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 16آذر :89

بحران عميق سرمايه داری

کشمکش ادامه دارد!

آينده ای سياه ،يک فرصت طاليی

امسال روز دانشجو نقطه تالقی روندھای سياسی مختلفی
بود .حکومت اسالمی که ھر روزش با وحشت سپری
ميشود قبل از  16آذر به دستگيری فعالين دانشجوئی و
نظامی کردن دانشگاھھا و ايجاد وضعيت امنيتی فوق
العاده رو آورد و در عين حال تالش داشتند که وانمود
کنند بر اوضاع مسلط اند .ھدف جمھوری اسالمی از سر
گذراندن اينروز بود و برای اينکار ھمه جا را مملو از
بسيجی و نيروھای امنيتی کرده بود .جريان مرده و
شکست خورده سبز نيز تالش داشت در  16آذر امسال با
اتکا به تشکلھای دست راستی و بی آبروی تحکيمی و
اسالمی مانور بدھد و دستکم در دانشگاه خودی نشان
دھد .جريانات چپ دانشجوئی که قبلتر قلع و قمع شده
بودند نيز امکان حضوری سازمانيافته و متمايز پيدا
نکردند.
جمھوری اسالمی عليرغم فضای امنيتی و دستگيريھای
قبل از  16آذر و روز  16آذر در شھرھای مختلف عمال
نتوانست جلوی اجتماعات دانشجويان را بگيرد و
اجتماعات بزرگ و کوچک متعدد در دانشگاھھای
تھران ،قزوين ،مشھد ،شيراز ،گيالن ،کرمانشاه،
زاھدان ،ھمدان و تبريز برگزار شد .ھمينطور در اينروز
مراسمھای فرمايشی حکومتی مجال پيدا نکردند و برخی
از برنامه ھا يا لغو و يا با اعتراض روبرو شد .لذا
حکومت در دانشگاه توسط بسيجی و اطالعاتی و
سرکوبگران نمايندگی شد و شعار اساسی "بسيجی برو
گمشو" و "مرگ بر ديکتاتور" بود .جريانات دانشجوئی
طرفدار جناح مغضوب حکومت نيز نتوانستند  16آذر را
وسيله جنگ جناحی کنند .عليرغم تالشھائی که شد
حضورشان بسيار کمرنگ بود و از
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 16آذر :89
کشمکش ادامه دارد ...
جانب بيشتر دانشجويان مورد استقبال قرار
نگرفتند .نھايت کاری که کردند اوردن چند
متر پارچه سبز ،در آوردن صدای بيرمقی
از "مير حسين يا حسين" ،و پخش ويدئوی
خاتمی در مراسمی توسط انجمن اسالمی
دانشگاه تھران و علوم پزشکی بود که مانند
خامنه ای دانشجويان را به با اوراد کسل
کننده به مسالمت جوئی با حکومت اسالمی
دعوت ميکرد.
فقدان حضور سازمانيافته چپ در شکل دادن
به اجتماعات و پالتفرم  16آذر و فضای
بشدت امنيتی و دستگيريھا موجب شد که
دانشجويان معترض عمدتا سرود بخوانند،
نفيا اعالم کنند که تسليم نشده اند ،فرياد بزنند
"دانشجو ميميرد ،ذلت نميپذيرد" ،و عليه
اختناق و ديکتاتوری و عوامل بسيجی
سرکوبگر شعار بدھند .در اينروز از
دانشجويانی که در کھريزک و در جريان
رويدادھای سال  88زير شکنجه جان
باختند ،مانند اشکان سھرابی و امير جوادی
فر ،و دانشجويان زندانی ياد شد و در
مواردی شعار زندانی سياسی آزاد بايد گردد
سر داده شد.
 16آذر مھر امسال نه مھر و نشان
حکومتيھا و نه اپوزيسيون درباری و نه چپ
دانشگاه را برخود داشت .آنچه روی داد بيان
اين اين واقعيت بود که کشمکش ادامه دارد.
اگرچه چپ را سرکوب کردند اما باالئيھا
نيز نتوانستند دانشگاھھا را تسخير کنند و با
ضد انقالب فرھنگی دوم دانشگاه را به
حوزه و مسجد و پادگان تبديل کنند 16 .آذر
امسال نشان داد بمجرد ھر تغيير در تناسب
قوا اعتراض راديکال و پالتفرم چپ قد علم
ميکند و تمھيدات تاکنونی جناح ھای مختلف
حکومت نتيجه ای ببار نياورده است و
دانشگاه را ،مانند بقيه جامعه ،تنھا با
سرکوب مستمر و حکومت نظامی ميتوانند
موقتا کنترل کنند .اما مسئله اينست که ھمين
کنترل به سکوت و تسليم و گردن گذاشتن به
ارتجاع اسالمی منجر نشده است .تغيير فضا
و تناسب قوای کنونی به نفع آزاديخواھی و
برابری طلبی و سوسياليسم در دانشگاھھا
در گرو عروج مجدد جنبش توده ای برای
سرنگونی رژيم اسالمی و بميدان آمدن
کمونيسم طبقه کارگر عليه اوضاع موجود
است* .

شماره 181

صنعت نفت
تمھيدات سياسی و بی نتيجه
بنا به اخبار دريافتی ،سياست جديد مديريت شرکت نفت در بخش پااليشگاه ھا بر اين مبنا قرار
گرفته که بيش از پيش مديريت را از دست متخصصين با سابقه خارج کرده و مستقيما به دست
عوامل بسيجی و حزب الھی تربيت شده در شرکتھای مھندسی نفت و گاز قرار داده اند .اين سياست
در شرکت نفت جديد نيست اما در دوره اخير سرعت سرسام آوری گرفته است.
ھمينطور در سراسر ايران ،به تمام کارکنان شرکت نفت اعم از بازنشسته و کارکنان شاغل ،يک
ميليون تومان در اوايل آبان ماه امسال به حسابھايشان تحت عنوان "حق نفت"؟ واريز کرده اند .اين
را بخوانيد باج سبيل برای ساکت کردن کارگران صنايع نفت! اين موضوع در کل ايران از تھران،
اصفھان ،بندرعباس ،خوزستان ،از پااليشگاه ھا تا شرکت پخش سھامی عام و خاص ،خطوط لوله،
شرکت گاز و ملی حفاری ،و طرح اقماری بوده است .الزم به ذکر است که اين پول فقط به
کارکنان رسمی شرکت نفت داده شده و شامل حال کارگران پيمانی و قراردادی نشده است.
کنترل صنايع نفت ،جلوگيری از ھر گونه اختاللی در روند استخراج و توليد نفت و محصوالت
جانبی و صادرات آن يک سياست قديمی جمھوری اسالمی است .حتی در اين مراکز تشکيل
نھادھای پليسی ضد کارگری مانند شورای اسالمی ممنوع بوده است .با اينحال اعتراضات کارگری
و نارضايتی در مراکز نفتی رو به رشد است .ھر روز به دليل فرسودگی صنايع و پائين آمدن
استاندارھای ايمنی کار و سياست صرفه جوئی ،انفجارھا بيشتر ميشود و جان تعداد بيشتری از
کارگران و کارکنان نفت را ميگيرد .صنايع نفت از درون دارد نابود ميشود و ظرفيت توليد روز به
روز کاھش می يابد .نفس سر پا نگھداشتن صنايع فرسوده کنونی با انواع مشکل و ھمينطور
پيامدھای خونبار برای کارگران شرکت نفت روبرو بوده است.
به طريق اولی اين تمھيدات سياسی و امنيتی ،آنھم در متن بحران و ورشکستگی و فلج اقتصادی،
دردی از جمھوری اسالمی دوا نميکند .کارگر نفت دير يا زود بار ديگر به "رھبر سرسخت"
جامعه تبديل خواھد شد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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تمام فالسفه تاکنون جھان را تفسير کرده اند،
حال آنکه مسئله بر سر تغيير آنست!
کارل مارکس

جھان بدون فراخوان سوسياليسم ،بدون اميد سوسياليسم،
بدون ”خطر“ سوسياليسم ،به چه منجالبى تبديل ميشود!
منصور حکمت
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گفتگوھايی پيرامون
کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری
يک دنيای بھتر :کنگره اول حزب
در راه است .برگزاری اين کنگره
چه جايگاه خاص و چه جايگاه
عامی در سير تحوالت سياسی -
تشکيالتی حزب اتحاد کمونيسم
کارگری ايفا ميکند؟
علی جوادی :کنگره حزب بنا به
تعريف باالترين و يا عالی ترين
مجمع حزبی است که بنا به اصول
سازمانی حزب در فواصل ھر دو
سال يکبار بايد تشکيل شود .به اين
اعتبار برگزاری کنگره اول حزب
اتحاد کمونيسم کارگری گامی در
جھت قوام و تحکيم ساختارھای
حزبی بر مبنای اصول سازمانی
حزب و پرداختن به يک امر
روتين در سوخت و ساز يک
حزب انقالبی مارکسيستی از نوع
حزب ما است .از اين زاويه
برگزاری کنگره اول حزب
پرداختن به يک امر روتين حزبی
است.
اما از آنجائيکه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری در شرايط
بسيار ويژه ای تشکيل شد و از دل
يک مبارزه سخت سياسی و
نظری از درون حزب کمونيست
کارگری بيرون آمد ،تشکيل
کنگره حزب به سادگی در ھمان
ابتدای شکل گيری به داليل
متفاوت ممکن نشد.
اکنون بيش از سه سال از تشکيل
و فعاليت روتين حزب ميگذرد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
مھر سياسی خود را بر تحوالت
بسياری در جامعه زده است .يک
حزب شناخته شده ،صاحب نظر،
و با پراتيک روشن کمونيستی و
کارگری در جامعه است .در
ھمين چند سال جايگاه ويژه ای در
سياست جامعه به خود اختصاص
داده است .پرچمدار کمونيسم
معينی است ،کمونيسم کارگری
منصور حکمت .به ھمين علت ھم

نفرت و کينه از کمونيسم
منصور حکمت و ھمچنين
دوستی و عالقه به سياستھای
اين کمونيسم به طرف حزب ما
روانه شده است .سياستھايش
در محافل و بخشھايی از طبقه
کارگر شناخته شده و مقبول
است .نتيجتا الزم است که ھر
چه زودتر کنگره خود را
برگزار کند و شکل و شمايل
کامل يک حزب تمام عيار
سياسی مارکسيستی را بخود
بگيرد .کنگره به اين اعتبار
يک حلقه اساسی در شکل
بخشيدن به پيکره حزب اتحاد
کمونيسم کارگری است .اين
نقش ويژه کنگره اول حزب در
حيات سياسی جريان ماست.
اما اين کنگره در عين حال در
شرايط سياسی ويژه ای در
جامعه و جنبش کمونيسم
کارگری برگزار ميشود .اين
شرايط مھر خود را از ھم
اکنون بر کنگره ما زده و
مسلما تاثيرات بيشتری خواھد
داشت .به چند مساله در اين
رابطه بايد اشاره کرد.
 - ١جامعه يک تحول بزرگ
اجتماعی را از سر گذرانده
است .يک خيزش عظيم توده
ای ،يک تالش سترگ برای
سرنگونی رژيم اسالمی .اما
در نيمه راه مانده است.
شکست نخورده است ،موفق
ھم نشده است .به قول منصور
حکمت کماکان در پلکان آخر
است .حلقه و پلکان بعدی
سرنگونی محتوم رژيم اسالمی
است .تجربيات تاکنونی و
تجربه مشخص دوره اخير
نشان داده است که سرنگونی
رژيم اسالمی ھر چه بيشتر به
چگونگی قدرت نمايی و
حضور سياسی و اجتماعی
طبقه کارگر و کمونيسم
کارگری در جامعه گره خورده
است .ساير جنبشھای اجتماعی
يا خواھان سرنگونی رژيم

نيستند يا نشان داده اند که بدون
نابودی شيرازه جامعه توان آنرا
ندارند .راستش اگر ھم توانش را
داشتند ،آينده ای جز تداوم استثمار
خشن طبقه کارگر و مردم کارکن و
ترکيبی از ناسيوناليسم خرافه پرست
و اسالم زدگی برای ارائه به جامعه
نداشتند .اکنون جامعه ناچار است
بيش از ھر زمان ديگری راه
خالصی و رھايی خود از شر رژيم
اسالمی و دستيابی به آزادی و
برابری و رفاه ھمگان را در نقش
طبقه کارگر و کمونيسم کارگری
جستجو کند .اين واقعيت را بايد به
پرچم و پراتيک سياسی جامعه
ترجمه کرد .و اين نقش بيش از ھر
زمان ديگر بر دوش حزب اتحاد
کمونيسم کارگری قرار گرفته است.
 -٢از طرف ديگر جنبش کمونيسم
کارگری تغييرات ويژه و مھمی را
از سر گذرانده است .مرگ نابھنگام
منصور حکمت يک نقطه عطف در
سير تحوالت اين جنبش و يک
ضربه جبران ناپذير بر پيکر آن
بود .انشعابات بعدی در حزب
کمونيست کارگری ،چرخش به
راست حزب کمونيست کارگری
تحت رھبری کنونی حميد تقوايی،
تغيير مھمی در صفوف اين جنبش
بود .اين حزب ديگر تعلق چندانی
غير از يک تعلق ظاھری و اسمی
به کمونيسم کارگری ندارد .پراتيک
و سياستھايش ھر چه بيشتر به
ناسيوناليسم چپ پرو غربی نزديک
شده است .بی جھت نيست که
چرخش
برای
ناسيوناليستھا
اجتماعی اين جريان به راست ھورا
ميکشند و پالتفرم در اختيارشان
قرار ميدھند .از سوی ديگر حزب
"حکمتيست" در جھت مخالف از
سياستھای اصولی و چھارچوبھای
پايه ای اين جنبش دور شد .حاشيه
ای و از تحوالت سياسی جامعه به
کناری زده شد .يک حزب بی تاثير
که بنا به ادعای رھبرانش ھيچ
تاثيری در سوخت و ساز طبقه
کارگر و جامعه ندارد .تحوالت
اخير عمال اين دو حزب را از
جنبش کمونيسم کارگری عمال

خارج کرده است .اين تغييرات
متعاقبا ھر چه بيشتر نقش و
وظايف خطيرتری را در مقابل
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در
پيروزی جنبش کمونيسم کارگری
قرار ميدھند.
کنگره بايد حزب را در متن تغيير
و تحوالت سياسی جامعه قرار
داده و وظايفش را مورد بررسی
قرار دھد .پراتيک و سياست ھای
اين حزب برای پيروزی کمونيسم
کارگری را شفاف مطرح کرده و
ملزومات و راه پيروزی را
روشن کند .اين توقعی است که
من بمثابه يک عضو اين حزب از
کنگره آن دارم.
يک دنيای بھتر :حزب اتحاد
کمونيسم کارگری حزبی نيست که
چشم بر حقيقت ببندد ،نقاط ضعف
خود را بپوشاند و پيرامون نقاط
قوت خود جنجال برپا کند .شما
نقاط ضعف و قوت اين حزب را
کدامھا ميدانيد؟
علی جوادی :منھم دوست دارم
تاکيد کنم که حقيقت گويی يک
مشخصه جنبش کمونيسم کارگری
است .ما نميتوانيم سرمان را در
برف کنيم و دنيای پيرامونی و يا
معضالت راه پيشروی خود را
نبينيم .در عين حال ھم جريان
عرفانی و شرق زده نيستيم که
پيشرويھا و نقاط قوت خود را
نبينيم و به جامعه اعالم نکنيم .ما
نقاط ضعفمان را ميشناسيم و
برای رفع آنھا تالش ميکنيم .نقاط
قوتمان را ھم ميشناسيم و بر
مبنای آن ميسازيم و به جلو
ميرويم .با اين توضيحات اجازه
دھيد که رک
صفحه 4

صفحه 4

يک دنياى بھتر

گفتگوھايی پيرامون کنگره اول
حزب اتحاد کمونيسم
کارگری ...
و صريح به سئوال شما بپردازم.
از نقاط ضعف حزب شروع
ميکنم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری بايد
قوی شود .بايد بزرگ شود .بايد
نيرومند شود .اين يک نقطه
ضعف جدی حزب است .پيشبرد
بسياری از پروژه ھای حزبی به
ميزان قدرت حزبی و اجتماعی ما
گره خورده است .حزب ما در
مدت سه سال گذشته عليرغم جو
سنگينی که عليه اين کمونيسم
راديکال و افراطی شکل گرفته،
توانسته است نقش مھم و بعضا
تعيين کننده ای در پيشروی
کمونيسم افراطی و زمينی در
تحوالت سياسی جامعه و طبقه
کارگر داشته باشد .واقعيت اين
است که نفوذ اجتماعی و سياسی
حزب بسيار فراتر از قدرت
تشکيالتی و توان سازمانی آن
است .اين مساله ھم خوب است ھم
بد است .خوب است ،چرا که
نشاندھنده پيشروی سياسی حزب
و جايگير شدن آن در سوخت و
ساز سياسی و اجتماعی طبقه
کارگر و جامعه است .بد است،
چرا اين نفوذ به قدرت تشکيالتی
و توان سازمانی ترجمه نشده
است .اين ضعف را بايد برطرف
کرد .بايد حزب را گسترش داد.
بايد به تعداد اعضا و محافل و
شبکه ھای عضو آن افزود .بايد
قدرت سياسی و سازمانی آن را
افزايش داد .ابزارھای سياسی و
تبليغاتی آن را بيشتر کرد .ما بايد
در چھارچوب سياستھای "حزب و
قدرت سياسی" و "حزب جامعه"
حلقه ھای پيشروی سازمان حزبی
مان را تعريف و برای آن برنامه
ريزی کنيم .ما واقفيم که توان
تشکيالتی مان محدود تر است .اما
در عين حال ھم واقفيم که احزاب
کوچک در تحوالت بزرگ اگر
بلند قامت عمل کنند ،بزرگ
خواھند شد .و بر عکس احزاب
بزرگ بسياری را ھم ميشناسيم که
در جريان تحوالت بزرگ بسيار

کوچک و کم نفوذ شده اند .اگر
خالصه کنم يک حلقه ضعفی
که بايد بر آن فائق آمد مساله
ابعاد تشکيالتی و توان
است.
حزب
تشکيالتی
گسترش ،گسترش ،گسترش
بايد يک محور عمده فعاليت
حزبی در دوره بعد از کنگره
باشد.
اما اين گسترش در درجه اول
معنای طبقاتی روشن و داده
شده ای دارد .برای ما بسيار
مھم است که در کجای جامعه
و در کدام گوشه ای گسترش
پيدا ميکنيم .ما گسترش خود را
اساسا در صفوف طيف
راديکال – سوسياليست طبقه
کارگر و انقالبيون کمونيستی
جستجو ميکنيم که برای
دگرگونی ريشه ای اين جامعه
تالش ميکنند.
مساله ديگر معضل سازماندھی
و رھبری در جنبش کمونيسم
کارگری و در جامعه است.
کمونيسم ما کمونيسم پراتيک
است .پراتيک و سازماندھی
حزبی و کمونيستی يک ويژگی
کمونيسم ماست .کمونيسمی که
در صفوف طبقه کارگر جايی
نداشته باشد ،کمونيسم نيست.
حزبی که مدعی کمونيسم است
اگر نتواند رد پا و تاثيرات خود
را در متحد و متشکل کردن
طبقه کارگر و تامين ھژمونی
آن در جامعه پيدا کند ،حزب
کمونيستی کارگری نيست.
حزبی که نتواند بمثابه حزب
سازمانده و رھبر عمل کند،
حال در ھر بعدی ،حزب
کمونيستی کارگری نيست.
اتحاد
حزب
خوشبختانه
کمونيسم کارگری عليرغم
معضالت پيشارو در اين
عرصه به درجاتی موفق بوده
است .اما اين موفقيت بھيچوجه
رضايت بخش نيست و برای

پيشرويھای جدی و تعيين کننده
بعدی کافی نيست .ما بايد بتوانيم به
حزب سازمانده کمونيسم کارگری و
طبقه کارگر تبديل شويم .حزبی که
ميتواند مقاومت و ھمچنين تعرض
طبقه کارگر را در ابعاد روشنی
سازماندھی و رھبری کند .حزبی
که بايد به حزب سياسی طبقه کارگر
تبديل شود و به اين اعتبار در
جامعه نقش کليدی و رھائی بخش
خود را ايفا کند .ما در اين دوره از
حيات سياسی خود اين حلقه را بايد
با تمام قدرت در دست بگيريم .حلقه
ھای پيشروی مان را بايد تعريف
کنيم .بايد بتوانيم به حزب تاثير گذار
و سازمانده در ابعاد ھمه جانبه آن
تبديل شويم .در مسير رشد خوبی
داشته ايم اما راھی که بايد پيموده
شود بسيار طوالنی تر از راه طی
شده تا کنونی است.
يک سئوال اين است که اين مسير
را چگونه بايد طی کرد .پاسخ ما
روشن است :ما بايد به حزب در
برگيرنده رھبران راديکال –
سوسياليست طبقه کارگر تبديل
شويم .تاثير گزاری ما در جامعه
تنھا و تنھا از اين کانال ميسر است.
و اين حلقه ای است که در اين مدت
در دست داشته ايم .موفقيتھای
تاکنونی مان ھم ناشی از تاکيد بر
اين سبک کار و تالش بوده است.
ميتوان نقاط ضعف و قوت ديگری
را ھم بر شمرد .اما دو مساله را که
بر شمردم به نظرم عمده ترين
مسايل ما در دوره آتی ھستند.

شماره 181
يک دنيای بھتر :موفقيت کنگره
از نقطه نظر شما منوط به
پاسخگويی به کدام مسائل و
معضالت پيشاروی حزب است؟
علی جوادی :کنگره بايد بتواند
قطعنامه ھای روشنی در باره
اوضاع سياسی و وظايف حياتی
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
تصويب کند .کنگره بايد به
معضل سازماندھی طبقه کارگر و
مساله ھژمونی کمونيسم کارگری
در اين جنبش بپردازد و وظايف و
اولويتھای سبک کاری ما را باز
تعريف و تدقيق کند .ھمچنين ما
بايد بطور روشنی ملزومات
پيروزی بر جمھوری اسالمی را
تعريف و راھکارھای خود را
برای پيشروی تعريف کنيم .اين
بنظر من اھم مسائلی است که
کنگره حزب ما بايد بر آن تاکيد
بگذارد .در عين حال از آنجائيکه
اين اولين کنگره حزب پس از سه
سال فعاليت و کار حزبی است،
بايد نگاھی به راه آمده انداخته و
مسير تاکنونی را بررسی کند.
اما شايد مھمتر افق و آينده و
پراتيکی باشد که کنگره بايد در
مقابل حزب قرار دھد .بنظر من
ساختن يک حزب کمونيستی
سازمانده و رھبر در ابعاد
چشمگير و قابل اتکاء اساس
کاری است که ما پيش رو داريم.
*

کارگر زندانى،
زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
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شماره 181

بحران عميق سرمايه داری
آينده ای سياه ،يک فرصت طاليی
آذر ماجدی
سرمايه داری در سراسر جھان
دچار بحران حاد است .در اروپا
سه سال است که بانک ھا دچار
ورشکستگی شدند و پولھای
ھنگفتی توسط دولت برای نجات
آنھا تزريق شد .اکنون برای نجات
سرمايه داری ،اتحاديه اروپا با
وقاحت کامل به ميدان آمده است.
تحميل سياست ھای رياضت
کشی ،حذف بسياری از خدمات
اجتماعی ،کاھش دستمزدھا ،باال
بردن سن بازنشستگی ،خصوصی
کردن تحصيالت دانشگاھی ،حذف
حقوق معلولين ،توقف ھر گونه
سرمايه گذاری در سيستم
آموزشی ،ساختن يا تعمير
مدارس ،بيمارستان و غيره بخش
ھايی از اين سياست رياضت کشی
است .سيستم رفاه دارد فرو
ميپاشد .فقر گسترده ای اروپا را
فرا می گيرد.
اعتراضات وسيعی از جانب
اتحاديه ھای کارگری ،مردم و
جوانان به اين سياست ھا سازمان
يافته است .اما تاکنون عموما
مجزا و بدون ارتباط و سازمانيابی
در سطح اروپا بوده است .در ماه
ھای اخير تظاھرات ،اعتراضات
وسيع و اعتصاب عمومی در
بسياری از کشورھای اروپا رخ
داده است .روز  29سپتامبر در
بسياری از کشورھا يک اعتراض
عمومی توسط اتحاديه ھای
کارگری فراخوان داده شده بود.
روزھای  27 ،25 ،24و 30
نوامبر نيز روزھای اعتراضات
وسيع در اروپا بود.
گسترش بحران اقتصادی
يونان و ايرلند
در يک سال اخير يونان مرکز
اعتراضات وسيع کارگران ،مردم
زحمتکش و جوانان بوده است.

دولت يونان بدنبال توافق با
اتحاديه اروپا و صندوق بين
المللی پول ،در ازاء دريافت
 110ميليارد يورو ،حذف
بسياری از اقالم رفاه اجتماعی
و کاھش بودجه در بخش ھای
ديگر از جمله بھداشت و
درمان ،بازنشستگی و خدمات
به معلولين ،کاھش دستمزدھا،
اخراج و افزايش ماليات بر
دسترنج مردم زحمتکش را در
دستور گذاشته است.

ديگر ،کاھش دستمزد ،حق
بازنشستگی ،اخراج و غيره در
دستور دولت است .در روزھای
اخير ھزاران نفر در ايرلند در
اعتراض به اين سيستم رياضت
کشی به خيابان ھا آمده اند .روز 27
نوامبر به فراخوان کنگره اتحاديه
ھای کارگری ايرلند حدود  50تا
 150ھزار نفر در شھر دوبلين
دست به تظاھرات زدند.
در اطاق انتظار

روز  25نوامبر ھزاران تظاھر
کننده در اعتراض به سياست
ھای رياضت کشی دولت ،در
مرکز شھر آتن راه پيمايی
کردند .مردم بنرھايی با
شعارھای" :نه به اخراج،
بدھی را خط بزنيد" و "ديگر
بس است ،تحمل ما بسر آمده"
در دست داشتند .ھمچنين در
ماه پيش بازنشستگان و
معلولين در اعتراض به
سياست ھای رياضت کشی
دولت به خيابان آمدند .روز
دوشنبه در سالگرد کشته شدن
نوجوان  15ساله بدست پليس
يک اعتراض وسيع توسط
جوانان در آتن سازمان يافت.
يک اعتراض وسيع و توده ای
ديگر برای روز  15دسامبر
سازماندھی شده است.
ايرلند دومين کشوری است که
برای نجات اقتصاد بحران زده
سرمايه داری عمال اعالم
ورشکستگی کرده و از اتحاديه
اروپا تقاضای کمک کرده
است .ھمچون يونان اين کمک
در ازای پياده کردن يک سيستم
رياضت کشی سخت به دولت
ايرلند پرداخت خواھد شد.
حذف بسياری از خدمات
رفاھی ،کاھش بودجه برخی

پرتغال و اسپانيا دو کشور ديگری
ھستند که ھر روز انتظار اعالم
فروپاشی سيستم اقتصادی شان
ميرود .نرخ بيکاری در اسپانيا به
 20درصد رسيده است .بيکاری و
گرانی و کاھش دستمزدھا فی الحال
موقعيت بسيار سخت و وخيمی را
بر بخش وسيعی از مردم اين دو
کشور تحميل کرده است .عليرغم
انکار دولت ھای اين دو کشور پيش
بينی می شود که پرتغال و اسپانيا
نيز به زودی به جرگه يونان و
ايرلند بپيوندند .دولت ايرلند نيز تا
روز پيش از درخواست کمک از
اتحاديه اروپا وخامت اوضاع را
انکار می کرد.
روز  24نوامبر پرتغال شاھد يک
اعتصاب عمومی بود که بسياری از
خدمات را مختل کرد .دو اتحاديه
بزرگ کارگری سی جی تی پی و
يو جی تی مشترکا اعالم اعتصاب
کردند .اين اقدام از سال  1988رخ
نداده بود.
چند روزی است که بعلت اعتصاب
کنترل کنندگان ھوايی ،پروازھای
ھواپيماھای تجاری کامال مختل شده
است .دولت اسپانيا پس از حمالت
تبليغاتی عليه اعتصاب کنندگان
ارتش را برای از سر گيری
پروازھا بکار گرفت .روز 29

سپتامبر يک اعتصاب عمومی در
اسپانيا سازمان يافته بود .
جنبش اجتماعی
کارگری در فرانسه

با

رھبری

فرانسه مھمترين مرکز اعتراض
توده ای و کارگری بود .در
فرانسه در اعتراض به باال رفتن
سن بازنشستگی از  60به 62
يک جنبش وسيع و توده ای به
رھبری اتحاديه ھای کارگری
سازمان يافت .اعتصابات گسترده
و تظاھرات و راھپيمايی ھای
ميليونی اقتصاد و زندگی را در
فرانسه مختل کرد .چنين جنبش
وسيع توده ای از ماه مه  68در
فرانسه بی سابقه بوده است .يک
جنبه بسيار مھم اعتراضات در
فرانسه قرار گرفتن طبقه کارگر
در رھبری يک جنبش اجتماعی و
توده ای برای رفاه و عدالت
اجتماعی بود .جوانان ،دانش
آموزان و دانشجويان در اين
جنبش نقش بسيار وسيعی ايفاء
کردند) .جنبش اعتراضی فرانسه
در شماره ھای پيشين يک دنيای
بھتر مورد بحث و تحليل قرار
گرفته است(.
اتحاديه ھای کارگری جمھوری
چک در  30نوامبر اطالعيه ای
صادر کردند مبنی بر اينکه در
روز  8دسامبر کارکنان بخش
دولتی و خدمات در  19شھر در
اعتراض به کاھش دستمزدھا به
ميزان ده درصد و کاھش خدمات
رفاھی و بھداشتی دست به
اعتصاب و تظاھرات خواھند زد.
کارکنان آتش نشانی ،از آنجا که
بعلت قوانين منع اعتصاب در اين
بخش نتوانستند در اين اعتصاب
عمومی شرکت کنند ،روز 15
دسامبر يک
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بحران عميق سرمايه داری
آينده ای سياه ،يک فرصت طاليی ...
ميتينگ عمومی سازمان خواھند
داد.

اعتراضات
جوانان بود.

در اطريش روز  27نوامبر صدھا
سنديکا و سازمان ھای سياسی در
اعتراض به سياست رياضت کشی
تحميل شده توسط دولت دست به
تظاھرات زدند.

در بريتانيا ،روزھای  10و 24
نوامبر دو روز اعتراض
گسترده دانشجويی در شھرھای
مختلف ،بويژه در لندن بود.
روز  10نوامبر حدود 55
ھزار جوان در لندن راھپيمايی
کردند و دفتر حزب محافظه
کار را به اشغال درآوردند.
روز  24نوامبر يک تظاھرات
وسيع ديگر سازمان يافته بود
که با محاصره وسيع پليس
روبرو شد .در برخی دانشگاه
ھا دانشجويان دست به تحصن
زده اند.

خصوصی
دانشگاھی

کردن

تحصيالت

روند خصوصی کردن دانشگاه ھا
در ايتاليا دارد با سرعت به پيش
ميرود و در بريتانيا نيز دولت
محافظه کار و ليبرال دموکرات
اعالم کرده اند که قصد دارند
شھريه دانشگاه ھا را سه برابر
افزايش دھند و کمک ھای ارائه
شده به دانشجويان را کاھش داده و
شرايط آنرا سخت تر کنند .ده سال
پيش دانشگاه در بريتانيا مجانی
بود .اکنون قرار است که شھريه
ای برابر با  9ھزار پوند در سال
برای دانشگاه ھا تعيين شود .اين
اقدام ضد مردمی که يک ضربه
محکم ديگر به سيستم رفاه در
اروپا است با اعتراضات وسيع
جوانان روبرو شده است .در
بريتانيا و ايتاليا ھزاران جوان،
دانشجو و دانش آموز دست به
اعتراض ،راھپيمايی و بلوکه
کردن راه ھا يا اشغال مجلس سنا
در ايتاليا و دفتر حزب محافظه
کار در لندن زدند .در مواردی
معترضين با پليس درگير شدند.
در  30نوامبر ،طبق گزارش
اتحاديه دانشجويان ،حدود 400
ھزار دانشجو در اعتراض به
سياست ھای دولت دست به
راھپيمايی زدند .معترضين راه
ھای اصلی و ميدان ھای مرکزی
رم را بلوکه کردند و مجلس
نمايندگان را محاصره نمودند.
عالوه بر رم ،شھرھای تورين،
پالرمو ،ميالن ،پيزا و ونيز محل

دانشجويان

و

شرايطی سخت و وخيم،
يک فرصت طاليی
اوضاع بسيار وخيم است.
اروپا در انتظار يک فقر
گسترده است .مردم در ھراس
از آينده بسر ميبرند .بيکاری
ھای ميليونی ،حذف بسياری از
خدمات و رفاه اجتماعی چھره
اروپا را دگرگون خواھد کرد.
دولت ھای سرمايه داری دارند
دستاوردھای جنبش کمونيستی،
سوسياليستی و کارگری را
بازپس ميگيرند .بزودی سيستم
رفاه به تاريخ متعلق خواھد شد.
اوضاع وخيم است اما در عين
حال يک فرصت طاليی برای
تغييرات جدی و عميق در
سازمانيابی جنبش کارگری و
جنبش ھای اجتماعی فراھم
آمده است.
اتحاديه ھای کارگری ،بغير از
فرانسه ،عجز و ناتوانی خود
را در سازمانيابی يک
اعتراض وسيع و توده ای به
نمايش گذاشتند .رفرميسم
پوسيده ،بوروکراتيسم ناشی از
آن و مماشات با بورژوازی و
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ايفای نقش مشاور بورژوازی بجای
نمايندگی اعتراض کارگر ،عقيم
بودن اتحاديه ھا و سنديکاھای
کارگری را در ايفای نقش پيشرو
در اعتراض کارگران يکبار ديگر،
در يک تند پيچ مھم اجتماعی و
اقتصادی ثابت نمود .در فرانسه نيز
که اتحاديه ھای کارگری ،بويژه ث
ژ ت توانستند يک جنبش اجتماعی
را رھبری کنند ،ناتوانی خويش در
زير سوال بردن کل سيستم سرمايه
داری و تالش برای مشاوره دادن به
بورژوازی آنھا را عمال به زمين
زد.
يک مساله مھم ديگر ،سازمانيابی
کشوری کارگران است .عليرغم
آنکه بورژوازی و دولتش در سطح
اروپا متحد شده و سياست ھای
سراسری اعالم و تحميل می کند،
کارگران و مردم زحمتکش در
کشورھای ايزوله خود و به دولت
خود اعتراض ميکنند .فقدان يک
جنبش سراسری اروپايی برای
پيشبرد اعتراض مردم و کارگران
اروپا کامال احساس ميشود .يکی از
اولين اقدامات رھبران عملی
راديکال سوسياليست کارگری تالش
برای ايجاد سازمان ھای چتری
اروپايی برای پيشبرد اعتراضات
کارگری است .ايجاد شوراھا و
تشکيل مجامع عمومی منظم و
تشکيل يک شورای اروپايی
کارگری يک اقدام مبرم در شرايط
امروز است.

نسل جوان ،دانش آموزان و
دانشجويان ،بنا به موقعيت
اجتماعی خويش بسيار فعال و با
حرارت عليه سياست ھای ضد
مردمی و ضد کارگری دولت ھا
دست به مبارزه زده اند .اين يک
نقطه مثبت جنبش ضد فقر و برای
رفاه کنونی در اروپا است .جنبش
جوانان برای آزادی ،برابری،
رفاه را بايد در سطح اروپا
سازمان داد و يک ارتش مھم و
ميليتانت را در مقابل اتحاديه
اروپا و بورژوازی قرار داد.
و باالخره ،فقدان يک جنبش
وسيع ،متحد و متشکل کمونيسم
کارگری در اين شرايط کامال
احساس ميشود .جنبشی که قادر
باشد کارگران و مردم زحمتکش
را برای برای انقالب کارگری،
برای سرنگونی سرمايه داری و
جمھوری
يک
استقرار
سوسياليستی سازمان دھد .يک
فرصت طاليی در تاريخ برای
سازماندھی يک انقالب کارگری
فراھم آمده است .بايد تالش کنيم
بر اين ناتوانی ھا و نقصان
ھايمان فائق آييم .بايد برای اتحاد
طبقه کارگر اروپا زير يک پرچم
راديکال و سوسياليستی تالش
کنيم .يا اروپای سوسياليستی را
خواھيم ساخت ،يا مردم اروپا يک
دوره فقر گسترده و ضايعات
اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی را
تحمل خواھند کرد* .

کتاب
کنترل کارگرى
را از سايت حزب
دريافت و توزيع کنيد!

زنده باد انقالب کارگری!

يک دنياى بھتر

صفحه 7

قانون مجازات اسالمی،
وحشيگری رسمی و شرعی نظام اسالمی
مھرداد کوشا
شھال جاھد بعد از تحمل بيش از 8
سال زندان ،روز چھارشنبه 10
آذر  1389بر اساس قانون
مجازات اسالمی اعدام شد .اين
اولين جنايت جمھوری اسالمی
نبود و آخرين آنھم نيست .مادام که
رژيم جمھوری اسالمی حاکم
است ،مجازات اعدام ،که قتل
رسمی ،شرعی و دولتی است،
ادامه خواھد داشت.
طبق ماده  205قانون مجازات
اسالمی" ،قتل عمد موجب
قصاص است و از اولياء دم
ميتوانند با اذن ولی امر قاتل را
قصاص نمايند".
اما قصاص نه فقط منحصر به
کشتن قاتل ،يعنی قصاص نفس،
بلکه مشمول قصاص عضو ھم
ھست .اصل اين قانون قرون
وسطائی مبتنی بر "خون در برابر
خون" يا "چشم در برابر چشم"
است که وجه مشترک ھمه اديان،
بخصوص اديان به اصطالح
ابراھيمی است.
در ماده  282قانون مجازات
اسالمی آمده "ابزار قصاص بايد
تيز و غير مسموم و مناسب با
اجراء قصاص و قطع و جرح
مخصوص باشد و ايذاء جانی بيش
از مقدار جنايت او ممنوع است".
طبق ماده " 283ھر گاه شخصی
يك چشم كسی را كور كند يا آنرا
درآورد قصاص ميشود ،گرچه
جانی بيش از يك چشم نداشته باشد
و چيزی بعنوان ديه به او داده
نميشود" .و در ماده  290ميخوانيم
که "ھر گاه شخصی زبان يا لب
كسی را قطع نمايد با رعايت
تساوی مقدار و محل ،مورد
قصاص قرار ميگيرد ".
قانون مجازات اسالمی سراسر

مملو از وحشيگری و جنايات
قرون وسطايی است که
خشونت و آدمکشی را بطور
مستمر در جامعه باز توليد
ميکند .اين قانون با شريک
ساختن بازماندگان مقتول در
کشتن کسی که مرتکب قتل
شده ،و يا قطع عضو شخصی
که موجب قطع عضو يا آسيب
بدنی ديگری شده است ،تمامی
شئون انسانی را پايمال کرده و
با قرار دادن شھروندان جامعه
در جايگاه مجريان حکم،
اشاعه خشونت و کينه توزی را
بين آحاد جامعه دامن ميزند و
آنان را دچار شديدترين
ناھنجاريھای روحی -روانی
می سازد .در اجرای قانون
مجازات اسالمی نه فقط
محکوم ،بلکه ھر دو سوی
دعوا قربانی ميشوند .کسی که
به عنوان صاحب خون ،در
شرايطی غير نرمال و کامالً
احساسی ،چھارپايه را از زير
پای محکوم به اعدام ميکشد،
قطعا ً خودش را برای ھميشه
دچار ناھنجاری روحی و
عذاب وجدان ميکند .اعدام
شھال جاھد ،با دخيل کردن
فرزند الله سحرخيزان در
اجرای اين عمل شنيع ،نمونه
گويای اين حقيقت است .ا ّما
روی ديگر اين س ّکه ،بھره
برداری حکومت اسالمی از
اين قانون ض ّد بشر ،در ايجاد و
تداوم رعب و وحشت دائمی در
جامعه است .اصرار حکومت
اسالمی بر اجرای حکم اعدام،
با
ارتباطی
کوچکترين
برقراری عدالت در جامعه
ندارد .اين حقيقت غيرقابل
انکاری است که در جمھوری
اسالمی اعدام نه بخاطر اجرای
عدالت ،بلکه برای پابرجايی
اصل آدمکشی دولتی ،در
راستای حفظ و تحکيم نظام
ض ّد بشر اسالمی است.
قصاص و اعدام جامعه را
مرعوب ميکند و تنھا حکومت

است که از وجود آن برای تحکيم
قدرت خود بھره ميجويد.
قصاص و اعدام ا ّما بازدارنده جرم
و جنايت در جامعه ھم نيست ،بلکه
آمار
آنست.
کننده
تشديد
ناھنجاريھای اجتماعی و اعمال
جنايی در جوامع اسالم زده و تحت
سرکوب و خفقان رژيم ھای
ارتجاعی ،و مقايسه آن با جوامعی
که اعدام ،اين عمل شنيع و
غيرانسانی ،را با مبارزات طوالنی
خود نفی کرده اند ،گويای اين
حقيقت است.
قانون مجازات اسالمی عالوه بر
قصاص ،شامل احکام مربوط به
ح ّد ،ديات ،زنا ،تعزيرات و محاربه
نيز ھست ،که اين احکام در ارتباط
تنگاتنگ با قصاص و آدمکشی
است" .احکام زنا" يعنی دخالت
مستقيم و وقيحانه دولت در
خصوصی ترين رابطه بين
دوانسان" ،تعزيرات" يعنی شکنجه
رسمی و شرعی ،و "احکام
محاربه" يعنی شکنجه ،زندان و
کشتار انسانھای آزاديخواھی که در
مقابل جمھوری اسالمی دست به
مبارزه می زنند .الزم است به اين
موضوع ھم اشاره شود ،در بخش
"ديات" که برای ھر قسمت بدن مثل
دست و پا و گوش و بينی قيمتی
تعيين شده ،تبعيض دينی و جنسيتی،
به عنوان اصل مشترک ھمه اديان و
منجمله اسالم ،فراموش نشده است.
طبق تبصره  2ماده  297قانون
مجازات اسالمی "ميزان ديه
اقليتھای دينی شناخته شده در
قانون اساسی جمھوری اسالمی
ايران با نظر ولی امر است كه
توسط قوه قضاييه استعالم و به
دادگاهھا ابالغ می شود .دادگاهھا
مكلفند مطابق نظر مذكور و با
رعايت ساير مقررات اين قانون از
قبيل جنسيت مجنی عليه و زمان
وقوع جنايت رای مقتضی صادر
كنند".
خالصه کنم:
 -1قانون مجازات اسالمی ،اِعمال
روشھای وحشيانه قرون وسطايی،
ض ّد ارزشھای انسانی و در تقابل
کامل با سکوالريسم و آزاديھای
اجتماعی است.
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 -2قانون مجازات اسالمی مرو ّج
خشونت و آدمکشی و جرم و
جنايت در جامعه ،ض ّد زن،
کودک ستيز و ابزاری در دست
حکومت اسالمی برای بقاء خود
از طريق ايجاد رعب و وحشت
است.
 -3با وجود قانون مجازات
اسالمی ،دستيابی به عدالت
قضايی و اجتماعی امری کامالً
محال می باشد.
 -4پايان دادن به حاکميت قانون
مجازات اسالمی و رھايی کامل
جامعه از قيد و بند اين مقررات
ض ّد انسانی ،با سرنگونی
جمھوری اسالمی امکان پذير
ميشود.
ما کمونيستھا خواھان جامعه ای
سکوالر و فارغ از ھرگونه
قوانين دينی ،از جمله قوانين
اسالمی ھستيم" .يک دنيای
بھتر" ،برنامه حزب اتحاد
کمونيسم کارگری ،موازين
محاکمات را براساس اصول
انسانی تعيين و مشخص کرده ،که
برخی موارد آن به شرح زير
است:
 -1اصل در کليه محاکمات بر
برائت متھم است .محاکمات بايد
بدور از تحريک و پيشداورى و
در شرايط منصفانه برگزار شود.
محل محاکمه ،قاضى و ھيات
منصفه بايد به نحوى تعيين شوند
که اين شرايط تامين گردد.
 -2متھم و وکيل او حق دارند قبل
از محاکمه از کليه ادله و مدارک
و شھود دادستان ،و يا طرف
شاکى ،مطلع شوند و آنھا را
بازبينى کنند.
 -3محاکمه افراد در شرايط و
محيطى که فشار افکار عمومى
امکان يک محاکمه بيطرفانه را
سلب و يا خدشه دار کرده باشد
ممنوع است.
 -4شھادت پليس در محاکمات
ارزشى معادل شھادت ساير شھود
دارد.
 -5قاضى و دادگاه بايد کامال از
روند بازپرسى و تحقيق مستقل
باشند .صحت
صفحه 8
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صفحه 8

برای شھال جاھد
بھار ابراھيمی
از ميان دنده ھا برون پريده ام
داغ پر خروش و درد اشک ھا
ِ
کاسه ی دلم تکه تکه چون
سرخ حسرتی ِز َرشک ھا
آ ِه
ِ
زجّه ھای من سکوت می شود
ت مشق ھا،
سرخطم به مش ِ
داد می زند گناه من زنم زنم
آشنای رنج و دادگاه ال اله
من ھمان ھديه ی خدايِگان
از شريعت و قانون ال ِکراه.
آن حکوت سنگسار و مذھبی
سوزد آنچنان به آذرخش ھا
گرچه سرفراز دار می شوم
دامنش گرفته خون الله ھا
مجرم و بری از آن جھت،
مستترشده به ريش و پشم ھا
نقطه می شود به شورا و اتّحاد
داستان رھبر و نوچه ھای او خدا
دوربين  (1توليدات و ملزومات
نظام سرمايه
قاضی پرونده ازتماس تلفنی ای
مقتول
گفت که شھال با الله ھمسر
ِ
محمد خانی داشته با اين مضمون:
تو لياقت آن خانه و ماشين و
زندگی را نداری ،اونجا متعلق به
من است .با فرض صحت اين
ادعﱢا آيا اين صحبت به جز از دل
يک نظام طبقاتی می تواند بيرون
بيايد؟!
فيلم ھای محمد خانی بعد از فوت
ھمسرش در حالی که وارد خانه
می شود .چيزی که نظرش را
جلب ميکند ساعتی است که
ميگويد :اين را يک ميليون و
خورده ای خريدم ،به دالر ھم
خريدم! تو فرودگاه يونان  ...و بعد
به لباس ھای ھمسر مقتولش اشاره
می کند و با عقده ھايی که از تمام
حرف ھا و رفتارش پيداست از
کجای عقده ھای طبقاتی مذھبيش
آمده می گويد :اينھا ھمش نو
ھستن .ھر  6_5ماه ھم الله
ميرفت لباس ھاش رو به يتيم
خونه ھا کمک می کرد) .الله خبر
نداشت قربانی داستانی است که
کودک يتيم خودش را بايد کسی

دريابد (.و بعد ھم اشاره به
سويچ ماشين الله می کند و باز
می گويد :اين ھم طالست!
دوربين  (2کاال شدن زن و
مرد ساالری اسالمی
در ادامه ی صحبت ھای محمد
خانی در توصيف ھمسرش:
دستشويی که می خواستم برم
اول خودش ميرفت می نشست
توالت ))فرنگی(( رو گرم می
کرد تا پاھام يخ نکنه .زن من
)يکی از اموال من( اصال قابل
مقايسه با اين نبود ،اصال نمی
تونم حتی بھش نمره بدم!
اين در حالی است که الله در
مصاحبه ای می گويد :من
ھمش تنھا رفتم مسافرت و او
نتونست با من باشه .کالً وقتش
پره ولی ُخب با ھم کنار ميايم
)در کدام صورتی از شرايط
زن در ايران؟!(
دوربين  (3دستان تجاوز گر
مذھب و بريده شدن دستان
عشق
محمد خانی :من سی و ھفت،
ھشت ساله نماز می خونم و
توی خانواده مذھبی به دنيا
آمدم و آبرو نتونستم کسب کنم.
شھال :ھمش زوّجت ُ موّجت
برام می خوند ...منظورش
صيغه ھست که برای مرد
مستحب و برای زن زنا
محسوب می شه .اين ھمان
مذھب است که مجوّز چنين
تجاوزھايی رو به انسان ھا و
حقوقشون ميده.
دوربين  (4قوه قضائيه قاتل
قاضی پرونده ی ناقص و پر
ابھام شھال جاھد که به داليل
سياسی و مذھبی دست به
ھمچين جنايت حساب شده ای
می زنه و به تمام سازمان ھا و
افرادی که بر عليه اعدام بلند
شدن دھن کجی می کنه که البته
زھی خيال .با احساسات
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خانواده مقتول بازی می کند و آنھا رو دستاويز اين جنايت قرار داده تا
خونخواھی کنند و به پسر الله درس قاتل شدن می دھد .آموزش می دھد که
صندلی را از زير پای شھال بکش ِد.
ا ّما اين شھالست که گلوی رژيم اسالمی را می فشرد ھمچنان که بغضی
رمز آلود گلوی او را .اين جنگی تن به تن بود و شھال به ھر جای بدنه ی
فاسد رژيم می زد ،چرک و کثافت بود که از آن بيرون می آمد .يک نمای
تمام از کشتار انسانيت و زن ستيزی که قاضی پرونده را مجبور کرد
بگويد دوربين ھا را ببنديد!
قاضی و جمھوری کثيف اسالمی! دوربين ھا ھرگز تاريخ جنايات شما را
پاک نخواھند کرد و دادگاه ھای مردمی به انتظار شما بزدالنند که از
وحشت به خود پيچيده ايد و با اعدام و کشتار آن را بروز می دھيد.
به قول شھال :در مرگ زنده باش که آنت ستودنی است ...
يادش گرامی و ننگ بر جمھوری ضد زن اسالمی و مزدورانش! *

قانون مجازات اسالمی،
وحشيگری رسمی و شرعی نظام اسالمی ...
قانونى پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اى مورد نظارت و تائيد قرار
بگيرد.
ديگر نبايد شاھد اعدام ،قطع دست و انگشتان و کور کردن کسی باشيم.
رھايی از اين اعمال وحشيانه حق مسلّم مردم ايران است و اين امر قطعا ً
مستلزم مبارزه ای پيگير و مستمر با جمھوری اسالمی و قوانين ارتجاعی
آن ،تا زمان سرنگونی اين رژيم خونخوار می باشد .مرگ بر جمھوری
اسالمی ،زنده باد سوسياليسم! *

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/

اعدام قتل عمد دولتی است! اعدام
اسم دولتی آدمکشی است!
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برخورد "چپ" به سرکوب کارگران
سياوش دانشور
در فرھنگ و درک عامه از
سياست ،چپھا و سوسياليستھا و
کمونيستھا ،عليرغم تفاوتھای
اجتماعی که اين عناوين تاريخا
داشتند و ھنوز دارند ،مدافع
کارگران و محرومان شناخته
ميشوند .تاريخ اين چپ و
سوسياليسم غير کارگری ھم خود
دليلی بر اين شناخت عامه مردم
است .چرا که طی قرن بيستم و
بويژه بدنبال انقالب اکتبر،
جنبشھای سياسی مختلف که اساسا
آرمانھا و اھداف غير کارگری را
دنبال ميکردند ،بدليل تفوق و
ھژمونی کمونيسم کارگری و
مارکسيسم ،عنوان و پرچم
سوسياليسم را برای اھداف خود
انتخاب کرده بودند و خود را جزو
اردوی چپ جامعه تعريف
ميکردند .بدنبال فروپاشی اردوگاه
شوروی و از مد افتادن چپگرائی
برای اين نوع چپ مصلحتی،
امروز بخش اعظم اين نيروھا
طرفدار دو آتشه دمکراسی نظم
نوينی و پنتاگونی اند و يا دنبال
کشف فرھنگ و تاريخ شرق و
نبش قبر ھويتھای کاذب
ناسيوناليستی و قومی و حتی
مذھبی اند.
اگر حساب اين طيف را که
عامدانه و آگاھانه ضد آرمانھای
شريف کمونيستی طبقه کارگر
است جدا کنيم ،مخاطب اين
يادداشت طيف مختلف احزاب و
سازمانھا و محافلی است که خود
را "مدافع طبقه کارگر" معرفی
ميکنند .سکوت آزار دھنده اين
طيف در برخورد به سرکوب
توسط
کارگران
وحشيانه
بورژوازی ھار اسالمی ھم درسی
آموزنده است و ھم محتوای واقعی
"دفاع از طبقه کارگر" اين
جريانات را برمال ميکند .نمونه ھا
بسيارند .اما از دو مورد در ھمين
ماه گذشته شروع ميکنيم.

اعتصاب کارگران راه آھن
در آبان ماه امسال کارگران راه
آھن تھران به تاسی از
کارگران فرانسه گفتند" :ما بايد
از کارگران فرانسه بياموزيم"
و يکی از رھبران آنھا
"اعتصاب را تنھا راه
کارگران" عنوان کرد .کمتر از
دو ھفته بعد بيش از  100نفر
از کارگران قطار بين شھری
منطقه اسالم شھر -تھران دست
به اعتصابی يکروزه زدند.
خواست کارگران گرفتن  3ماه
حقوق معوقه و اعتبار يابی
دفترچه ھای بيمه شان بود.
کارفرمای راه آھن ،صاحب
محمدی ،ھزينه بيمه کارگران
را از حقوق شان کسر کرده
بود اما بدليل نپرداختن آن به
اداره بيمه دفترچه ھای بيمه
کارگران از اعتبار ساقط شده
بود و اعضای بيمار 2000
خانواده کارگری شرکت راه
آھن بين زمين و ھوا مانده
بودند و ھيچ دکتر و درمانگاه
و بيمارستانی دفترچه درمانی
اين انسانھای زحمتکش را
قبول نميکرد و در بيماری و
درد رنج ميبردند .کارفرما در
ھراس از گسترش اعتصاب به
بالفاصله
قسمتھا
ساير
دستمزدھای معوق مرداد و
شھريور ماه را به حساب
کارگران واريز نمود و وعده
دادند که حقوقھای معوق
پرداخت و مسئله بيمه حل
ميشود.
اما وعده ھا مثل ھميشه پوچ
بودند و کارگران اينرا
ميدانستند .بار ديگر کارگران
دست به اعتصاب و اعتراض
زدند .اما اينبار بسيار
قدرتمندتر .از اولين ساعات
روز شنبه ششم آذر ماه بيش از
 1000نفر از کارگران
بخشھای مختلف راه آھن بين

شھری تھران ،در اعتراض به عدم
دريافت چندين ماه دستمزدھای
معوق ،دست از کار کشيده و در
محوطه سايت راه آھن واقع در
ميدان راه آھن تھران دست به تجمع
اعتراضی زدند .کارگران خواھان
جوابگوئی مسئولين و دريافت فوری
دستمزدھايشان بودند .اما "صاحب
محمدی" مدير راه آھن و ھمدستانش
که از اعتصاب و اعتراض
کارگران بشدت ترسيده بودند از
حضور در مقابل کارگران و دادن
ھر جوابی طفره رفتند .در اين ميان
عوامل جاسوس حراستی کوشيدند با
توسل به تھديد و انواع حربه ھا
کارگران را متفرق نمايند اما اين
ترفندھا ھم نتيجه نداد .با پايان
گرفتن ساعت کار اداری کارگران
ھمچنان به تجمع خود ادامه دادند.
در ساعت ھفت و نيم عصر طی
ھماھنگی صاحب محمدی و
حراست از ارگانھای سرکوبگر
حکومتی درخواست کمک نمودند
که بالفاصله صدھا نفر از مزدوران
موتور سوار پاسدار و بسيجی و
پليس ضد شورش که به انواع سالح
سرد و گرم و تجھيزات مجھز بودند
به محل اعزام شدند .پاسداران و
پليس ضد شورش بطرز وحشيانه
ای به ضرب و شتم و کتک کاری و
بازداشت کارگران پرداختند.
درگيری و سرکوب کارگران تا
حوالی ساعت  9شب ادامه داشت.
 20نفر از کارگران توسط عوامل
اطالعاتی حکومت اسالمی دستگير
و به نقاط نامعلومی منتقل شده اند.
اگر کسی واقعا کمونيست و
سوسياليست است بايد رنج و درد
اين کارگران رنج و درد او باشد.
اما افسوس از يک سطر واکنش
مدعيان قالبی "مدافع طبقه کارگر"!
برای اينکه ھمه را با يک چوب
نرانده باشيم ،سايت حزب کمونيست
ايران به نقل از يکی از سايتھای

جانبی خود مختصری از خبر
اعتصاب را بدون ذکر منبع خبر
و سابقه اين اعتصاب و بدون
گرفتن موضع نسبت به اين واقعه
منتشر و در فاصله کوتاھی ،شايد
يک يا دو روز ،و البد به دليل
ھمراھی با سکوت بقيه ،از روی
سايت برداشت .اين در حالی است
که بدرست حکم احضار يا
بازداشت ديگر فعالين کارگری
برای ماھھا روی سايتھای اين
جريان و جريانات ديگر ميماند.
اما کسی راجع به مبارزه و
اعتراض و سرنوشت اين
کارگران کالمی نگفت .در حال
حاضر کماکان بيش از  2000نفر
کارگر راه آھن که تعدادی طرف
قرارداد خود راه آھن و تعدادی
طرف قرارداد شرکت ھای انگل
پيمانکاری از قبيل راژمان کبير
ھستند ،دستمزدھايشان از  2تا 7
ماه معوق شده و ھم اکنون تعداد
زيادی از کارگران و خانواده
ھايشان بعلت عدم واريز شدن حق
بيمه ھايشان از جانب کارفرما از
دفترچه ھای خدمات درمانی
محرومند.
اعتراض کارگران عسلويه
در تاريخ  12آبانماه  1000کارگر
پروژه ای فازھای  15و  16و
 17و  18پااليشگاھھای گاز
عسلويه در اعتراض به عقب
افتادن چھار ماه دستمزد و اخراج
دستجمعى ،روز سه شنبه 10
آبانماه دست به اعتراض و اجتماع
مقابل درب فازھای  16و 17
زدند .در جريان اين اعتراض 30
نفر از کارگران را به جرم
"اغتشاش" دستگير کردند .قابل
ذکر است که روز دوشنبه  9آبان
نيز در فازھاى  1و  6و 17
کارگران در شکل کم کاری
اعتراض کردند .اما روز سه شنبه
 10آبانماه
صفحه 10
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برخورد "چپ"
به سرکوب کارگران...
وسيعا و متحدانه اعتصاب و
اجتماع کردند .ھمينطور بدنبال
دستگيريھا و سرکوب روز سه
شنبه ،روز چھارشنبه  11آبان
مجددا بيرون پااليشگاه تجمع
کردند که تماما در محاصره
نيروھای امنيتی بودند و مانع
پيوستن کارگران و مردم به
اجتماع آنھا ميشدند .نھايتا اين 30
کارگر دستگير شده را به جرم
واھی و کاذب "اخالل در پروژه
ھای ملی" و گرفتن تعھد مبنی بر
عدم شرکت در اجتماعات
کارگری از زندان آزاد کردند.
برخورد طيف چپ غير کارگری
به اين اعتصاب و اعتراض ھم
مثل مورد اعتصاب و اعتراض
کارگران راه آھن بود .اوال عمدتا
و اساسا  -شايد بجز دو يا سه
مورد  -مطلقا نامی از اين
اعتصاب و اعتراض نبردند .آنھا
ھم که حرفی با چند روز تاخير
زدند يا به خبر سايت "کلمه"
موسوی و سايتھای جانبی اين
جريان استناد کردند و يا ھمان
مضمون را منتشر کردند .يعنی به
اعتراض و اعتصاب کارگران
فازھای  15و  16اشاره کردند و
مطلقا از دستگيری و آزار
کارگران يک کلمه ھم نگفتند!
حاال جريان چيست؟ اوال اين دو
فاز مورد اشاره ھنوز نيمه تمام ھم
نيست و تازه خاکبرداری شده و
مقداری از کارھای اوليه آن
صورت گرفته است .ثانيا اساس
دعوا بين شرکت مھندسی نفت و
گاز سپانير و شرکت پارس جنوبی
است .در واقع  1000کارگر
پروژه ای قربانی دعواھای دو باند
درون حکومتی برسر تصاحب
قراردادھا و مسائل مالی شدند و
بدليل به نتيجه رسيدن اين دعوا
پروژه تعطيل و کارگران اخراج و
 4ماه دستمزد معوق شان ھم باال
کشيده شد .سايت کلمه ھم ھمين
دعوا را منعکس ميکند اما با

روکش "کارگری"! و متاسفانه
عده ای از سر سکتاريسم و
بيخبری به ھمين متوسل شدند
و دنبالچه اين دعواھا شدند .اين
کارگران پروژه ای در استخدام
صنايع انرژى و شرکت پيمانى
سپانير وابسته به قرارگاه خاتم
االنبيا بودند .مدير عامل
شرکت مھندسی نفت و گاز
سپانير سردار غالمحسين
خواجه علی است .اين شرکت
از جمله پروژه ساخت فازھای
 15و  16را در قرارداد با
شرکت نفت و گاز پارس
جنوبی بعھده داشته است.
شرکت سپانير ميخواست کمبود
بودجه اش را از بانک صنعت
و معدن تامين کند که عملی
نميشود .ميخواھد آنرا از طريق
برداشت از حساب ارزی تامين
کند که بازھم بدالئل اختالفات
درون حکومتی عملی نميشود.
لذا شرکت سپانير پروژه را
تعطيل اعالم ميکند .ھزار
کارگر بيکار ميشوند و  4ماه
حقوق آنھا که بين  300تا 600
تومان بوده تا اطالع ثانوی در
جيب شرکت سپانير است.
سکتاريست ھا را بشناسيد!
گفته اند سکتاريست کسی است
که منافع تنگ فرقه ای و
گروھی خود را به منافع طبقه
کارگر ترجيح ميدھد .دو مورد
باال مشتی از خروار است .من
ميتوانم با تاريخ و اسم شرکت
و تعداد کارگران از دھھا
اعتصاب کارگری در مراکز
مھم اعم از ماشين سازيھا تا
صنايع فوالد و ذوب آھن و
پتروشيمی ھا و شرکت نفت و
غيره را طی يک دو سال
گذشته رديف کنم که با سکوت
پر معنای طرفداران صوری
طبقه کارگر مواجه شده است.
آنجا ھم که خبری را منتشر
کرده اند در  99در صد يا از
منبع خبر اسم نبرده اند و يا به

نقل از اولين کسی که منبع خبر را
سانسور کرده است خبر را منعکس
کرده اند! )بعنوان مثال ميتوان به
چندين مورد اعتراض کارگران
ايران خودرو اشاره کرد که خبر آن
ابتدا و بدون ذکر منبع خبر توسط
سايت خودرو کار منتشر و بعدا ھمه
سايتھا به نقل از اين سايت منتشر
کردند!!( ظاھرا ميشود حزبی
کمونيستی کارگری را بعنوان منبع
خبر نگفت اما ميشود ايسنا و ايلنا و
سايت ھای دو خردادی را گفت! اما
اينجا بحث من برسر منبع خبر و
تعھد به حداقل ھای ژورناليسم
امروز نيست .دالئل اين امر برای
ھر کسی که چيزی از سياست ايران
و نيروھای اپوزيسيون آن ميداند
روشن است .بحث برسر تھاجم يک
حکومت ضد کارگر و مدافع
ديکتاتوری عريان سرمايه به
اعتراض برحق کارگری و سکوت
آزار دھنده اين "چپ" است.
سکوت نيروھای دست راستی و
ضد کارگری را البته ميتوان فھميد.
ماھيت ضد کارگری و ضد
کمونيستی عريان اين نيروھا
سکوت را الزامی ميکند .بايد ھم
کارگر و اعتراض کارگری و
تصوير اجتماعی کارگر را مخدوش
کنند تا بتوانند مشتی عناصر سياست
باز و عقايد ارتجاعی را بفروشند.
اما سکوت طيفی که ظاھرا خود را
"طرفدار طبقه کارگر" ميداند در
نگاه اول بسيار ناموجه و غير قابل
درک است .اين در شرايطی است
که سبزھای حزب اللھی فھميده اند
بايد در چھارچوبھای اسالمی و
"صنفی" به کارگر توجه کنند و
برای حفظ ظاھر و ھدف جلب
کارگران پشت سياستھای ضد
کارگری اسالمی و ناسيوناليستی،
نامی از کارگران و حقوق
"کارگران ميھن اسالمی" ببرند.
عجيب است که "چپ" که ادعای
طرفداری از طبقه کارگر را ھم
دارد ھنوز اندر خم يک کوچه است!
چند سوال
دليل اين سکوت آزار دھنده در
مقابل اعتصابات بزرگ کارگری و
يورش سرکوبگران اسالمی به
کارگران چيست؟ آيا نفس خبر
صحت ندارد و يا در صحت آن
ترديد ھست؟ اگر صحت ندارد چرا
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با دليل و مدرک اعالم نميکنيد؟
اگر منابعی داريد که ميتوانند
ترديدتان در مورد خبر را رفع
کنند چرا مسئوالنه اينکار را
نميکنيد؟ اگر ھيچکدام از اينھا
نيست ،آيا بجز اينست که چون
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
خبر اعتصاب را منتشر کرده
اينھا حاضرند به دليل اينکه نامی
از اين حزب نبرند قيد خود
اعتراض وسيع کارگری را بزنند
و حتی خم به ابرو نياورند که
اوباش اسالمی وحشيانه کارگران
را سرکوب کرده اند؟ آيا ،در
قاموس شما ،اين است معنای
"دفاع از طبقه کارگر و
سوسياليسم"!؟
اگر ھيچکدام از نکات فوق
موضوعيت ندارند چرا به نقل از
منبع خبر و با گذاشتن کل بار
مسئوليت روی دوش منبع خبر به
مسئله نمی پردازيد؟ باز ھم به
"معضل" ھويت ھمان منبع خبر
برميخوريم .چون انواع اخبار به
نقل از سايتھای کارگری و غير
کارگری و آشکارا ضد کارگری
و حقوق بشری و ناسيوناليستی و
غيره توسط ھمين نيروھا و سايتھا
و رسانه ھايشان منتشر ميشود.
ولی وقتی به کمونيسم معينی
ميرسند بوکسواد ميکنند و اصول
شان سيال ميشود! آيا نگران
ھستيد که با نام بردن از جريانی
بعنوان منبع خبر آن جريان
"مطرح" شود؟ فکر نميکنيد
اعتبار اجتماعی مقوله ای فراتر
از اين محاسبات است؟ فکر
نميکنيد اين محاسبات بيش از حد
فرقه ای و غير سياسی است؟
فعاليت کارگری فقط اين نيست که
ما صرفا از دستگيری و زندانی
شدن تعدادی از فعالين عضو
سنديکاھا و کميته ھای مختلف
دفاع کنيم و کمپين و تظاھرات
بگذاريم .حزب اتحاد کمونيسم
کارگری نه فقط دفاع از اين
دوستان را ،عليرغم ھر اختالف
نظری و ھر نقد سياسی به خط
مشی شان ،يک لحظه مسکوت
نگذارده بلکه ھمواره و بدون
تبعيض عليه ھر نوع تعرض
حکومت اسالمی به کارگران
موضع
صفحه 11
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صفحه 11

برخورد "چپ"
به سرکوب کارگران...
روشن داشته و ھمواره از آزادی
اين دوستان دفاع کرده و در
اعتراضات مختلف در اين زمينه
شرکت کرده و تداوم اين تالشھا
را کامال ضروری ميداند .اما چه
کسی نميداند که جنبش کارگری و
اعتراضات کارگری به دو
سنديکای ھفت تپه و واحد و يا
فعالين کميته ھای ھماھنگی و
پيگيری و غيره خالصه نميشود؟
اين دو سنديکا قطره ای از دريای
طبقه کارگراند .در دنيای واقعی و
در متن صدھا و ھزاران اعتراض
و اعتصابی که مرتبا رخ ميدھد
اين جريانات مدعی "طرفدار طبقه
کارگر" به کدامش ربط دارند و يا
ميشود رد پايشان را ديد؟
کمونيسم و سوسياليسمی که در
مھمترين صنايع کارگری حضور
ندارد و يا روزمره تالش نميکند
که در ھزاران مرکز بزرگ و
کوچک کارگری حضور داشته
باشد ،کمونيسمی که نميتواند و
نميخواھد با مبارزه بيوقفه و
زندگی طبقه کارگر چفت شود،
کمونيسمی که از اعضای خانواده
بزرگ جنبش طبقه کارگر -با ھر
گرايشی -نميتواند دفاع کند و
سياستش در خدمت رشد و ارتقا و
وحدت اين طبقه نيست ،کمونيسمی
که تصويری از معضالت جدال
کارگر با سرمايه دار در يکی از
وحشيانه ترين ديکتاتوريھای
سرمايه ندارد و نميتواند معضالت
و گره گاھھای اين کشمکش
طبقاتی را بشناسد و ره پيشروی
را ھموار کند ،کمونيسمی که
منافع خرد و محاسبات بازاری و
نه حتی سکتاريستی را بر منافع
وسيعتر طبقاتی ترجيح ميدھد و با
وجدان راحت سر بر بالين
ميگذارد ،ھر چه باشد کمونيسم
مربوط به کارگر و اعتراض
کارگری؛ کمونيسم کارگری
نيست) .راستش سکتاريسم ھنوز
کلمه درخشانی است .چون فرض
براين است که بدوا يک جريان در
ميان طبقه و جزئی الينفک از

مبارزه و تالش طبقه است و
سکتاريسم اش مورد نقد است.
در مورد اين چپ سکتاريسم به
نقد عدم اتحاد در پراتيک غير
کارگری و بيرون جنبش طبقه
تقليل داده شده است(.
خيلی روشن ما ھيچ توھمی
نداريم و منشا اين رفتارھای
سياسی را خوب ميشناسيم .اما
ھمانقدر که بحث شورا و
سنديکا و تحزب کارگری و
سياست و تاکتيک مبارزاتی
طبقه کارگر مھم است ،بسيار
پيش از آن اين مباحث در
درون جريانات و گرايشاتی
مھم اند که اوال در دورن طبقه
کارگر اند و بر سوخت و ساز
طبقه تاثير دارند و ثانيا منافع
کل اين طبقه را در ھر عرصه
مبارزه طبقاتی در قلمرو محلی
و کشوری و جھانی دنبال
ميکنند .اين موضوع در مورد
بسياری از اين "چپ" تماما
صدق نميکند .اما طرح آن
ضروری بود چون تعدادی
گروه و سازمان و محفل
ميخواھند خود را با عنوان
کارگر و منافع کارگری و
اھداف کارگری -حال با ھر
روايتی  -باز بشناسند و دقيقا
طرح چنين نکاتی اثبات ميکند
که اين ادعاھا تا چه حد پايشان
روی زمين کار و زندگی و
مبارزه طبقه کارگر است و تا
چه حد از کارگر سپری برای
اھداف غير کارگری ساخته
اند.
و باالخره بايد اين نکته را
تاکيد و تصريح کرد که منشا
اين رفتارھا تقابل با سياست و
خط مشی معينی يعنی کمونيسم
راديکال کارگری منصور
حکمت است .تالش و کمپين و
ادعاھای جعلی عليه کمونيسم
منصور حکمت ھمواره بازار
گرمی ميان اين چپ داشته و
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البته طی سالھای طوالنی ببار
ننشسته و اين نفرت پراکنی ھا
نتوانسته حتی منشا اتحاد چند محفل
شود .اما کارگر کمونيست و پيشرو
معضلش اينست که چگونه بايد متحد
شود ،مبارزه کند ،بورژوازی را
عقب براند ،حقش را از حلقوم و
جيب گشادش بيرون بياورد ،و از
ھويت و حرمت اجتماعی اش دفاع
کند .کارگر کمونيست و پيشرو
ھمواره دست به سياستی ميبرد که
اين نيازھا را جواب دھد و کمترين
توجھی به اين محاسبات فرقه ای
نميکند .امروز کارگر اعتراض و

اعتصاب ميکند و فردا انقالب
سوسياليستی اش جھان را متوجه
عروج مجدد کمونيسم کارگری
خواھد کرد .ھر کسی ميتواند ھر
اختالف سياسی با ما داشته باشد.
اين امری طبيعی است و طرح
سياسی اختالفات ھمواره به
شفافيت جنبش کمونيستی طبقه
کارگر کمک ميکند .اما نميتوان
پرچم کارگر و منافع کارگری را
بدست گرفت و عليه تھاجم
بورژوازی به کارگران سوت زد
و راه رفت .اين سکوت تنھا به
بورژوازی خدمت ميکند* .

به نقل از :سايت سنديکای کارگران شرکت واحد

انتقال علی اکبر نظری به زندان قزل حصار
علی اکبر نظری به زندان قزل حصار منتقل شد .نظری که طی احضاريه
به شعبه دوم ويژه امنيت مراجعه کرده بود بازداشت و بعداز  24ساعت به
زندان قزل حصار منتقل شد .قابل ذکر است آقای مرتضی کمساری يکی
ديگر از اعضای سنديکا نيز در چند روز گذشته توسط شعبه دوم بازداشت
و در زندان اوين نگھداری می شود .به اظھار آقايان مرتضی کمساری و
نظری اين بازداشت ھا به اتھام تظاھر و مداخله در امر وکالت صورت
گرفته است.
اخبار تکميلی متعاقبا" اعالم خواھد شد.
 11آذر 1389

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 و با صدور قرار کفالت  10ميليون تومانی بازداشت و به
قرنطينه زندان اوين 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.
در حال حاضر  4نفر از اعضای سنديکا به نام ھای رضا شھابی ،ابراھيم
مددی ،مرتضی کمساری و علی اکبر نظری در زندان اوين و غالمرضا
غالمحسينی در زندان رجايی شھر در بند می باشند.
اخبار تکميلی متعاقبا" اعالم خواھد شد.
 9آذر 1389
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صفحه 12
به نقل از سنديکای کارگران ھفت تپه

ما درد مشترکيم
حکم زندان برای رضا رخشان
سرانجام شعبه  13دادگاه تجديد نظر اھواز رضا رخشان ،رئيس
ھيأت مديره سنديکای ما ،را نيز به اتھام نشر اکاذيب به  6ماه
زندان محکوم کرد .اين حکم در حالی صادر شد که رضا رخشان
در دادگاه بدوی از اتھام نشر اکاذيب و تشويش اذھان عمومی
تبرئه و با وثيقه  30ميليون تومانی آزاد شده بود.
اتھام نشر اکاذيب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به
ھمراه داشت که پيش از آن اعضاء ھيأت مديره سنديکا و
خانوادهھای آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجديد نظر کليه
اقدامات مورد اتھام رضا رخشان را در چھارچوب وظايف
سنديکائی وی دانسته و تأکيد کرده بودند که ھيچکدام از آن
اقدامات و ھمچنين نوشته رضا رخشان تحت عنوان »ما يک
خانواده ھستيم« که امروز برای ايشان سند جرم به حساب می آيد،
اقدام فردی وی نبوده و ايشان ھيچگونه مسئوليت فردی در قبال
اين اقدامات ندارند .اما دادگاه تجديد نظر اھواز بدون توجه به اين
مدارک و شھادتھا ،موارد ديگری را به پرونده اضافه نموده و
ايشان را به اتھام نشر اکاذيب به  6ماه زندان محکوم نمود .الزم
به ذکر است که بر طبق قوانين قضائی ،اتھام نشر اکاذيب تنھا در
صورتی میتواند در محاکم قضايی مورد رسيدگی قرار گيرد که
يک شاکی خصوصی اين اتھام را وارد نموده باشد) .ماده  698که
مربوط به اتھام نشر اکاذيب و تشويش اذھان عمومی مندرج در
قوانين مجازات اسالمی می باشد با اينھمه در ماده  727ھمين
قوانين آمده است که اين اتھام جز با شکايت شاکی خصوصی
تعقيب نمی شود( در مورد رضا رخشان ھيچ شاکی خصوصی
موجود نبود.
رضا رخشان پس از علی نجاتی دومين رئيس ھيأت مديره است
که به تحمل زندان محکوم شده است .پيش از آن اعضاء ديگر
ھيأت مديره ،فريدون نيکوفرد ،قربان عليپور ،محمد حيدری مھر،
علی نجاتی و جليل احمدی نيز به جرم فعاليتھای سنديکايی ھر
يک به مدت  6ماه در زندان به سر برده اند.
ما اين حکم دادگاه را بسيار سختگيرانه و ناعادالنه می دانيم و
يک بار ديگر بر حق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و
خانوادهھای ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نيشکر ھفت
تپه تأکيد می کنيم .سنديکای ھفت تپه تشکل منتخب کارگران
شرکت نيشکر ھفت تپه است و خود را به پيشبرد وظائفی که
کارگران شرکت به آن محول کردهاند متعھد می داند.
سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه
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برای آزادی کارگران زندانی
و ھمه زندانيان سياسی به پا خيزيم!
در حالی که جامعه ايران در بحران اقتصادی و سياسی فزاينده ای به سر می
برد ،حکومت اسالمی ايران ،سرکوب و زندان ،شکنجه و اعدام را تشديد کرده
است تا از اين طريق مانع گسترش اعتصابات کارگران و اعتراضات مردمی
شود .ھم اکنون تعداد بی شماری از فعالين جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش
دانش جويی ،روزنامه نگاری ،وبالگ نويسی و حتا وکالی دادگستری ،در
سياه چال ھای حکومت اسالمی زندانی ھستند .در عين حال زنانی مانند شھال
جاھد )توسط جنايتکاران اسالمی بدار آويخته شد( و سکينه محمدی و غيره در
معرض اعدام و سنگسار قرار دارند.
در حکومت سرمايه داری اسالمی ايران ،زندانيان دارای حق دفاع از خود
نيستند و زير شکنجه آنھا را وا ميدارند که به کارھايی اقرار کنند که انجام نداده
اند .در زندان ھای حکومت اسالمی ،حتی از معالجه زندانيان بيمار خودداری
می کنند.
در شھرھای مختلف کردستان نيز دھھا نفر از فعالين کارگری که عمدتا از
فعالين کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری به شمار می
آيند مورد تھديد قرار گرفته و زندانی و بازجويی شده اند .فعالين کميته پيگيری
ايجاد تشکل ھای آزاد کارگری و ديگر تشکل ھا و فعالين کارگری در سراسر
ايران ،تحت فشارھای امنيتی  -پليسی قرار دارند و دارای پرونده ی قضايی
امنيتی می باشند .برای مثال تعداد بسياری از کارگران ،از جمله؛ منصور
اسالو ،رضا شھابی ،ابراھيم مددی ،غالمرضا غالم حسينی از سنديکای شرکت
واحد ،بھنام ابراھيم زاده ،مھدی فراخی شانديز از کميته ی پيگيری ايجاد تشکل
ھای آزاد کارگری و اسعد مولود زاده ،سالم قادری از کميته ی ھماھنگی برای
کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری را می توان نام برد .اتھام اين فعالين
کارگری ،تالش برای متحد کردن کارگران و اعتراض به زير پا گذاشتن حقوق
اوليه آنان است.
در چنين شرايطی ،سازماندھی يک اعتراض و مبارزه گسترده و برپا کردن
يک کارزار سياسی و تبليغاتی وسيع عليه سياست ھای غيرانسانی حکومت
اسالمی ،عليه شکنجه ،اعدام و سنگسار و برای آزادی کارگران زندانی و
ديگر زندانيان سياسی امری ضروری است .تنھا با اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و
مبارزه پيگير عليه حکومت اسالمی ،می توان اين حکومت جانی را به عقب
نشينی وادار کرد.
ما ،از ھمه انسان ھای آزادی خواه و عدالت طلب ،دعوت می کنيم در
تظاھراتی که برای آزادی زندانيان سياسی و لغو شکنجه و اعدام در ايران
برگزار می شود فعاالنه شرکت کنند.

زمان تظاھرات 18 :دسامبر  ،2010از ساعت  14تا 16
مکان تظاھرات - Mynttorget :روبروی پارلمان سوئد
سرنگون باد حکومت اسالمی ايران! زنده باد آزادی! زنده باد سوسياليسم!
کارگر زندانی ،زندانی سياسی ،آزاد بايد گردد!

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران  -استکھلم
تاريخ 10/9/1389:
 1/دسامبر2010/

تماس با شورا:

Tel: (0046) -shoraye1@gmail.com
0701502011
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کارگران
شرکت جنرال مکانيک
دستمزدھای پرداخت نشده آبانماه!
بنا به خبر دريافتی ،با گذشت  17روز از پايان آبان ماه
 200نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان جنرال
مکانيک با وجود ھمه پيگيريھا و اعتراضات تاکنونيشان
ھنوز موفق به دريافت دستمزدھای آبانماه نشده اند.
عوامل کارفرما در اين  17روز با وعده ھای دروغ و بی
اساس کارگران را با جيبھای خالی از امروز به فردا
حواله داده اند .اخيرا يکی از ھمدستان "ياری" مدير
عامل شرکت به کارگران معترض گفته است :بايد خدا را
شکر کنيد سال گذشته ھميشه دستمزدھايتان چندين ماه
عقب بود اما حاال فقط يکماه طلب داريد ،بايد صبر کنيد!
يکی از کارگران معترض ميگفت :جمعا ھمه دستمزد
ماھيانه ام حتی با انجام اضافه کاری به  400ھزار تومان
ھم نميرسد .ھمسر و فرزندانم در شھرستان برای کرايه
خانه و مخارج روزانه معطلند .خودم ھم در اين کمپ
شرکت که شبيه اردوگاھھای کار اجباری است با ھيچ
امکانات مناسبی شبانه روزی زندگی ميکنم .بعلت کيفيت
بد غذا و نبود امکانات بھداشتی مناسب من ھم در اينجا
بايد کلی ھزينه کنم تا زنده بمانم .بيش از  3ماه است
خانواده ام را نديده ام .نه مرخصی ميدھند نه پولی در
جيب دارم .آخر ما چقدر بايد صبر کنيم؟ شايد منظور
حضرات اينست آنقدر صبر کنيم تا امام زمانشان ظھور
کند! آيا سران اين حکومت آدمکش ،آيا ياری مدير شرکت
و ھمدستانش ھم مثل ما کارگران در زجر و محنت و
گرسنگی و محروميت زندگی ميکنند؟

شماره 181

نيروگاه برق،
پااليشگاه نفت ،انرژی اتمی
نيروگاه برق
بنا به خبر دريافتی ،نيروگاه برق اصفھان بدنبال تحريمھا با معضالت شديد فنی
روبرو شده است .اين معضل البته ويژه نيروگاه برق اصفھان نيست و سراسری تر
است .احتمال اين ھست که با تشديد فصل سرما مردم با قطع برق روبرو شوند.
گرانی و باال رفتن قيمتھا کم بود ،نگرانی کمبود و قطع برق ھم به آن اضافه خواھد
شد .اين گوشه ای از نتايج تحريمھا برای مردم محروم است.
پااليشگاه اصفھان
در اطالعيه ھای قبلی از تعطيلی صنايع و روی زمين ماندن پروژه ھا بدليل کسری
بودجه سخن گفتيم .قرار بود حداکثر ماه گذشته پروژه اوور -ھاول در پااليشگاه
اصفھان شروع شود اما ھنوز اين پروژه بدليل کسری بودجه شرکت نفت و عدم
توافق با شرکت ھای پيمانی شروع نشده است .اجرای بموقع و دقيق پروژه اوور-
ھاول يا بازسازی و تعميرات اساسی ساالنه پااليشگاه برای جلوگيری از آلودگی
ھوای کل منطقه ضروری است.
در دو ھفته اخير ساکنين مناطق اطراف پااليشگاه از آلودگی ھوا رنج می برند.
آلودگی ھوا در اصفھان بدون ارتباط با زمين گير شدن اين پروژه نيست.
انرژی اتمی روشن دشت
مرکز تحقيقات و توليد سوخت اتمی اصفھان واقع در روشن دشت بجز پرسنل فنی
تعدادی پرسنل پيمانی دارد .اين کارگران پيمانی بصورت پروژه ای کار ميکنند .اما
اخيرا و بدليل تعطيلی پروژه ھا دوباره کارگران پيمانی را خانه نشين کرده اند .در
اين مرکز به کارگر قرارداد يکساله می دھند اما در طی يکسال کار با خوابيدن
پروژه کارگر ھم خانه نشين و بيکار ميشود و تا شروع پروژه جديد از ھر گونه
مزايائی محروم است .از نظر ميزان حقوق ھا دستمزد کارگران پيمانی انرژی اتمی
روشن دشت اصفھان از سطح دستمزد اداره کار ھم پايين تر است .يعنی حدود
دويست و پنجاه ھزار تومان!

ھم اکنون در شرکت جنرال مکانيک بخش پروژه احداث
بزرگراه حصارک  -بلوار آسيا در غرب تھران بيش از
 200نفر کارگر قراردادی با قراردادھای  3ماھه ،سفيد
امضا و يکطرفه و پايه دستمزدھای  303ھزار تومانی
در  2شيفت  12ساعته و سنگين از  6صبح تا  6عصر و
از  6عصر تا  6صبح مشغول به کارند .کمپ محل
زندگی بيش از  60نفر از کارگران شھرستانی بدون
کمترين امکانات غذايی ،بھداشتی و استراحتی در ھمين
منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات
سرويس و با مشکالت زياد از شھرکھا و زاغه نشينھای
اطراف تھران خود را به محل کار ميرسانند .شر کت
جنرال مکانيک تحت نظارت باندھای مافيائی و دزد بنياد
مستضعفان حکومت اسالمی ميباشد.

در انرژی اتمی نظنز حدودا  4تا  5ماه است که کارھا کال خوابيده است .دليل توقف
کارھا در اين مرکز اقتصادی نيست چون حکومت اسالمی برای اينگونه صنايع
بودجه کم نمی آورد .دليل بخشا مانورھای سياسی در بازی مذاکرات ديپلماتيک از
يکسو و ناتوانی در رفع معضالت فنی از سوی ديگر است .در مورد غنی سازی
اورانيوم متخصصين جوانتر آنرا عملی ميدانند اما افراد باتجربه و قديمی تر براين
باورند که امکان آن صفر است .البته اوارنيوم غنی شده مورد نياز بمب اتم و گرنه
اورانيوم برای مصارف سوخت فی الحال صورت ميگيرد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 17آذر  8 – 1389دسامبر 2010

انرژی اتمی نطنز

 15آذر  6 – 1389دسامبر 2010
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اخراج کارگران اعتصابی با اتھام
"اخالل در پروژه ھای ملی"
ھمانطور که در اطالعيه حزب در تاريخ  12آبانماه اشاره کرديم 1000 ،کارگر پروژه ای
فازھای  15و  16و  17و  18پااليشگاھھای گاز عسلويه در اعتراض به عقب افتادن چھار
ماه دستمزد و اخراج دستجمعى ،روز سه شنبه  10آبانماه دست به اعتراض و اجتماع مقابل
درب فازھای  16و  17زدند .در جريان اين اعتراض تعدادی از کارگران را به جرم
"اغتشاش" دستگير کردند .کارگران در روز دوشنبه  9آبان در فازھاى  1و  6و  17با
اعتصاب در شکل کم کاری اعتراض کردند و بدنبال دستگيری دوستانشان در روز سه شنبه
 10آبانماه ،روز چھارشنبه  11آبان مجددا بيرون پااليشگاه تجمع کردند .کارفرما دليل
اخراج دستجمعی را تعطيلی پروژه بدليل کمبود بودجه و نپرداختن حقوق کارگران را بدليل
عدم دريافت پول از طرف قرارداد عنوان کرده بود.
در ھمان سه شنبه شب  10آبانماه و بدنبال مقاديری وعده و تھديدھای فراوان ،نيروھای
امنيتی  30نفر از کارگران را دستگير ميکنند .کارگران ميگويند ما فقط دستمزدھايمان را
ميخواھيم و مخالف اخراج دستجمعی ھستيم .در پاسخ به کارگران ميگويند اعتصاب يعنی
"اغتشاش" ،يعنی "اخالل در پروژه ھای ملی" ،يعنی "بخطر انداختن پروژه ھا"!
اين کارگران ھمراه دوستانشان يعنی ھمان جمعيت ھزار نفره و در متن دعواھای شرکت
سپانير وابسته به سپاه و شرکت پارس جنوبی وابسته به باندھای ديگر حکومتی برسر
تصاحب قراردادھا و مسائل مالی اخراج شده بودند .اما از دستگير شدگان مضاف به اخراج
برای آزاد شدن از زندان تعھد کتبی ميخواھند .مضمون تعھد اينبوده که بار ديگر در ھيچ
تجمع کارگری شرکت نکنند و در محل کار به کارفرما اعتراض نکنند .اما در اين تعھد
ھمين اتھام يعنی "اخالل در پروژه ھای ملی" را بعنوان "دليل اخراج" قيد کردند .کارگران
گرسنه و زندانی ھم که نگران خانواده و ھزار گرفتاری ديگر ھستند ناچارا زير ورقه کذائی
تعھد را امضا ميکنند و آزاد ميشوند .به بقيه کارگران ھم که چھار ماه حقوق طلب دارند
گفتند حقوق بی حقوق! و وعده دادند که "بعدا تسويه حساب ميکنيم" .کارگران به اجتماع و
اعتراض شان پايان دادند به دو دليل :اوال اخراج شدند و دست شان به جائی بند نيست و
فشاری نميتوانند وارد کنند .ثانيا با پرونده ای که برای دوستانشان درست کردند و کار مجدد
پيدا کردن را عمال برايشان سخت کرده اند ،از ترس اينکه چيزی در پرونده شان نوشته
نشود فعال سکوت کردند.
اين کارگران پروژه ای در اختيار صنايع انرژى و شرکت پيمانى سپانير وابسته به قرارگاه
خاتم االنبيا بودند .مدير عامل شرکت مھندسی نفت و گاز سپانير سردار غالمحسين خواجه
علی است .اين شرکت از جمله پروژه ساخت فازھای  15و  16را در قرارداد با شرکت
نفت و گاز پارس جنوبی بعھده داشته که بدليل دعواھای درون حکومتی و ظاھرا بدليل عدم
تامين بودجه از بانک صنعت و معدن و عدم موافقت با تامين بودجه از طريق برداشت از
حساب ارزی و ھمينطور بھانه تحريمھای اقتصادی از ادامه پروژه پا پس کشيده است.
حقوق کارگران پروژه ای بنا به سطح تخصص و دانش فنی بين  ٣٠٠الى  ۶٠٠ھزار تومان
بوده است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 11آذر  2 – 1389دسامبر 2010
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مذھب زن ستيز است
سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه بريستول
روز سه شنبه  7دسامبر  2010بدعوت انجمن
آتئيست ھای دانشگاه بريستول ،آذر ماجدی سخنرانی
ای با عنوان زن ستيزی مذھب در اين دانشگاه ايراد
کرد .آذر ماجدی در اين سخنرانی عنوان کرد که
تمام مذاھب ذاتا زن ستيز ھستند ،خشونت را تبليغ
می کنند و گسترش ميدھند و از تجاوز بعنوان
سالحی برای به شکست کشاندن "دشمن" شان و
پاداش دادن به "سربازان مومن" شان استفاده می
کنند .آذر ماجدی آنگاه در مورد اسالم بطور ويژه
سخن گفت .او گفت که حجاب سمبل و ابزار به
بردگی کشاندن زنان تحت اسالم است .آپارتايد
جنسی يک ستون اصلی اسالم است که نه فقط زنان
را تحقير می کند و به بندگی می کشد ،بلکه عقب
گرد ھای مھمی به جامعه تحميل می کند .
او گفت که سازمان آزادی زن برای محکوم کردن
آپارتايد جنسی در مجامع بين المللی بعنوان يک نظام
ارتجاعی ،بمانند آپارتايد نژادی در آفريقای جنوبی،
مبارزه می کند .او ضمنا در ممنوعيت حجاب
دختران زير سن قانونی صحبت کرد .آذر ماجدی
تاکيد کرد که حجاب بايد ھمچون کار کردن کودکان
و تنبيه بدنی آنھا ممنوع اعالم شود .حجاب حقوق
پايه ای کودک را لگد مال می کند .آذر ماجدی
ھمچنين از ممنوعيت برقع در اماکن عمومی بعنوان
يک سمبل تمام عيار تحقير زنان و تبديل آنھا به
موجوداتی بدون ھويت و بدون چھره دفاع کرد.
آنگاه آذر در مورد جنبش آزادی زن در ايران
صحبت کرد و به خيزش اخير مردم اشاراتی نمود.
او از شرکت کنندگان خواست که از مبارزات مردم
ايران برای سرنگونی رژيم اسالمی دفاع کنند .سپس
اعالم کرد که تحريم اقتصادی و جنگ دو سالح
کشتار جمعی ھستند که قبل از ھر چيز مردم را
قربانی می گيرند .بايد با اين دو روش ضد انسانی و
ويرانگر مقابله نمود.
سخنان آذر ماجدی با استقبال گرم شرکت کنندگان
روبرو شد.
سازمان آزادی زن
 8دسامبر 2010

زنده باد جنبش مجامع عمومی! زنده باد شوراھای کارگری!
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کارگران شرکت دنيای تصوير ھنر

اطالعيه خبری

دستمزدھای معوق!

خانه حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در ھلند
واحد ھلند حزب اتحاد کمونيسم کارگری بمنظور تسھيل
گردھمآيی اعضای حزب و دوستداران کمونيسم کارگری
"خانه حزب" را در ھلند سازمان داده است .جلسه بعدی ما
روز جمعه  10دسامبر خواھد بود .در خانه حزب ادبيات و
نشريات حزب در دسترس می باشد .شرکت برای عموم آزاد
است.
روز جمعه  10دسامبر منتظر حضورتان ھستيم.

زمان از  13:30تا 16:30
مکانAmsterdam 1013ZD :
 Buurtcentrum de Horizon 50Zaandammerplein
برای استفاده از اتوبوس شھری آمستردام – از سنترال استيشن
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
پياده شويد .از ايستگاه تا پاتوق  3دقيق پياده روی دارد .کسانی
که با ماشين خود ميايند ميتواند از کد پستی ZD 1013
استفاده نمايند و پالک  50را وارد کنند.
برای ھماھنگی با تلفن 0627310932 :جمال ارژنگ تماس
حاصل نمائيد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری – واحد ھلند
 23نوامبر 2010

بنا به خبر دريافتی ،ھم اکنون با گذشت  14روز از پايان ماه بيش از 150
نفر از کارگران شرکت تصوير دنيای ھنر بعلت کارشکنی و طفره رفتن
عوامل کارفرما دستمزدھای مربوط به آبان ماه را دريافت ننموده اند .در
دو ھفته گذشته پيگيريھا و اعتراض کارگران برای نقد شدن دستمزدھا
ادامه داشته است اما تا امروز مسئله پرداخت دستمزد کارگران ھمچنان
مبھم و بالتکليف به قوت خود باقيست" .معماری" مدير شرکت و
ھمدستانش گاھی با تھديد و گاھی با عوام فريبی با وعده ھای دروغ و
پوچ ،کارگران را به امروز و فردا حواله ميدھند.
يکی از کارگران معترض ميگفت :ھميشه ميگويند نداريم ،مملکت مشکل
اقتصادی داره و  ...بايد صبر کنيد! آخر يکی نيست به اين دروغ گوھای
بی وجدان بگه من که االن بچه ام مريضه و برای پول دوا و دکتر ،برای
نان شب ،برای کرايه خانه و مخارج معطل مانده ام ،چطوری صبر کنم؟
صاحبخانه به قدرت مامور ھای ھمين حکومت اسالميشان جل و پالسمون
رو توی خيابان ميندازه و فردا اگه بچه ام بر اثر سرما خوردگی مرد
چطوری بايد صبر کنيم؟ آيا معماری دزد و منفور و نزديکانش ،آيا
پاسدارھا و بسيجی ھا و آخوندھا و نمايندگان مجلس ،آيا ھمه اين مفتخورھا
مثل ما کارگران محرومند و زجر ميکشن و صبر می کنند!؟
در شرکت دنيای تصوير ھنر بيش از  150نفر کارگر با قراردادھای سفيد
امضا و يکطرفه و پايه دستمزدھای  300ھزار تومانی از  9صبح تا 6
عصر مشغول به کارند .اضافه کار اجباری از  6عصر تا پاسی از شب و
در روزھای تعطيل برقرار است .حدود  40نفر را زنان کارگر بسته بند و
سر پرست خانواری تشکيل ميدھند که در ازای دريافت مزد ناچيز و
کمتری نسبت به کارگران مرد در کارگاه منطقه خاک سفيد تھران از صبح
تا شب به بسته بندی مشغولند و اکثر اين کارگران بر اثر فشار و يکنواختی
کار بسته بندی به انواع بيماريھای مفاصل و آرتروز مبتال شده اند.
شرکت تصوير دنيای ھنر تھيه و توزيع کننده انواع سی ديھا و فيلمھای
مورد تائيد حکومت اسالميست .مديران شرکت از قبل استثمار وحشيانه
کارگران و در تبانی و زد و بند با عوامل حکومت اسالمی سرمايه داران
در وزارت ارشاد سودھای ميلياردی به جيب ميزنند و برای کارگران
گرسنه اشک تمساح می ريزند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 16آذر  7 – 1389دسامبر 2010

مجمع عمومی کارگری
کارگران در اعتراضات جاری به مجمع عمومی متکی
شويد .مجمع عمومی ظرف دخالت مستقيم و مستمر توده
کارگران است .مجمع عمومی رکن اساسی شوراھای
کارگری است .جنبش مجامع عمومی منظم را تقويت کنيد!

يک دنياى بھتر

صفحه 16

اطالعيه دوم کنگره اول حزب اتحاد کمونيسم کارگری

ليست کانديدا ھای انتخابات سراسری
رفقا،
در زير ليست کانديداھای انتخابات سراسری کنگره اول را مشاھده می کنيد .بزودی اوراق
انتخاباتی ھمراه آئين نامه انتخابات برای تک تک اعضاء ارسال خواھد شد .پس از روشن
شدن نتيجه انتخابات سراسری ،انتخابات تشکيالت ھای مختلف برگزار خواھد شد .لطفا اگر
تا دو ھفته آينده ،يعنی تا  15دسامبر يا  25آذر 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

شماره 181

راديو  ٢۴ساعته
”يک دنياى بھتر“
مشخصات راديو ماھواره اى يک دنياى بھتر:

Satellite: TelStar 12 ,
Transponder: 10 , Horizontal:
QPSK 2/3 , Symbol Rate:
19279

اول دسامبر  -2010دھم آذر 1389

سايت راديو:
 1-بھار ابراھيمی

 22-مھدی طاھری

 2-ھما ارجمند

 23-سياوش عباسی

 3-ليال احمدی

 24-پروانه عسکريان

 4-محمود احمدی

 25-فريبرز عالالدين

 5-جمال ارژنگ

 26-سوسن علمی

 6-توحيد اقدامی

 27-جمشيد عزيزی

 7-صادق امير رحمانی

 28-سيروان قادری

 8-احمد بابايی

 29-پروين کابلی

 9-جليل بھروزی

 30-مريم کوشا

 10-اھوارا پارسا

 31-مھرداد کوشا

 11-کامران پايدار

 32-عباس کياسا

 12-مجيد پستانچی

 33-آذر ماجدی

 13-علی جوادی

 34-سيامک مرادی

 14-فخری جواھری

 35-سعيد مدانلو

 15-سياوش دانشور

 36-فريدون ناظمی

 16-نويد ذکريايی

 37-مريم نريمانی

 17-سيامند رحمانی

 38-بھرام نظری نيا

 18-نسرين رمضانعلی

 39-پدرام نوانديش

 19-بابک زحمتکشان

 40-شراره نوری

 20-جھان صادقی

 41-شھال نوری

 21-علی طاھری

 42-کريم نوری

http://www.wupradio.org
اى ميل جديد راديو:

wup1917@mail.com
”صداى کمونيسم کارگرى“ برنامه
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ھر شب
ساعت  ٩به وقت تھران از کانال راديو
يک دنياى بھتر پخش ميشود.
به ”صداى کمونيسم کارگرى“ ،صداى کارگران
کمونيست ،صداى آزاديخواھى و برابرى طلبى
زنان و نسل جديد ،صداى متعھد به حقيقت و
مقابله با خرافات و ارتجاع سياسى ،صداى مبارزه
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!
کارگران شاغل و بيکار! متحدانه
عليه بيکارى بميدان بيائيد!

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

