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 تناقضات بقاى نظام
 

اوضاع ايران بشدت بحرانى است و امکان مانور سياسى         
 ،در پائين   .  رژيم اسالمى محدود و محدودتر ميشود                 

کارگران و اکثريت عظيمى از مردم زحمتکش در منگنه          
تبعيض و          ،ناامنى اقتصادى         ،بيکارى     ،فقر     ،گرانى

جامعه ايران   .  سرکوب و اختناق سياسى گير کرده اند              
بيش از هر زمانى جمهورى اسالمى را نميخواهد و در               

اين واقعيت منشا    .  هر فرصتى مترصد سرنگونى آنست       
تشديد جدال درون حکومتى و روياروئى باندهاى متفرقه          

 . اسالمى است
 

نظام اسالمى براى مقابله با اين اوضاع در هر مرحله                  
ناچار شده است بخشى از نيروهاى درون حکومتى را به           

همين     ٨٨بدنبال رويدادهاى سال          .  بيرون پرتاب کند      
سياست در ابعاد وسيعترى ادامه يافت و نظام اسالمى                  

حکومت را قيچى کند و صفى از  " يک بال"ناچار شد که 
نيروها و جريانات سابقا آدمکش و کارگزار سالهاى                      
طوالنى رژيم سياه اسالمى را دستگير و منزوى و                          

رژيم اميدورار  .  احزاب و روزنامه هايشان را منحل کند        
بود که با پديده احمدى نژاد يکدست شود و با فشرده شدن            

اما .  بتواند بر نارضايتى عميق در جامعه فائق آيد                        
. سير پاکسازى ادامه يافت   .  حکومت بيش از پيش شقه شد     

اگرچه احمدى نژاد و باندش مانند مترسکى در ويترين                
نظام نگاه داشته شدند اما بتدريج از قدرت تصميم گيرى             

 . و دخالت در امور اساسى کنار گذاشته شدند
 

وضعيت منطقه بهم      ،در کنار اين اوضاع متشنج داخلى        
قيام ها و خيزشهاى توده اى موقعيت اسالم                      .  ريخت

جنگ .  سياسى و تروريسم اسالمى را تضعيف کرد                   
تروريستها تحت شرايط جديدى به مصافهاى تعيين کننده          

پرونده هسته اى بهانه و                .  رسيد

  ،يادداشت سر دبير

 
 

 برگزارى مراسم يادبود منصور حکمت
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يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

دريچه اى شد تا مسائل قديمتر در          
متن شرايط و اوضاع جديد تعيين          

با شکست استراتژى    .  تکليف شود 
پروسه "و     "  تغيير از درون         "

بار ديگر تشديد تحريم    "  اصالحات
و     ،خطر جنگ       ،هاى اقتصادى   

تهديد نظامى عليه جمهورى                     
اسالمى و موئتلفينش به اوج                     

تکرار سناريوى ليبى در          .  رسيد
سوريه قدمهاى بزرگى برداشته            
است و فى الحال جنگ را به النه           

چشم انداز  .  بشار اسد کشانده است    
سقوط بشار اسد و دولت کنونى              
سوريه بعنوان متحد اول و                         

 ،استراتژيک جمهورى اسالمى           
آينده جمهورى اسالمى و نيروهاى     
موئتلفش در منطقه را در هاله اى         

آلترناتيو .  از ابهام فرو ميبرد              
سازى براى ايران بطور جدى                
همراه با آلترناتيو سازى براى                

موقعيت .  سوريه آغاز شده بود           
داخلى و منطقه اى و بين المللى              
جمهورى اسالمى بدتر از هر                  

" خطر"زمانى است و از                           
سرنگونى و تهديد جنگ را باالى         

 . سر خود ميبيند
 

در اين اوضاع رژيم اسالمى                   
از نظر  .  ميدان مانور زيادى ندارد    

سياسى و ايدئولوژيک بى اعتبار          
از نظر اقتصادى عميقا             .  است

ورشکسته است و تشديد تحريمها         
به وخامت اوضاع و فلج اقتصادى       

موقعيت وخيم    .  منجر شده است       
اقتصادى و افسارگسيختگى گرانى     
و فقر کل حکومت اسالمى را                  
دچار کابوس فروپاشى اقتصادى و     
شورش توده اى براى نان کرده              

رژيم اسالمى امکان                .  است
کوچکترين سازش با کارگران و          

. مردمى که نميخواهندش را ندارد      
تشديد اختناق و سرکوب و زندان          
تنها راه حکومت در داخل کشور          

در منطقه رژيم اسالمى             .  است
ناتوان از تغيير تناسب قوا بنفع               

در مقابل   .  تروريسم اسالمى است    

 

 

 ...تناقضات بقاى نظام 

چشمش رژيم اسد ساقط ميشود       
و عليرغم کمکهاى مالى                      
نجومى و شرکت در سرکوب          
مردم سوريه نميتواند تا آخر             

چين و  .  کنار بشار اسد بايستاد     
روسيه هم نهايتا با کسب                      
امتيازاتى پشت اسد را خالى             

اگر مردم در داخل در       .  ميکنند
اگر      ،شرايط انفجارى هستند        

فشارها و تهديدها عليه رژيم             
و اگر          ،اسالمى اوج گرفته        

حکومت اسد قابل دوام نيست و       
اوضاع منطقه اى جمهورى             

حکومت     ،اسالمى وخيم است      
اسالمى راه هاى زيادى                       

 . برويش باز نيست
 

در اين فضاست که اصالح                
طلبان مغضوب شده يک به               
يک سر از رسانه ها و جلسات        
و ديدارها در آوردند و در باره        

بازگشت به صحنه سياسى و         "
سخن "  شرکت در انتخابات         

اين مانورها ماحصل     .  ميگويند
 ،دوره اى مذاکرات پشت پرده        

برجسته شدن جايگاه رفسنجانى    
و طيفى است که قرار است                
جلوى تندروى هاى دو جناح            
را بگيرد و بحران را در                      
شرايط کنونى به نفع بقاى نظام       

خامنه اى و           .  مديريت کند     
زير فشارهاى    "  عقالى نظام   "

متعدد مانورها را شروع کرده        
اگر تصميم به جنگ                 .  اند

نگرفته باشند و سرنوشت شان        
را با يک تقابل نظامى گره                 

که بنظر عليرغم         ،نزده باشند  
هارت و پورت ها ميدانند اين           

 ،راه نيز بدون بازگشت است           
لذا بايد به يک عقب نشينى                  
منظم دست بزنند تا بتوانند                  
موقتا وقت بخرند و کشتى نظام       

. را از غرق شدن نجات دهند           
براى اينکار الزم است برسر          
پرونده هسته اى سازشى                     

برسر رفتن          ،صورت بگيرد    

٢۶٣شماره   
بشار اسد و آينده سوريه و مسائل               
منطقه و بويژه عراق و افغانستان              

رژيم         ،توافقى صورت بگيرد              
اسالمى دست و پايش را در منطقه           

به جماعت مغضوب               ،جمع کند    
حکومتى ميدان بدهد تا در هيئت                

پرو "و     "  واقع گرا    "ديپلماتهاى     
لبه هاى تيز تهديدها را کند           "  رفرم
در قلمرو منطقه اى و بين                .  کنند

المللى عقب بنشينند و سازش کنند و         
در قلمرو داخلى کارگران و مردم             
ناراضى را سرکوب کند و اداى                 

و "  آزادى زندانيان سياسى                "
 . در آورند" برگزارى انتخابات"
 

اولين بارقه هاى اين تحرک سياسى        
درون حکومتى مجددا صفوف                   

. اردوى راست را تجزيه ميکند                 
جنبش "بيشتر کسانى که با شکست          

تدريجا پشت راه حل           "  اصالحات
پنتاگونيستى رفتند و عناصر اصلى        

 ،کنفرانسهاى آلترناتيو سازى اند              
بازگشت اصالح   "مجددا به تريبون       
. تبديل ميشوند    "  طلبان به صحنه       

اينکه اوضاع واقعى در ايران و                 
منطقه و تضاد منافع نيروهاى                     

تا چه حد به اين محاسبات              ،درگير
از سر استيصال حکومت اسالمى            
ميدان ميدهد و يا ميتواند به نتايج                

جاى ترديد جدى        ،مورد نظر برسد    
 . هست

 
اما مردم در ايران هر نوع عقب                 
نشينى حکومت را به ضعف                         
حکومت و تهاجم به آن ترجمه                     

مردم گرسنه و          .  خواهند کرد    
بيکار و فالکت زده خود را در               
چهارچوب محاسبات باندهاى               
حکومتى براى بقا محدود نخواهند      
کرد و آنرا نقطه عزيمت حرکت           

الشه .  شان قرار نخواهند داد              
اصالحات دينى را هرچه گالب           
بزنند هنوز بوى تعفن ميدهد و                
حتى بخشى از نيروهاى سابقش            

اصالح .  را نميتواند بسيج کند            
طلبان حکومتى توهم ندارند بلکه        
وظيفه تاريخى شان را در دوران         

. سقوط نظامشان بازى ميکنند               
تناقضات بقاى نظام اسالمى اساسا     
از آرايش نيروهاى درون                         
حکومتى و جدال تروريستها                   
شروع نشده است که تشديد و يا              
تضعيف اين فاکتورها موجب                
چرخشهاى سياسى در مقياس                 

رژيم اسالمى به هر      .  جامعه شود 
شيوه اى تالش ميکند خود را                   
سرپا نگهدارد و در اين راه بشدت       

اينها حاضرند   .  پراگماتيست است  
 . هر جام زهرى را سر بکشند

 
کليد اوضاع اما در دست طبقه               

اکثريت مردم زحمتکش و      ،کارگر
ناراضى و اردوى آزادى و                      

ورق .  برابرى و سوسياليسم است     
بسرعت برميگردد و ايران                     
صحنه تحوالت سياسى و                          
خيزشهاى توده اى براى                            
سرنگونى انقالبى کل حاکميت              

 . *اسالمى خواهد بود
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يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

اخيرا ترکيب وسيعی از نيروهای        
برخی از        ،از رژيم رانده شده           

اسالمی و دست       –جريانات ملی     
راستی های قوم پرست و پرو                  

نشستی را در بروکسل                ،غربی
چندی پيش نيز        .  برگزار کردند   

حزب و سازمان              ٢٠بيش از         
کمونيست و چپ انقالبی نيز                     
نشستی را در کلن آلمان برگزار            

اين دو نشست و کنفرانس        .  کردند
به نوع ويژه ای خصلت نمای                  
شرايط کنونی و تالش برای شکل        
دادن به فردای ايران پس از رژيم         

اشاره ای کوتاه به       .  اسالمی است  
مختصات شرايط حاضر و هر               
کدام ويژگی تالشهايی را که در             
صفوف اپوزيسيون در حال                     

 . جريان است را بيان ميکند
 

پيش از هر چيز اين تالشها نشان           
آن است که نيروهای اصلی                      

طبقات اجتماعی متخاصم        ،جامعه
دارند خود را              ،در اپوزيسيون    

برای تحوالت سرنوشت ساز و             
فردای پس از رژيم آدمکشان                   

رژيم .  اسالمی آماده ميکنند               
دير و زود     .  اسالمی رفتنی است    

. دارد اما سوخت و سوز ندارد               
سرنگونی و يا تغيير رژيم اسالمی      
حلقه ای تعيين کننده در راه                        
رسيدن به اهداف هر کدام از                    

 . نيروهای اصلی جامعه است
 

برگزاری            ،تالشهای کنونی          
نشستهای متفاوت و کنفرانسهای          
مختلف در عين حال نشان دهنده            
اين واقعيت است که همگان در              
اپوزيسيون تصوير واحدی از                

آينده .  تحوالت جامعه ندارند             
يکسانی را نميخواهند و برای آينده      

در نتيجه    .  واحدی تالش نميکنند      
اتحادی هم نميتواند وجود داشته             
باشد و يا نميتواند شکل بگيرد و يا         

 . اصوال نميتواند مطلوب باشد

 

 دو آينده ،دو آلترناتيو ،دو کنفرانس
 

 على جوادى

اين واقعيت در عين حال نشان         
شکست آن جرياناتی در                       
صفوف آلترناتيو راست است          
که کودنانه می پندارند که                    

" همه با هم   "ميتوانند سناريوی    
خمينی را تکرار کنند و يکبار          
ديگر تالش توده های کارگر و        
مردم زحمتکش و جنبشهای              
آزايخواهانه را در کيسه طبقات     
حاکم و جنبشهای ارتجاعی اين       

اين موقعيت را    .  طبقات بريزند 
ما مديون تالش کمونيسم                     
کارگری و مشخصا حزب                 
اتحاد کمونيسم کارگری ميدانيم      
که از مدتها پيش بر اين                         
واقعيت انگشت گذاشت که                
نيروهای اصلی اپوزيسيون در      
عين کشمکش و جدال با هم                
وارد تحوالت سرنوشت ساز           

همه با همی   .  جامعه خواهند شد  
جامعه و       .  در کار نيست            

نيروهای سياسی در ايران                 
بسيار پيچيده تر و پخته تر از            
جامعه و نيروهای سياسی سال       

 . هستند ۵٧
 

همه با همی در کار نيست و               
در نتيجه نيروهای اصلی                   
جامعه در جهت شکل دادن به          
آلترناتيوهای مورد نظر خود           

البته هستند جرياناتی که    .  هستند
اهميت و خودويژگی چنين                
تالشهايی را در شرايط خطير         
کنونی درک نکرده و ميکوشند       
تن خود را به اين واقعيات                   

اين جريانات به همين          .  نزنند
اعتبار و به همين درجه نيز               
خود را از سهيم شدن در                      
تحوالت سرنوشت ساز آتی              

 . جامعه دور ميکنند
 

در کنفرانس بروکسل عالوه بر      
 –جريانات راست و ملی                     

اسالمی و رانده شدگان رژيم            

٢۶٣شماره   

اسالمی عناصری از محافل فکری         
استراتژيک غرب نيز حضور              -

اين افراد که تحت عنوان             .  داشتند
اين و يا آن عرصه              "  کارشناس"

دعوت شده بودند در حقيقت                          
جرياناتی از محافل شکل دهنده                  
آلترناتيو راست و ارتجاعی برای             

اينها از  .  فردای جامعه ايران هستند     
همان ماتريالی هستند که کنگره ملی       
عراق را به جامعه عراق و شورای         
ملی ليبی را به مردم ليبی حقنه                     

و اکنون نيز چنين هدفی را          .  کردند
در قبال جامعه ايران و تحوالتش               

 . دنبال ميکنند
 

اما اين واقعيات تکاپوی راست                   
جامعه تنها يک روی سکه تحوالت         

روی ديگر اين تالشها    .  حاضر است 
را بايد در تشديد تحريمهای                            
اقتصادی و آمادگی نظامی اردوی           
آمريکا و ناتو و اسرائيل در تقابل              
خونين با رژيم اسالمی و کال                        

بی جهت نيست که ما      .  متحدينش ديد 
در دوره حاضر شاهد برگزاری                
کنفرانسهای متعدد اين جريانات در         

بی جهت   .  کشورهای مختلف هستيم   
نيست که همزمان با تشديد                              
تحريمهای اقتصادی و افزايش خطر      
حمله نظامی و جنگ در عين حال             
شاهد تشديد تالشهای جريانات                    
راست و ارتجاعی برای شکل دادن        
به آلترناتيوی برای حقنه کردن به             

 . جامعه از جانب اين نيروها هستيم
 

اما واکنش و آلترناتيو کمونيسم و               
چپ جامعه چه بايد باشد؟ آيا بايد                 
تنها نظاره گر و منتقد اين جريانات          
باشد؟ آيا بايد اپوزيسيون اين                         
اپوزيسيون ارتجاعی باشد؟ يا نه؟             
بايد خود نيروی شکل دهنده                          

يک آلترناتيو            ،آلترناتيوی ديگر     
متضمن آزادی و رفاه و برابری                

باشد؟ کداميک؟ در صفوف        ،جامعه
چپ کماکان اين مساله بطور قطع             

تالشهايی .  تعيين تکليف نشده است   
صورت گرفته است اما مساله               

 .تماما حل نشده است
 

واقعيت اين است که اگر کمونيسم        
و چپ به اين پروسه تمکين کند و         
يا صرفا در نقش جريانات منتقد            

عمال     ،اين تحوالت ظاهر شود          
خود را از دخالت موثر در تعيين          

. و تکليف جامعه دور کرده است         
کمونيسم کارگری موظف است که     
تالش کند تا آلترناتيو چپ جامعه          

ما هر چقدر هم که       .  را شکل دهد   
ماهيت ارتجاعی و دست راستی          
آلترناتيو راست را افشا و نقد کنيم        
در شرايطی که جامعه به دليل                
واقعيت مادی و يا کشمکش                      
نيروهای ارتجاعی حاکم به يک           
وضعيت سرنوشت ساز کشيده              

اگر در آن زمان به                             ،شود
آلترناتيوی مورد قبول و اعتماد            
توده های کارگر و مردم                             
آزاديخواه شکل نداده باشيم عمال          
کارگر و جامعه را از يک تحول           
چپ و آزاديخواهانه محروم کرده       

. واقعيت به همين سادگی است    .  ايم
 .به همين زمختی است

 
کمونيسم کارگری موظف است که     
به تالشهای ويژه ای در اين راستا       

نشست احزاب        .  دست بزند       
کمونيست و چپ در کلن گوشه              

تالشی .  ای از اين حرکت است          
است برای اينکه به جامعه اعالم          
شود که سرنوشت جامعه را تنها           

. نيروهای راست رقم نخواهند زد      
بلکه چپ نيز عليرغم تمام کاستی        
ها خواهد کوشيد که امکان يک              
انتخاب آزادانه و برابر و انسانی          
 . را نيز در مقابل جامعه قرار دهد

 

۴صفحه   
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حزب اتحاد کمونيسم کارگری در عين افشای بی امان اهداف و                               
در عين      ،سياستهای ارتجاعی جريانات راست و از رژيم رانده شده                

حال تالش خواهد کرد که قطب چپ جامعه را برای فردای تحوالت                     
 . سرنوشت ساز آماده سازد

 
سهم ما در جامعه مبارزه و      .  يک آينده بهتر ميتواند و بايد از آن ما باشد         

ما از  .  از دست دادن فرصتها برای حاکم شدن بر سرنوشت خود نيست            
انتخاب .  امروز خود و جامعه را برای يک آينده بهتر آماده خواهيم کرد           

 . *ديگری نداريم

 ١٠آقای جان بيرن روز سه شنبه              ،سخنگوی وزارت خارجی کانادا     
يک اخطاريه به سفارت جمهورى اسالمى ايران                        ٢٠١٢جوالی    

فرستاد و در آن اخطاريه از آنان خواست که در امور شهروندان                           
 .ايرانی مقيم کانادا دخالت نکنند

 
اين اخطاريه در رابطه با مصاحبه محمدی مسئول امور                       "  ظاهرا

ايشان متذکر ميشوند که      .  فرهنگی سفارت ايران در کانادا بوده است          
شهروند ايرانی وجود دارند که با ايران             ٥٠٠٠٠٠در کانادا بيش از       

او سپس از مهاجرين ايرانی می خواهد که                .  رابطه تنگاتنگی دارند    
جذب جامعه کانادا نشوند و تالش در کسب مشاغل مهم دولتی کنند                       

 -چرا که سفارت ايران در نظر دارد از طريق برنامه های فرهنگی                   
 .هنری از وجود آنان به نفع کشور ايران عزيز استفاده کند

 
هما ارجمند مسئول کمپين بين المللی بستن سفارتخانه های جمهوری                
اسالمی در اين رابطه اعالم کرد که يک اقدام جدی برای پايان دادن                   
به دخالت اين رژيم جنايتکار در امور ايرانيان مقيم کانادا بستن                              

سفارتخانه جمهوری اسالمی يک مرکز                  .  سفارتخانه آن ميباشد        
تروريستی نه تنها عليه مهاجرين ايرانی است بلکه يک مرکز مهم                      

 .برای بسيج جنبش اسالم سياسی است
 

او تاکيد کرد در حالی که مردم در ايران بر عليه کليت رژيم جمهوری               
فعاليتهای رژيم جمهوری از طريق سفارتخانه           ،اسالمی بپا خاسته اند    

دولتهای غربی اينگونه فعاليتها را         .  افزايش يافته است    "  هايش شديدا 
ناديده گرفته و برخالف خواست مردم در ايران کماکان روابط                              

 .ديپلماتيک خود را با دولت جمهوری اسالمی ادامه داده اند
 

ما محمود احمدی نژاد را مسئول يک دولت                     ،هما ارجمند ميگويد     
تروريستی می دانيم که تمام دستگاههای تروريستی را از طريق                          

او مسئول     .  سفارتخانه هايش در سطح بين المللی کنترل می کند                       
ما اعالم کرديم    .  مجازات و اعدام در ايران است          ،شکنجه  ،محاکمات

که محمود احمدی نژاد يکی از حاميان جنبش اسالم سياسی نه تنها در               
اما بجای اينکه او و ساير رهبران         .  منطقه بلکه در سطح جهانی است       

به او      ،رژيم را دستگير و در دادگاه های بين المللی محاکمه کنند                       
امکان سخنرانی در کنفرانس حفظ محيط زيست در دانمارک و يا                         

٢۶٣شماره   
 .اجالس سازمان ملل را دادند

 
ما اعالم کرديم که جمهوری اسالمی      
مستقيما مسئول رعب و وحشت                 
مردم نه تنها در ايران بلکه در                     

اين رژيمی     .  سراسر جهان است        
است که با جنايات روزانه اش عليه         

با تحميل قوانين ضد بشری       ،بشريت
قطع عضو تا      ،با سر زدن     ،اسالمی

قهوه    ،قراردادن بمب در اتوبوسها        
 ،خانها و ديسکوها از ايران                          

 ،پاکستان گرفته تا سوريه     ،افغانستان
الجزاير و فلسطين و غيره و حتی              
در دل اروپا و شمال آمريکا يکی از        

ولی .  هارترين حکومتهای دنيا است    
غير منتظره هم نيست که ببينيم                   
بجای دستگيری اين جانيان و به                 
محاکمه کشاندنشان در دادگاههای           

به جاسوسان و عوامل          ،بين المللی  
مزدورش اجازه شهروندی و                       

 ،فرانسه  ،انگليس  ،مهاجرت به کانادا  
 ،گواتماال                ،برزيل                ،بلووی

اکوادور و ونزوئال                 ،نيکاراگوئه
  .دهند

   
ما اعالم کرديم که جمهوری اسالمی      
يک باعث و بانی تداوم تروريسم              
است و از آن بعنوان ابزاری برای            

 ،هر چه عميق تر شدن مسئله ملی            
قومی و مذهبی استفاده می کند تا                
تضاد در منطقه را تداوم بخشد تا               

با تمام  .  چند صباحی بيشتر عمر کند     
کوچکترين تقاضای          ،اين جنايتها    

جدی يا حتی در حد يک اعالميه در         
جهت طرد جمهوری اسالمی از                
 .کليه نهادهای بين المللی نشده است

 
ما اعالم کرديم که تک تک رهبران        
جمهوری اسالمی از به اصطالح             

 ،اصالح طلب چون رفسنجانی                  
خاتمی و موسوی گرفته تا جناح هار   

خامنه اى و        ،آن چون احمدی نژاد      
غيره تماما مسئول قتل و اعدام بيش         
از صد هزار فعال ايرانی در داخل           

ما همچنان  .  و خارج از ايران است      
اعالم کرديم که شکست جمهوری            
اسالمی ايران پيش شرط  نابودی              
جنبش اسالم سياسی در خاورميانه          

اما جهان شاهد آن بود که                .  است
دولتهای غربی چگونه به حمايت              
وسيع از به اصطالح اصالح طلبان        
اين رژيم برخاستند و آنها را زير               

نورافکن قرارداده و درصددند که      
آنها را به عنوان نماينده اعتراض        

 . مردم جا بزنند
 

ما اعالم کرديم که بايد محمود                 
رضا خاوری و ساير اعضای                
عالی رتبه جمهوری اسالمی                  
ايران که در اخاذی و بجيب زدن          
دارايهای مردم دست داشته اند و          
مبالغ هنگفتی به حساب شخصی          
خود در بانکهای کانادا و                            
کشورهای غربی واريز کرده اند        
را دستگير کرد و به محاکمه                   

دارايی های آنان بايد               .  کشاند
اما ديديم که چگونه     .  مسدود شوند 

 . به آنان اقامت در کانادا را دادند
  

با اسالم سياسی و    .  ديگر بس است  
در راسش با جمهور اسالمی                  

بيش از اين با      .  السيدن بس است   
جان و امنيت مردم در ايران و                

 . شهروندان جهان بازی نکنيد
 

کمپين بستن سفارتخانه های                    
جمهوری اسالمی يکبار                            
ديگراعالم ميکند يک اقدام جدی         
برای پايان دادن به دخالتهای                  
رژيم اسالمی در امور ايرانيان             
مقيم کانادا و کوتاه کردن دست               
اين رژيم از زندگی مهاجران                 
ايرانی و برای پايان دادن به                     
تروريسم اسالمی و در جهت                  
اعمال فشار به اين رژيم بخاطر            
کشتار و جنايت عليه مردم در                

قطع روابط ديپلماتيک با            ،ايران
اين رژيم و در همين راستا بستن          

 .کليه سفارتخانه های آن ميباشد
 

 :مسئول کمپين ،هما ارجمند
closedowniranianemba.www

com.ssies 
com.nosharia.www 
 ٢٠٠٢جوالی  ١٥

 

 ...دو آينده  ،دو آلترناتيو ،دو کنفرانس

 اطالعيه مطبوعاتی

سفارتخانه های جمهوری اسالمی بايد 
 !بسته شوند
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خ          د تاري اگر مورخ منصفی بخواه
خ         ارگری و تاري تراض ک اع
ن          ران را در اي سم در اي سوسيالي
ارش در آورد از               ه نگ دوره ب
د          ب خواه ه تعج د نکت شاهده چن م

يد   .  کرد د پرس ه است    :  خواه چگون
ارگری و          ستی ک ش کموني ه جنب ک
سوسياليسم در ايران قدرتمند است    
ی در         يرات محسوس ه تغي ا ب ام
ردم         ارگر و م صادی ک دگی اقت زن
ر           ع منج ن مقعط ش در اي زحمتک
اهد          ه ش را جامع ت؟ چ شده اس ن
ده ای در          ن کنن تحرک جدی و تعيي
دی          دی تولي لی و کلي ز اص مراک
م          ارگران عليرغ را ک ست؟ چ ني
ود          سترده خ دد و گ ارزات متع مب
ار        رين شرايط فالکتب اسير سخت ت
را          ستند؟ چ ی ه صادی و سياس اقت

دم پرداخت        اطر ع ارگری بخ  ۶ک
ه        ماه حقوق و مزايای خود ناچار ب
شم اداره           ه ش شی از طبق خودک

شود؟ چرا     مرکزی موسسه خود مي
د            ارگر باي زار ک دها ه وق ص حق
وق         شود؟ چرا حق ماهها پرداخت ن
وم          تی يک س ارگر ح ای ک و مزاي
ا شاهد              ست؟ چرا م م ني خط فقر ه
وده ای           شکالت ت يری ت کل گ ش
رارداد          را ق ستيم؟ چ ارگری ني ک
د و        ارگر ميگذران ل ک سفيد در مقاب
ه            رای اينک ت ب ار اس ارگر ناچ ک
ضای        ار ام د ناچ دگی کن د زن بتوان
را          ذارد؟ چ ر آن ميگ ود را زي خ
ال         ارگر در ح ی ک تمزد واقع دس
ن            ه اي ه است ک نزول است؟ چگون
ارگران          ه ک رده وار را ب رايط ب ش

 تحميل کرده اند؟ 
 

ت؟         شکل کجاس ست؟ م ساله چي م
ستجو          د ج ا باي ضل را در کج مع
کرد؟ اين پديده معوج چگونه شکل   
ه         رد؟ حلق د ک ه باي ه است؟ چ گرفت

ت؟     دام اس ی ک رايط    گره ن ش اي
 چگونه ميتواند تغيير کند؟ 

 
ن           ه اي د ب ارگری باي سم ک کموني

 

 عليه فالکت اقتصادی
  

 على جوادى

د   ! سئواالت پاسخی پراتيک بده
سلما        آنهايی که سئوالی ندارند م
راه حلی هم ندارند و بخشی از        

آنهايی .  راه حل هم نخواهند بود   
ر             ه فک ود ب ع موج ه وض ک
وادارشان نميکند، مسلما بخشی  

. از واقعيت آتی هم نخواهند بود 
د           برای ما اما وضع موجود باي

ارگر،    .  تغيير کند  بخاطر آينده ک
ردم،           ه و م ده جامع اطر آين بخ

د          ير کن د تغي عيت باي ن وض . اي
برای درک ملزومات تغيير بايد  
اه          ان و جايگ ناخت مک از ش
ت         صادی فالک ی و اقت سياس
ه    اقتصادی در حفظ اسارت طبق

 . کارگر شروع کرد
 

 سياست فالکت اقتصادی 
ران شاهد آن هستيم           آنچه در اي
فالکت اقتصادی رو به گسترش 

ت ه        .  اس سترده و هم ت گ فالک
ت  ه اس ه و    .  جانب ره جامع پيک

ارکن را در          ردم ک دگی م زن
ت         ه اس ود گرفت ال خ . چنگ

ستماتيک و         رکوب سي س
المی        م اس شيانه رژي وح
اد          ده در ايج ن کنن فاکتوری تعيي

ت         رايطی اس ن ش ای چني . و بق
ر          ران ب رمايه داری در اي س

ای   ر      "مبن ار ارزان و کارگ ک
اموش ده     "  خ ازمان داده ش س
ت ر       .  اس ار ارزان و کارگ ک

صاد و       ان رابطه اقت خاموش بي
سياست در سرمايه داری ايران    

ت ران     .  اس رمايه داری در اي س
ازل              طح ن ه س ه ب ا توج ب
نی و          ش ف ک، دان تکنولوژي
ای        اختارهای رو بن عف س ض
ود آوری و         رای س دی ب تولي
ر       ا ب رمايه، اساس ت س انباش
مبنای کار ارزان و کارگر فوق   

ت        ده اس ا ش ده بن تثمار ش . اس
ارگر،       برای ارزان نگهداشتن ک
سترش         يری از گ رای جلوگ ب
ارگر از            ه ک هم طبق س
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د   محصوالت اجتماعی توليد شده، باي
رد و        اموش ک ارگر معترض را خ ک

ت   اموش نگهداش ر   .  خ د ه باي
رد           رکوب ک ی را س . اعتراض

ر           ارگر عالوه ب ره ک سرکوب روزم
م            ای رژي لطه و بق رايط س ظ ش حف
از           ه ای و ني ن پاي اسالمی، يک رک
رمايه داری در         بات س ظ مناس حف

ن          .  ايران است  ه ازاء سطح پايي ا ب م
عف             نی و ض ش ف وژی و دان تکنول
ا            د ب ارگر باي ساختاری سرمايه را ک
ه           تر و ماي تمزد کم شتر و دس ار بي ک

د       ! گذاشتن از شيره جانش جبران کن
ت           صادی، سياس وی اقت ن الگ در اي
ن        صادی يک رک شی اقت رياضت ک

شگی است       د سال    .  اساسی و همي چن
يری دوم              کل گ ل ش ش در اوائ پي
رداد در            ه دوم خ دی ک رداد و امي خ
دل برخی از جناحهای راست جنبش    
ملی اسالمی ايجاد کرده بود، ابراهيم 
وحش سرمايه در         يزدی جوهر اين ت

 : ايران را بطور گويايی بيان کرد
 
د وارد عصر توسعه         " ايران نميتوان

ق             ز از طري ود بج صادی ش اقت
رمايه   ت س ک     …  انباش ا در ي ام

ران          د اي ه مانن عه نيافت شور توس ک
م؟ بجز       وانيم انباشت کني ه ميت چگون
ق         ق رياضت؟ بجز از طري از طري
شتر           ته شود، بي اينکه از مردم خواس

… توليد کنيد و کمتر مصرف کنيد؟    
شتر              ردم آن بي ه م ه ای ک جامع
د    مصرف ميکنند و کمتر توليد ميکنن

ود          د ب ه توسعه نخواهن . هرگز قادر ب
ه            …   ان را ک وانيم نفتم ا نميت م

ير و         سرمايه ملی است بفروشيم و پن
م            ره و گوشت بخري تخم و مرغ و ک

د     مصرف را   !  و بدهيم شماها بخوري
بايد کم کرد، بايد قناعت کرد و توليد   

 ". را باال برد
 

ايون          وش هم ش داري دی پي چن
م ک              ه شابه ای را در ي رات م نظ

ه          ن زمين ی در اي صاحبه تلويزيون م
رد   ه ک د،      . "ارائ ار کني شتر ک د بي باي

 " کمتر مزد بگيرد. کمتر بخواهيد
 

صاد سرمايه           ارگر در اقت اين سهم ک
ت        ران اس ای .  داری در اي نيروه

ت و           ه در حاکمي رمايه چ ی س سياس
ن سياست          ر اي سيون ب ه در اپوزي چ

ه         .  متفق القولند  تی است ک ن بربري اي

ه و            د جامع ه و درآم ام بودج تم
دستگاه سرکوب و تحميق و آخوند   
و پاسدار برای حفظ و تداوم آن به    

  . پا شده است
 

ن          ل چني ر تحمي رف ديگ از ط
يزی      صادی فالکت آم ت اقت موقعي
املی در             ط ع ارگر فق ه ک ه طبق ب
ران           ن سرمايه در اي کارکرد روتي
ی         رورت سياس ک ض ست، ي ني
المی در         اکم اس تگاه ح ظ دس حف

ن   .  شرايط کنونی هم است   بعضا اي
صادی          رد اقت اکتور در عملک  –ف

ورد       تر م سياسی رژيم اسالمی کم
ت       ه اس رار گرفت ابی ق . ارزي

اکتور            ه ف ت ک ن اس ت اي واقعي
ه دارد       شی دوگان صاد نق شی .  اقت نق

تحميل فالکت   . سياسی و اقتصادی
اقتصادی يک رکن اساسی هدف        

م اسالمی است        . سرکوبگری رژي
ه            ه است ک ن نکت ر اي ن ب د م تاکي
صادی         ت اقت ت فالک ال سياس اعم
ی           اه و مکان ال جايگ ن ح در عي
المی       ت اس رای حکوم ی ب سياس

ن         .  دارد ی تعيي ش سياس ک نق ي
اين فاکتور عامل مهمی در      . کننده

ی           وان اعتراض رژی و ت ل ان تقلي
املی در               ارگر و ع  ک

تراض         ردن اع ير ک ن گ زمي
ت    ارگری اس ت    .  ک ک سياس ي

المی          ت اس ب دول ه از جان آگاهان
ر         ياه اسالم ب لطه س ظ س رای حف ب

ت   ه اس اء     .  جامع رای بق رطی ب ش
ی در راس           الم سياس ظ اس حف

ران است      . حاکميت سرمايه در اي
به عبارت ديگر فالکت اقتصادی       
ه        ا حمل صادی ي ريم اقت د تح مانن
ته           شتار دس الح ک ک س امی ي نظ

ت    ی اس ت     .  جمع املی در جه ع
ی           ته جمع دريجی و دس ابودی ت ن

 .بخشهايی از جامعه است
۶صفحه    



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

عيت             ه وض ت ک ن اس ساله اي م
ارگر در شرايط       ه ک صادی طبق اقت
رد        صول عملک ا مح ی تمام کنون

ست      رمايه ني صادی س ادل اقت . تع
آنچه در حال حاضر سهم کارگر و  
ارگر را         ه ک موقعيت اقتصادی طبق
ه        ل مالحظ د بطور قاب ن ميکن تعيي
ر از           ايين ت سيار پ ای در سطحی ب

ت    ارف"ظرفي رمايه در   "  متع س
ران           د اي ه ای مانن صاد جامع اقت

بررسی موقعيت سرمايه و        .  است
د           ران در چن نظام سرمايه داری اي
ت            سه موقعي ته و مقاي ه گذش ده
ا        ن دورانه ارگر در اي صادی ک اقت

ت         ت اس ن واقعي شاندهنده اي . ن
د      حکومت سرمايه در ايران نيازمن
ر کارگر           ری مضاعف ب تحميل فق

ا آنچه    .  و مردم زحمتکش است      ام
د، نقش     اين تعرض را ايجاب ميکن
فالکت اقتصادی در سياست و در         

ت       ران اس ی در اي ارزه سياس . مب
ت در           ان سياس اه و مک جايگ
رمايه         ت س ه و موقعي خاورميان
ی          رمايه جهان ران در س داری اي

ن           .  است ساله اي ه لحاظ سياسی م ب
وان اقتصادی      :  است ه ت کارگری ک

دارد، ميتواند هزينه اعتراضات را 
انواده        ابودی خ داز ن شم ان دون چ ب
ن        ی تعيي د، نيروي ل کن ود تحم خ
رای آزادی           ارزه ب ده در مب کنن
جامعه و رهبری اعتراضات مردم   

 . است
 

دگان       رين نماين امروز حتی کودن ت
د        ران ميدانن رمايه در اي ی س سياس
ه             الق ب رنيزه و ش گ و س ه تفن ک
تنهايی قادر به مهار و کنترل طبقه   

ه نيست        . کارگر معترض در جامع
ه      ميدانند که بايد قدرت تحرک طبق
ته            شتار دس الح ک ا س ارگر را ب ک
م محدود     جمعی فالکت اقتصادی ه

بايد طبقه کارگر را فاقد توان   .  کنند
ارزه   و تحمل اقتصادی هر گونه مب

د     دی ای کنن صاد و     .  ج ه اقت رابط
المی         ت اس ت در حکوم سياس
بات و             رای مناس ه ای ف رابط

 

 ...عليه فالکت اقتصادی

ارکرد      صادی ک ات اقت ملزوم
ت   رمايه اس ال     .  س ن ح در عي
ت   ی اس ن رو در      .  سياس از اي

ک       صادی ي ارزه اقت ران مب اي
ی          ده و حيات ن کنن ه تعيي عرص

سرنوشت .  مبارزه طبقاتی است  
از است   سياری   .  س سرنوشت ب

ه           ارگری را ن ارزات ک از مب
لحه و توحش        درت و زور اس ق
ه در         رمايه بلک رکوبگری س س
صال         شار و استي ال ف ن ح عي

د    در يک   .  اقتصادی تعيين ميکن
ران     کالم فالکت اقتصادی در اي
م       ضرورت و اهميتی سياسی ه

ه        .  دارد ارزه علي ن رو مب از اي
ن             دازه تعيي ان ان ه هم م ب آن ه

ت  ده اس ساله در     .  کنن ن م و اي
ای       ه تحريمه رايطی ک ش
صادی        ت اقت ه فالک صادی ب اقت
ر داده         ه ت ه جانب ادی هم ابع

ت ذف         ،اس ه ح رايطی ک در ش
ام        ی سرس ه گران سيدها ب سوب
ی        از زندگ ورد ني الم م آور اق

ت     ده اس ر ش رورتی   ،منج ض
 . حياتی داده است

 
ه        ارزه علي اعی مب ان اجتم مک

 فالکت اقتصادی
ت           ک فالک ل ي ر تحمي اگ
د        سترده و بازتولي صادی گ اقت
ه از            ر اينک الوه ب ده ع ش
صادی       ارکرد اقت روريات ک ض
شات        رمايه داری ن ام س نظ
رورت         يرد و دارای ض ميگ
تن        رپا نگهداش ی در س سياس

در   ،حاکميت سياه اسالمی است 
ارزه        يز مب ل ن رف مقاب ط
ه کارگر         گسترده اقتصادی طبق
ود           ان آن در بهب ر مک الوه ب ع
ردم     زندگی روزمره کارگر و م

ش ی      ،زحمتک دارای اهميت
ده در           ن کنن ی و تعيي سياس
ه و       ارزاتی طبق افزايش توان مب

ه دارد       . سرنوشت سياسی جامع
ر             ه ه ت ک ارزه ای اس ن مب اي
کال         ارگر در اش ه ک بخش طبق

٢۶٣شماره   
. مختلف هر روزه با آن درگير است  

شکل و هدايت          بايد سازماندهی و مت
 .شود

 
ن                واجهيم اي ا آن م ا ب ه م مساله ای ک
ارزه              ا در مب ه م ه طبق ت ک اس
سياری را          دمات ب صادی ص اقت

تالش برای بقاء و   .  متحمل شده است
شغله         ک م دگی ي اش زن امين مع ت

ت     ه ماس ی طبق ک   .  اساس اری ي بيک
ارگر است          دگی ک . واقعيت خشن زن

ده           ابود کنن ت ن ک واقعي ی ي گران
ا است     ه م دگی طبق درت  .  زن ورم ق ت

دود              دت مح ه ش ارگر را ب د ک خري
اری واقعيت       .  کرده است  دو شيف ک

سترده ای از          شهايی گ دگی بخ زن
ارگر است    ه ک ازی و   .  طبق ار س بيک

تعديل نيروی انسانی يک تهديد جدی 
ارگر است       ر ک االی س ت .  در ب رقاب

االيی در              برای کار و شغل در حد ب
رار دارد       ارگران ق فوف ک ار .  ص ک

ی         ا امن قراردادی و موقت بر شدت ن
ت     زوده اس صادی اف ن رو    .  اقت از اي

ر            ارزه ب ن مب طبيعی است که در عي
سر نابودی اين نظام سراسر کثافت       
ر         ضا ب اری بع ال ج ی الح ارزه ف مب

 : سر مطالبات زير است
 
تمزدها،          -١ وری دس ت ف  -٢پرداخ

راج،       ت اخ ای   -٣ممنوعي الغ
فيد امضا   "قراردادهای موقت و       " س

ی و           ار کنترات ش   -۴و ک افزاي
 .دستمزد

 
ن شرايط يک           مبارزه برای تغيير اي
ارزه          ده در مب عرصه نبرد تعيين کنن

ت     ارگر اس ه ک ر   .  طبق ه کارگ طبق
ن          دی در اي شرويهای ج دون پي ب
عرصه به سادگی قادر به ايفای نقش  
ود در            ده خ ن کنن ی و تعيي سياس
ه          دی جامع ی و کلي والت سياس تح

اما کليد مساله در سازماندهی .  نيست
ی            انونی و علن وده ای ق ارزه ت و مب
برای خواستهای مبرم و حياتی طبقه    

شار اقتصادی           .  است ر ف ا زي ه م طبق
رار دارد     همگينی ق ک    .  س وان ي بعن

رد         صادی خ شار اقت ت ف ه تح طبق
ت   ده اس ه        .  کنن ر درج ن رو ه از اي

ای         ه معن صادی ب اع اقت ود اوض بهب
ارگر و           سانی ک ت ان االرفتن حرم ب
مردم زحمتکش و به معنای باالرفتن  
ضور در        رای ح ارزاتی ب وان مب ت

ه       از جامع ت س والت سرنوش تح
ت  ت      .  اس ی موقعي ود دائم بهب

ارگر امر         اعی ک اقتصادی و اجتم
ت        ارگر اس ه ک شگی طبق . همي

اه        ی، گ ارزه دائم دون مب ارگر ب ک
ود        رای بهب ان، ب اه پنه کار گ آش
وال       ود اص صادی خ ت اقت موقعي

ست     ف ني ل تعري ساله   .  قاب ا م ام
صادی          ت اقت ه فالک ارزه علي مب
ن          ر و تعيي م ت ب مه اه بمرات جايگ
شگی           ارزه همي ری از مب ده ت کنن

سرنوشت طبقه کارگر   .  طبقه دارد
ن        شبرد اي ه پي در تحوالت جامعه ب

ورده است     ره خ ارزه گ ساله .  مب م
ر              ا تغيي دريجی ي ای ت ر فن ر س ب

ه است      ساز جامع ادی و دوران . بني
ه هر چه       واقعيت ساده اين است ک
ت            اه و امني ارگر از رف ه ک طبق
اقتصادی باالتری برخوردار باشد   
رای يک           به همان درجه شرايط ب
ت           ا نکب ی ب ف قطع ن تکلي تعيي

اقتصادی موجود مناسب  –سياسی 
ر است  د    .  ت ارگری باي سم ک کموني

ن             دم چني ف مق  در ص
د      ته باش رار داش ارزه ای ق ا .  مب ام

ن         ارزه در عي پيشبرد موفق اين مب
حال منوط به گسترش مبارزه همه  
رنگونی        رای س ی ب ه و انقالب جانب

 .رژيم اسالمی است
 

 سازماندهی توده ای
ستلزم            ارزه ای م ن مب چني

ت      وده ای اس ازماندهی ت ن .  س اي
ت از         ه نياب افلی ب ار مح ارزه ک مب

ست         ارگر ني وده ک بران و ت . ره
ار و            ارزه ای ک ن مب شبرد چني پي
بران           ارگران و ره ود ک ر خ ام

وان     .  کارگری است ه ميت اما چگون
سترده          وده ای گ ارزه ت ن مب چني
ت           ا فالک ه ب ارگری را در مقابل ک
ک            ه ي رد؟ ب ش ب ه پي صادی ب اقت
د     مجموعه سئوال در اين زمينه باي
ازمان        د س ه باي خ داد؟ چگون پاس
د در         داد؟ کدام پرچم سياسی را باي
ت؟            ت گرف ه در دس ن عرص اي
ازمانی          ی و س ات سياس ملزوم
ع          ست؟ موان ارزه ای چي ن مب چني
دام است؟            ی ک اری و عمل سبک ک
د         ه باي نيروی اين مبارزه را چگون

 گرد آورد؟
 

ارزه     ٧صفحه چنين مب  
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. ای مستلزم سازمان و تشکل است 
غ آن            ا تبلي ازمان ب شکل و س ا ت ام
غ ضرورت          ا تبلي ايجاد نميشود و ب

يرد   ارزه  .  آن شکل نميگ دايت مب ه
ف        ود ص دون وج ارگری ب ک
ی و          بران عمل سترده ای از ره گ

ست        ن ني ارگری ممک ال ک . راديک
االی سر      ايجاد چنين سازمانی از ب
ارگری         الين ک بران و فع ن ره اي

ست  ورد    .  ممکن ني ه م ی ک رهبران
ار و            ط ک ارگران محي اد ک اعتم

ستند     ود ه دگی خ الف   .  زن ر خ ب
تصور کودکانه نيروهای چپ غير    
شبرد        ستی پي ير کموني ارگری غ ک
چنين تالشی از فرای سر فعالين و      

ست         ن ني ارگری ممک بران ک . ره
ستلزم       ارگری م ازماندهی ک س
ورد          ل و برخ م در مح حضور دائ
ق          مدام به موانع کار و شناخت دقي
د             ه باي ت ک تی اس وع حرک از ن

ود     ازمان داده ش ارزه   .  س ن مب چني
نی و داشتن           ای مستلزم دخالت عل
ش          ار در جنب نی ک ر عل عناص
کارگری است که اين تالش را در     

د         رار دهن ود ق ار خ تور ک ه .  دس ب
اعتباری، مجموعه ای از فعالين و      
ست        ال سوسيالي بران راديک ره
جنبش کارگری بايد پرچمدار چنين 

وند  تی ش ستی  .  حرک سياست کموني
ر      د ب کارگری در شرايط کنونی باي
رد           ن امری و گ شبرد چني محور پي
بران و             ن ره فی از اي آوری ص
ه         ش طبق فوف جنب الين در ص فع

بران    .  کارگر متمرکز شود   ن ره اي
د ضرورت        ارگری باي الين ک و فع
ود          تور خ ری را در دس ن ام چني

 .قرار دهند
 

ک           د ي ارزه ای نميتوان ن مب چني
مبارزه مخفی، غير علنی و يا غير  

انونی" نی  "و  "  ق ر زمي د"  زي . باش
وده ای و           ازماندهی ت ارزه و س مب
شبرد          شکل الزم بمنظور پي ايجاد ت
ک          شبرد ي ستلزم پي ارزه م ن مب اي

ارزه    انونی"مب ت    "  ق نی اس . و عل
ه  "  مبارزه قانونی و علنی "مسلما  ب

ارزه و          معنای محدود کردن مب
ن     اعتراض در چهارچوب قواني

ست           دون ني ده و م الم ش . اع
رايط           ل ش ر تحمي ر س ساله ب م

ه    "  علنی"و  "  قانونی" ارزه ب مب
ت         ه اس ه حاکم ت و طبق . دول

ان            ر زم ی در ه انون واقع ق
وای سياسی       وازن ق محصول ت

ه است   ساله  .  در جامع الوه م بع
ه       بر سر شکل مبارزه است و ن

ارزه   .  هدف مبارزه هدف اين مب
ی          ات عموم ل مطالب د تحمي باي
ه        ر طبق عليه فالکت اقتصادی ب
ت           ا و دول ه و کارفرم حاکم

د شاندن      .  باش ب ن د عق دف باي ه
ن           ستن اي م شک ت و دره دول

ا  .  تعرض ضد کارگری باشد    ام
ه      از کجا بايد آغاز کرد؟ مگر ن
م اسالمی هر تالش           اينکه رژي
د؟         رکوب ميکن اده ای را س س
رايطی        ن ش ه در چني چگون
ش         ری را پي ن ام وان چني ميت

 برد؟ 
 

 جايگاه جنبش مجامع عمومی 
ن اعتراضی      ظرف اصلی چني
ی        امع عموم ست؟ مج کدام
اده          بترين و آم ارگری مناس ک
ن         شبرد چني رف پي رين ظ ت
ار و            ط ک ارزه ای در محي مب

ستند      دگی ه ل زن ع .  مح مجام
ام       کل ع ارگران ش ی ک عموم
ای        وده ه ده ت شکل در برگيرن ت

ت  ارگری اس شکيل و راه    .  ک ت
ی    امع عموم دازی مج شکل   ،ان

دادن به جنبش مجامع عمومی         
يک هدف قابل حصول و عملی   

ن          .  است انع جدی و تعيي چ م هي
ه            کل دادن ب ده ای در ش کنن
ارگری و         ی ک امع عموم مج
ود          ا موج ردن آنه ن ک روتي

روزمره به هر بهانه ای   .  نيست
ميتوان مجامع عمومی کارگری  

مجامع عمومی آن   .  را شکل داد
ود          شکالت موج کلی از ت ش
ستقيم     کارگری اند که به عمل م

٢۶٣شماره   
سلسله مراتب .  کارگری متکی هستند

وده              ترس ت ده و دور از دس پيچي
در هر محيط کاری و  .  کارگر ندارند

د          د شکل بگيرن . محل زيست ميتوانن
ربه زدن و             رای ض م ب وان رژي ت

دود است       ه شدت مح . سرکوب آن ب
ستلزم   تامين ادامه کاری و فعاليتش م

ست         ی ني ريض و طويل ازمان ع . س
ارگران        ان ک ى الحال مي ن سنت ف اي

ه يک            ،ريشه دارد ه ب د آگاهان اما باي
ل         ائى مجمع عمومى تبدي جنبش برپ

 .  شود
 

لی و            تون اص اغل س ارگران ش ک
نيروی تعيين کننده چنين حرکتی بايد 

ند ارگران     .  باش رفتن ک دون در برگ ب
وان در           دی نميت ز کلي اغل مراک ش

يروز شد         ارزه ای پ درت  .  چنين مب ق
شکل و              اد و ت ارگر در اتح ه ک طبق
رخ            ترل چ ه در کن ت ک شی اس نق

ه دارد        صاد در جامع ر .  اقت کارگ
درت              اط ق شی از نق د بخ ار فاق بيک
صادی را در           رم اقت ت، اه ه اس طبق

دارد   ترل ن ضور      .  کن ن رو ح از اي
اغل در        ارگر ش دی ک محوری و کلي
ارگر بيکار در         کنار و در اتحاد با ک

مجامع .  اين مبارزه تعيين کننده است   
اد           ن ايج ارگری در عي ی ک عموم
ارگری در      دار ک تشکل عمومی و پاي
رات         تون فق د س ال ميتوانن ن ح عي

رای شکل      .  چنين حرکتی باشند  ا ب ام
وده ای در            ت ت ک حرک ه ي دادن ب
د    سطح جامعه اين مجامع عمومی باي
م           ه ه ايی ب ه جغرافي ر منطق در ه

وند   رتبط ش دگان   .  م اب نماين انتخ
ام          ی گ امع عموم ارگری در مج ک

تا است       ن راس دی در اي ارزه .  کلي مب
ارزه ای            صادی مب ت اقت ه فالک علي

سازماندهی متناسب    .  اجتماعی است
شکلی            ازمان و ت د س م باي ا آن ه ب

 .فراگير و همه جانبه باشد
 

 رهبران عملی کارگران  ،رهبری
دون وجود و نقش            هيچ مبارزه ای ب
اد       ورد اعتم رهبران شناخته شده و م

االی    .  امکان پذير نيست  رهبری از ب
ارگرى           ط ک بران در محي ر ره س

ارزه      .  ممکن نيست  ن مب موفقيت چني
ن              رک چني ش و تح ه نق ا ب ای تمام

ت       ورده اس ره خ ی گ ن .  رهبران چني
ل          ه مح وان ب ی را نميت رهبران

ا     .  کرد"  صادر" متقاعد کردن، کار ب

الش          ود، ت ی موج بران عمل ره
ن             ه چني بران ب ن ره برای جلب اي
ن            شبرد اي ال پي ا کان ری تنه ام

در اين رابطه تجربه    .  اهداف است
ا          ه م عملی ما حاکی از آن است ک
ارگری مواجه            بر ک وع ره با دو ن

ی قديمی     .  خواهيم شد  رهبران عمل
د و          ارگری جدي بران ک ار و ره ک

ار  .  جوان و در حال شکل گيری    ک
ارگری     د ک با رهبران جوان و جدي
ای          دگی ه ضالت و پيچي از مع

اين دسته  .  کمتری برخوردار است 
ه از          ر چ ارگری اگ بران ک از ره
ا      د ام تری برخوردارن ه کم تجرب
ارگری را       صلحت ک سم و م کموني

د       ناخته ان ه روايت واقعی آن ش . ب
ات راست          اثير جريان کمتر تحت ت

د      وده ان نتی ب پرشور و  .  و چپ س
ند بران      .  معترض ته از ره ن دس اي

د            ه باي ستند ک سانی ه ارگری ک ک
رار          ه ق ورد توج ژه م ور وي بط

د بران      .  گيرن ن ره دن اي شقدم ش پي
ارزه     شرط اساسی پيشبرد چنين مب

 . ای است
 

بری در           ه ره رد ک د ک د تاکي باي
غ و          ارزه ای حاصل تبلي ن مب چني

ست   رويج ني ست   . "ت دنی ني ". قاپي
رار           صول روی آوری و ق مح
بران فی الحال موجود           گرفتن ره
ن مکان و تالش            کارگری در چني

ت         ارزه اس ن مب شبرد اي رای پي . ب
دارد      ری وجود ن ان ب چ مي راه .  هي

ست    ود ني ری موج ا  .  ديگ ار م ک
ست و           الين سوسيالي وان فع بعن
ارگرى اينست         کمونيست جنبش ک

م          ع کني نراه را رف ع اي ه موان  ،ک
د       ارگران را متح بران ک صف ره
ه            ش علي م و در راس جنب کني
ه        صادى و آزادى جامع فالکت اقت

  . قرار دهيم
 

ن           شبرد چني دی پي ای بع گامه
ساله   مبارزه ای منوط به حل اين م

 ! گرهی است
 

ن             بران و فعالي امی ره ا تم م
راديکال سوسياليست طبقه کارگر      
را به سازماندهی چنين مبارزه ای   

 .*فرا ميخوانيم
 

 

 ...عليه فالکت اقتصادی
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به دنبال تعميق بحرانهای هم جانبه      
و شرايط انفجارى      رژيم اسالمی      

پيدا شدن    ،جامعه و مردم ناراضى    
و "  منتقد"سر و کله افراد                       

روزنامه ها از      "  مديران مستقل  "
ميان جناح های مختلف حکومت،        
امرى اتفاقى و يا از سر تغيير در           

براى .  ميان اوباش اسالمى نيست      
بايد به اسالف    "  تحول"درک اين    

و برادران اين حضرات در                      
حکومتهای تونس و مصر و ليبی          

. و اخيرا سوريه نگاهى انداخت            
کسانی که تا ديروز دست به کار            
سرکوب مردم و شکنجه زندانيان         

منتقد "سياسی بودند، يکباره                    
اى ميشوند که خود         "  ديکتاتوری

آنها از پايه های اصلی و شرکاى           
حکومت ديکتاتوری موجود                    

 . هستند
 

اگر در مصر محمد شفيق معاون           
حسنی مبارک به اپوزيسيون تبديل      
شده تا ابزاری برای باال بردن                 
دست نامزد اخوان المسلمينی به            
عنوان پيروز شود و به اين گونه            

را جار بزنند، و      "  پايان التحرير "
اگر هم اکنون در سوريه نيروهای       
وفادار به بشار اسد که سقوط بشار       
اسد را محتوم تر از هر زمان                   
ميبينند خود را در اپوزيسيون                  
دست ساز غرب جا ميدهند تا در            
فردای پائين کشيده شدن بشار اسد        
مانع از فروپاشی نظام مبتنی فقر          
و اختناق سرمايه دارى گردند،              
چرا در خود رژيم اسالمى و                    
اپوزيسيون راست اين داستان                 
تکرار نشود؟ به دنبال اوجگيری          
گرانى و فقر و نارضايتى مردم و         
به اين اعتبار گسترش  جدالهای             
درون حکومتی، عناصر مغضوب    
رژيم اسالمى، در حاشيه های                 

روزنامه "امنی تحت عنوان                    
مدير مسئول رسانه های    "و  "  نگار

، قدم رنجه       "به اصطالح مستقل      

نموده اند تا به هنگام فروپاشی         
و سقوط رژيم اسالمى، نقش             
شفيق ها و خدام ها را در                      
ممانعت از راديکاليسم وسيع           

 . مردم بازی کنند
 
وقتی سعيد حجاريان شکنجه           

گر، اکبر گنجی آدمکش و قمه          
و کسانى امثال عماد              ،بدست

الدين باقی، عليرضا نوری                
زاده، محسن سازگارا و                       

روزنامه "ديگران ميشوند                
، و با پول و                 "نگار مستقل   

حمايت سياسى نهادهاى دست         
راستى بورژوای به همراه                

چون "  مستقلی"عناصر           
" تمرين دمکراسی    "خودشان     

راه می اندازند، آنوقت معانی          
روزنامه "و     "  مستقل"واژه     

رسانه "و        "  نگار مستقل       
، بيش از پيش بر                     "مستقل

همگان آشکار ميشود و اشک          
تمساح ريختن های اين افراد            

روزنامه های  "برای بسته شدن    
معنای خاص خود را        "  مستقل

 . پيدا ميکند
 

اما براستی چه پيش آمده است          
که بعد از سه دهه ممنوعيت              
روزنامه کمونيستها و انقالبيون    

که   ،و هر مخالف نرم حکومت     
براى آن همين حضرات امروز     
منتقد همراه برادرانشان                      

ناگهان فيل      ،کشتارها کرده اند    
شان ياد هندوستان کرده و از             

" تعطيلی روزنامه های مستقل   "
آنهم بر اثر گرانی کاغذ سخن           
به ميان آورده و اشاره به اين             
موضوع می نمايند که اگر                 
گرانی ها تداوم يابد، به تعطيلی      
روزنامه ها خواهد انجاميد و            
آنان نيز مجبور به اخراج                    

 کارکنان خود خواهند بود؟
 

٢۶٣شماره   
الياس حضرتی عنصر سرکوبگر          

رژيم و مدير مسئول روزنامه                     
اعتماد، پيامد افزايش هزينه توليد             
رسانه های مکتوب را کاهش                       

.  مخاطب روزنامه ها عنوان ميکند         
ديگر عنصر رژيم با نام اکبر                       
ايرانی مدير مسئول موسسه                          
پژوهشی ميراث مکتوب، می گويد         
که اگر گرانی کاغذ مهار نشود،                 
صنعت نشر آسيب می بيند و با                    
ادامه اين گرانی، تيراژ کتابهايی که        
قرار است چاپ شوند نيز کم می                
شود و مردم سراغ کتاب های                      
زيراکس و ديجيتالی و اينترنتی رفته      
و با عالم کتاب و کتابخوانی فاصله           

 . ميگيرند
 

شايد اگر به حرفهای اکبر ايرانی               
توجه بيشتری شود، دغدغه بخشی          
از حکومت در خصوص بسته شدن        
و تعطيلی روزنامه ها و نشريات به         
اصطالح مستقل، بيشتر قابل درک          

چرا که اخراج و بيکار سازی       .  باشد
کارکنان و کارگران اين روزنامه ها       
برای اين جماعت نه اهميت داشته و        

. نه موضوع مجادله آنها می باشد             
بلکه روی آوری ميلونها انسان اسير      
در چنگال رژيم اسالمی به اينترنت        
و کسب اخبار از طريق شبکه های           
اجتماعی و بيرون حکومتى معضل        

ميگويند اگر     .  اصلى شان است          
روزنامه هاى باندهاى متفرقه                     

مردم به    ،ارتجاع اسالمى باز نباشد     
اپوزيسيون و بيرون نظام روى مى         

آنها همينطور کابوس شورش    .  آورند
تالش طيف     .  گرسنگان را دارند        

اصالح طلب دينى مغضوب در اين        
شرايط اعالم وفادارى مجدد براى           

 . نجات نظام اسالمى است
 

اصالح طلبان حکومتى يک پايشان        

در کنفرانس هاى سرهم بندى                 
آلترناتيو سازى نوع ليبى و                       
سوريه است و يک پايشان در                 

" بازگشت به صحنه  "معامله براى   
در يک نگرش    .  براى نجات نظام   

کل اردوى بورژوازى        ،وسيع تر  
يک درد مشترک دارد و آن                      
اينست که ممکن است با انفجار             
جامعه اوضاع از دست شان در            

لذا يا در روند عقب نشينى         .  برود
و سازش حکومت اسالمى بايد              
نقشى را ايفا کنند و يا همراه با                 
اسالف بيرون حکومتى شان پشت     
راه حلهاى نظامى و کودتائى                  

 . بروند
 

اينها اما تنها در جدائى از تمايالت   
وقتى به سياستها   .  مردم مستقل اند  

معنی   ،و کارنامه شان نگاه ميکنيد    
اينان برمال       "  استقالل"واژه       
اگر اين تالشها توانسته          .  ميشود

بود جامعه ايران را به حکومت             
حاال وضع      ،اسالمى راضى کند     

همين منتقدين دربارى حکومت            
مشکل اينها نه گرانى         .  اين نبود  

مشکل .  است و نه ديکتاتورى            
اينها امروز تالش براى برگشت          
به سفره لفت و ليس است و تهيه             
کارنامه اى شبه اپوزيسيونى که           
در فرداى جمهورى اسالمى هنوز     

 . *کور خوانده اند. رئيس باشند

 

 روزنامه های مستقل، 
 واقعيت يا راه فرار؟

 

 پدرام نو انديش

 

 اطالعيه در باره سايت حزب 
به اطالع ميرسانيم که يکى از سايتهاى حزب 

www.wupiran.org  
بازديد کنندگان ميتوانند به . مشکالت فنى روبرو شده استموقتا با 

 . مراجعه کنندحزب سايت ديگر 

 net.wupiran.www  
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شروع جنگ داخلی در سوريه               
تنها چند ماه پس از آغاز                               
اعتراضات اجتماعی در آن                      

تنها آغاز مطرح شدن                  ،کشور
ی بود که هدفش را                        وئسناري

برخالف تمايالت و شعارهاى                
نه تغيير کليت رژيم و                    ،مردم

اسقاط نظام بلکه عبور از بحران          
با کمترين تغييرات ممکن قرار              

مطرح شدن کناره گيری     .  داده بود 
اسد از قدرت در چند ماه اخير اسم        
رمز پيگيری چنين سياستی از                

 .سمت غرب در قبال سوريه بود          
مطلوبيت اين فرايند از آنجايی                

توانست برای غرب تضمين              می
" دخالت مردم   "گردد که فاکتور         

مستقل از آنکه به چه ميزان در               
حقوق و آزاديهاى سياسى        انکشاف

به يک   .  پيگير باشند، فرعی شود      
معنا به هر ميزان دست مردم از             
دخالت در تعيين سرنوشتشان                  
کوتاه تر شود موقعيت ائتالف                 
تروريسم دولتى در پيگيری منافع        
استراتژيکش در منطقه هموارتر         

  .ميشود
 
روند پيشروی اعتراضات   "  تغيير"

اجتماعی پس از مصر و تونس،            
، يمن، و در نهايت سوريه         در ليبی 

 ،ی کردن دخالت مردم       عبراى فر  
يک نقطه عطف مهم در دست باال        
گرفتن غرب نه فقط عليه دخالت            
مردم در تعيين حکومت سياسی             

های فوق که حتی           آتی در کشور    
توانست      عليه اسالم سياسی می            

اين فاکتور از چند منظر             .  باشد
 . حائز اهميت است

 
امر  به هر ميزان مردم در                         

سرنگونی پيگيری بيشتری نشان         
دهند مستقل از اينکه حکومت                 
جايگزين تا چه حد به غرب                       
نزديک است يا دور، تمام منافع             
غرب را پيگيری نخواهد کرد،              
چرا که نظام سياسی حاکم در                   

 
 

 رفتن بشارتا  "اسقاط النظام"از
 

 حامد محمدی

تواند حتا    نمی    هايی  چنين کشور 
ای از      حکومتی مبتنی بر ذره       

دموکراسی صوری بورژوايی      
فرانسه    ،سوريه و مصر    .  باشد

يا کانادا نميتوانند بشوند چرا که      
اقتصادی متناظر   -نظام سياسی  

بايد بر         هايی   بر چنين کشور     
نيروی کار به شدت ارزان                 

دمکراسی غربی  .  استوار گردد 
به عنوان جايگزين، بيشتر به           
خواب خرگوشی تا ترهات                
اپوزيسيون راست چنين                      

غرب    .حکومت هايی ميماند       
نميتوانست سونامی که به علت       

های اقتصادی و سياسی            فشار
حاکم بر جهان عرب آغاز                  
گرديده بود را از آنجايی که               

های           توانست پاسخ                   می
آزاديخواهانه اى به خود                      

 .بگيرد، به حال خود رها کند
 
فاکتور ديگر اسالم سياسی در        

خيزشهاى توده اى   .  منطقه است 
عليه حکومتهاى فاسد و                        

در      ،ديکتاتور سرمايه دارى        
عين حال تروريسم اسالمى را        
به حاشيه راند و از اين نظر               
تناسب قوا را در جنگ                          
تروريستها به ضرر تروريسم        

در بعد ديگر   .  تغيير داد اسالمى  
به حکم اينکه جنبش آزادی زن       

منهای (در چنين جوامعی                   
چقدر در تقابل با اسالم       )  ايران

سياسی در موقعيت ضعيف              
تری قرار دارد، بيانگر سلطه          
اسالم سياسی در چنين                          

بنابر اين   .  ميباشد      هايی   کشور
اسالم سياسی به عنوان يک               

هنوز مبرميت خود را       آلترناتيو
در چنين   .  از دست نداده بود        

شرايطی است که غرب و                   
تروريسم دولتى در متن بحران      

اسالم سياسى  "مدل حکومتى به  
با اين   .  پناه ميبرد  "  پرو غربى  

احتساب برای کنترل اوضاع يا      

٢۶٣شماره   
بايد چنين بديلی را فراهم کرد و يا              
به واسطه تحميل توازن جديد عليه           
اسالم سياسی تابعيت چنين                             

. نيروهايی به غرب را گوشزد کرد        
اينکه در کشورهايی مثل مصر و              

  های اسالمی نزديکی    تونس حکومت 
اند، نيز    خود با غرب را ابراز داشته      

نه به معنای حذف اين تقابالت بلکه          
حاصل عقب نشينی اسالم سياسی             
در برابر غرب و ماحصل توازن              

وجود قدرت دو     .  قواى کنونى است   
" ارتش"و   "  اخوان المسلمين  "گانه   

در مصر تنها بيانگر اين است که               
حکومت موجود در مصر در                      
بهترين حاالت حکومت مطلوب تر         
 .غرب در مصر نبوده و نخواهد بود

 
کنترل و          تقابل با اسالم سياسی            

دخالت مردم در تعيين سرنوشت               
دو فاکتور تعيين کننده در             ،خويش

اما از  .  دخالت غرب در منطقه بود       
های   آنجايی که حقنه کردن آلترناتيو       

به دليل شکست         ،تا آنروز موجود     
های طرفدار غرب از                    آلترناتيو

ناسيوناليسم ميليتانت عرب تا                      
  هايی  نظاميان و ناسيونال پرو غرب      

مثل حسنی مبارک به مردم به يک            
لذا غرب    ،غير ممکن تبديل شده بود     

شانس دخالت در           تنها در صورتی    
داشت که اين        روند اوضاع را می       

صورت گيرد      هايی  پروسه با سناريو  
که دست مردم از پيشبرد امر                        

اين اقدام با      .  سرنگونی کوتاه شود     
آلترناتيو سازى از نيروهاى درون          

اسالم پرو غربى و مانور        ،حکومتى
در مقابل مردم و جنگ و تروريسم          

روند اوضاع در مصر و     .  پيش رفت 
تونس و سياستهاى جارى در سوريه      

 ،و ديگر کشورهاى بحران زده                 
حاکى از اينست که غرب هم                         
ميخواهد اسالم سياسى را به عقب            
نشينى وادار کند و هم مردم                            
معترض بپاخواسته عليه حاکميت            
سياه اقتصادی و سياسی را با                        

دست             هايی      جايگزينى حکومت     
اين پروژه براى     .  نشانده ساکت کند    

موفقيت از جمله نيازمند پائين                      
آوردن توقع مردم و کاهش سقف               

و اين  .  مطالبه جامعه به حداقل است     
روند ميسر نيست مگر با حاکم                    

های سياهی که                    کردن سناريو      
مردم را تحت الشعاع            "  انتخاب"

 .قرار دهد
 
، کشتار مردم بيدفاع      جنگ داخلی  

و جنايت جنگی، اسم رمز اوال               
حفظ "    حمله ی نظامی و در ثانی        

" ساختار سياسی حکومت سابق          
سياستی که مشابهش در            .  است
به وقوع پيوست، در يمن                  ليبی

بدون جنگ خاتمه يافت و اينبار            
در سوريه رقم خواهد                                   

. رفتنی است   "  بشار اسد   ".خورد
پروپاگاند حمله نظامی به سوريه         

به علت         و بسيج جامعٔه جهانی        
کشتار مردم بيدفاع با حکم جنايات      
جنگی بشار اسد بوی کباب را نه          

های اپوزيسيون    فقط به مشام کفتار   
سوريه رسانده است بلکه ريزش          
طرفدارن بشار اسد مثل عبدالحليم      
خدام معاون بشار اسد، بيانگر آن         

خواست مردمی را که       :  است که  
بشار اسد به    "  اسقاط نظام "براى  

ميدان آماده بودند را به سرنگونی        
جنگ .  تقليل دهند   "  بشار اسد   "

و در نهايت حملٔه نظامی               داخلی
سياست غرب در                از ارکان       

کردن خواست مردم           "  تعديل"
های مطلقه    معترض عليه حکومت  

در چنين سناريوئی که در دو       .  شد
آن جنگ و کشتار حکم                  ی   سو

مردم از واقعيت      "  فرار"  ،ميکند
جنگ، کشتار و آوارگی که                      

های آن مدنّيت جامعه را                   پيامد
تحت الّشعاع قرار ميدهد                            

برای "  مطلوب تری "واقعيت   به  
مرتجعين تبديل ميگردد تا امکان         

ها     انتخاب جامعه را به کمترين            
تنها در چنين             .  کاهش دهند      

سناريوئی ميتواند اوال حکومت            
را با کمترين تغيير حفظ کنند          قبلی

اپوزيسيون قالبی را به             در ثانی  
١٠صفحه مردم تحميل       
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تقليل راديکاليسم اجتماعی جامعه ممکن       .  کنند
نبود مگر سناريوئی در جامعه دست باال                      

را بتوان به تنها      "  بشار اسد   رفتن"بگيرد که    
ارتش آزاد  "ورود  .  خواست جامعه تحميل کرد   

به دمشق مقدمه سقوط بشار اسد                  "  سوريه
 . است

 
در سناريوئی که مرتجعين سياسى جامعه را             
به صحنه شليک توپ و ترور شهروندان                     

و بعنوان نيروهاى اصلى              ،تبديل کرده اند      
افق   ،درگير در جامعه سوريه ميداندار شده اند       

تعميق اعتراضات اجتماعی مستقل از اين                  
. نيروهاى ارتجاعى بسيار ضعيف ميشود                 

بشار اسد رفتنى است و از حاال معلوم است                
مردم .  کدام مرتجعين کار اسد را دنبال ميکنند        

در تحوالت حاشيه اى شدند اما آينده سوريه               
 . *هنوز باز است

 

تا  "اسقاط النظام"از
 ...رفتن بشار 

٢۶٣شماره   

مزدوران نيروى            ،تير      13صبح روز           
سرکوب جمهوری اسالمی به محله بهاران             
سنندج ريخته و نمايشى از توحش اسالمى بپا         

کماندوهای مأمور تخريب و جمع         .  کرده اند  
آوری ديش های ماهواره ای به باالی خانه ها    
و آپارتمانهای اين محله رفتند و ديشهای                     
ماهواره و ال ام بی ها را جمع آوری کرده و            

از آنجا که اين يورش حکومت                .  برده اند   
صبح بوده و کسی از اهالی آپارتمان در                      
منازل نبودند، کماندوها به بردن ديش ها اکتفا        

 . نموده اند
 

رژيم اسالمی که ميداند اسالم ميان مردم                    
شکست خورده و حکومت بى اعتبارتر از               

از سر استيصال هر از               ،هر زمانى است     
گاهی دست به مانور و ايجاد رعب و وحشت          

از ديش و لباس و جشن      .  در ميان مردم ميزند   
آنها عمليات ميکنند و        .  و همه چيز ميترسد       

ماهواره جمع ميکنند و مردم بى اعتنا بازهم            
داستان ماهواره      !  ماهواره نصب ميکنند          

از يکطرف مردم حق خودشان       .  عجيب است 
ميدانند که دنيا را نگاه کنند و از عزا و                          

لذا هرچه ماهواره     .  ممنوعيت به تنگ آمدند      
جمع ميکنند ميبينيد تعدادشان هنوز زياد                     

اين يعنى اگر حکومتيها هزار بار               .  ميشود
ديگر هم اينجا و آنجا يورش ببرند و ديش و               

باز مردم نصب ميکنند و          ،گيرنده جمع کنند   
 ،از طرف ديگر   .  ترس و وحشتی هم ندارند       

کسانى که ديش ها و گيرنده هاى ماهواره اى           
. را وارد ميکنند خود اين جنايتکاران هستند           

خود اين جانيان    .  ماهواره بازار دارد و سود      
با يورش وحشيانه ميبرند و خود دوباره وارد         

اين .  بازار ميکنند و باز به مردم ميفروشند             
شده يک مدل کاسبی برای عوامل و تازه                    
بدوران رسيده هاى رژيم جمهوری اسالمی           
که در باال کشيدن اموال مردم و و نفى آزادى           

 . و حرمت شان استادند
 

سياست جمع آورى ماهواره و سرکوب                      
ترس رژيم از ماهواره     .  شکست خورده است  

در حقيقت ترس از سقوط اسالم و نظام اسالمى             
زمان سرنگونی اين رژيم  فرا رسيده                   .  است
رژيم جنايت و اعدام اسالمی که خوب                 .  است

ميداند که مرگش فرا رسيده، دست به هر کاری             
بد "گشت های ارشاد و طرح مقابله با                 .  ميزند
، گرفتن جوانان و تحقير آنان با نام طرح    "حجابی

جمع آوری ارازل و اوباش، حمله به سالن                         
يورش به خانه های مردم و زندگى                   ،موسيقی

جمع آوری ديش ها تا بند کردن          ،خصوصى آنان 
هدفى جز ايجاد     ،هر روزه به لباس و ظاهر مردم 

وحشت در ميان جامعه و نمايش قدرت                                 
در اين دوره گرانی،    .  سرکوبگری حکومت ندارد

رژيم ميخواهند نشان دهد        ،فقر، فالکت و تحريم    
چنگ و دندان به مردم     .  که به اوضاع تسلط دارد    

ميخواهد با  .  نشان ميدهد و اختناق را بيشتر ميکند
نمايش توحش اعالم کند که آمادگی هرگونه                     
سرکوب را دارد و از خيزش و عصيان مردم                 

 . ناراضی و گرسنه جلوگيری ميکند
 

اما اين جانيان خون آشام فراموش کرده اند که                 
اين   ،حنايشان برای مردم آزاديخواه رنگی ندارد       

رژيم نزد مردم منفور است و چيزی به نابوديش           
 ،سرنوشتشان مانند صدام، بن علی       .  نمانده است 

اين .  قذافی و  پسر عمويشان بشار اسد است                   
مردم خواهان آزادی، برابری،      .  رژيم بايد برود   

مردم خواهان   .  رفاه و عدالت اجتماعی هستند           
زندگی بدور از قيود و خرافات اسالمى هستند                
که دولت سرمايه داری، برای پيش برد اهدافش            

مردم .  به مانند زنجيرى بپاى جامعه بسته است            
. رهايی ميخواهند تا زندگی برابری داشته باشند          

کارگران نان   .  زنان آزادی و برابری ميخواهند        
جامعه بهترى              ،ميخواهند، رفاه ميخواهند             

 . جوانان آزادی و آينده ميخواهند. ميخواهند
 

و ما بايد پرچم اعتراض و صدای اين مردم                       
جنگ اسالم و ماهواره گوشه اى از نبرد           .  باشيم

با جمهورى اسالمى و سرمايه دارى و ساختن                
دنيای بهترى که بايد به         .  يک دنياى بهتر است      

 . *دست خود ما ساخته شود
 

 

 اسالم و ماهواره
 

 نوشين قادرى

 

!به حزب کمک مالى کنيد  

 

زنده باد جنبش مجمع 
!عمومى کارگران  

زنده باد شوراهاى  
!کارگرى  

 

کارگران در اعتراضات 
جارى به مجمع عمومى 

مجمع عمومى ! متکى شويد
ظرف اعمال اراده مستقيم و 
! مستمر توده کارگران است  

 

جنبش مجمع عمومى 
کارگرى را تقويت و 

!گسترش دهيد  
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 ٢٠١٢ژوئيه    ٩و    ٨در روزهاى   
پلنوم نهم حزب با حضور اکثريت        
اعضاى کميته مرکزى برگزار             

پلنوم با سرود انترناسيونال و       .  شد
يکدقيقه سکوت در احترام به                   
جانباختگان راه آزادى و                             
سوسياليسم  و منصور حکمت کار       

پس از انتخاب   .   خود را آغاز کرد   
هيئت رئيسه و تصويب دستور               
جلسه، رفقا آذر ماجدی، علی                   
جوادی و سياوش دانشور بعنوان          
افتتاحيه و گزارش درباره موقعيت     

رفقا در    .  حزب سخنرانی کردند      
مورد نقاط ضعف و قدرت حزب          
در عرصه سياسى و تشکيالتی،           
درباره حزبيت و لزوم تحکيم و              
تقويت آن و چشم انداز فعاليتهاى           

سپس رفقا   .  حزب صحبت نمودند    
مريم کوشا، دبير کميته خارج از           
کشور و محمود احمدی، مسئول            
راديوی يک دنيای بهتر در مورد         
تشکيالت خارج حزب و راديو به        

پس از آن       .  پلنوم گزارش دادند      
پلنوم بمدت سه ساعت پيرامون              
گزارش و مباحث طرح شده بحث        

 .کرد

 

دستور بعدی پلنوم بحث پيرامون          
نشست مشترک احزاب، سازمانها      
و نهادهاى چپ و کمونيست در              

سياوش دانشور يک         .  کلن بود    
گزارش سياسى از اين نشست به           
پلنوم ارائه داد و سپس رفقا در                 
مورد اين نشست، اهداف آن و                 
چهارچوب برخورد حزب به آن           

پلنوم ضمن    .  اظهار نظر کردند       
بحث در مورد جوانب مختلف اين        
پروژه و طرح مالحظات و                       
تاکيدات، بر تالش براى بميدان              
کشيدن يک آلترناتيو سوسياليستى       
در تقابل با کل جمهورى اسالمى           

 

 اطالعيه پايانى 
 پلنوم نهم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 

در .  و کمپ راست تاکيد کرد         
اين قسمت همچنين مبانی                    
تئوريک سياسی تالش برای            
شکل دادن به يک آلترناتيو                
چپ در جامعه که بتواند مورد         
انتخاب توده های کارگر و                 
زحمتکش و مردم آزاديخواه             
قرار بگيرد مورد تاکيد قرار            

 . گرفت

 

سپس پلنوم وارد بحث پيرامون      
اوضاع جنبش کمونيسم                       
کارگرى، موقعيت احزابی که        
تحت نام کمونيسم کارگری                
فعاليت می کنند و تحوالت در          

 –حزب کمونيست کارگرى             
حکمتيست بدنبال شکست خط         

. راست کورش مدرسى شد               
اعضاى کميته مرکزى درباره       
وضعيت جنبش کمونيسم                    
کارگری و موقعيت حزب در          
اين جنبش از زوايای مختلف و       
با تاکيدات متفاوت صحبت                

پلنوم بر تالش براى           .  کردند
گسترش فعاليت حزب و ايجاد         
آمادگى براى مواجهه با                       
اوضاع بحرانى، سناريوهاى          
مختلف براى پيشروى جنبش           
کمونيسم کارگرى و قدرتمند            
کردن پرچم سياسى کمونيسم           

 .   منصور حکمت تاکيد کرد

 

قرارها و قعطنامه ها دستور             
در بحث      .  بعدى پلنوم بود          

قطعنامه ها مباحثى توسط على       
سرنگونى "جوادى با عنوان            

انقالبى جمهورى اسالمى و              
و "  آلترناتيو سوسياليستى         

سياوش دانشور با عنوان                     
اوضاع سياسى ايران و جبهه       "

٢۶٣شماره   

. ارائه شد "  هاى اصلى نبرد طبقاتى    
در ادامه پلنوم به تفصيل راجع به              
مباحث مطرح شده و نقطه تاکيدات          
سياسى حزب در ايندوره اظهار                 
نظر کرد و به دفتر سياسى منتخب            
پلنوم ماموريت داد که اسنادى را در       
اين رابطه براى طرح و تصويب در   

 . جلسه دفتر سياسى تهيه کند

 

دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب         
پلنوم ضمن  .  دستور ديگر پلنوم بود     

تاکيد بر تداوم اين پروژه در                          
چهارچوب سند مصوب آن،                         
مالحظات سياسى و سبک کارى               
مختلفی در زمينه فعاليت در عرصه       
پناهندگی طرح و بر فعاليت در اين          

 . قلمرو تاکيد کرد

 

انتخابات دستور پايانى پلنوم بود که        
طى آن على جوادى به اتفاق آراء               
بعنوان دبير کميته مرکزى انتخاب          

سپس پلنوم اعضای دفتر              .  شد
. سياسی حزب را انتخاب کرد               

رفقا هما ارجمند، محمود احمدی،       
جليل بهروزى، على جوادى،                
سياوش دانشور، نسرين                             
رمضانعلى، مريم کوشا، آذر                  
ماجدى، شهال نورى و کريم                    
نورى به دفتر سياسی حزب                     

 .       انتخاب شدند

 

پلنوم با اختتاميه کوتاه على                       
جوادى و سرود انترناسيونال به           

 . کار خود خاتمه داد
 

بدنبال پلنوم دفتر سياسى حزب              
تشکيل جلسه داد و طى آن در                  
باره فواصل برگزارى جلسات             
حضورى و غير حضورى دفتر           
سياسى بحث و تصميم گيری                   

پس از آن وارد دستور                .  نمود
. انتخابات هيئت دائر حزب شد             

رفقا جليل بهروزى، على جوادى،      
سياوش دانشور، نسرين                             
رمضانعلى و آذر ماجدى به                     
عنوان اعضاى هيئت دائر دفتر            

 .سياسى حزب انتخاب شدند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٢ژوئيه  ١٧ - ١٣٩١تير  ٢٧

 

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
برنامه هاى تلويزيون يک دنيای 

صبح  ٧بهتر پنجشنبه ها ساعت 
و نيم  ٦به وقت لس آنجلس و 

 بعد از ظهر بوقت تهران 
. از شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

را کنترل کارگرى کتاب   
 از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  
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 ايران خودرو، مهر کام پارس
 !اخراج و بيکاری در راه است

 

تاوان مناقشات به اصطالح اتمی حکومت اوباش اسالمی با تروريسم دولتی غرب و                            
همينطور هزينه پيامدهاى تنگ تر شدن حلقه تحريمهاى اقتصادی را در درجه اول                                

اخيرا به دليل کمبود و گرانی مواد اوليه که عمدتا به                   .  خانواده های کارگری ميپردازند     
خطوط توليد در مهرکام پارس ايران خودرو به کندی                    ،دليل تحريمهای اقتصادی است      

فساد و دزدی عوامل        .  گرائيده و سطح توليدات روزانه کاهش چشمگيری يافته است                    
ادامه کاری صنايع      ،حکومت اسالمی از يکطرف و همچنين اعمال تحريمهای اقتصادی             
 . ورشکسته خودرو سازی را در معرض تهديد جدی قرار داده است

 

سياست جنايتکارانه حکومت اسالمی که انتقال فشارها و هزينه بحران اقتصادی به زندگی             
مدير مهرکام و      "  ترابی"در مهرکام پارس نيز توسط                 ،کارگران و زحمتکشان است       

ترابی يک روز کاری پنجشنبه در ماه را که              .  پادوهای دور و برش در حال اجرا است           
کارگران در ازای کار در اينروز اضافه کاری دريافت می نمودند را تعطيل اعالم نموده                   

روز پنجشنبه های ديگر در ماه را بعنوان روز کار عادی بدون پرداخت هيچگونه                       3و  
برخی دريافتهای ناچيز و جانبی           .  مبلغ اضافه کاری به کارگران تحميل نموده است                  

قراردادهای کاری بسياری از کارگران قديمی        .  کارگران را قطع نموده يا کاهش داده اند          
از گوشه و کنار و از      .  ماهه تمديد نموده اند     6را که در حالت کلی يکساله تمديد ميشد حاال          

زبان اطرافيان ترابی از هم اکنون زمزمه های اخراج و بيکار سازی کارگران به گوش                     
هرچند در مواردی ترابی با عوام فريبی و برای پيشگيری از هرگونه تشنج گفته    . می رسد

 .ما اخراج و تعديل نداريم: است
 

سال سابقه کار دارم، معموال قراردادهای ما را          11من در اينجا    :  يکی از کارگران ميگفت   
عالوه .  ماه ديگر   2ماهه شده، يعنی تا پايان شهريور تا          6يک ساله تمديد می نمودند، حاال       

عده ديگری هم   .  ماه تمديد شده    3بر ما قراردادهای بسياری ديگر از کارگران از يکماه تا            
خالصه کالم در اين جهنم مهر کام        .  که تکليفشان روشن است يا روزمزد اند يا قطعه کار           

حاال هم که بحث        .  ما کارگران از هيچگونه تضمين و امنيت شغلی برخوردار نيستيم                    
! تحريمهای اقتصادی و بحران و ورشکستگی شرکت هم به ميان آمده است از همه بدتر                    

آيا ديواری کوتاه تر از ديوار ما کارگران هست؟ اگر تحريم است، اگر بحران و                                         
ورشکستگی است، اگر هر بال و مصيبتی از آسمان بر زمين نازل شود راه دزدی و                               
بخور بخور و آخور امثال ترابی ها باز است و تکليف ما کارگران و خانواده هايمان هم                        

 .فقر و فالکت و محروميت و گرسنگی بيشتر: روشن است
 

 رفقای کارگر 

امنيت شغلی، درآمد مکفی، رفاه و خوشبختی و يک زندگی شاد و ايمن حق مسلم و                                  
شمارش معکوس اخراج و بيکارسازيها از هم اکنون در         .  ابتدايی ما و خانواده هايمان است     
حکومت اسالمی و سرمايه داران به چيزی غير از سود             .  مهرکام پارس شروع شده است     
همه اين جانيان و خيل بيکارگان مفتخور از هر جنايتی بر            .  و سود بيشتر رضايت نميدهند    

دزدی و فساد، رذالت و سود        .  عليه ما کارگران و خانواده هايمان فروگذار نخواهند کرد            
بايد .  رفقا، تنها قدرت ما در اتحاد و يکدلی ماست           .  جويی بخشی از ماهيت کثيفشان است       

متحد شويم، بايد مجامع عمومی مان رادر هر شرايطی، در هر امکانی و در هر فرصتی                    
بايد به نيروی اتحاد و اعتراض و اعتصابات پر شور و قدرتمند خود بساط                       .  برپا داريم 

 .حکومت اسالمی سرمايه داران را برچينيم
 

نفر   3500شرکت مهر کام پارس ايران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بيش از                   
کارگر قراردادی و روز مزد با قراردادهای سفيد امضا و يکطرفه يک تا شش ماهه با                          

سازنده انواع سپر و داشبرد        ،ساعته کاری   8شيفت    3هزار تومانی در       389دستمزدهای  
 .و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ايران خودرو می باشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ١٨ - ١٣٩١تير  ٢٨

٢۶٣شماره   
 

 کارگران شرکت راه آهن تهران 
 )مه ريل(

 !يکماه دستمزد معوق
 

نفر از کارگران راه        150بيش از      ،بنا به خبر دريافتى    
آهن تهران تحت پوشش شرکت انگل پيمانکاری مه                     

. دستمزدهای خرداد ماه خود را دريافت ننموده اند           ،ريل
در طی چند روز گذشته مراجعات و اعتراضات                            
کارگران به قصريانی مدير شرکت و ديگر عوامل                       
کارفرما برای دريافت دستمزدهای خرداد ماه بی نتيجه            

قصريانی مدير شرکت و ديگر همدستانش که    . بوده است
دستمزدهای ناچيز و نان شب خانواده های کارگری را             

در جواب      ،در حسابهای بانکيشان به گرو گرفته اند               
کارگران معترض با کارشکنی و تهديد کارگران به                     
اخراج و با وعده های دروغين امروز و فردا از                              

 .پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری می ورزند
 

هر روز صاحبخانه با خشم و       :  يکی از کارگران ميگفت   
عصبانيت به من و خانواده ام آويزان است، اينقدر                         
امروز و فردا گفته ام و خودم را در برابر صاحبخانه                   

از اول صبح تا شب از       .  پنهان نموده ام خجالت می کشم      
نه اول ماه      ،نه جمعه داريم نه شنبه         ،ما کار می کشند     

داريم نه پايان ماه، اين همه کار و فشار و بدبختی را                      
آخر سر هم خبری از همين                        ،سوارمان کرده اند       

دستمزدهای ما کارگران     .  دستمزدهای چندرغاز نيست    
در حسابهای بانکی قصريانی تلنبار شده و سودش را                  
ميبرد و سهم ما و خانواده هايمان شرمندگی و گرسنگی            

 .و محروميت است
 

نفر    150شرکت انگل پيمانکاری مه ريل با بيش از                   
ماه تا يکسال و              3کارگر قراردادی با قراردادهای             

ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری در                                
ارائه دهنده    ،هزار تومانی   380تعطيالت با دستمزدهای    

 .انواع خدمات فنی و مستقر در راه آهن تهران ميباشد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ١۵ - ١٣٩١تير  ٢۵



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

 

 کارگران شرکت آرم فرم
 !ماه دستمزد و عيدی و سنوات معوق 14اخراج ازکار، 

 

تا نوزدهم تير ماه در حاليکه کارگران                   ،بنا به خبر دريافتى       
ماه دستمزد و سنوات و عيدی              14زحمتکش شرکت آرم فرم         

پايان سال را طلبکارند، بنا به دستور آشوری مدير شرکت از                   
چند روز پيش کارگران مستقر در پروژه احداث ساختمان سايپا              

 20در کاشان که رو به اتمام است از کار اخراج شده و بيش از                 
نفر از کارکنان دفتر مرکزی شرکت در تهران نيز از کار بيکار             

آشوری و همدستانش که دستمزدهای بيش از         .  و اخراج شده اند    
يکسال کارگران را بواسطه وعده های دروغ امروز و فردا باال             

حاال با اتمام پروژه احداث ساختمان سايپا در کاشان و       ،کشيده اند
برای گريز از دست کارگران معترض و ناراضی که هر روزه              

ظاهرا    ،در مقابل شرکت دست به اعتراض و تجمع می زنند                   
شرکت را تعطيل نموده و با اينحال کارگران اخراجی با                                

عالوه بر اينها        .  دستمزدهای معوق بالتکليف و سرگردانند              
شکايت و اعتراضات کارگران اخراجی به ادارات بيمه و کار                 
حکومت اسالمی بعلت همکاری و همدستی عوامل حکومتی در            
اين ارگانهای فرمايشی با آشوری و سرمايه داران بی نتيجه و                  

 .رها شده مانده است

 

واقعا خسته شده ايم، هيچکس     :  يکی از کارگران اخراجی ميگفت    
خانواده هايمان از   .  و هيچ مرجعی به ما کارگران جوابگو نيست        

ماه    14.  نداری و سرگردانی به تنگ آمده اند                   ،گرانی   ،فقر
دستمزد و عيدی و سنوات را طلبکاريم، حاال هم از کار اخراج                

در اين مملکت به غارت رفته توسط حکومت           .  و بيکار شده ايم    
. اسالمی و سرمايه داران هيچ حساب و کتابی در کار نيست                      

هر روز  .  قانونش، از قانون جنگل هم وحشيانه تر و بدتر است             
... اول صبح با جيب خالی، با بدهکاری و کابوس اجاره خانه و               

بالتکليف دراين هوای گرم در برابر اداره کار و بيمه و يا دفتر                
معلوم نيست دنبال شکايت و نخود       .  اين شرکت لعنتی سرگردانيم   

سياه بگرديم، دنبال کار و درآمد بگرديم يا به هزار و يک مشکل       
در اين شرايط سياه و     .  و بدهکاری و اين زندگی نابسامان برسيم       

هزار   3دراين جهنم يک کيلو گوشت مرغ که تا چند ماه پيش                    
هزار تومان رسيده، همه هزينه های           8تا    7تومان بود حاال به       

زندگی همينطور رو به افزايش است، اين از زندگی و معيشت و            
اين از کار و شغل و درآمد ما کارگران در سايه حکومت فاسد و              

 !دزد اسالمی سرمايه داران

 

نفر کارگر قراردادی و سفيد          150شرکت آرم فرم با بيش از            
هزار    300با دستمزدهای    !  امضا و فعال اخراجی و بالتکليف         

 ،!تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نياز کارفرما                  
. مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است                

دفتر مرکزی شرکت در خيابان قائم مقام تهران و هم اکنون                         
کارگران شرکت در پروژه ساختمان سايپا در کاشان و بخشی                  
ديگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در اروميه مشغول              

 .به کارند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ١۵ - ١٣٩١تير  ٢۵

٢۶٣شماره   
 

 کارگران شرکت ساختمانی اساس راه
 

 !ماه دستمزد معوق 2

 

نفر از کارگران     200دستمزدهای اندک و ناچيز ارديبهشت و خرداد ماه بيش از            
تيرماه به دليل اجحاف و          27زحمتکش شرکت ساختمانی اساس راه تا امروز              

دزدی و کارشکنی عوامل کارفرما بالتکليف و پرداخت نشده همچنان به قوت                     
اعتراضات و پيگيری کارگران که خانواده هايشان برای نان                 .  خود باقی است    

شب، برای ابتدايی ترين مايحتاج زندگی و برای اجاره خانه و هزار و يک                              
صف "مصيبت ديگر درمانده و معطل مانده اند، تا امروز بی نتيجه بوده و                              

مدير دزد شرکت با تهديد و وقاحت و بيشرمی خطاب به کارگران                              "  ياری
هر کسی که ناراضی است، بفرما، خوش آمد، راه برای همه           :  معترض گفته است  

شماها باز است، حاال هم که پول ندارم، هروقت پولدار شدم بياييد برای تسويه                      
 !ماه حقوق شما که آسمان به زمين نچسبيده 2تازه حاال با اين . حساب

 

اين صف ياری جيبش پره، حسابهای بانکيش پره،               :  يکی از کارگران ميگفت      
اين حکومت با همه دم و دستگاه جنايت و سرکوب            .  جايش هم خيلی گرم و نرمه      

دادگاه و بيمه و اداره کار و پاسدار        .  و آدم کشی اش در خدمت همين پولدارهاست       
همه اين سيستم جهنمی و ضد           ...  و بسيجی و شکنجه و زندان و چوبه دار و                  

اين زندگی   .  تا ما را بدوشند     .  انسانی را به قدرت پول و جنايت برپا کرده اند                 
سراسر فقر و نکبت و محروميت ما کارگران کارنامه سياه همه اين عاليجنابان                   

 .جانی و قاتل و فاسد است

 

نفر کارگر قراردادی با قراردادهای يکماه تا            200شرکت اساس راه با بيش از          
 8هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از                    380يکسال و دستمزدهای       

مجری احداث انواع پروژه های ساختمانی از جمله طرح احداث                 ،صبح تا شب   
مسکن مهر هشتگرد کرج، طرح احداث ساختمان پلی کلينيک اهواز و برخی                      

الزم به يادآوريست     .  طرحهای ديگر ساختمانی در محمود آباد شمال می باشد                
شرکت اساس راه و بسياری ديگر از شرکتهای ساختمانی در تبانی و زد و بند با                  

که "  مسکن مهر  "سران حکومت اسالمی در زمينه طرح کذايی به اصطالح                    
بانيش باند احمدی نژاد قاتل است، از طريق استثمار کارگران و نپرداختن                               

پولهای   ،دستمزدهای ناچيز و همچنين اختالس و رشوه و انواع زد و بند مالی                     
دفتر مرکزی شرکت اساس راه در جنت          .  نجومی و ميلياردی به جيب می زنند         

 .آباد تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ١٨ - ١٣٩١تير  ٢٨

 

کليه سران و دست اندرکاران جنايت عليه 
نه بخاطر عقايد ارتجاعى شان  ،مردم ايران

بايد در  ،بلکه بدليل جنايت و قتل نفس
دادگاههاى منتخب و عادالنه و علنى مردم 

!محاکمه شوند  



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

 

 کارگران شرکت تحکيم سازان طاقديس
 !يکماه دستمزد معوق

 

امروز بيست و هفتم تير ماه، اعتراض و مراجعات مکرر                     
نفر از کارگران شرکت ساختمانی تحکيم سازان          170بيش از   

طاقديس برای دريافت دستمزدهای خرداد ماه همچنان ادامه               
با اينحال هنوز خبری از پرداخت ريالی از دستمزدهای          .  دارد

"کارگران نيست   مدير شرکت گاهی با تهديد و               "  هاشمی. 
ارعاب، گاهی با چاپلوسی و وعده های دروغ و عوامفريبی                

در مواردی هم    .  کارگران را از امروز به فردا حواله ميدهد            
که عوامل کارفرما در مقابل صف متحد و معترض کارگران             

کوشيده اند با صدور ورق پاره          ،مجبور به عقب نشينی شدند      
 . های بی اعتبار چک بی محل کارگران را ساکت نمايند

 

صدور چک بی محل با تاريخ طوالنی مدت به نوعی                                
سردوانيدن کارگران با جيب خالی به دنبال سراب و نخود                     

دزدی و دروغگويی و رياکاری بخشی از ماهيت           .  سياه است 
وعده های   .  همه سرمايه داران و حکومت اسالميشان است             

پوچ امروز و فردا، کاغذ پاره های بی اعتبار چکهای بالمحل            
برای خانواده های گرسنه و به جان آمده کارگران نان و آب                  

 .نميشود

 

نفر   170شرکت ساختمانی تحکيم سازان طاقديس با بيش از             
 380ماهه و دستمزدهای       3تا    1کارگر با قراردادهای کاری      

مجری انواع    ،هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب             
طرحهای ساختمانی از جمله پروژه های احداث مسکن در                   

دفتر مرکزی شرکت   .  بلوار مرز داران و قيطريه تهران است       
 .در بلوار مرز داران تهران واقع است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ١٨ - ١٣٩١تير  ٢٨

٢۶٣شماره   

 

 تهران 5کارکنان آموزش و پرورش منطقه 
 !تمديد قراردادها، کاهش دستمزدها

 

ماه از سال      2اعالم داشتيم با اينکه بيش از            12/2/91در اطالعيه قبلی در تاريخ        
تهران همچنان از تمديد            5اداره آموزش و پرورش منطقه                 ،جديد هم ميگذرد     

نفر از کارکنان اين مرکز خودداری نموده و با                 500قراردادهای کاری بيش از        
عدم پرداخت مبالغ مربوط به اضافه کاری فروردين ماه و سنوات پايان سال                                

همچنان به کارشکنی و دزدی از دستمزدهای ناچيز کارکنان زحمتکش                   ،کارکنان
ماه از آغاز سال جديد هم خبری از پرداخت سنوات               4حاال با گذشت     .  ادامه ميدهد 

ظاهرا حضرات و اوباش اسالمی در آموزش و پروش به                          .  پايان سال نيست     
ماه کشمکش و      4البته پس از      .  صرافت تمديد قراردادهای کاری پرسنل افتاده اند          

جدال با معلمين و نيروهای خدماتی، در چند روز گذشته قراردادهای کاری و                            
هزار تومان از        50البته با شرط کسر مبلغ           .  يکساله کارکنان را تمديد نموده اند          

هزارتومان از دستمزدهای      50؟ کسر مبلغ      !دستمزد ماهيانه هر يک از کارکنان         
به دنبال  .  ماهيانه خشم و اعتراض معلمين و نيروهای خدماتی را بر انگيخته است               

با     5مدير آموزش و پرورش منطقه                   "  زينالی"اعتراضات مکرر کارکنان            
مدرک تحصيلی شماها ديپلم است، اين دستمزدها       :  عوامفريبی و رياکاری گفته است    

برای شما زياد است؟ نگران نباشيد در پايان سال دستمزدهای کسر شده را به                              
 !شماها برميگردانيم

 

ماه از پايان سال هنوز سنوات ما را              4پس از    :  يکی از نيروهای خدماتی ميگفت      
هزار تومان در زندگی ما        50نداده اند، با اين گرانی و تورم، با اين فقر و بدبختی                

حاال که اعتراض می کنيم و حقمان را    . اين را هم باال کشيده اند. وزنه سنگينی است
ظاهرا قرار  .  می خواهيم، زينالی ميگويد پايان سال پولهايتان را به شما برميگردانيم    

است دستمزدهای ناچيز و نان شب خانواده های ما به جيب سران حکومت اسالمی                
 !به مهمانی برود

 

اعتراض .  درغرب تهران در اتوبان ستاری واقع است         5آموزش و پرورش منطقه      
نفر از معلمين و کارکنان زحمتکشی که خواستار حذف                 500و پيگيری بيش از        

هزار تومان از دستمزدهای ماهيانه و همچنين                 50قانون کذايی  کسر و دزدی              
 .دريافت سنوات پايان سال ميباشند ادامه دارد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ١۵ - ١٣٩١تير  ٢۵



يک دنياى بهتر                                                                 ١۵صفحه     

 

کمونيست فعالين حزب اتحاد کمونيسم کارگری و حزب                 2012جوالی      14در روز    
حکمتيست و تعدادی از شهروندان افغانستانی در شهر گوتنبرگ سوئد تجمع               -کارگرى  
معترضين با در دست داشتن عکسهايی از تهاجم فاشيستی رژيم اسالمی به                         .  کردند

شهروندان افغانستانی ساکن ايران و سخنرانى به افشاگرى و اعتراض عليه جنايات                        
 . جمهورى اسالمى پرداختند

 
در اين اجتماع نمايندگان احزاب نامبرده، نادر رضا نژاد، بيريا مولودی، کريم نوری،                 
ابوبکر شريفزاده و عارف فرمان نويسنده افغانستانی در سخنرانانيهای خود ضمن                          
محکوم کردن اقدامات جنايتکارانه و نژادپرستانه اخير جمهورى اسالمى عليه                                   

خواهان برخورداری تمامی حقوق شهروندی براى افغانستانيهای         ،شهروندان افغانستانی 
 .ساکن ايران شدند

 

 2012جوالی  16

 

 دست فاشيستهای اسالمی 
 !از زندگی شهروندان افغانستانی ساکن ايران کوتاه

 
 نادر رضا نژاد

٢۶٣شماره   

 

 عليه ناسيوناليسم و نژاد پرستى
 

مجازات جمعی گروهی از مردم به        .  و محل تولد و عقايد فرد توسط قانون پيگيری شود            "  مليت"جنايت توسط هر کسی صورت گيرد بايد مستقل از             
جمهوری .  دليل ارتکاب جنايت توسط فرد يا افرادی منتسب به آنان، تنها رياکارانه نيست بلکه اقدامی فاشيستی و با اهداف سياسی ارتجاعی است                                   

اما تحرکات دوره اخير و بويژه واقعه سوزندان اماکن افغانستانيها در يزد، اقدامی                   .  اسالمی در زمينه افغان ستيزی کارنامه قطوری از جنايت دارد             
ه آگاهانه در متن بحران عميق اقتصادی، بيکاری گسترده، نارضايتی شديد مردم، و تالشی برای تحريک قومی و بسيج تمايالت ناسيوناليستی علي                                  

قاتل و دزد   "همواره اتهام   .  قلمداد ميکند "  منشا بيکارى را مهاجرين   "رژيم اسالمی علنا مانند هر فاشيست ديگری در دنيا            .  شهروندان افغانستانی است  
 . را باالى سر شهروندان افغانستانی نگهداشته اند و همواره افغانستانی را معادل جنايت معرفی کرده اند" و تجاوزگر

 

 رگرافغان ستيزی فوق برنامه امروز و تحريک آگاهانه ناسيوناليستی هدفى جز رواج خرافه مليت با هدف ضربه زدن به اتحاد و خودآگاهی طبقه کا                              
فاشيسم رژيم اسالمی را بايد با اتکا به نيروی کارگری و مبارزه برابری                 .  اين بدوا تعرضى عليه طبقه کارگر و آزاديخواهی بطور کلى است              .  ندارد

تقابل با تمايالت نژادپرستانه ايرانی که قديمی تر از جمهوری اسالمی است و ميتواند منشا فجايع گسترده و                             .  اما اين کافی نيست     .  طلبانه افسار زد   
 پاکسازيهای قومی و جنگ همسايه با همسايه شود، و بويژه تحت شرايطهای بحرانی ميتواند در خدمت جمهوری اسالمی قرار گيرد را ابدا نبايد                                        

 . فراموش کرد
 

" دفاع از قربانی  "حزب ضمن اعالم تسليت و همدردی با خانواده و بستگان زن به قتل رسيده اعالم ميکند که اين جنايت نبايد با جنايات ديگری بنام                                
حزب تهاجم فاشيستی جمهوری اسالمی به شهروندان محروم            .  بايد جلوی اين سو استفاده سياسی و توجيه جنايت بنام قربانی را گرفت                  .  تکرار شود 

اسب و  من  افغانستانی را قويا محکوم ميکند و از کارگران پيشرو و مردم آزاديخواه ايران و استان فارس و شهر يزد ميخواهد که در اين اوضاع دخالت                          
حزب به مردم آزاديخواه و زحمتکش ايران در قبال تحريکات قومی و ملی و سو استفاده ناسيوناليستی برای سرباز گيری از ميان                                       .  درخور کنند 

اگر جامعه در مقابل سم ناسيوناليسم و خارجی ستيزی بی حس شود،               .  جوانان معترض در خدمت اهداف جنايتکارانه جمهوری اسالمی هشدار ميدهد           
در پس اين سياستهای     .  قربانيان آن به شهروندان افغانستانی محدود نخواهد شد بلکه فردا در هر گوشه بايد انتظار جنگ همسايه با همسايه را داشت                            

فارس و  "،  "شيعه و سنی  "امروز افغانستانيها قربانيان صف اول اند و فردا جنگ مردم منتسب به                 .  ارتجاعی انواع تراژديهای خونين کمين کرده اند        
هشيار باشيم و اهداف واقعی اين سياستهای جنايتکارانه             .  و انواع جنايات باورنکردنی ميتواند جامعه را در خون غرق کند                  "  ترک و کرد و بلوچ       

 )از اطالعيه حزب.           (... حکومت اسالمی و تحريکات ناسيوناليستی را بشناسيم و در نطفه خفه کنيم
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 به ياد رفيق 
 بهزاد جمشيدى

 
 

 سياوش دانشور 
 

 :امروز رفيق و نزديکى عزيز با صدائى گرفته در تلفن گفت                            
تازه از سفر برگشته بودم و اين           "!  بهزاد رفيق نزديکم درگذشت     "

بهزاد عزيز در خواب سکته کرده بود و         .  خبر ناگوار را نديده بودم     
اخيرا دکتر خانوادگى اش به او گفته بود          .  متاسفانه هرگز بيدار نشد    

که کلسترولش باالست و حتى فرصت نکرده بود که داروهايش را                
 !بگيرد

 

گمان نميکنم در ميان     .  بهزاد از زندانيان کمونيست دهه شصت بود        
زندانيان دهه شصت و انقالبيون و مخالفين جمهورى اسالمى فردى           

 ،او کمونيستى شريف  .  پيدا شود و از بهزاد نازنين با احترام ياد نکند         
و   ،يک رفيق هميشه آماده در شرايط سخت          ،انسانى دوست داشتنى  

. بهزاد انسانى زحمتکش بود   .  انسانى با عاطفه و بشدت مهربان بود       
زندگى اى که   .  او همان اندازه کار ميکرد که زندگى اش را بگذراند          

همواره با رفاقت و دست و دل بازى آميخته و به وجه برجسته اى                   
صد افسوس که زود از ميان ما            .  از شخصيت اش تبديل شده بود         

 ! رفت
 

خبر مرگ نابهنگامش روزهاى زندان و رفاقت هاى قديم را مانند                 
آخرين .  هنوز باورش سخت است     .  نوارى تند شده مقابلم قرار داد         

 . بار در کانادا ديدمش و حيف که آخرين بار بود
 

 ،درگذشت رفيق بهزاد عزيز را به اعضاى خانواده محترم جمشيدى         
و به همه        ،به دوستان و همرزمان سالهاى طوالنيش             ،به بستگان  

صميمانه   ،زندانيانى که بهزاد عزيز را ميشناختند و دوستش داشتند           
 . تسليت ميگويم و در غم همه آنها شريکم

 
 ! يادش گرامى باد

 
  ٢٠١٢ژوئيه  ١٢ – ١٣٩١تير  ٢٢

٢۶٣شماره   
 

 ترجمه پيام ابتکار کمونيست کارگری 
 بمناسبت دهمين سالگرد منصور حکمت

 
 .اين پيام را برای تو ميفرستيم ،آذر عزيز

 
در اين روز يادبود، ابتکار کمونيست کارگری مراتب همدردی و همبستگی                 
خويش را با بنياد منصور حکمت و کليه فعالينی که تالش خود را وقف                               

 .ترجمه و پخش و انتشار آثار منصور حکمت کرده اند، ابراز می کند
 

ابتکار کمونيست کارگری بر اساس نوشته ها و اصول منصور حکمت بنيان                
، فعالين متعهد آثار او را به زبان فرانسه               ٢٠٠٣از سال    .  گذاشته شده است   

در سال  .  ترجمه کرده اند و افکار او را در محيط فرانسوی اشاعه داده اند                     
، بعنوان اولين دستاورد، و اولين قدم بسوی يک حزب کمونيست                           ٢٠١٠

 .کارگری جديد، ابتکار کمونيست کارگری بنيان گذاشته شد
 

با وجود اينکه منصور حکمت به زبان فارسی می نوشت و عمدتا در مورد                     
دموکراسی، " "تفاوت های ما  "ايران بحث می کرد، مهمترين نوشته های او            

درباره طبقه کارگر و        "  مارکسيسم و جهان امروز       "و   "  تعابير و واقعيات    
بعضا مثال هايی که        .  مارکسيسم در سطح عمومی تری صحبت می کند                  

استفاده می کند يا شرايطی که توضيح می دهد، بروشنی نشان می دهد که در                 
طرح آنها اروپا و آمريکا را مد نظر داشته است تا سرنخ هايی از يک                                  
کمونيسم جديد، و ايجاد يک حزب کمونيست کارگری در اين خطه بدست                        

آنچه او درباره دموکراسی، اتحاديه ها و شوراهای کارگری،                                   .  دهد
ناسيوناليسم چپ، سکوالريسم، مولتی کالچراليسم و اومانيسم می نويسد،                        

 .مستقيما مسائل کارگری در اروپا را هدف می گيرد
 

کمونيسم کارگری صرفا به خاورميانه نمی پردازد، فقط يک قرائت از                              
مارکسيسم در رابطه با مسائل ايران و عراق نيست، بلکه قرائت مارکسيسم                   

در اروپا نيز ما بايد مارکسيسم را به طبقه              .  از نقطه نظر طبقه کارگر است        
آثار منصور حکمت يک    .  کارگر، يعنی به آنچه به آن متعلق است، بازگردانيم        

ابزار تيز برای بريدن يک خط روشن ميان مارکسيسم طبقه کارگر و                                  
 .مارکسيسم ساير طبقات است، ميان کمونيسم و ناسيوناليسم چپ

 
 ٪١٠در حال حاضر فقط     .  بزگترين معضل ما کمبود آثار ترجمه شده او است         

يک قدم  .  بقيه فقط به زبان فارسی موجود است  ٪٩٠آثار او ترجمه شده است، 
ديگر در اشاعه افکار او، در اشاعه مارکسيسم طبقه کارگر خارج از                                  

برای .  خاورميانه، در دسترس قرار دادن تمام آثار او به زبان انگليسی است                
نمونه، مقاالتی چون حزب و قدرت سياسی، آثار او در مورد شوراهای                            

اميدواريم .  کارگری و مباحث در مورد کمونيسم کارگری در دسترس نيست              
 .که در چند سال آينده آثار جديدی از او ترجمه و منتشر شود

 
ممکن است با جنبش های انقالبی در اروپا و                             ،همراه با بحران بدهى         

ما به آثار هر چه بيشتری برای به مصاف                 .  کشورهای ديگر روبرو شويم      
ما به فعالين متعهد و آموزش ديده ای که پايه               .  کشيدن اين شرايط نياز داريم      

ما  با کمک آثار منصور            .  محکم و قوی مارکسيستی دارند، احتياج داريم             
 . حکمت بهتر به اين امر نائل می شويم

 
 از طرف ابتکار کمونيست کارگری
 نيکال دسو و استفان ژولين
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 گزارش مراسم يادبود مراسم 
 ...دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت 

٢۶٣شماره   
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پيام مبارزان کمونيست را قرائت         
سپس رفقا سعيد آرمان،              .  کرد

فرشيد آريان، هما ارجمند، رئوف       

افسايی، احمد بابايی، جليل                        
بهروزی، علی جوادی، سياوش           
دانشور، آزاد زمانی و پروين                  
کابلی هر يک از زاويه متفاوتی             
بر جايگاه منصور حکمت در                 
جنبش کارگری و کمونيستی، بر          
نقش تاريخساز او در جنبش                      

تا     ١٣۵٧کمونيستی از انقالب            
زمان مرگ، بر بصيرت و قدرت        

. تئوريک او تاکيد کردند      -سياسی  
برخی به خاطرات شخصی اشاره       
کردند؛ برخی ديگر بر جايگاه                
تعيين کننده حزبی که ساخت و                
متاسفانه پس از مرگش از هم                   

 

 گزارش مراسم يادبود مراسم 
 ...دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت 

پاشيده شد و لزوم تقويت                      
انسجام و وحدت صفوف جنبش     
کمونيسم کارگری و احياء                  

حزبی کمونيسم    -قدرت سياسی   
در .  کارگری تاکيد گذاشتند          

پايان آذر ماجدی يکبار ديگر           
از کليه شرکت کنندگان و                    
رفقايی که سبدگل هايی در                 
گراميداشت منصور حکمت            

. تقديم کرده بودند، تشکر کرد         
او نيز بر لزوم و اهميت تحکيم        
و تقويت انسجام و اتحاد                        
صفوف کمونيسم کارگری تاکيد    

 .گذاشت
مراسم يادبود منصور حکمت         

بعد از ظهر در                  ٨ساعت     
فضايی بسيار رفيقانه، گرم و           

٢۶٣شماره   

پرشور، در حاليکه همه جای خالی         
اين ليدر بزرگ کمونيسم کارگری           
را در اعماق وجود خويش احساس          

  .ميکردند، خاتمه يافت

 
 بنياد منصور حکمت

 ٢٠١٢ژوئن  ١۵
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جمعی از        ."  احساس ميکنيم       
دوستداران منصور حکمت در               
سنندج، پيرانشهر، مهاباد، اشنويه       
و اروميه در چند جمله کوتاه بر              
سبد گلی زيبا ياد منصور حکمت           

"را گرامی داشتند         در دهمين     : 
سالگرد منصور حکمت عزيز ياد       

ما .  او را گرامی می داريم                    
کادرهای جنبش کمونيسم کارگری     
در اين شرايط حساس و نابسامان          
در ايران تحت حاکميت رژيم                  
اسالمی، پرچم کمونيسم مارکس و      
منصور حکمت را برافراشته نگاه      

 ". می داريم
 

تعدادی از کادرهای حزب اتحاد           
کمونيسم کارگری، کامران پايدار،     
نويد رزگاری، منصور عزيزی و       

 

 گزارش مراسم يادبود مراسم 
 ...دهمين سالگرد درگذشت منصور حکمت 

سيامک مرادی نيز سبد گلی به       
. ياد او تقديم کرده بودند                        

منصور عزيزی در ياد                        
منصور حکمت اعالم کرده              

"بود وجود جنبش کمونيسم         : 
کارگری را کسی نمی تواند               

اما حزب قوی          .  انکار کند    

منصور حکمت جايش خيلی            
حزب قوی         .  خالی است        

کمونيست کارگری که اميد                
يادت را گرامی      .  نسل ما بود     

هر ساله در محافل و        .  ميداريم
جمعهای خودمان با دلواپسی به     
اين فکر می کنيم آيا پيروزی            
کمونيسم بدون حکمت امکان           
پذير است يا بايد چندين نسل              
ديگر تالش کرد تا روزنه ای           
برای پيروزی کمونيسم باز               

٢۶٣شماره   

 "شود؟
 

سيامک مرادی اين جمالت را در             
در : "ياد منصور حکمت نگاشته بود    

گراميداشت دهمين سالگرد منصور       
حکمت عزيز تجديد پيمان ميکنيم و         
اعالم ميکنيم که حزب منصور                   
حکمت، حزب اتحاد کمونيسم                      
کارگری، محکم پرچم راديکاليسم           

اين روزنه ای     .  را برافراشته است    
. است برای ما کادرهای اين جنبش         

گرامی باد  !  زنده باد منصور حکمت   
 "! ياد رهبر جنبش کمونيسم کارگری

در سالن، پس از صرف ناهار،                  
مريم کوشا مراسم را با قرائت پيام            
رفقای ابتکار کمونيست کارگری             

سپس .  بزبان انگليسى آغاز نمود       
آذر ماجدی کوتاه در مورد                        

منصور حکمت، شخصيت                      
منحصر بفرد و دوست داشتنی و          

بعد از آن     .  جايگاه او سخن گفت      
فيلمی که از زندگی و سخنرانی             
های منصور حکمت توسط بنياد          
منصور حکمت تهيه شده بود، به         

آنگاه تعدادی   .  نمايش گذاشته شد     
از شرکت کنندگان در سالن در              
مورد منصور حکمت صحبت              

يوران گوستافسون، رهبر     .  کردند
کارگری کمونيست از استکهلم در     
مورد تاثيری که از منصور                     

. حکمت پذيرفته بود سخن گفت            
يدی کريمی      

١٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

، بدعوت    ٢٠١٢ژوئيه        ٧شنبه    
بنياد منصور حکمت، مراسم                   
گراميداشت منصور حکمت                    
بمناسبت دهمين سالگرد                              

درگذشتش در محيطی گرم و                   
رفيقانه و پر شور و احساس در              

. هايگيت، لندن، برگزار شد                    
خانواده، رفقا و دوستداران                       
منصور حکمت ابتدا در پارک               
واترلو، جنب گورستان هايگيت           
گرد آمدند و سپس جمعی بدرون            

گورستان و بسوی تنديس منصور       
سبد گل های     .  حکمت براه افتادند    

زيبا و شاخه های رز بر پای             
در اين روز   .  تنديس گذاشته شد  

گويی هوا نيز با احساسات                 
غالب در ميان دوستدارانی که         

جمع شده بودند تا ياد اين انسان        
بزرگ را گرامی دارند،                      
همنوايی می کرد؛ گاه ابر گاه           
باران و در اين ميان لحظاتی            

فضايی   ،که آفتاب می درخشيد     
زيبا و پر  احساس  بر يادبود              
منصور حکمت حاکم کرده               

 . دبو
 

٢۶٣شماره   

ابتدا آذر ماجدی سخنانی در ياد                   
آذر .  منصور حکمت ايراد کرد             

ماجدی از شرکت کنندگان در                      
مراسم و رفقای کارگر و کمونيست         

و دوستداران منصور حکمت که از        
ايران سبدهای گلی را به يادبود او             

. تقديم کرده بودند، قدردانی نمود              
سپس علی جوادی سخنرانی کوتاهی     

پس .  بياد منصور حکمت ايراد کرد      
از گذراندن زمانی در کنار تنديس            
منصور حکمت، شرکت کنندگان به       

مقبره مارکس رفتند و شاخه گل                  
. هايی در پای تنديس او قرار دادند           

آنگاه همگی بسوی سالن تجمع                    
 .رهسپار شدند

 
عالوه بر خانواده، حزب اتحاد                    
کمونيسم کارگری، سازمان آزادی          
زن و مبارزان کمونيست، سبدهای         
گلی از جانب رفقای کارگر و                       
کمونيست از ايران به يادبود                         

: منصور حکمت تقديم شده بود             
محافل کارگری از فازهای                      
دهگانه پارس جنوبی، ماشين                 

،   ١٠،    ٩سازی اراک، فازهای      
؛ محافل   ١٧تا      ١۴و فازهای     ١١

کارگری از پتروشيمی کاويان،            
پتروشيمی سنندج، پتروشيمی               
تبريز، پتروشيمی اراک؛ محافل         
کارگری نيروگاه برق تهران،               
ذوب آهن اصفهان، پااليشگاه نفت      
اصفهان، پااليشگاه بندر عباس؛          
محافل کارگران فصلی و                           
کارگران ساختمانی در دماوند؛            
محافل کارگری آجرپزی ورامين       
و آجرپزی تبريز و کميته                           

همچنين مادری   .  اعتصاب سنندج  
که چند فرزند کمونيست خود را           
از دست داده است، سبدگلی بياد            

مادر "منصور حکمت، تحت نام         

 .تقديم نمود" عزيزان
 

محفلی از کارگران راديکال                   
سوسياليست از صنعت نفت و گاز      
بهمراه سبد گل اين جمله را در               
گراميداشت منصور حکمت                   

"نگاشته بودند   اگر چه هر روز       : 
يادت را با مبارزه گرامی ميداريم       
اما نبودنت را بيشتر از هر زمانی       
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  
١٩صفحه   


