسيجی، سپاھی به ھمراه آنان که 
امروزه تحت نام لباس شخصی اين 
رژيم سياه را نمايندگی می کنند، با 
تيغ کشيدن بر صورت زنان ارتجاع 
اسالمی و آپارتايد جنسی را بر 
زندگی مردم و زنان تحميل کردند و 
شما فعال و شريک اين روند سياه 

 . بوديد

 

با اينحال رھنورد عالقه دارد سفره 
خودش را جدا کند و در ادامه 
مشاعره با رئيس قوه قضائيه 

 :ميگويد

  

اما اين بار و اين سالھا عالوه بر "
آن ھمه مصائب محنت آفرين 
خشونت سياسی و نظامی به زنان، 
برگ جديدی ست که بر اين کتاب 

زنانی که به . قطور افزوده شده است
جرم آزاديخواھی، دموکراسی 
طلبی، حمايت از حقوق زنان و 
کودکان و فعاليت عليه تبعيض 
جنسيتی و فعاليت برای تصحيح 
قوانين ناقص و يا غلط خانواده که 
فرسنگھا از دين و دنيای مدرن دور 
است، طرفدرارن حقوق بشر، به 
جرم روزنامه نگاری، به جرم دفاع 
از حق تحصيل، به جرم ھای 
ساختگی و من درآوردی و اتھامات 
قومی، فکری و اعتقادی و تھمت و 
افترا و پرونده سازی و به جرم 
سوال رای من کجاست به جرم 
سوال فرزند من کجاست؟ گرفتار 

 ". خشونت سياسی شده اند

 

زھرا رھنورد که در جمع زنان 
مرتجع اسالمی با سرعت بيشتری 
از پله ھای ارتجاع باال رفت و به 
دريافت درجاتی در صف شاگردان 

مشرف شد، حتما "  امام خمينی"
فراموش نکرده که صدھا زن با 
خشونت سياسی و نظامی در زمان 
نخست وزيری مير حسين موسوی 
با ھمکاری ھمين اوباش اسالمی در 
زندانھای رژيم اسالمی زندانی و 

او با تکيه به  .اعدام شدند
شارالتانيزم اسالمی و بازاری، از 

سال مبارزه مردم  30يکطرف 
آزاديخواه و برابری طلب جھت 
رفع تبعيض جنسيتی و آزادی 
زندانيان سياسی را به حساب 
جنبش سبز اصالح طلبان 
حکومتی ريخته است و از طرف 
ديگر اين تصوير را ميدھد که 

سال ايشان در  30گويا در اين 
سنگر مبارزه عليه رفع تبعيض به 

 ؟!زنان بوده است

 

البته برای امثال !  خانم رھنورد
شما با اين کارنامه ضد زن اين 
خودش پيشرفت است که علنا از 
چماق کشی عليه زنان در خيابان 
و دانشگاه نتوانيد دفاع کنيد و حتی 

اما چه .  ژست مخالف بگيريد
کسی ھست که نداند شما نمونه 
خشونت ايد؟ امثال شما در 
دانشگاھھا خرافات اسالمی و ضد 
زن را تبليغ ميکنيد و چماقداران 
. خيابانی ھم آن را اجرا ميکنند

ھمه شما عضو اين نظام بوديد و 
ھنوز ھم ھستيد و خود را دلسوز 

کسی که با علم به اين .  آن ميدانيد
ھمه جنايت و اطالع دقيق از 
جنايات مخوف توسط اعضای اين 
نظام، برای چنين نظامی دلسوزی 
ميکند، ھرچه باشد نميتواند 

چنين .  طرفدار حقوق زنان باشد
کسی در بھترين حالت کسی است 
که تحجر و ھنر توجيه تحجرش 
را ميفروشد و در خدمت ارتجاع 

آنوقت ھا که .  سياسی قرار ميدھد
" محارب"زنان مبارز را به اتھام 

دسته "  اقدام عليه امنيت ملی"و 
دسته سالخی ميکردند، حضرت 
خانم ھمراه حضرت نخست وزير 
وقت داشتند چای و شيرينی پشت 
 . جنايات نظامشان را ميل ميکردند

  

مشغله واقعی رھنورد و 
ھمفکرانش نجات اسالم و 

حکومت 
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يعنی برای .  اسالمی سرمايه است
تداوم اين نظام ضد زن تالش 

ايشان تناقض عميق .  ميکنند
ايدئولوژی اسالمی را با 
خواستھای مردم سرنگونی طلب 
. و آزاديخواه تشخيص ميدھند

نگران ھمين اند و به دوستان 
شما .  حکومتی اش ھشدار ميدھد

ميتوانيد ھنوز مشغول وصله و 
پينه پروژه تطبيق اسالم و 

به ھر حال .  دمکراسی باشيد
امروز تحفه ھای دمکراسی در 
دنيا امثال کرزای و انواع 
. مرتجعين اسالمی و قومی است

مشکل اينست که .  چرا شما نباشيد
طرح شما برای نجات نظام را 
حتی برادران حکومتی ھم جدی 

زنان و نسل .  نميگيرند و نگرفتند
جديد و سوسياليست و منزجر از 

 . اسالم که ديگر جای خود دارند

 

خانم محترم، راه نجاتی برای 
عامالن و آمران رژيم اسالمی در 

عمر حکومت پوسيده  !کار نيست
اسالمی به پايان رسيده و تالشھای 
نوع شما بدليل تناقض عميق 
نظامتان با تمايالت مردم به بن 
بست رسيده و شکست خورده 

زنان برای آزادی بايد کل .  است
نظام ضد زن را ملغی کنند و 
قوانين اسالمی اش را به زباله دان 

 *. بريزند
 

 2010نوامبر   27

 

شما نمونه 
 ...خشونت ايد 

. خواب به چشمش نمی رود
. ھمچنان به ساعت نگاه می کند

دقيقه بامداد روز  4.15ساعت 
رو به .  دھم آذر ماه است
تا دقايقی .  دوستش می کند

تا .  ديگر شھال را خواھند کشت
دقايقی ديگر حکومت سرمايه 
داران اسالمی در مقابل چشم 
دنيا، در حالی که مجازات 
اعدام در بسياری از کشورھا 
لغو شده است، دست به جنايت 
ديگری خواھد زد و شھال جاھد 

رسانه .  را به قتل خواھد رساند
شھال جاھد "ھا خواھند نوشت 

و بعد از لحظاتی "  قصاص شد
خبر افزايش يا کاھش سود 
فالن شرکت سرمايه دار است 

 . که جای آن را خواھد گرفت

 

بامداد است و  4.30ساعت 
شايد اکنون صدای قدم ھای 
آخرين شھال جاھد است که 
. سالن زندان را ترک ميکند

صدای قدم ھای لرزان شھاليی 
که می داند برگشتی برايش 
نيست و انسان ھايی چون او 
قربانی نظام بردگی و جھل 

  .سرمايه داری اسالمی ھستند
 

دژخيمان اسالمی به تکاپو 
می بايست ھر چه .  افتاده اند

بيشتر چھره کريه حکومت امام 
زمانی شان را به جھانيان نشان 
داده و شھال جاھد را چون 

180شماره   

ھزاران زن ستمديده ايرانی ديگر به 
 قربانگاه بفرستند و به قتل برسانند

ھوا ھنوز چون دل دژخيمان سياه و .
شھال در پای چوبه .  تاريک است
دژخيم طناب دار بر .  دار است

گردن .  گردن شھال می اندازد
شھاليی که خم نشد و ھمچنان در 
آخرين لحظات نگاھش تيز و گزنده 

 .می نمايد

 

شھال اخبار حمايت جھانی را در 
دفاع از خود و ھم سرنوشت ھايی 
چون خودش شنيده است و بسيار 
اميدوار که اين فريادھای نه به اعدام 
و نه به سنگسار جھانيان او را از 

حتی تا آخرين .  چنگال مرگ برھاند
لحظات اين اميدواری در نگاه ھای 

کاش زنده .  آخرينش موج ميزند
بماند و ببيند با به زير کشيده شدن 
حکومت سرمايه داران اسالمی 
بساط اعدام و آدم کشی نيز بر چيده 

بساط سنگسار و خرافه بر .  می شود
 . چيده خواھد شد

 

دقيقه است و ھنوز از  4.45ساعت 
رھائيش خبری نيست و گره سفت 
طناب است که گردنش را می 

جانيان اسالمی ھنوز مصمم .  آزارد
برای .  به کشتن شھال جاھد ھستند

شھال زمان چقدر تند سپری ميشود 
اما جانيان اسالمی شتاب در کشتن 

اين شمارش  .شھال را دارند
معکوس برای انسان ھای شريف و 
باوجدان درد آور است آنچنان که 

برای شھالی جاھد مرگ به دنبال 
 .خواھد داشت

 

آيا می بايست در شبانگاھانی 
ديگر بيدار ماند و منتظر بر اعدام 
ھا و قتل ھايی ديگر بود و اينکه 
چند ساعت ديگر چند زن مرد و 
جوان ديگر به چوبه دار آويخته 
می شوند؟ ھزينه از ميان برداشتن 
حکومتی که مسبب تمام اين 
جنايات سازمان يافته است به 
مراتب کمتر است از اين که ھر 
روز شاھد قتل، اعدام، سنگسار، 
بی حقوقی زنان و مردان، و 
گرسنگی ميليون ھا کودک و 

امروز شھال جاھد . پابرھنه باشيم
است که به قتل می رسد و فردا 
سکينه محمدی و صدھا زنی که 

 . در نوبت برای کشتن اند
 

اکنون ھر چه بيشتر آشکار است 
که حکومت سرمايه داران از 
ھراس قيام کارگران و تھی 
دستان، از ھراس به ميدان آمدن 
دانشجويان با شعارھای نه به فقر 
و گرسنگی، نه به اعدام 
وسنگسار، بلکه برای آزادی و 
برابری و حکومت کارگری، 
شتاب آلود برنامه به دار آويختن 
شھال جاھد را به اجرا گذارده 

اما اين در عين نمايش  .است
ددمنشی نشان ضعف حکومت 
. اسالمی سرمايه داران است

دولتی که نفس ھای آخرينش بوی 
خون می دھد و چنانچه به زير 
کشيده نشود می بايست شاھد 

 .جنايات بيشمار ديگری باشيم
 

به عنوان عضوی از حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری نھايت ھمدردی 
ام را با خانواده شھال جاھد اعالم 

 *. می کنم

برابری بدون 
قيد و شرط زن 
و مرد در تمام 

شئون 
! اجتماعی  

 

 !شھال را کشتند
 

 پدرام نو انديش

!اعدام نه  
اعدامھای دسته جمعی . دھھا زن و مرد و کودک در ايران زير حکم اعدام قرار دارند

اعدام قتل آگاھانه دولتی با نقشه ! عليه اعدام بپا خيزيم. مخفی در زندانھا ادامه دارد
جامعه اى که اعدام ميکند براى زندگانش ھم . مجازات اعدام بايد لغو کردد. قبلى است

.           جامعه آزاد و برابر نياز به اعدام و آدمکشی ندارد. ارزشى قائل نيست
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از داشتن انتظار واقع بينی 
حکومت اسالمی مورد ندارد چون 
اسالم با واقعيت زندگی انسانی کال 

خانم زھرا رھنورد .  بيگانه است
اما اخيرا در نامه اش به الريجانی 
. از واقع بينی سخن گفته است

رھنورد در نامه به الريجانی 
رييس قوه قضاييه بی اختيار بودن 
و غير مستقل بودن قوه قضائيه را 

دست بسته "توجيه کرده و بر 
بودن قوه قضاييه و اعمال قدرت و 

تاکيد کرده "  نفوذ سپاه پاسداران
گويا قبال قوه قضائيه مستقل .  است

بوده، قوه مجريه يا مقننه مستقل 
گويا ھمسر ايشان در دوران !  بوده

" امام"صدارتش حرف شنوی 
نبوده تا حاال ديگران مطيع فقيه 

اگر بی اختيار !  خامنه ای نباشند
بودن سران قوا را که امروز ھر 

زھرا "  واقع بينی"کسی ميداند 
رھنورد و ھمدردی خانوادگی 
اسالمی بحساب بياوريم، اما 
انتساب ايده آلھای اسالمی به مردم 
ايران، که رھنورد از آنھا بعنوان 

ياد ميکند، "  تاکيد انقالب اسالمی"
اگر ايده آل .  اوج قلب واقعيت است

شما قرار گرفتن امور در مجاری 
قانونی يعنی ھمان قوانين شريعه و 

تاکيد انقالب "اسالمی است که 
بر )  ضد انقالب اسالمی" (اسالمی

آن است که ھم اکنون امور در 
! ھمين مجاری در جريان است

اتفاقا در اين دوره بيش از ھر 
زمان ديگری لشکر و سپاه اسالم 
به زور قمه و اسلحه و شالق و 
سنگسار و اعدام قوانين اسالمی 

 . را اجرا ميسازد

  

معلوم نيست شما که خود از 
مدافعين حجاب اسالمی اين اولين 
و بزرگترين نماد تبعيض جنسيتی 
و اعمال خشونت بر زنان در 
جامعه ھستيد، چگونه دم از دفاع 
از زنان آزاديخواه و فعالين عليه 

خود را !  تبعيض جنسيتی ميزنيد
مدافع زنانی می ناميد که جھت 
تصحيح قوانين خانواده که 

فرسنگھا از دين و دنيای مدرن "

 

 زھرا رھنورد" واقع بينی"
 

 سوسن علمی 

اين .  مبارزه ميکنند"  دور است
 است واقع بينی شما؟ 

 

اين قوانين که زنان به اصل و 
کليت آن اعتراض دارند، و نه 
در پی حفظ و اصالح آنند، 
اتفاقا کامال بر گرفته از دين و 
بر پايه اصول و قوانين اسالمی 
عصر حجری دينی بنا شده و 
البته فرسنگھا از قوانين جاری 
دنيای مدرن فاصله دارد و 
درست به ھمين دليل که از 
اسالم بر گرفته شده قوانينی 
کامال زن ستيز و مردساالرانه 

آيا شما که به گفته .  است
سالھاست دستی بر "خودتان 

قلم داريد و با مسايل زنان آشنا 
ماھيت ضد زن اين "  ھستيد

قوانين را نمی شناسيد؟ چرا می 
 . شناسيد اما خواھان آن ھستيد

 

مردم ايران گرفتار خشونت 
دين اسالم و حکومت اسالم 
سياسی ھستند که جمھوری 
اسالمی درست با  تاکيد ھمان 

مورد "  ايده آل انقالب اسالمی"
عالقه شما بنا کرده و اوج 
خشونت آن اتفاقا در ھمان 
دوران نخست وزيری مير 
. حسين موسوی ھمسر شما بود

يادتان رفته برای تحميل حجاب 
و سرکوب زنان آزاديخواه چه 
جناياتی کرديد؟ آيا کشتار دھه 

يادتان رفته که طی آن با  60
تيغ اسالم ھزاران آزاديخواه را 

قتل عام "  محارب"به جرم 
کرديد؟ آنروزھا نقش خود شما 
عليه زنان آزاديخواه چه بود؟ 
مگر شما نبوديد که در متن قتل 
عام آزاديخواھان و مخالفين 
سياسی در دوره صدرات 
ھمسرتان مقام و منصب کسب 
ميکرديد؟ چرا آنروزھا ياد ما 
زنان آزاديخواه نيافتاديد؟ ممکن 

 است توضيح دھيد؟  
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امروز نيز ھم چون گذشته سی ساله 
جمھوری اسالمی کسانی که از 
آزاديخواھی و برابری طلبی سخن 
گويد، کسانی که قوانين ارتجاعی 
اسالم را زير سوال ميبرند، کسانی 
که حاضر نيستند طوق لعنت اسالم 

" محارب"را به گردنشان بياندازند، 
" اقدام عليه امنيت ملی"و عمل آنھا 

اين زبان مشترک .  محسوب ميشود
کل حکومت اسالمی در طول حيات 

اما چرا شما .  خونين اش بوده است
اکنون به صرافت افتاده ايد شبه 
اعتراض قانونی کنيد، عجيب 

 ! است

 

سياھه ای که اکنون از اين ھمه 
خشونت عليه زنان پيش روی شما 
است، ساليان درازی است که 
بصورت مفصل آن پيش روی 
انسانھای آزاديخواه بوده و اين 
سياھی در زندگی واقعی مردم 
جاری بوده و ميليونھا زندگی را 

تصور ميکنيد در .  نابود کرده است
جامعه ای که زنان تنھا به خاطر 
ديده شدن تار مويشان يا وضعيت 

با "  بد حجابی"لباسشان به جرم 
خشونت راھی بازداشتگاه و مستحق 
ھمه نوع تحقير و توھين می شوند، 
به راحتی بتوانند در شغل روزنامه 
نگاری کالمی در جھت آزاديخواھی 
و برابری طلبی و عليه تبعيض 
جنسيتی بنويسند و يا وکالت فرد 
آزاديخواھی را به عھده بگيرند؟ 
بدون اين که مستحق زندان و تجاوز 

؟ ميبينيد !و اعمال خشونت باشند
تنھا چيزی که نميشود در شما سراغ 

و پايبندی "  واقع بينی"گرفت ھمان 
 . به حقيقت است

 

زندانی که سه دھه است جمھوری 
اسالمی برای مردم و به خصوص 
زنان ساخته است با دلسوزی ھای 
نوع شما که خود در ساختن اين 
زندان و دفاع از آن نقش داشتيد 

اين .  تبديل به گلستان نخواھد شد
سلطه و زور است و بايد با زور 

تا زمانی که سودای .  ملغی شود
ذھنی شما وھمپالگی ھای شما نظام 
اسالمی است، و با قدرت سر نيزه و 

کھريزک و ايجاد خاوران ھا از 
منافع تان دفاع ميکنيد، و تا زمانی 
که جامعه با نيروی کافی برای 
برچيدن شماھا اقدام نکرده است، 
روزگار مردم چنين است که 

اما اين بار، .  تاکنون بوده است
شايد بدليل منافع شبه اپوزيسيونی 
تان، کمی واقع بين ھستيد و می 
دانيد که ايده آل ارتجاعی و 
اسالمی شما فرسنگھا با ايده آل 

به ھمين خاطر .  مردم تفاوت دارد
در ھراس از دست دادن 
سوداھايتان که ھمانا قدرت طلبی 
و سھمی داشتن از قدرت است، و 
با ھدف چرخش قدرت به سمت 
فاميل و ياران اصالح طلب 

" دلسوز"اسالمی تان، ناگھان 
مردم ايران گشته ايد و به 
صرافت نامه نگاری درون 
خانوادگی با رئيس قوه قتل و 

 .اعدام افتاده ايد

 

. اما بخودتان بيخود زحمت ندھيد
مردم به پا خاسته و آزاديخواه 
جمھوری ضد زن اسالمی را در 

تا  .ھيچ شکل و شمايلش نميخواھد
جمھوری اسالمی ھست امکان 
ندارد شاھد از بين رفتن تبعيض 

زن ستيزی و .  جنسيتی باشيم
ناديده گرفتن حقوق زنان بنياد 

زنان . شريعت اسالم است
آزاديخواه خواھان سرنگونی 
جمھوری اسالمی و الغای نظام 
آپارتايد جنسی اند و به کمتر از 
برابری بيقيد و شرط زن و مرد 
در تمام شئون زندگی اجتماعی 

 *. رضايت نميدھند

 

!زنده باد آزادی زن  
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ھمانطور که در اطالعيه ھای قبلی اشاره کرديم، در ھفته گذشته 
رژيم اسالمی دست به آرايش سرکوب جديدی برای کنترل 
 . پروژه تغيير قيمت گاز و اجرای طرح حذف يارانه ھا زده است

 

بنا به خبر، اوال کل کنترل قضيه را از دست حراست و نيروی 
اين .  انتظامی خارج و مستقيما به دست نيروھای بسيج سپرده اند

به اين معنی است که بسيج با استفاده از حکم ضابط قضايی 
مستقيما حق شليک گلوله در اعتراض ھای احتمالی خيابانی را 

 .  دارد
 

دوما وزارت اطالعات که از چند ماه پيش دست به تسويه 
در شرکت گاز و نفت زده بود، و عموما "  عوامل مسئله دار"

گردن کارگران پيمانی و قراردادی را می گرفت، به اين طرح 
وزارت اطالعات مستقيما وارد .  سرعت بيشتری بخشيده است
عمل روی کارگرانی که با رژيم العمل شده و در يک دستور 

کوچکترين مشکلی در گذشته داشته اند دست گذاشته و مستقيما 
. با اسم و فاميل از کارگزينی خواسته اين کارکنان را اخراج کند

 . ھر نوع ممانعت کارگزينی برای خود آنھا عواقبی دارد
 

جمھوری اسالمی از وحشت قيام گرسنگان و مردم ناراضی 
عليه فقر و اختناق، تمام ظرفيت سبعيت و سرکوب خود را بکار 

قرار داده "  راس امور"گرفته و ھارترين ھای نھادھايش را در 
" جرم سياسی"با راه انداختن طرح تسويه کارگران بدليل .  است

برای اخراج و يکدست  60قصد دارند ھمان طرح کثيف سال 
کردن محيط کار و پر کردن آن با عوامل خودی برای مقابله با 

 . خطرات احتمالی را اجرا کنند
 

سوال اينست که ميشود جامعه ای را ھم در گرسنگی و فالکت 
نگھداشت و ھم بسوی شان شليک کرد و ھم سر کار ماند؟ پاسخ 
. اين سوال منفی است و اين را جمھوری اسالمی خوب ميداند

برای ھمين است که جناح حاکم شان ھر روز عليه کارگران و 
مردم چنگ و دندان نشان ميدھد و جناح مغلوب شان از پيش ھر 

. نام گذاشته است"  ساختگی"اعتراض کارگران عليه فقر را 
فتنه "بزعم جناح حاکم اعتراضات و شورش ھای احتمالی 

است و سر نخ آن دست موسوی ھا است و بزعم "  اقتصادی
" ساختگی"و "  سرخ"جناح مغلوب نبايد گول اعتراضات جنبش 

اين وحشت دو جناح از کارگران و .  دست جناح حاکم را خورد
اين تصوير از کارگران بعنوان آلت دست جناحھا دليل روشنی 

 : دارد
 

وقتی کارگران به صحنه بيايند جائی برای جريانات متفرقه 
 . مدافع اوضاع موجود نمی ماند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 2010نوامبر  29 – 1389آذر  8

 

 شرکت نفت و گاز
 آرايش نظامی، تسويه کارگران
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 سايت سنديکای کارگران شرکت واحد: به نقل از
 

 علی اکبر نظری بازداشت شد
 

علی اکبر نظری راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و يکی از 
اعضای عادی سنديکای کارگران شرکت واحد ، بر اساس احضار تلفنی که از 
طرف شعبه دوم ويژه امنيت انجام گرفته بود روز دوشنبه به اين دادسرا مراجعه 

ميليون تومانی بازداشت و به قرنطينه زندان اوين  10و با صدور قرار کفالت 
 .منتقل  می شود

 

آقای  نظری بعد از  بازداشت طی تماس تلفنی که با يکی از ھمکارانش برقرار 
 . می کند از انتقال به زندان اوين و مورد اتھامی  جعل عنوان نام می برد

 

نفر از اعضای سنديکا به نام ھای رضا شھابی، ابراھيم  4در حال حاضر 
مددی، مرتضی کمساری و علی اکبر نظری در زندان اوين و غالمرضا 

 . غالمحسينی در زندان رجايی شھر در بند می باشند
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  ،کارگر زندانى
 !زندانى سياسى آزاد بايد گردد

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 

را از سايت  حزب 
!دريافت و توزيع کنيد  



يک دنياى بھتر                                                                 15صفحه     

 

 اطالعيه خبری
 

 

خانه حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری در ھلند

 
واحد ھلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور تسھيل 
گردھمآيی اعضای حزب و دوستداران کمونيسم کارگری 

جلسه بعدی ما .  را در ھلند سازمان داده است"  خانه حزب"
در خانه حزب ادبيات و .  دسامبر خواھد بود 10روز جمعه 

شرکت برای عموم آزاد  .نشريات حزب در دسترس می باشد
 .است

 

 .دسامبر منتظر حضورتان ھستيم 10روز جمعه  
 

 16:30تا  13:30زمان از 
 Amsterdam 1013ZD:  مکان

Buurtcentrum de Horizon 50 - 
Zaandammerplein 

   
از سنترال استيشن   –برای استفاده از اتوبوس شھری آمستردام 

 :آمستردام ميتوانيد از اتوبوس زير استفاده کنيد

 

Stadsbus 48 
 richting Station Sloterdijk ؛

 Westerdokايستگاه 
 

بھتر است آدرس را به راننده نشان دھيد تا در ايستگاه مناسب 
کسانی .  دقيق پياده روی دارد 3از ايستگاه تا پاتوق .  پياده شويد

   1013ZDکه با ماشين خود ميايند ميتواند از کد پستی 
 . را وارد کنند 50استفاده نمايند و پالک 

 
جمال ارژنگ تماس  0627310932:  برای ھماھنگی با تلفن

 .حاصل نمائيد
 

 واحد ھلند –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 2010نوامبر  23
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ھمين برای توقف اعدامھا 
 !امروز اقدام کنيد

 

در پی فراخوان واحد ھلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری روز سه شنبه   
نوامبر، تعدادی از فعالين حزب بعالوه چند تن از کسانی که در مراسم  30

جلوی پارلمان ھلند تجمع  15:00تا  13:00شرکت کرده بودند در ساعت 
 . کردند

 

در اين تجمع صدھا اطالعيه به زبان انگليسی در بين مردم پخش شد و 
شعارھای شرکت کنندگان بگوش نمايندگان پارلمان برای محکوميت رژيم 

ھمينطور .  اسالم سياسی و بخصوص بر عليه اعدامھای اخير رسانيده شد
نامه اعتراضی حزب به زبان انگليسی عليه اعدام به ميان مردم برده شد و 

 .از مردم حاضر و رھگذر در حمايت از آن امضاء جمع آوری شد

 

در پايان اجتماع رفيق مجيد پستنچی بداخل پارلمان رفته و نامه اعتراضی 
از طرف حزب و امضاء کنندگان را تسليم مقامات پارلمان ھلند کرد و از 

آنھا نيز اعالم کردند که .  آنھا خواست که واکنش خود را رسما اعالم نمايند
شما را از نتيجه برخورد پارلمان به اين نامه اعتراضی مطلع خواھيم 

 .نمود

 

ماشين .  متاسفانه امروز شھال جاھد توسط جنايتکاران اسالمی اعدام شد
اعدام بيوقفه کار ميکند و اين ضرورت گسترش مبارزه برای لغو اعدام را 

ما مرتبا عليه اين جنايات مبارزه خواھيم کرد اما اعالم ميکنيم .  تاکيد ميکند
که متوقف کردن ماشين اعدام در گرو بزير کشيدن حکومت اسالمی اعدام 

 . است
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 2010دسامبر  1 – 1389آذر  10

 

اعدام ! اعدام قتل عمد دولتی است
!اسم دولتی آدمکشی است  



يک دنياى بھتر                                                                 16صفحه     

جمالی ھا کارگران پيمانکاری شرکت 
غالم .  آرمان انرژی در عسلويه بودند

اين .  جمالی، مسلم جمالی و صالح جمالی
 .کارگران فاميل و سند بالست کار بودند

ماه پيش بود که جمالی ھا در محيط  7
اينبار قرعه شمشير .  کار قربانی شدند

صرفه جوئی سرمايه در تامين ايمنی 
 . محيط کار بنام جمالی ھا درآمد

 

. غالم جمالی جان باخت"  حادثه"در اين 
مسلم جمالی و صالح جمالی از ناحيه فک 

در .  و دست و پا شديدا مصدوم شدند
اينکه مقصر اين فاجعه تماما کارفرما و 
شرکت پيمانکار بوده و کمترين وسائل 
ايمنی برای کار با سند بالست وجود 

با اينحال دادگاه .  نداشته است ترديدی نبود
ماه و تا ھفته  7اين واقعه تلخ طی اين 

نھايتا خانواده جمالی .  پيش ادامه داشت
گرفتند و مصدومين "  ديه"ميليون  55

غالم جمالی بدنبال .  مقداری ھزينه درمان
سانحه و بدليل نبودن دستگاه ساکشن و 

منطقه .  خونريزی در ريه فوت کرد
عسلويه با اين ھمه تجھيزات و پااليشگاه 
و شرکت، يک دستگاه ساکشن نداشت که 
در چنين شرايطی بتوان استفاده کرد و 
کارگر مصدوم را صد کيلومتر آنطرف 
تر به بيمارستانی رساند که امکانات الزم 

جديد اگر اين وضع مراکز . را داشته باشد
مھم صنعتی ايران است ديگر حساب و 

مجموعه .  صنايع قديمی تر روشن است
صنعتی ايران خودرو و يا صنايع نفت با 

صنايع .  سابقه طوالنی نمونه ھای ديگراند
متوسط و کارگاھھای کوچک که ديگر 

 .   جای خود دارند

 

سرنوشت جمالی ھا گوشه ای از 
سرنوشت روزمره طبقه کارگر در 
قصابخانه ھای موسوم به محيط  کار در 

بانيان قتل غالم جمالی و .  ايران است
نقص عضو مسلم و صالح جمالی و 
صدھا و ھزاران کارگر در گوشه گوشه 
ايران و جھان، سرمايه داران و 

مفت خوران و .  دولتھايشان ھستند
استثمارگرانی که از قبل کار طبقه ما 
زيست انگلی دارند، قدرت و جالل و 

 

 جمالی ھا
 از قربانيان محيط ناامن کار 

جبروت شان انعکاس وارونه قدرت طبقه 
ماست، به اعتبار کار طبقه ما و ثروتی که 

و کسی شده اند، و "  عاليجناب"توليد کرديم 
گسترش سرمايه و سودشان نيز در گرو مايه 

 . گذاشتن از جان و زندگی طبقه ماست

 

سرمايه داران عليرغم اردوی بردگی و جھنمی 
که در منطقه عسلويه راه انداخته اند ھنوز 

ھنوز در فکر ارزان تر کردن .  راضی نيستند
فقط در سال .  ھزينه توليد و پروژه ھا ھستند

جاری، يعنی در ھفت ھشت ماه گذشته، حدود 
تقريبا ھمه اين .  کارگر اخراج شدند 20000

. کارگران اخراجی کارگران پروژه ای بودند
بخشی از اين نيروھا را با استخدام فارغ 
التحصيالن دانشگاه آزاد و با ھمان دستمزد 

 . ھزار تومان و کمتر جايگزين کردند 400

 

اما ھنوز اين تمھيدات برای ارزان تمام کردن 
اوضاع اقتصادی .  پروژه ھا کفايت نکرده است

بيشتر .  حکومت اسالمی بدتر از اينھاست
يا .  پروژه ھای عسلويه به نفس نفس افتاده است

تعطيل شدند و يا نيمه تعطيل اند و چشم انداز 
وخامت اوضاع و اخراجھای گسترده تر ھر 

اين وضعيت البته ويژه .  روز بيشتر ميشود
عسلويه نيست، شرکت نفت ھم ھمين وضعيت 
را دارد، ماشين سازيھا و صنايع فوالد 

در پااليشگاه نفت اصفھان ھنوز .  ھمينطور
ھال را که ھر سال   -نتوانسته اند پروژه اور

. اواخر مھر آغاز ميکنند حتی شروع کنند
کسری بودجه و تشديد بحران و فلج اقتصادی 
حکومت در مھمترين صنايع خود را بشدت 

اولين نتيجه سياست .  بيشتری نشان ميدھد
صرفه جوئی سرمايه داران و حکومت اسالمی 
شان به قتل رسيدن تعداد بيشتری از کارگران 

" محيط کار"در قصابخانه ھای موسوم به 
 . است

 

برای تغيير اساسی اين اوضاع طبقه کارگر 
بايد متشکل شود و بعنوان پرچمدار آزادی 

 .  جامعه بميدان بيايد
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!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 

 ساعته  ٢۴راديو 
 “ يک دنياى بھتر”

 

 :مشخصات راديو ماھواره اى يک دنياى بھتر

 

Satellite: TelStar 12 , 
Transponder: 10 , Horizontal: 

QPSK 2/3 , Symbol Rate: 
19279 

 

 :سايت راديو

http://www.wupradio.org 

 : اى ميل جديد راديو

wup1917@mail.com 
 

 

برنامه “ صداى کمونيسم کارگرى”
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ھر شب 

به وقت تھران از کانال راديو  ٩ساعت 
 . يک دنياى بھتر پخش ميشود

 

صداى کارگران  ،“صداى کمونيسم کارگرى”به 
برابرى طلبى و صداى آزاديخواھى  ،کمونيست

صداى متعھد به حقيقت و  ،زنان و نسل جديد
صداى مبارزه  ،مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى

براى سرنگونى جمھورى اسالمى و ايجاد يک 
جامعه آزاد و خوشبخت سوسياليستى گوش کنيد و 

 . شنيدن آن را به دوستانتان توصيه کنيد

 

!يا کار يا بيمه بيکارى  
متحدانه ! کارگران شاغل و بيکار

!عليه بيکارى بميدان بيائيد  


