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. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

منصور حکمت    

 
پيام حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگری به مناسبت

  

 آذر١۶
 

 :رفقای دانشجو

تاریخ مبارزه شما دانشجویان        ،آذر در دوران اخير       ١۶
تاریخ برافراشتن   .  برای آزادی و برابری و رفاه است             

پرچم سرخ سوسياليسم در دانشگاهها و مراکز علمی                    
این تاریخ گوشه ای از مبارزه کارگر و                 .  کشور است  

یک دنيای        ،توده های محروم برای یک دنيای بهتر                 
حزب اتحاد کمونيسم        .  شایسته انسان امروزی است           

 .کارگری این تاریخ را عميقا گرامی ميدارد
 

آذر می رویم که            ١۶امروز در شرایطی به استقبال              
جهان بيش از هر زمان دستخوش تالطمات سياسی تعيين          

خيزش عظيم توده های مردم       .  کننده و دورانسازی است    
در کشورهای شمال آفریقا و خاورميانه از یک طرف و             
از طرف دیگر شکل گيری جنبش عظيم آنتی کاپيتاليستی          
در کشورهای غربی دو مشخصه تحوالت حاضر و                      

 .جهان کنونی است
 

این تحوالت در اولين گامهای خود قادر شدند رژیمهای              
دیکتاتوری چند ده ساله در مصر و تونس و ليبی را بزیر 

. کشيده و سيمای سياسی منطقه را کامال دگرگون کنند                 
باالرفتن سطح توقعات از خود و از                  ،بيداری عمومی  

این .  جامعه یک نتيجه بالفصل چنين اوضاعی است                  
خواستار درهم   .  مردم اکنون سهم خود را طلب ميکنند             

شکستن مناسبات اقتصادی وسياسی موجود و فراتر رفتن      
جوامع سرمایه داری    .  از وضعيت ناپایدار کنونی هستند      

در غرب نيز تحت دستخوش تحوالت خيره کننده ای شده           
دول سرمایه داری حاکم در تحميل سياست ریاضت           .  اند

تشدید نرخ استثمار و حذف خدمات                    ،کشی اقتصادی   
. اجتماعی و رفاهی با مقاومت توده ای مواجه شده اند                  

درصد عليه اقليت استثمارگر یک              ٩٩جنبش اکثریت      
درصد اکنون به یک جنبش اجتماعی      

 

 آيا سکوالريسم کافی است؟
سخنرانی در کنفرانس سکوالريسم، آزادی های فردی و 

 پاريس دو دسامبر -برابری حقوقی 
  

 ٣صفحه آذر ماجدی                                                  

٢صفحه   

  فراخوان حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 !سفارتخانه های رژيم اسالمی را اشغال کنيد

 

 گفتگوى کامران پايدار با يکى از کارگران مزدا 

 

 تمامی ساکنين اردوگاه اشرف 
 !بايد به کشور ثالث و امنی منتقل شوند

 

 تحريم اقتصادی 
 يک سالح کشتار دسته جمعی است

 

 : در صفحات ديگر
 

کارگران جنرال         ،کارگران نفت و گاز           
 ،کارگران گونى بافى سما                         ،مکانيک

 ،کارگران سد افزار    ،کارگران کارخانه آرد  
 ،“آزادى زن ”آغاز بکار رادیو ماهواره اى      
 .... و  ،گزارشى از کنفرانس پاریس

 

 ايتاليا،  
 ماريو مونتی ادامه قهرمان کوتوله

 

 ٩صفحه پدرام نوانديش                                                

 

 تظاهرات در لندن
 

 آذر،  16بمناسبت 
 روز دانشجو



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

مجموعه این   .  در بستر اصلی جامعه تبدیل شده است              
شرایط سياسی و اجتماعی جامعه بشری را به            ،تحوالت

شدت دگرگون کرده و یکبار دیگر ضرورت تغييرات               
انقالبی و رادیکال برای رسيدن به خواستهای دیرینه                 

 .مردم به جلو صف سياستهای جامعه رانده شده است
 

در متن چنين شرایط جهانی و منطقه ای شما دانشجویان           
ميتوانيد پرچمدار دور جدیدی از مبارزه همه جانبه عليه          
رژیم اسالمی و برای آزادی و برابری و رفاه در جامعه           

شما ميتوانيد بار دیگر پرچمدار مقابله با سياست           .  باشيد
تبدیل دانشگاه به        ،ضد انسانی جدایی سازیهای جنسی         

و سيستم اقتصادی و سياسی              ،حوزه خرافات و جهل       
آذر ميتواند آغازگر دور دیگری از                ١۶.  حاکم باشيد  

 .مبارزه آزادیخواهانه و برابری طلبانه در جامعه باشد
 

 .دستتان را ميفشارم و برایتان آرزوی موفقيت ميکنم

 

 علی جوادی

 دبير کميته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری

  ٢٠١١دسامبر  ٧

 پيام حزب به مناسبت

 ...آذر ١۶ 
٢٣٢شماره   

 

 تحريم اقتصادی 
 يک سالح کشتار دسته جمعی است

اعالم کرده است که اعضای اتحادیه        ،گونتر اوتينگر، کميسر انرژی اتحادیه اروپا       ،اخيرا
این مقام از سایر کشورهای     .  اروپا در زمينه تحریم نفتی رژیم اسالمی به توافق رسيده اند     

 .  آمریکایی و روسيه خواسته است که تحریم نفتی رژیم اسالمی را در دستور قرار دهند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری هرگونه تحریم      .  تحریم نفتی شکلی از تحریم اقتصادی است      
تحریم اقتصادی یک    .  اقتصادی را بعنوان یک سياست ضد انسانی شدیدا محکوم ميکند               

قربانيان آن توده های وسيع مردم کارگر و زحمتکش                .  سالح کشتار دسته جمعی است       
 . هستند

 

مستقل از تاثيراتش بر ثبات و بى ثباتى رژیم            "ما بار دیگر تاکيد ميکنيم که این سياست            
. اسالمى، باید بعنوان یک اقدام زیانبار براى مردم ایران بدون هيچ ابهامى محکوم شود                   

(وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى مردم نتيجه محتوم این سياست خواهد بود                    منصور ." 
 )حکمت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری این تصور ارتجاعی برخی از نيروهای اپوزیسيون که                       
اعمال فشار بر مردم و به استيصال کشيدن آنها گامی در جهت سرنگونی                "اعالم ميکنند   

یک تصور بيمارگونه و ضد اجتماعی ارزیابی کرده و این نيروها                "  رژیم اسالمی است   
 . را قاطعانه افشاء ميکند

 

در   ،ما در عين حال که مخالف سرسخت تحریم اقتصادی و هر گونه حمله نظامی هستيم                 
عين حال از کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب ميخواهيم که مبارزه خود برای                   

سرنگونی رژیم اسالمی گام اول در           .  سرنگونی انقالبی رژیم اسالمی را شدت بخشند            
 . است" برابری و رفاه ،آزادی"جهت تحقق خواستهای دیرینه مردم یعنی 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

:منتشر شد ٢٠١١دسامبر  ٧   
 در نقد سنديکاليسم 
 انتشارات حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 از سايت حزب داون لود کنيد

 

 تمامی ساکنين اردوگاه اشرف 
 !بايد به کشور ثالث و امنی منتقل شوند

 

. بيش از سه هزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف در شرایط بسيار خطيری قرار گرفته اند                
ارتجاع اسالمی حاکم بر عراق بار دیگر در صدد تعرضی خونين به ساکنين این اردوگاه                

همزمان با خروج نيروهای          ،  ٢٠١١ضرب االجل تعيين شده آخر ماه دسامبر               .  است
در همکاری رژیم آدمکشان اسالمی در ایران و        .  عملياتی آمریکا از عراق است      -نظامی  

این پروژه مشترک این          .  عراق در تعرض به ساکنان این اردوگاه تردیدی نيست                         
 . جنایتکاران است

 

ساکنين این اردوگاه    .  نباید اجازه داد تا این سياست ضد انسانی به مرحله اجرا در آید                       
عناصری از اپوزیسيون رژیم اسالمی هستند و باید از تمامی حقوق شناخته شده پناهندگی        

 . برخوردار شوند
 

ما از تمامی نيروهای آزادیخواه و برابری طلب ميخواهيم که مستقل از دوری و یا                                
نزدیکی سياسی خود به سازمان مجاهدین اعتراضی همه جانبه با خواست انتقال کليه                         

 . ساکنان این اردوگاه به کشور ثالث و امنی را سازمان دهند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ١۵ – ٢٠١١دسامبر  ۶



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

دفعه پيش که در کنفرانسی در                 
مورد سکوالریسم در پاریس                   
سخنرانی کردم، درباره                              
سکوالریسم راست و چپ و لزوم         
سازماندهی یک جنبش                                

. سکوالریستی چپ صحبت کردم       
جنبشی که نه تنها از یک                             
سکوالریسم رادیکال دفاع می کند       
و عليه دخالت مذهب در دولت،             
قانون و آموزش و پرورش موضع      
می گيرد، بلکه همچنين در مقابل          

دو   ٢٠٠١سپتامبر    ١١آنچه ما از     
قطب تروریسم نام نهادیم، می                 

یعنی تروریسم دولتی              .  ایستد
بسرکردگی آمریکا و تروریسم              
اسالمی، که رهبر اصلی آن رژیم        
اسالمی ایران است، اما بهيچوجه        

این .  به آن محدود نمی شود                   
سخنرانی با برخورد قطبی مواجه       
شد، چه در ميان شرکت کنندگان           
در کنفرانس، چه پس از انتشار آن        
به زبانهای فرانسه، انگليسی و               

امروز تقریبا  یکسال پس       .  فارسی
از اولين موج اعتراضات توده ای       
در خاورميانه و شمال آفریقا، این         

. مساله حتی مبرم تر شده است               
چرا ضروری است که ميان این            
دو گرایش تفاوت گذاریم و در                 
کنار یکی در مقابل دیگری                       
بایستيم؟ این یک سوال اساسی                

 . است
 

در سال گذشته ما شاهد واکنش این       
دو گرایش به رویدادهای                            

گرایش .  خاورميانه بوده ایم              
راست، تحت پوشش مقابله با                   
خطر اسالميست ها و نگرانی از          
باصطالح حقوق زن، خجوالنه از      

. وضعيت موجود دفاع کرده است       
در یک کنفرانس آنالین شرکت              

اعتراضات «:  داشتم تحت عنوان     
در کشورهای عربی و حقوق                  

برخی از شرکت کنندگان               »زن
تنها نگران سرنگونی مبارک و بن   

 

 آيا سکوالريسم کافی است؟
 سخنرانی در کنفرانس سکوالريسم، آزادی های فردی و برابری حقوقی

 پاريس دو دسامبر
  

 آذر ماجدی  

و بعد از آن دیدیم         .  علی بودند  
که همين گرایش از دخالت تانو       
در جنگ زمينی عليه قذافی و          
بنفع شورای موقت ليبی دفاع           
کرد و اکنون که شریعه قرار            
است به قانون ليبی بدل شود،            
اینها ادعا می کنند که این شورا       

 !  ناتو را فریب داده است
 

مذهب و سازمانهای مذهبی              

این .  منبع سياست ارتجاعی اند     
اما فقط نيمی از       .  حقيقت است  
مذهب یک بخش    .  حقيقت است 

الیتجزای ایدئولوژی ارتجاعی     
این .  و زن ستيز حاکم است             

ایدئولوژی ضروری است،              
برای اینکه از نظامی که بر               
مبنای تبعيض، نابرابری،                  
استثمار اقتصادی و عدم آزادی      
بنيان گذاشته شده است، دفاع            

این نظام سرمایه داری           .  کند
 ٩٠اگر ما در دهه                  .  است

مجبور به بحث و توضيح این           
مقوله بودیم، امروز به اینکار          

زمانيکه سرمایه   .  نيازی نيست  
داری زندگی ما را ویران کرده      
است؛ موقعی که ميليون ها نفر       
بيکار اند و قادر به تامين غذا و  
سرپناه برای خانواده هایشان           

٢٣٢شماره   

نيستند؛ زمانيکه جنبش ضد                           
کاپيتاليستی جهانی شده است؛ در              
شرایطی که سرمایه داران دارند هر      
روز به هزینه کارگران و                               
شهروندان عادی ثروتمند تر می               
شوند؛ آیا واقعا احتياج است که در            
مورد این مساله مقوله پردازی کنيم         
و مباحث طوالنی برای اثبات آن               

همه .  سازمان دهيم؟ فکر نمی کنم          
می دانند که منبع نابرابری، تبعيض        

 .  و فالکت کنونی سرمایه داری است
 

جوهر اصلی جنبش های توده ای              
در خاورميانه و شمال آفریقا برای           
آزادی، برابری و رفاه همگانی ضد        
کاپيتاليستی است، همانگونه که سایر   
جنبش های اعتراضی عليه شرایط          
جاری ضد کاپيتاليستی اند، آنچه                

معروف شده      ٪٩٩بعنوان جنبش       
به این دليل است که زمانيکه         .  است

تروریسم دولتی به سرکردگی                     
آمریکا نتوانست مردم را در مصر          
و تونس بخانه بازگرداند، بن علی             
را به تبعيد فرستاد و مبارک را نيز           
سرنگون کرد، تا بتواند دستگاه                  
دولتی را تا حد امکان دست نخورده        

و به همين دليل در ليبی         .  نگاه دارد 
که قدرت چنين مانيپوالسيون سياسی     
را نداشت، بشکل نظامی در اوضاع      

دخالت کرد تا تضمين کند که پس         
از سقوط قذافی قدرت بدست مردم      

به همين دليل است که                .  نيافتد
برخورد مثبت تری نسبت به                   
تشکيل دولت مستقل فلسطين اتخاذ     
کرده و اسرائيل را در این رابطه          

 .  تحت فشار گذاشته است
 

غرب تصميم گرفته است که                   
بمنظور ممانعت از گسترش                   
جنبش اعتراضی به یک انقالب           
کارگری، و جلوگيری از افتادن           
قدرت بدست مردم، یا جریانات            
چپ و کمونيست با اسالميست ها         

این دقيقا اتفاقی است      .  سازش کند 
افتاد؛   ١٣۵٧که در ایران در سال      

زمانيکه دولت های غربی در                
هراس از قدرتگيری چپ، خمينی      
این آخوند مهجور را به پاریس              
آوردند، از او یک شبه رهبر                   
ساخت و بجان مردم ایران                        

این اسالميسم، گفته می        .  انداخت
شود از نوع اسالم رژیم اسالمی          
نيست، معتدل تر است، نوع ترکی    

بهر رو این           .  اسالميسم است     
اسالميسم دارد در منطقه قدرت            

مردم منطقه دارند        .   می گيرد   
بسوی همان تله ای رانده می                   
شوند که مردم ایران در سال                    

ما باید این       .  رانده شدند     ١٣۵٧
روند را تشخيص دهيم و در مقابل       

باین خاطر ما نه تنها        .  آن بایستيم 
باید سکوالریست های خوبی                 
باشيم، بلکه همچنين باید با                        
حرارت از آزادی، برابری و                 

باید از نظر       .  عدالت دفاع کنيم      
سياسی کامال هشيار باشيم که از           
یک قطب در مقابل قطب دیگر              

ما باید موضعی محکم    .  دفاع نکنيم 
: در مقابل هر دو قطب اتخاذ کنيم        

۴صفحه تروریسم   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

دولتی بسر کردگی آمریکا و                    
باید بصراحت   .  تروریسم اسالمی  

از آزادی، برابری و رفاه همگانی       
باید قاطعانه از آزادی و     . دفاع کنيم

 .  برابری زن دفاع کنيم
 

در این رابطه ما، کسانی که تحت          

رژیم اسالمی و رژیم های مشابه          
اسير هستيم؛ ما کمونيست های               
کارگری که برای رهایی کل                    
بشریت از نابرابری، تبعيض، فقر      
و استثمار اقتصادی مبارزه می             
کنيم؛ ما مدافعين برابری و آزادی        

زن، باید با دو گرایش سياسی                  
 :حسابمان را صاف کنيم

 
گرایشی که تمام توجه اش                 -١

 

 آيا سکوالريسم 
 ...کافی است

معطوف اسالم و حاکميت                  
ارتجاعی آنست و حاضر است       
با شيطان اتحاد کند تا از شر              

اینها در    .  اسالم خالص شود      
عرصه سياست کنار تروریسم       
دولتی بسرکردگی آمریکا قرار     

اینها را من              .  می گيرند      

 . سکوالریست راست می نامم
 
کسانی که باصطالح در             -٢

ميان جنبش چپ قرار دارند،            
اما فقط توجه شان معطوف                

هدف اصلی    .  امپریاليسم است   

اینها مبارزه عليه آنچيزی است      
که امپریاليسم می خوانند؛ به            
این خاطر حاضرند چشمانشان      
را به هر نوع نابرابری،                      

٢٣٢شماره   
نمونه های بسياری از این      .  خشونت، اختناق، سرکوب و زن ستيزی ببندند        

گرایش موجود است که مبارزات عادالنه و آزادیخواهانه مردم را باین                        
بطور نمونه  .  بهانه که مورد دفاع غرب یا آمریکا است، محکوم کرده اند                

و اخيرا نيز عليه ناتو از             ٢٠٠٩مبارزات توده ای مردم ایران در سال               
 .  رژیم قذافی دفاع کردند

 

این دو قطب اگر چه در دو نقطه مقابل هم قرار دارند، در دست یکدیگر                       
بازی می کنند و در مبارزه عليه مبارزات عادالنه مردم، کارگران و                             

معروف شده اند، بيکدیگر        ٪٩٩محرومين که در زبان جاری امروز به              
 .  یاری می رسانند

 

تنها قطب نمای   .  ما باید در مقابل هر دو قطب یک موضع محکم اتخاذ کنيم             
آزادی .  ما در مبارزه سياسی باید آزادی، برابری مردم و رفاه همگانی باشد           

با هم چنين جنبشی را بسازیم و از          .  کامل و برابری واقعی کليه شهروندان       
 . * آزادی، برابری و رفاه همگانی در این دوران سخت دفاع کنيم

 

  ،متن فرانسه در لينکهاى زير
http://www.workersliberty.org/story/2011/12/06/between-two-
poles-socialism-and-secularism 
 
http://bataillesocialiste.wordpress.com/2011/12/04/contre-deux-
poles-nous-devons-etre-clairs-dans-notre-lutte-azar-majedi/ 

 

  ،سخنرانى آذر ماجدى در کنفرانس پاريس
 

 سکوالريسم و آزادی و برابری
 

در کنفرانسی بدعوت حزب چپ فرانسه        ٢٠١١آذر ماجدی در دو دسامبر       
شرکت کرد و در مورد سکوالریسم، دو گرایش راست و چپ در این                           

لزوم سازماندهی یک        -دولتی و اسالمی       -جنبش، دو قطب تروریستی        
جنبش رادیکال سکوالریست ضد کاپيتاليست که برای آزادی، برابری و                 

 . رفاه مبارزه می کند، به فرانسه سخنرانی کرد
 

به خيزش توده ای در خاورميانه و آفریقای            ماجدى  در این سخنرانی آذر       
شمالی اشاره کرد و اعالم نمود که این خيزش توده ای ضرورت شکل                        

او همچنين گفت که تروریسم      .  دادن به چنين جنبشی را مبرم تر می سازد           
دولتی به سرکردگی آمریکا اکنون در هراس از قدرتگير چپ و کمونيسم،               
شکل گيری یک انقالب کارگری و افتادن قدرت بدست مردم، دارد با                          
اسالميست ها سازش می کند، هر چند که این اسالميسم را متقاوت از                           
اسالميسم رژیم اسالمی توصيف می کند و آنرا یک گرایش معتدل از نوع                

این سخنرانی با استقبال گرم شرکت کنندگان              .  اسالميسم ترکيه می نامد      
در بخش بحث و پرسش و پاسخ آذر بر لزوم مقابله با مذهب                   .  روبرو شد 

وی گفت که اهميت بازشناسی دو گرایش راست و چپ در                .  تاکيد گذاشت 
 .   جنبش سکوالریستی بویژه در متن سياست بين المللی برجسته می شود

 

ميموان حجيم مسئول سازمان    :  در این کنفرانس سه سخنران شرکت داشتند       
از حزب کمونيست فرانسه، پاسکال لو نئوانيک، از حزب چپ                ٩٣آفریقا  

مبانی فشرده سکوالریسم برای استفاده                   «فرانسه و نویسنده کتاب                   
و آذر ماجدی از رهبری حزب اتحاد کمونيسم کارگری و                          »شهروندان

در پایان بر لزوم همکاری فشرده در این                    .  رئيس سازمان آزادی زن        
 .  عرصه تاکيد گذاشته شد

 

 دبيرخانه حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠١١دسامبر  ۶



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

  فراخوان حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 سفارتخانه های 
 !رژيم اسالمی را اشغال کنيد

 

 !انقالبيون، ايرانيان آزاديخواه
 

خواست برچيدن و بستن سفارتخانه ها و مراکز تروریستی                                
جمهوری اسالمی یک خواست دیرین جنبش آزادیخواه و برابری                 

ما همواره خواهان قطع روابط سياسی و دیپلماتيک      . طلب بوده است
اما این خواست مشروع          .  دولتها با جمهوری اسالمی بوده ایم               

تاکنونی ما ملعبه مماشات با جنایتکاران جمهوری اسالمی شده                       
امروز که تنش و جدال سياسی بين دولتهای تروریستی به                   .  است

اوج رسيده است، ما اردوی سوم باید دخالت کنيم و سياست اشغال                 
و بستن سفارت ها و مراکز و کنسولگریهای رژیم اسالمی را بطور            

 .همه جانبه عملی کنيم
 

در جنگ سرمایه داران و دولتهایشان ما باید         .  حرف ما روشن است   
پرچم آزادی و برابری، پرچم انقالب عليه وضع موجود را بر سر                

این مراکز را باید به محل تجمع و              .  در این سفارتخانه ها بکوبيم       
وقت .  مبارزه انقالبی برای سرنگونی جمهوری اسالمی تبدیل کرد           

آنست جنبش آزادیخواهانه و سوسياليستی ابتکار عمل سياسی را در           
دست بگيرد و از مماشات و سازش دولتهای سرمایه داری با                            

 .جمهوری اسالمی ممانعت کند
 

 خواستهای بالفصل ما؛ 
 

قطع کامل روابط        -٢بستن کليه مراکز جمهوری اسالمی،                 -١
 -۴نه به جنگ نه به تحریم اقتصادی،                  -٣سياسی و دیپلماتيک،       

مسدود کردن کليه پولهای دزدیده شده از مردم در حسابهای عوامل              
انتشار اطالعات مربوط به فعاليتهای تروریستی رژیم         -۵حکومتی،  

 .عليه مخالفين سياسی است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٩٠آذر  ١١ – ٢٠١١دسامبر  ٢

٢٣٢شماره   
 

 کارگران شرکت 
 صنايع نفت و گاز سازه پارس جنوبی

 !ماه دستمزد معوق 2
 

دستمزدهای دو ماهه مهر و آبان           ،آبمانماه  12تا امروز      ،بنا به خبر دریافتى     
. نفر از کارگران شرکت صنایع نفت و گاز سازه پرداخت نشده است                    1500

زندگى   ،نفر انسان اند    6000این کارگران که بهمراه خانواده هایشان بيش از            
 . شان توسط کارفرماها به گرو گرفته شده است

 

کارگران بویژه طی روزهای گذشته در اشکال جمعی و فردی با مراجعه به                    
عوامل کارفرما خواستار دریافت فوری دستمزدهایشان شده اند اما تا امروز به            

عوامل کارفرما که پشتشان به حکومت اسالمی و قوانين           .  نتيجه ای نرسيده اند   
پول :  در جواب کارگران معترض گفته اند       ،و مراجع ضد کارگریش گرم است     

با این وضعيتی که هست و با این تحریمهایی که کشورهای خارجی                      ،نداریم
به اجرا گذارده اند باید در انتظار روزهای سختتری از جمله                     !  برعليه مان  

 .اخراج از کار و بيکاری باشيد
 

حکومت اسالمى ميخواهد بمب اتم بسازد، سرمایه          :  یکی از کارگران ميگفت    
چرا ما کارگران باید تاوان        ،دارها ميخواهند سودهای ميلياردی به جيب بزنند        

جنایتی   تحریم و دعوا برسر بمب اتم و تروریسم را بپردازیم؟ تحریم اقتصادی            
است که به گوشه عبا و عمامه هيچ آخوند و سرمایه دارى برنخواهد خورد                        

ميگویيم   ،ماه برایشان جان کنده ایم       2.  بلکه آوارش برسر ما کارگران ميریزد      
 ! دستمزدمان را ميخواهيم، ميگویند محاصره اقتصادی شده ایم

 

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای       1500شرکت نفت و گاز سازه با بيش از          
هزار تومانی و     300سفيد امضا و یکطرفه از سه ماه تا یکسال با دستمزدهای             

عصر بعالوه اضافه کار           5صبح تا        8ساعت کار بخشى از کارگران از               
بخشى دیگرى از کارگران با کار و          .  استاجباری تا شب و در ایام تعطيل           

زندگی پر مشقت در کمپهای غير بهداشتی و فاقد امکانات هم اکنون مجری                      
قسمتهائى از پروژه های نفت و گاز در مناطق پارس جنوبی، عسلویه و اهواز               

 .دفتر مرکزی شرکت در ميدان آرژانتين تهران واقع است. ميباشند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ١٣ – ٢٠١١دسامبر  ۴

 

 !گوش دهيد" برای آزادی زن"به راديو ماهواره ای 
 

با رادیو  .  برنامه ی رادیو ماهواره ای سازمان آزادی زن ميباشد که تالش دارد صدای جنبش برابری طلب در ایران و منطقه باشد                       "  برای آزادی زن  "
همکاری کنيد و اخبار جنبش برابری طلب، موقعيت زنان در ایران، افغانستان و کشورهای محل زندگی خود را برای ما ارسال                            "  برای آزادی زن  "

به وقت ایران روی آدرس زیر پخش             21تا    20هرسه شنبه از ساعت        "  برای آزادی زن   ".  مدارید تا بتوانيم آنرا در برنامه های خود منعکس کني               
   : ميشود

Symbol Rate: 19279 - Horizontal: QPSK 2/3 - Transponder: 10 – TelStar  12 
 
 . از طریق  آدرس پستی ما با ما تماس بگيرید و از نظرات خود ما را مطلع کنيد. این برنامه های همچنين روی سایت سازمان آزادی زن قرار دارد 

com.yahoo@radioazadizan  
net.azadizan.www://http 

 

 سازمان آزادی زن
 2011دسامبر 
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با سالم و تشکر از     :  کامران پايدار 
همراهی صميمانه شما در این                 

قبل از هر چيز مایلم در            .  گفتگو
باره دو حادثه جداگانه تلخ و                      
ناگوار که در دو هفته اخير موجب       
مرگ دلخراش دو تن از کارگران        
زحمتکش  مزدا به نامهای مجيد            
غضنفری و علی فرجی گردید               

مسئله چه    .  صحبتی داشته باشيم      
بود؟ علت ها و ریشه های اینگونه       
حوادث تکان دهنده و ناگوار در             

 کجاست؟
 

ببينيد تا همين االن که  :کارگر مزدا
با شما صحبت ميکنم هم من و                  
خانواده ام و هم بسياری دیگر از           
کارگران کارخانه مزدا برای این         
اتفاق تلخ و تکان دهنده ای که                   
موجب مرگ دردناک و بی سر و         
صدای دو تن از همکارانمان شد           
هنوز دچار شک و بهت و اندوه              

من اکيدا تصورم این نيست     .  هستيم
که این حوادث و جنایاتی از این              
دست که خانواده های ما کارگران       
را از هم می پاشد صرفا ناشی از           
اتفاقات و حوادث گذرایی باشد که        
آنطور هم در همه جا ميگویند                  
علتش بی احتياطی، عجله و یا                 

این .  ندانم کاریهای خود ما باشد          
این .  قضا و قدر الهی نيست                  

سرگذشت ما و این نوع زندگی پر        
فقر و فالکت و جهنمی است که               
برایمان ساخته اند و به ما تحميل            

البد می پرسيد کی؟ من      .  نموده اند 
ميگویم این حکومت، این سرمایه        

 . دارها
 

من شخصا مجيد غضنفری کارگر      
ساله سالن رنگ را          33جوان و     

از نزدیک نميشناسم چون قسمت          
اما .  کاری من جدای از آنهاست          

همه کسانی که از نزدیک در کار          
و زندگی با او همراه بوده اند                     
هميشه از صميميت و صداقت و            

. شرافتمندی انسانی او ميگویند             
مجيد پير مردی کهنسال و یا                     

 

 گفتگوى کامران پايدار  
 ! با يکی از کارگران کارخانه مزدا

انسانی با سابقه بيماری قبلی             
نبوده است که ناگهان دچار                
سکته شده و جانش را از دست        

او وقتی چند سال پيش به       .  بدهد
این کارخانه آمد جوانی پر                  
انرژی و سالم و سر زنده و با            

حاال پس از چندین       .  نشاط بود  
سال ناشی از رنج و کار سخت        
و محروميت خبر می آید که              

! مجيد دیشب سکته زد و مرد          
. آری به همين سادگی که گفتم          

اما آیا مسئله به همين سادگی             
است که ميشنویم؟ هم من، هم           
مجيد و همه کارگرانی که در            
اینجا به بند بردگی و اسارتمان        
کشيده اند، نه دروغ ميگویم نه         

شرایط کار و        .  مبالغه ميکنم   
زندگی ما کارگران در کارخانه     
مزدا بسيار بدتر و به مراتب             
فجيع تر از زندگی و سرگذشت       
بردگانی است که اهرام فراعنه      
مصر را به گرده آنها به پا                   

این کار نيست که ما      .  داشته اند 
انجام ميدهيم این یک نوع                   

. بردگی و اسارت مدرن است         
در اینجا اصال اختيار خودت            
را نداری، با دوربين های مدار       
بسته، با کنترولر توليد، با                   
کارفرما و با تحميل کارهای             
چندین برابر بيش از توان آدمی      
از طریق فشار و تهدید مداوم           
فرصت نفس کشيدن را هم از           

شرایطی ساخته   .  ما گرفته اند     
اند که باید فقط در مقابل هر                
خواسته و زیاده طلبی این بی            
وجدانها تسليم باشی، همه درها      
را به رویمان بسته اند، فقط                
یک راه برایمان باز گذاشته اند       
و آن تن دادن به این کار                        
وحشتناک و لعنتی و به دنبالش        
فقر و محروميت و تحقير و                

 . گرسنگی است
 

ميگویند مجيد چند هفته قبلش            
هميشه افسرده و منزوی بوده           

: یکی از بچه ها ميگفت       .  است

٢٣٢شماره   
با آنکه مجيد هر روز عالوه بر                   
ساعت کاریش تن به انجام اضافه              
کاری سنگين و خطرناک تا شب و           
در همه روزهای تعطيل ميداد به               
این اميد تا شاید چندرغازی به                     
دستش برسد اما هميشه جيبش خالی        

مجيد عليرغم کار       .  و محتاج بود      
... سنگين روزانه و اضافه کاری و         

حتی پرداخت چند ماه اجاره خانه              
اش هم پس افتاده و هميشه از رنج              

خوب .  قرض و بدهکاریش ميگفت       
شما خودتان تصور کنيد سرگذشت          
انسانی که یا در فشارهای بسيار                 
سنگين و فرساینده روحی و جسمی         
محيط کار غرق است و یا وقتی هم           

جيب خالی و         ،که به خانه ميرود        
رنج ناشی از مشاهده محروميت و           
نداری خانواده و فرزندش چطور او       

 . را زجرکش ميکند
 

علی فرجی را خودم می شناسم یک         
هفته قبل از مرگ مجيد او هم بطرز        
فاجعه باری بهتر است بگویم به قتل        

علی فرجی از کارگران               .  رسيد
شب    30/7ساعت   .  شيفت شب بود    

پس از اتمام کار با تن خسته و                       
خستگی .  رنجور عازم خانه بود            

بيش از حد ناشی از کار، تاریکی              
شب و عدم دید کافی، در حاليکه                 
علی ميخواست از درب کارخانه به        

 ،آنطرف جاده مخصوص کرج برود    
اتومبيلی با سرعت زیاد علی را                 
زیر گرفت و تن رنجور و له شده               
علی بعنوان سند جنایت حکومت و          
سرمایه داران در تاریکی شب نقش        

تا .  بر آسفالت جاده مخصوص شد         
امروز که من آمارش را دارم در               

 20طی این چند سال گذشته بيش از         
نفر از کارگران بعلت نبود یک پل            
روگذر ساده همينطور مانند علی              
بطرز وحشتناک و دلخراشی                       

 . جانشان را از دست داده اند
 

ما عليه این وضعيت و برای نصب          
یک پل روگذر بارهای بار به                       
آشوری مدیر کارخانه و عوامل                 
کارفرما گفته و اعتراض نموده ایم           
اما در جواب ميگویند ما پولی برای        

راست !!  این کارهای اضافی نداریم    
ميگویند واقعا هم جان و زندگی                  
کارگران برای این حضرات اضافی      

این تنها     .  و بی ارزش است              
داستان زندگی مجيد و علی و من          
نيست، این داستان و سرگذشت             
همه ما کارگران کارخانه خودرو        

بلکه این      .  سازی مزدا نيست          
داستان پر رنج و درد زندگی همه        
کارگران در این نظام سرمایه                
داری و در این حکومت اسالمی          

ميدانيد اصال برای اینها            .  است
مهم و مطرح نيست که کارگر و            
خانواده اش هم انسانند و حق و               

 . حقوقی دارند
 

شرایط و فشار            :کامران پايدار   
کار در کارخانه مزدا چگونه                  
است؟ مدیران، مالک و عوامل             
کارفرما از چه دسته و قماشی                

 هستند؟
 

اگر بگویم فشار و        :  کارگر مزدا  
سختی کار تنها مختص اینجاست         

سود جویی و   .  چندان واقعی نيست  
دزدی و استثمار کارگران و                    
انباشت و تلمبار ثروتهای                          
ميلياردی از ویژگيهای اصلی همه     
سرمایه داران و حکومت                          

اما با اینحال بنا      .  اسالميشان است 
به دالیل خاصی کارخانه مزدا و          
کار در اینجا شرایط خاص                       

در درجه اول       .  خودش را دارد      
چهل درصد از این مرکز در                   

 60مالکيت سپاه پاسداران و                   
درصد عمده دیگر آن متعلق به              
افراد از جنس و تخم و ترکه                     
محسن رضایی و دیگر فرماندهان     

. عاليرتبه سپاه پاسداران است               
اینها مثال سهامداران کارخانه                

افرادی که بيش از     !  تشریف دارند 
سال است آدم کشته اند، عليه           32

انسانيت مرتکب تجاوز و شکنجه       
و هر جنایت و وحشيگری ای                 
شده اند اما حاال در اینجا مدیر و             

٧صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

 . مالک و کارفرما تشریف دارند
 

در اینجا عالوه بر استثمار و                     
سختی و فشار کار در بسياری                
موارد حتی به شکل ظاهری و                

. قيافه و ریش افراد هم گير ميدهند       
در اینجا شيوه های پليسی و                       
نظامی و شرایط فشار و سرکوب          

در .  سياسی و مذهبی شدید است          
اینجا حراست و عواملش بيا و                 

جاسوسی بر عليه        .  کيایی دارند   
کارگران و پاپوش دوزی و پرونده      

به جرات  .  سازی خيلی زیاد است     
بيش از نود درصد مسئولين                      
قسمتها و عوامل کارفرما عمدتا از      
قماش قاتلين و جنایتکارانی هستند       
که قبال در سپاه پاسداران با                        
ارتکاب به هر جنایتی امتحانشان         
را پس داده اند و حاال در محيط               
اینجا هم بر عليه ما کارگران با               
استفاده از روشهای خاص نظامی        
و جاسوسی و سرکوبگرانه به                 
دزدی و چپاول ثمره کار ما                       

اینجا یک      .  کارگران مشغولند      
نظامی   –اردوگاه کار مذهبی              

حکومت و عواملش برای کسب            
 . سود و ثروت اندوزی است

 
گفتيد کارخانه مزدا   :  کامران پايدار 

متعلق به سپاه پاسداران حکومت          
اسالمی و دیگر فرماندهان                        
جنایتکار سپاه است، گفتيد در                  
اینجا سرکوبها و کنترلها خيلی                

آیا موفق شده اند؟ آیا        !  شدید است 
توانسته اند  کارگران را به تمکين        

 و تسليم وا دارند؟
 

. مثل قشنگی هست     :  کارگر مزدا  
گفته اند سرزمينی را که به سر               
نيزه شخمش بزنند باید طوفان درو      

مصداق واقعی این مثل همين     .  کنند
اینها در ظاهر امر موفق        .  جاست

فعال آن باال نشسته اند و         .  شده اند 
با اتکا به سرکوب و استثمار و به          
قيمت مرگ و نابودی ما کارگران        
ثروتهای نجومی و هنگفت پارو            

 

گفتگوى کامران پايدار با يکی از  
 ...کارگران کارخانه مزدا

اما با اینحال بشدت در       .  ميکنند
اینها از سایه   .  هراس و وحشتند  

خودشان هم هراس دارند، اینها      
ميدانند که بر روی چه کوه                 
آتشفشانی آکنده از خشم و کينه         

اگر دو نفر از ما           .  نشسته اند  
کارگران قدری رابطه مان                
نزدیکتر و صميمانه شود                    

. کابوس مرگ اینها را ميگيرد       
فردا حراست این دو کارگر را        
احضار ميکند و حتی قسمتهای       

. کاریشان را هم عوض ميکنند       
مدام در حال کنکاش و                           
جاسوسی عليه کارگران هستند      
و به کمترین و کوچکترین                  
بهانه ای اگر احساس خطر                
نمایند دست به اخراج و بيکار         
سازی و حتی پاپوش دوزی و          

هراس و  .  پرونده سازی ميزنند   
وحشت هميشگی اینها نشانه             
ناتوانی و درماندگيشان در                 
سرکوب و کنترل کارگران               

 . است
 

ظاهرا حکومت  :  کامران پايدار 
اوباش اسالمی و سرمایه داران     
تصميم بر اصالح قانون کار            

آنطور .  ضد کارگریشان دارند    
که از شواهد بر می آید در                   
پيش نویس جدید در زمينه                  
استخدام و قراردادها و امنيت          
کاری و مسئله دستمزدها و                
شرایط کاری موقعيتهای بسيار      
سخت تر و بدتری را عليه ما            

. کارگران تدارک دیده اند                  
مسئله چيست؟ چاره کار                      

 کجاست؟
 

بله قانون ضد         :  کارگر مزدا    
کارگری حکومت و کشمکش و     
دعواها برسر آن چيز جدیدی           

این آخوندها و همه              .  نيست
وزیر وزرا و وکالیشان، همه         
آن بيکاره های مفتخوری که به      
زور سرنيزه و به ضرب                     
سرکوب و آدمکشی در آن باال         

٢٣٢شماره   
در مجلس و در همه مراکز                            

شبانه روزی         ،حکومتی نشسته اند    
فکر و ذکرشان اینست که چطور               
بيشتر ما را استثمار کنند، چطور              
بيشتر بدزدند و چطور بيشتر ما را           

این اوباش   .  کنترل و سرکوب نماید     
. بيکاره هنری جز این ندارند                       

همانطور که خودتان هم گفتيد با                 
طرح پيش نویس جدید قانون کار و          
مزخرفات و گنده گویی ها از این               
دست حکومت اسالمی و سرمایه              
داران حمالت وحشيانه تر و                         
بيشتری را بر عليه زندگی و                         
معيشت ما کارگران شروع کرده              

اینها خوابهای آشفته بيشتری           .  اند
همين حاال مگر     .  برای ما دیده اند       

 300دستمزد یک کارگر با ماهی             
هزار تومان چقدر کفاف یک زندگی      
بخور و نمير را ميدهد؟ همين حاال           
مگر کارگر جماعت از امنيت شغلی      
برخودار است، امروز ورقه سفيدی       
را که نميدانی چه هست به دستت               
ميدهند اثر انگشت و سفته و ضامن          

ميگيرند و فردا از کار                       ...  و
اخراجت ميکنند؟ امروز به تو                     

 300ميگویند دستمزد ماهيانه ات            
هزار تومان است از آنطرف ميبينی       
مثال کارگران نساجی کاشان و یا               

 27تا      32...  لوله سازی اهواز و         
ماه است دستمزدی نگرفته                            

ميدانيد فقط اصل مسئله                    ! اند
اینجاست ميخواهند بيشتر از اینها ما       
را به فقر و گرسنگی و بردگی                     

آیا این شدنی است؟ بنظرم       .  بکشانند
آخرش این   .  هر چيز ظرفيت دارد       

جامعه به انفجار واقعی و سرنگونی       
این حکومت و این سيستم خواهد                

اما با اینحال و تا آن روز                .  رسيد
نمی توانيم دست روی دست بگذاریم      

. و تماشاچی و امر بردارشان باشيم         
از همين حاال ما کارگران برای آن           
روز بایستی زمينه ها و مقدمات                 
یک انقالب واقعی کارگری را                    

 . فراهم کنيم
 

ببينيد جمع زیادی از کارگران ایران       
تجمع .  خودرو اطالعيه داده اند             

تعدادی از کارگران که همين چند              
وقت پيش برعليه همين اصالحيه             

البته        ،قانون کار برگزار شد                   
فراخوانش را خانه کارگریها و                   
شورای اسالمی چيهای خود                         

ولی در وسط     ،حکومت داده بودند  
کار با حضور و شرکت تعداد                 
زیادی از کارگران نخ کار از                 

همه این کارها    .  دستشان در رفت   
باید .  و ابتکار عملها خوب است         

من فکر    .  به استقبالش هم رفت         
ميکنم هر تالش و اقدامی عليه                
حکومت و سرمایه دارها و عليه          
اصالح قانون کارشان ميتواند               

اما در اینجا    .  خوب و مثبت باشد     
یک نکته بسيار ظریف و مهمتر           

ما کارگران بدون توهم     .  هم هست 
به این حکومت و همه مراکزش            
باید بدانيم اگر به جای یک نامه              
هزار نامه اعتراضی هم به دست         
امثال احمدی نژاد تير خالص                
زنشان برسد تا ماداميکه زور و            
قدرت اتحاد و مبارزه مستقل                   
کارگری پشتش نباشد برای                      
حضرات نه اهميتی دارد و نه                 

با تحریک     .  اقدامی خواهد شد        
احساسات و حلوا حلوا هيچ اتفاقی       

شما تصور کنيد مثال         .  نمی افتد  
اگر به جای تجمع در برابر                       
مجلس با آن ترکيب و با آن                         

بعنوان مثال در سراسر        !  ماهيت
ایران خودرو در همين مزدا                    
خودمان و تعدادی دیگر از مراکز      
بزرگ کارگری فقط یک                           
اعتصاب اخطاری یک ساعته              
یعنی کار فقط برای یک ساعت             
بطور سراسری کار تعطيل می            
شد و در همانجا و همان لحظه                
کارگران خواستهایشان را عنوان       

یقينا این نوع اقدامات          .  ميکردند
پشت حکومت را می شکند و                  
خيلی راحتتر و زودتر این                        
جانوران را در برابر خواستهای         
ما کارگران مجبور به تسليم و                

 . عقب نشينی ميکند
 

با حرفهای قشنگ     ،سو تفاهم نشود  
سنگی از زمين           ،و روی کاغذ      

ميدانيد نياز و     .  جابجا نخواهد شد    
چاره ما کارگران اتحاد و آگاهی           

مخالفت ما با    .  و سازمانيابی است   
اصالح قانون کار به هيچ وجه               
نباید به مفهوم دفاع از همين قانون  
کار فعلی ضد انسانی و ضد                     

اینها با اتکا به       .  کارگریشان باشد  
سال   32همين قانون کار فعليشان      

٨صفحه است تسمه           



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

بردگی و استثمار از گرده ما کارگران       
باید بدانيم این حکومت با         .  کشيده اند  

قانون کارش، با همه قوانين و                           
سيستمش عامل همه فقر و بدبختی و            
مشکالت ما کارگران است نه قانون            
کار قبلی، نه اصالح قانون کار، همه           

ما .  اینها باید گورشان را گم کنند                 
کارگران دستمزدهای مطابق با تورم         
ميخواهيم، ما امنيت شغلی و رفاه و              
بهداشت و درمان و تحصيل و                          
استراحت و تفریح و سعادت و                         

ما همه زندگی         ،خوشبختی ميخواهيم  
به تاراج رفته مان را ميخواهيم، ما               
حق اعتصاب و تشکيل مجمع عمومی       

ما ميخواهيم آزاد        ،و شورا ميخواهيم    
باشيم تا حرفمان را بزنيم و حقوقمان           

 . را مطالبه نمایيم
 

گفتيد این جامعه به              :کامران پايدار   
انفجار ميرسد، گفتيد این حکومت و             
سيستم سرنگون ميشود، باید در                      
کارخانه ها چکار کرد؟ بهترین راه              

 حل کدام است؟
 

این حکومت آنقدر           :  کارگر مزدا     
پوسيده و متزلزل، دچار اختالف و               
بحران و بن بست است که سقوطش              

اما با اینحال فکر ميکنم        .  حتمی است 
همانطور که خواستهای ما کارگران           
روشن و شفاف است بایستی روشهای       
رسيدن به آنها هم روشن و شفاف                   

ببينيد بعنوان مثال من و نوع من       .  باشد
ما باید  .  در کارخانه مزدا کار ميکنيم       

تکليف حق و حقوقمان را هم در                      

 

گفتگوى کامران پايدار با يکی از  
 ...کارگران کارخانه مزدا

قدرت کارگر   .  همينجا حل و فصل کنيم        
. اساسا در محيط کار و کارخانه است                

اگر قرار بود این آخوندها و سرمایه                    
دارها هر غلطی برای ما بکنند باید در               

همه اینها از        .  سال شده بود           32این    
حکومت و نهادهایشان مثل خانه کارگر           
و شورای اسالمی و شورای عالی کار و          

دستشان توی یک کيسه        ...  اداره کار و     
همه اینها از یک آخور ميخورند و        .  است

هدفشان نابودی ما    .  فقط یک هدف دارند     
کارگران و غارت بيش از پيش ثمره کار         

قانون کار اصالح        .  و زندگيمان است       
نميکنند بلکه برای استثمار و نابودی                  
 . بيشتر ما کارگران نقشه قانونى ميکشند

 
من فکر ميکنم قدرت واقعی ما کارگران          

اگر همه با   .  در کارخانه و خط توليد است     
هم متحد شو یم، اگر به قدرت اعتراض و  
اعتصاب مستقل خودمان کار در همه                
خطوط توليد و در همه شيفتها تعطيل                  

بيگمان این حکومت و این سرمایه          ،شود
داران هستند که باید مجبور به تسليم و                

 . عقب نشينی شوند
 

باز هم با تشکر، رویت            :کامران پايدار  
را ميبوسم و فراخوان من به همه شما                  
کارگران مبارز و به جان آمده از جور              
سرمایه داری و حکومت اسالمی این                 

برای     ،برای رفاه و خوشبختی          :  است
آزادی و برابری و برای برپایی یک                   
دنيای آزاد و انسانی به حزب انقالبی و              
رزمنده خودتان، به حزب اتحاد کمونيسم        

 * .کارگری بپيوندید
   

٢٣٢شماره   
 

 کارگران شرکت سد افزار
 !ماه دستمزد معوق، بسوی ورشکستگی 6

 

نفر از کارگران شرکت سد        50بيش از     ،بنا به خبر دریافتى   
افزار تا امروز دوازدهم آبانماه عليرغم مراجعات مکرر به             

 6عوامل کارفرما هنوز موفق به دریافت دستمزدهای معوق          
ماهه گذشته خرداد، تير، مرداد، شهریور، مهر و آبان خود              

"نشده اند    مدیر شرکت که یک پایش برای                   "  عطایی. 
خوشگذرانی در آمریکا و یک پایش برای استثمار کارگران           

پولهای زیادی از     :  به کارگران گفته است         ،در ایران است    
اما   ،ما زورمان به آنها نميرسد         ،ارگانهای دولتی طلبکاریم   

پول   ،حریف شما کارگرها که ميشویم، همين است که هست           
باید بسازید در غير اینصورت بفرمایيد              ،نداریم که نداریم    

 !راه باز است

 

بنا به اخباری شرکت سد افزار که نصب کننده انواع                              
سيستمهای ابزار دقيق از جمله سيستمهای مربوط به  زلزله             

بسياری از    ،شناسی و ایمنی در پروژه های سد سازی است          
ابزار و آالت کاری مورد نياز خود را از یک شرکت                            
ایتاليایی به نام سيزجئو وارد ميکند که هم اکنون بعلت تحریم     
اقتصادی دول اروپایی شرکت سيزجئو ظاهرا از ارسال و              
تحویل لوازم مورد نياز به شرکت سد افزار خودداری                         

برخی عوامل کارفرما تلویحا اعالم داشته اند اگر این         .  ميکند
تحریم ها ادامه یابد در آینده نزدیک شرکت قادر به ادامه                    

نفر کارگر از کار اخراج         50در نتيجه    .  کاری نخواهد بود   
 . خواهند شد

 

عالوه براین به دليل افزایش تشنج و مناقشات مابين قطبهای            
بسياری از مراکز و          ،تروریستى و تشدید تحریم اقتصادی        

شرکتهای بزرگ صنعتی مختلف در ایران از جمله                               
شرکتهای فعال در صنایع پتروشيمی که بسياری از ابزار و            

در حال حاضر بعلت       ،مواد اوليه آنها از اروپا تامين ميشود        
کمبودها و عدم دسترسی به مواد و لوازم اوليه روال کار و                
ادامه کاری این شرکتها و مراکز صنعتی با مشکل مواجه                 

طبق معمول این کارگران و خانواده هایشان                  .  شده است  
هستند که باید با عدم دریافت دستمزدها و اخراجهای بيشتر              
تاوان این جنایات حکومت اسالمی و سرمایه داران را                        

 بپردازند؟ 

 

نفر کارگر قراردادی با               50شرکت سد افزار با بيش                  
هزار تومانی و         300قراردادهای یکساله و دستمزدهای            

عصر و انجام اضافه کاری          5صبح تا      8ساعت کاری از      
مجری و نصب کننده انواع سيستمهای              ،هر روزه تا شب      

ایمنی و زلزله شناسی در پروژه های بزرگ سد سازی                       
دفتر مرکزی شرکت واقع در خيابان یوسف آباد                      .  است

 .تهران است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ١٣ – ٢٠١١دسامبر  ۴

 

! زنده باد جنبش مجامع عمومى  

!زنده باد شوراهاى کارگرى  
 

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

!توده کارگران است  



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

خبرگزاری یورو نيوز از ارائه             
پيش از موقع  برنامه ریاضت                 
اقتصادی ماریو مونتی نخست                
وزیر جدید ایتاليا در روز دوشنبه         

به دنبال درج این خبر،        .  خبر داد 
این مدیای بورژوازی همچنين از        
تصميم این قهرمان کوتوله سرمایه     
داران بر عدم دریافت دستمزد                
ماهيانه خود به عنوان اولين قدم             
در اجرای برنامه ضد کارگری             
ریاضت اقتصادی در ایتاليا یاد              

اعالم شده است که دولت      . می کند 
بورژواها در ایتاليا قصد کاهش             

های مالياتی و اصالحات            بخشش
 .نظام پرداخت مستمری را دارد

  
جدای هرگونه تحليل تئوریک بر         
این موقعيتی که بورژوازی در              
ایتاليا و کشورهایی نظير ایتاليا بر       
ميليونها انسان کارگر و کارکن              
تحميل کرده و ميکند، این بيشرمی       
ها و این دروغ گویی ها برای                  
اولين بار نيست که شخصی به نام         
ماریو مونتی، ژست چشم پوشی           

. از دستمزد به خود می گيرند                 
طبقه کارگر و ميليونها انسان                   
کارکن در ایران، کارتن خوابها،          
تن فروش های خيابانی، گرسنگان      
و پابرهنگان، وقتی این بلوف را           
برای اولين بار از زبان احمدی ی        
نژاد تير خالص زن شنيدند، نمی          
توانستند این خبر را که احمدی               
نژاد از دستمزد منصب رئيس                
دستگاه اجرائی رژیم چشم پوشی         
کرده را به عنوان خبر خوبی                   

چرا که این بلوف        .  ارزیابی کنند  
آغاز مجدد یورش های وحشيانه           
طبقه بورژوازی و دولت                            
غارتگرشان به سطح دستمزد و            

این چشم پوشی     .  معيشت آنان شد    
از دستمزدهای مناصب                              
غارتگرانه و جنایتکارانه، اسم              
رمز یورش به سطح معيشت                    
ميليونها انسان کارگر و توده های        

 

 ايتاليا، 
 ماريو مونتی ادامه قهرمان کوتوله

 

 پدرام نوانديش

 . کارکن در این جوامع است
 

با اجرای بخش اول ریاضت            
اقتصادی در ایران تحت عنوان     
حذف یارانه ها، بخش بزرگی         
از طبقه کارگر و توده وسيعی         
از زحمتکشان، له فقر شدیدتر         
و یا به صف بيکاران و                         

کافی است   .  گرسنگان پيوستند  
به نتایج این سياست رذیالنه و         
آثار جنایت بار اجرای برنامه          
ریاضت اقتصادی در جوامع           
مختلف که دولتهای بورژوا آن       
را به اجرا در آورده اند ،                     
نگاهی از سر تعمق انداخت تا         
به عين دیده شود که برای                    
نجات سود دهی شرکتهای                 
استثمارگر و جنایتکار سرمایه       
داری، چه تعداد انسان کارگر          
و محروم، از آن حداقل                         
نيازهای یک زندگی بخور و            

چه .  نمير نيز محروم شده اند         
تعداد انسان به جرم اعتراض           
به این سياست جنایتکارانه                 
روانه سياه چالها شده و یا                    
مجبور به فرار از دست                       
دژخيمان و حافظان نظم                      

آمارها حتی    . موجود شده اند      
اگر از سوی دستگاههای این           
دولتها دستکاری شوند، گویای       
بسياری از واقعيات تلخ و                   
تکاندهنده ای است که مسبب            
آن نظام منحطی است که این             
دول برای حفظ آن از هر                     
جنایتی فرو گذار نبوده و                     

 .  نيستند
 

ماریو مونتی همان راهی می           
رود  که دولت جنایت کار                   
اسالمى در ایران رفته است و         
برسرادامه  آن صدها هزار               
انسان را در اشکال مختلف به          

رژیم .  نيستی کشانيده است          
اسالمی در ایران و دمکراسی        

٢٣٢شماره   
پارلمانی در ایتاليا که آن یکی در               
ایران سينه چاک او شده و از                         
دریافت دستمزد خودداری کرده و           
این یکی در ایتاليا سنگ تمام گذاشته       
و برروی نگرفتن دستمزد پيش از           
اجرای سياسی جنایت کارانه                       
ریاضت اقتصادی بورژوازی مانور    

جنس .  می دهد، از یک قماش هستند      
آنان عالوه بر دروغ گویی و رذالت        

دارای یک هدف مشترک و آن                     
حفظ مالکيت خصوصی بر ابزار             

براى .  توليد و تداوم کار مزدی است     
بورژوازى هرگونه تالش براى                
پائين نيامدن سود سرمایه داران بر          

. هر اقدام دیگرى ارجحيت دارد               
وقتی احمدی نژاد جنایت کار اعالم         
می کند که از دستمزد صرفنظر می        
کند در واقع اعالمی بر آن است که           
برای اجرای برنامه ریاضت                       
اقتصادی حاضر است که دستمزد            
صدها هزار انسان اعم از کارگر و          
کارکن را قطع و به تاخير انداخته و         

ماریو مونتی نيز    .  آن را کاهش دهد    
از این قاعده  سرمایه داری مستثنی         

همانگونه که دیگر     .  نبوده و نيست    
دولتهای جانی این سيستم وارونه از        

 . آن مستثنی نيستند
 

همانگونه که در نوشتار پيشين                    
تمام معجزه این            ،اشاره شده بود       

بتمن سرمایه داری بر این اصل                 
استوار است  که به قيمت ستاندن                

سرمایه       ،زندگی هزاران انسان           
داری گرفتار در لجن بحران را                  
نجات دهد و در این راستا شتاب به           
خرج داده و به قول یورو نيوز پيش          
از موقع طرح ریاضت اقتصادی را       
برای تصویب در پارلمان ارائه داده       

بيشک ارائه این طرح برای            .است
تصویب و اجرا، عالوه بر                             
پيامدهائی که از پيش می توان نتایج        
آن را به وضوح بر روی زندگی                
ميليونها انسان کارگر و کارکن                   

همانگونه    ،ایتاليائی پيش بينی کرد       
که زندگی ميليونها انسان را در                  
ایران تحت تاثير وحشتناک خود                
قرار داده است و به دنبال اجرای               
بخش دوم سياست ریاضت اقتصادی     
رژیم سرمایه داران اسالمی این                
اثرات وحشتناکتر خواهد بود، صف      
بندی های طبقاتی را به وضوح                  

اتحادیه .  بيشتری نشان خواهد داد         

های زرد مجبور به اتخاذ موضع         
یا به نفع بورژوازی خواهند شد            
که در آن صورت طبقه کارگر               
ماهيت ضد کارگری آنان را                    
بيشتر خواهند شناخت و تشکل              
های مستقل خود را در برابر                   

. سرمایه داران تشکيل خواهند داد     
برای این منظور خوب است به             
موضع ضد کارگری و در جهت          

منافع سرمایه داران توسط                        
ماچاگاریا رئيس کنفدراسيون                
صنعتگران  ایتاليا که از بسته                 
ریاضتی ماریو مونتی جانی                   
حمایت به عمل آورده است نظری      
بيافکنيم که بی شرمانه اعالم می          
کند که هيچ جایگزینی برای                     
ریاضت های اقتصادی وجود                

درست همين موضع گيری     . ندارد
ها در ایران تحت حاکميت رژیم           
سرمایه داران اسالمی در زمان           
به اجرا درآمدن طرح غارتگرانه       
ریاضت اقتصادی از سوی                      
بسياری از مدافعين نظم موجود            

می "  کارگر کارگر    "که اتفاقا         
طبقه .  کردند نيز شنيده ميشد              

کارگر ایران چهره کریه آنان را           
 . دید
 

اکنون که به پدیده های ایتاليا،                 
نگاه می     ...  یونان، اسپانيا و             

افکنيم، هم طبقه ای های  رژیم               
. اسالمی ایران را خواهيم شناخت      

همان اقدامات، همان یورش ها،           
همان تاخت و تازها و همان                     
بلوفهای سرمایه داران و حاميان         
و مدافعين وضع موجود را باز              

آنجا ماچاگاریا    .  خواهيم شناخت   
است و اینجا کسانی که خود را               

معرفی می  "  کارشناس اقتصادی "
کنند و مقاله های آقای اعتصاب            

ميتوان . را در پيشينه خود دارند        
١٠صفحه از البالی             



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

سخنان و مقاالت به اصطالح منتقدینی          
که کارگر کارگر می کنند، همان                        
استدالالتی را دید که تمام آخر حرفشان         
این است که برای حفظ وضع موجود              

ليستی .  کارگران بایستی فدا کاری کنند       
از آمار و ارقام در این گونه مقاالت                  
سرهم ميکنند و می خواهند نشان دهند            
که عامل معضالت کارگران و مردم،            
بد اجرا کردن طرح حذف سوبسيدها از        
سوی دستگاه اجرایی رژیم است و نه             
سرمایه داری و  طرحهای غارتگرانه           
که یکی از آنها طرح ریاضت اقتصادی        

و به همان سياق خامنه ای را              .   است
. مبرا از جنایات تاکنونی نشان می دهند       

رژیم را در شرایطی نشان می دهند که          
اگر احمدی نژاد را بر دارند، بهتر شده          
و جامعه روی سعادت به خود خواهد              

 . دید
 

سال است      33رژیم اسالمی قریب به          
در بحران العالجی به سر ميبرد و                   
تاکنون هيچيک از نسخه های سرمایه            
داران و دول بورژوازی و بانک                       
جهانی و صندوق بين المللی پول در                
خارج ساختن رژیم اسالمی از این                    

. بحران رو به تزاید اثر گذار نبوده است   
برای رفع این بحران باید کليت رژیم               
سرمایه داری توسط یک انقالب عظيم          
اجتماعی به زیر کشيده شود و دولت                
انقالبى کارگری یکبار براى هميشه               
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و                 

این تنها آلترناتيو    .  کارمزدی را لغو کند    
واقعی و انسانی بشریت کارگر و                       

 * .آزادیخواه عصر حاضر است

 

ايتاليا، ماريو مونتی  
ادامه قهرمان 

 ...کوتوله 

٢٣٢شماره   
 

 کارگران جنرال مکانيک
 ! باز هم اخراج، باز هم دستمزدهای معوق

 

 10اعالم داشتيم به دستور یاری مدیر شرکت جنرال مکانيک                10/9/90در اطالعيه قبلی در مورخ        
نفر   90اشاره کردیم که از آغاز سال جدید به این طرف بيش از                .  نفر از کارگران از کار اخراج شده اند         

از کارگران از کار اخراج شده اند و بعلت ورشکستگی مالی شمارش معکوس برای اخراجهای بيشتر                          
ماه   5اطالع داده بودیم که کارگران از اردیبهشت ماه به این طرف به مدت                    .  کارگران شروع شده است    
 .با اینحال بيکار سازیها در شرکت جنرال مکانيک همچنان ادامه دارد. دستمزدی دریافت نکرده اند

 

در حالی که هنوز قراردادهای         ،نفر دیگر از کارگران بی هيچ دليل موجه ای               20در چند روز گذشته       
طبق روال هميشگی عوامل کارفرما اسامی          .  از کار اخراج شده اند         ،کاریشان نيز به اتمام نرسيده بود         

کارگران اخراجی را در لوحه انتظامات درب ورودی شرکت نصب نموده و از انتظامات بطور اکيد                             
به کارگران اخراجی نيز اعالم      .  خواسته اند از ورود کارگران اخراجی به داخل شرکت جلوگيری نمایند              

ميخواهند در ازای دستمزدهای معوق        .  داشته اند در آینده برای تسویه حساب به شرکت مراجعه نمایند                 
ماهه به کارگران تحویل       5چکهای بی اعتبار را آن هم برای چندین ماه آینده به جای دستمزدهای معوق                    

کارگران اخراجی، بيکار و با جيبهای خالی به همراه خانواده هایشان بالتکليف و سرگردان در                           .  دهند
 . کابوس فقر و گرسنگی بيشتر رها شده اند

 

ماه گذشته تير،        5عالوه بر کارگران اخراجی مابقی کارگران فعال شاغل نيز تا امروز دستمزدهای                           
عوامل کارفرما ميکوشند با تشدید فشارهای روانی و          .  مرداد، شهریور، مهر و آبان را دریافت نکرده اند          

کاری بيشتر، با اخراجهای مداوم و ادامه دار، با افزایش فضای رعب سربازخانه ای و مخصوصا با سو                     
بيش از پيش با افزایش شدت و زمان کار           ،استفاده از هراس هميشگی کارگران از خطر اخراج و بيکاری         

از طرف دیگر دستمزدها و نان شب خانواده          .  بر گسترش دامنه استثمار وحشيانه عليه کارگران بيافزایند         
این سرگذشت زندگی پر درد و رنج و آکنده از  فقر و فالکت                         .  کارگران را هم به گروگان گرفته اند           

 . کارگران در همه مراکز صنعتی ریز و درشت در سایه حکومت وحوش اسالمی است
 

این از زندگی ما، این از دستمزدهایمان، این از امنيت شغلی مان، این               :  یکی از کارگران اخراجی ميگفت    
این حکومت، این سرمایه داران و امثال یاری ما و          ... !  از امکانات و بهداشت و مسکن خانواده هایمان و          

ما ه است     2در این فصل و هوای سرد زمستان بيشتر از           !  خانواده هایمان را به این روز سياه انداخته اند         
ماه به هر دری زده ایم تا         2فقط ميخواهم یک کاپشن برای پسرم بخرم، باور کنيد من و خانواده ام در این                 

ماه دستمزد هم از        5؟ تازه خير سرم        !برای فرزندم بخریم اما موفق نشدیم که نشدیم            !!  فقط یک کاپشن   
بابت کار و بيگاری که برایشان کرده ام طلب دارم، این سرگذشت من و همه کارگران در این جهنم اسالم                     

در کنار این اوضاع فالکت بار زندگی ما کارگران، فيش حقوقی جناب آقای                    .  و خدا و سرمایه داریست      
. ميليون تومان فقط حقوق ثابت ماهيانه این آقا است               5!  ميليون تومان است     5یاری مدیر شرکت ماهی       

عالوه بر این با احتساب عناوین دروغ و دهان پر کنی از قبيل مثال اضافه کاری و حق ماموریت، پاداش                       
های آنچنانی و بسياری دزدیهای زیر ميزی دیگر درآمد ماهيانه یاری طبق گفته یکی از کارمندان                                    

ماه   5حاال من کارگر و امثال من مانده ایم با             !!  ميليون تومان هم ميرسد      10حسابداری شرکت به ماهی      
. هزار تومانی، با این بيکاری و فقر و گرانی و تورم و هزار و یک مصيبت دیگر                         300دستمزد معوق   

 . معلوم نيست باید به کدام جهنمی رو کنيم

 

کارگر با قراردادهای      100هم اکنون با بيش از         )  غرب تهران (شرکت راه و ساختمان جنرال مکانيک           
هزار تومانی و ساعت و شيفت کاری فعال نامعلوم و پا در                 330سفيد امضا و دستمزدهای به اصطالح         

در حال حاضر طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پلهای رو گذر در                     ،هوا
شرکت جنرال مکانيک تحت نظارت بنياد مستضعفان حکومت اوباش اسالمی سرمایه            .  غرب تهران است  

یاری مدیر شرکت به همرا ه دیگر همدستان دزدش در زد و بند و فساد مالی با شهرداری                          .  داران است 
به بهای استثمار وحشيانه کارگران و نپرداختن دستمزدها            ،تهران و عوامل حکومتی در بنياد مستضعفان       

 . ثروتهای نجومی به جيب می زنند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٩٠آذر  ١٠ – ٢٠١١دسامبر  ١



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه    ٢٣٢شماره    

 

 انقالب کمونيستى 
محور اساسى انقالب کمونيستى، لغو مالکيت خصوصى بر وسائل                  

انقالب .  کار و توليد، و تبديل آن به دارايى جمعى کل جامعه است                       
کمونيستى به تقسيم طبقاتى جامعه خاتمه ميدهد و نظام مزد بگيرى                

بجاى .  بازار، مبادله کااليى و پول حذف ميشوند       .  را از ميان برميدارد   
توليد براى سود، توليد براى رفع نيازهاى همه مردم و براى رفاه                      

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

هرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه                       .  ميدهد
انسانى، به يکسان از کليه مواهب زندگى و محصوالت تالش جمعى                

از هرکس به اندازه قابليتش و به هرکس به              .  برخوردار خواهد بود   
 .اندازه نيازش، اين يک اصل اساسى جامعه کمونيستى است

 

 

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای 
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن 
.ميداند، منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است  

 

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

 

:منتشر ميشود ٢٠١٢در ژانويه   
 

“ سازمانده  -آژيتاتور ”  
 کمونيسم کارگرى

 

 نشريه اى از تشکيالت داخل حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 
 تجمع کارگران شرکت سما و کارگران آرد 

 مقابل اداره کار سنندج
 

آذر ماه کارگران کارخانه گونى         ١٢روز شنبه      ،بنا به خبر دریافتى    
قابل ذکر است که اداره کار        .  بافى سما مقابل اداره کار تجمع کردند        

روز آتى تعيين        ٢٠دهگالن رسيدگى به مسائل کارگران را براى              
کرده بود اما کارگران بدليل در مضيقه بودن مالى و بيکارى و                           

در مجمع عمومى شان که یکروز قبل از            ،نداشتن هيچ نوع درآمدى    
تصميم گرفتند که سه هفته منتظر نشوند          ،این اجتماع تشکيل شده بود    

 . و در مقابل اداره کار اجتماع کنند

 

صبح در مقابل     ٨نفر است از ساعت       ٢٠کارگران سما که تعدادشان     
اداره کار جمع شدند و تعدادى از نمایندگانشان وارد دفتر مسئولين                  

. اداره شده و خواهان رسيدگى هر چه سریعتر به پرونده شان شدند                
مسئولين اداره کار با دیدن تجمع کارگران عنوان کردند که به آنها                    
فرصت بدهند که طى شش روز آینده به پرونده شان به فوریت                            

کارخانه .  ظهر ادامه داشت     ١٢این تجمع تا ساعت        .  رسيدگى شود 
 . قروه واقع است –گونى بافى سما بين سنندج 

 

نفر از کارگران کارخانه آرد سنندج که            ١۵همچنين در همين روز       
به همراه کارگران کارخانه       ،تقریبا همه آنها کارگران رسمى هستند       

مشکل این کارگران که همگى از       .  سما مقابل اداره کار تجمع کردند      
ماه حقوق معوق        ۶سال به پائين سابقه کار دارند اینست که                      ١۵

مزایا و پاداش این شش         ،همچنين تمام مبالغ مربوط به عيدى       .  دارند
کارفرما شش ماه پيش بدون پرداخت         .  ماه را هم دریافت نکرده اند        

 . حقوق و مزایاى کارگران آنها را به بيمه بيکارى فرستاده است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 

 ١٣٩٠آذر  ١٣ – ٢٠١١دسامبر  ۴

 

  ،کارگر زندانى ،رضا شهابى
! زندانى سياسى آزاد بايد گردد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

   

 تظاهرات در لندن
 15.00چهارشنبه هفتم دسامبر ساعت 

 مقابل سفارت جمهوری اسالمی
 

 آذر، روز دانشجو 16بمناسبت 
  

شانزدهم آذر، روز دانشجو، روز اعتراض به کليت                   
این روز را باید به اعتراض        .  نظام اسالمی ایران است    

انقالبی عليه زن ستيزی، کودک آزاری، زندان، شکنجه         
جمهوری اسالمی باید برود، این          .  و اعدام تبدیل کرد       

حکم مردم ایران است، فریاد کارگرانی است که ماه ها             
حقوقی نگرفته اند، اعتراض دانشجویانی است که                       
آزادیخواهی و برابری طلبی را فریاد ميزنند، ندای حق            
طلبی ميليونها انسانی است که بيش از سه دهه، قربانی              

 .قوانين ارتجاعی اسالمی شده اند

 
 2011چهارشنبه هفتم دسامبر 

 1390شانزدهم آذر 
مقابل سفارت جمهوری اسالمی  15.00ساعت 

 ايران
های استريت : نزديکترين ايستگاه قطار 
 کنزينگتن

 
جهت کسب اطالعات بيشتر با آدرس زير ارتباط 

 :بگيريد
sirvan_qaderi@yahoo.com 

00447438203427 
 

 تشکيالت انگلستان –حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 2011چهارم دسامبر 

 

٢٣٢شماره   
 

 زنده باد شوراها 
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب

 

. بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار گرفته است              -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم اکنون دست بکار                      

پيشروی مبارزات توده های بپاخواسته مردم و تحقق                 .  بزير کشيدن آن هستند       
سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در سريعترين و کم مشقت ترين                        
شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در              

 . سراسر جامعه است

 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده کارگران                 -٢
سازماندهى مبارزه انقالبى و               ،اين ارگانها ابزار متحد شدن             .  و مردم است      

آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى قدرت سرمايه و                         
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام عليه جمهورى اسالمى           .  جمهورى اسالمی است  

در محيط زيست و کار در سطح محلی و سراسری شوراها را                      ،بايد همه جا   .  اند
 . سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده ای                       -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است وبايد                            .  است

 .جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود

 

شوراها امر اتحاد      .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند                       -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را تسهيل                ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته جنبش سرنگونی            .   ميکند
کارگران سوسياليست بايد پيشرو ايجاد          .طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد           

 . شوراها در محيط زيست و کار باشند

 

تجربه .  شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                -۵
پايه     ،عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن                                 

بايد کنترل   .  سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است                   
 .  محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج کرد

   
کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى شوراها           ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى     -۶

 . فراميخواند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

٩صفحه   
!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


