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عليه تهديدات جنگى دولت 
 !اسرائيل متحدانه بميدان بيائيم

 
نتانياهو .  تهديدات جنگى دولت اسرائيل افسار گسيخته اند       

عليرغم اينکه از طرف مردم آزايخواه اسرائيل و حتى                
سران دولت مرتجع و نژاد پرست حکومت اسرائيل و                  
کاخ سفيد در باره عواقب حمله نظامى در اسرائيل و                      

با اينحال تهديدات جنگى راست         ،منطقه زير فشار است     
افراطى در اسرائيل را هر روز به شکل جديدى در بوق             

بايد قاطعانه در مقابل      ،اين تهديدات جنگى مهم اند    .  ميکند
اگر اين تهديدات      .  آن ايستاد و آنرا به شکست کشاند                

 . متوقف نشود بسرعت به واقعيت تبديل ميشود
 

کمونيسم کارگرى و حزب ما در اسناد متعدد مخالفت                    
 ،قاطع و روشن خود را راجع به سياست تحريم اقتصادى          

ما .  و حمله نظامى اعالم کرده است                ،تهديدات جنگى  
ماهيت ارتجاعى و اهداف ضد اجتماعى و ضد کارگرى            
اين جدال تروريستى حکومتهاى سرمايه دارى را افشا                

در باره عواقب خونين و دهشتبار آن و مشقت            .  کرده ايم 
و عقبگرد و ويرانى اى که ببار مى آورد صحبت کرده                 

ما سياست روشنى براى متوقف کردن اين تهديدات و     . ايم
چگونگى     ،و در صورت وقوع جنگ                ،حمله نظامى   

اصول پايه اى ما اينست که        .  مقابله با آن طرح کرده ايم       
براى سرنگونى انقالبى        ،در جدال دو قطب تروريستى        

حکومت اسالمى و به شکست کشاندن دورنماى نظم                     
 . نوينى در خاورميانه و جهان تالش ميکنيم

 
مقابله با تهديدات جنگى گوشه اى از سياست مخالفت با               
راه اندازى جنگ در منطقه و مخالفت با اهداف ارتجاعى     

 . کل جنگ طلبان و موئتلفين سياسى شان است
 

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

 واژگان تطبيقی
 

 ١۶مهرداد کوشا                         صفحه 



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

 کمونيسم ،صلح ،جنگ
 

براى يک کمونيست و يک انقالبى      
که خواهان واژگونى سرمايه                  
دارى و استقرار يک جامعه آزاد           

و در  ،و خوشبخت کمونيستى است
عين حال درگير جنگ با                             
بورژوازى براى سرنگونى                    

مخالفت اصولى با جنگ            ،آنست
ما با   .  نميتواند معنى داشته باشد        

جنگ انقالبى و قيام کارگرى و              
توده اى براى بزير کشيدن                         
حکومتهاى ارتجاعى نه تنها                    
مخالف نيستيم بلکه پرچمدار و               

ما با   .  يک نيروى فعال آن هستيم        
جنگ تروريستهاى متفرقه اسالمى    
و قومى و قدر قدرتى ميليتاريسم            
ناتو و قدرتهاى منطقه اى مخالف         

ما مخالف جنگ ايم چون         .  هستيم
معادالت     ،جامعه را عقب ميبرد         

طبقه     ،سياسى را به هم ميريزد            
کارگر و اردوى آزاديخواهى را           

به   ،در موضع سختى قرار ميدهد       
نيروهاى ارتجاع سياسى اعم از            
اسالمى و قومى و کودتاچى و                 

 ،آدمکشان حرفه اى ميدان ميدهد         
مبارزه اجتماعى و طبقاتى را                  
گامها عقب ميبرد و يا دستکم                    
موانع جدى سر راه آن قرار                      

کمونيسم کارگرى از              .  ميدهد
موضع مسئوليت اجتماعى و دفاع       
از نفس جامعه مخالف ميدندار                
شدن سناريوهاى تروريستى و               

کمونيسم کارگرى از    .  جنگى است 
موضع منافع امر آزادى جامعه و         
گسترش مبارزه انقالبى با تهديدات     
و سناريوى جنگى قويا مخالف               

 . است
 

به اين اعتبار ما مخالفان سياست           
ما کليه کسانى که در جدال        ،جنگى

 ،اين دو قطب ارتجاعى تروريستى    
براى سرنگونى انقالبى حکومت         
اسالمى و به شکست کشاندن                   
دورنماى نظم نوينى در خاورميانه     

ضرورى    ،و جهان تالش ميکنيم       

 

عليه تهديدات جنگى دولت اسرائيل 
 ...متحدانه بميدان بيائيم 

است در اردوى قدرتمند و                  
واحدى از موضع آزاديخواهى       
کارگرى و کمونيستى در                    
منطقه و جهان عليه تهديدات            
جنگى بميدان بيائيم و آنرا عقب      

ما با دو سياست و افق          .  برانيم
 ،اول:  کالن تر در تقابل هستيم      

نيروهاى متفرقه چپ و راستى       
که از موضع ناسيوناليسم ضد         
امپرياليستى در اين جدال به              
حامى و موئتلف جمهورى                 

بخشى از  .  اسالمى تبديل ميشود  
چپ اسالم زده ايران که جوهر       

مانند       ،اين ديدگاه را دارد               
آخوندها کلمه اسرائيل را                    

و چه بسا         "  نجاست"معادل     
نيروها و      ،دوم.  نابودى ميداند  

جريانات متفرقه اعم                              
ناسيوناليستها و قوم پرستان و         

اسالمى ها که رو به قبله                        
پنتاگون و ناتو نماز دمکراسى        
ميخوانند و مخالفت با جمهورى     
اسالمى را وسيله توجيه و                  
تلطيف سياست حمايت از حمله      

سرنگونى طلبى  .  نظامى ميکنند 
بخش مهمى از اين جماعت               

اينها قبال زير علم       .  جديد است  
خاتمى و موسوى و اصالح               
طلبى اسالمى مدتها سينه زده          

 .   اند
 

اگرچه دولتها و حکومتها و               
دستجات جنگ طلب اهداف              
بزرگتر و استراتژيک ترى در      
چهارچوب جنگ تروريستها          

اما هدف بالفصل     ،دنبال ميکنند 
و فورى آن و مشخصا براى              
دولت اسرائيل و حکومت                   

حاشيه اى کردن                        ،ايران
معضالت داخلى و سرکوب             
جنبشهاى توده اى و کارگرى           
است که با شعارهاى                               
آزاديخواهانه خواهان همزيستى   

 ،مسالمت آميز مردم منطقه               
آزادى و برابرى و رفع تبعيض      

 . هستند

٢٧٠شماره   
 :تهاجم نظامى و جنگ يعنى

 

وحشت عمومى از مرگ در هر                 
يعنى فکر نجات جان تا چند           ،لحظه

يعنى ويرانى خانه و       ،صباحى ديگر 
 ،بيمارستان و مدرسه و کارخانه               

يعنى نابودى و تکه پاره شدن فرزند        
 ،و همسر و پدر و مادر و همسايه              

يعنى نابودى زيرساختها و امکانات        
يعنى کشتار کارگر و           ،يک جامعه  

مردم زحمتکشى که راهى براى                
 ،فرار از بمب و موشک ندارند                  

يعنى فرار و آوارگى و بيمارى و               
يعنى کوبيدن جنبش                    ،استيصال

کارگرى و هر جلوه اى از                              
يعنى    ،آزاديخواهى و عدالت طلبى       

ميداندار شدن نيروهاى سياه و ضد          
يعنى تحميل يک عقبگرد              ،جامعه

يعنى   ،اجتماعى و سياسى و فرهنگى    
تاوان پس دادن نسلها از پيامدهاى             

. جنگ و تلفات دراز مدت آن                       
اکثريت عظيمى از مردم در ايران و       
اسرائيل و کشورهاى منطقه و جهان      

. اين توحش و بربريت را نميخواهند      
به همين اعتبار بايد عليه اين                          

 !سياستها بپاخيزيم
 

رئوس يک سياست آزاديخواهانه و      
 ! کمونيستى کارگرى

 

ما در اين جدال خود را کنار                  -١
نميکشيم بلکه از موضع منافع طبقه        
کارگر و اهداف آزاديخواهانه                     

. کمونيستى قاطعانه شرکت ميکنيم         
ماهيت ارتجاعى و ضد جامعه و                
ضد کارگرى اين جنگ و ماهيت و          
اهداف ارتجاعى دو طرف آن و                 

. متحدين شان براى ما روشن است          
هدف بشريت کارگر و صف                        
ميليونها مردم آزاديخواه به شکست         
کشاندن اين اهداف و سياستها و                  

 . طرح سياستى آلترناتيو است
  
ما طبقه کارگر و مردم شريف             -٢

در ايران و اسرائيل هيچ منفعتى در         
کشتارها و    ،جنگ و نابودى جامعه     

و ميداندارى        ،قتل عامهاى خونين      
. نيروهاى ارتجاعى آدمکش نداريم        

ما عليه حکومتهاى سرمايه دارى و        
مذهبى و ارتجاعى و سرکوبگر                 
موجود و در کنار طبقه کارگر و                
جنبشهاى آزاديخواه براى بزير                  
کشيدن حکومتهاى ارتجاعى و تغيير     

 . راديکال اين جوامع هستيم
 
ما ميگوئيم مردم در اسرائيل           -٣

و فلسطين و ايران و منطقه هيچ            
اين .  خصومتى با هم ندارند                

دولتهاى ارتجاعى و جنبشهاى              
" ملت"ارتجاعى هستند که به نام         

و هويتهاى کاذب ملى و      "  امت"و  
مذهبى اين جوامع را گروگان                
گرفته اند و ميخواهند دور ديگرى      

ما ميگوئيم دولتها و     .  بخون بکشند 
حکومتهاى مرتجع و جنگ طلب         
 .را بايد بزير کشد و سرنگون کرد

 
دولت و حکومتهاى اسرائيل و        -۴

ايران حق ندارند امنيت و جان و           
زندگى شهروندان کشورهاى                 

. اسرائيل و ايران را تهديد کنند              
اين تهديدات از هر سو بايد فورا            

اين تهديدات جنگى     .  متوقف شود  
بايد .  تنها زمينه ساز جنايت هستند     

اين تنها  .  جنايتکاران را افسار زد    
راه نجات مردم و جوامع ايران و         

 . اسرائيل است
 
سياست آلترناتيو سازى يک           -۵

رکن سياست جنگى است و بدون         
ما نيروهاى      .  آن معنى ندارد          

اپوزيسيون موئتلف سياست جنگى    
. را شريک جنايتکاران ميدانيم             

آنها با اين سياستها نه فقط به                     
جنايت جنگى و نابودى جامعه               
مهر تائيد گذاشته اند بلکه خود به          

اين نيروها  .  خدمت آن در آمده اند     
هيچ مشروعيتى ندارند و دشمنان        
آگاه و وقيح کارگران و مردم                   

 . بيدفاع در اسرائيل و ايران اند
   
يک صلح واقعى در منطقه              -۵

. تنها ميتواند صلحى پايدار باشد           
براى رسيدن به يک صلح پايدار          
بايد نيروهاى افراطى و دست                 
راستى در منطقه ايزوله و حاشيه        

بايد سواالتى مانند               ،اى شوند    
مسئله فلسطين پاسخ روشن                      

بايد جمهورى اسالمى و           ،بگيرد
بايد .  نتانياهوها سرنگون شوند        

 ،سکوالرها                             ،کمونيستها
آزاديخواهان و برابرى طلبان                

بايد .  بتوانند دست باال را بگيرند        
ابتکار عمل سياسى را از چنگ            

٣صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

بايد صلح و آزادى و       .  تروريستها درآورد 
برابرى را در اسرائيل و ايران و هر                     

اين امر جنبش     .  گوشه جهان مستقر کرد       
کمونيستى طبقه کارگر و انقالب کارگرى        
براى رهائى از مشقات سرمايه دارى و              
نظامى است که بدون جنگ و کشتار و                 

گام فورى    .  نابودى نميتواند سرپا بماند          
امروز بميدان آمدن اين اردوى سوم براى         

. متوقف کردن تهديدات جنگى است                      
جنايتکاران حرفه اى را بايد سرجايشان             

 !بنشانيم

٢٧٠شماره   
 

 کارکنان شرکت توليدی نادران الهيجان
 !يکماه دستمزد معوق

 

نفر از    35روز از پايان مرداد ماه می گذرد اما خبری از پرداخت دستمزدهای بيش از                          10بيش از    
يکماه کار، از اول صبح تا آخر شب در ازای          .  کارگران زحمتکش شرکت توليدی نادران الهيجان نيست      

هزار تومان ولی جناب نادری مدير و مالک شرکت از قرار هنوز به پرداخت همين                  400تا    300ماهی  
 .دستمزدهای اندک و ناچيز هم رضايت نمی دهند

 

اول .  هيچ معنا و مفهومی ندارد      ...در اينجا قرارداد کاری، ساعت کاری و            :  يکی از کارگران ميگفت     
صبح که پايت را اينجا می گذاری ديگر انسان نيستی بلکه برده مطلقی هستی که فقط بايد با تالش و کار                      

عصری است که به       5عصر است اما کدام        5ظاهرا ساعت کاری ما تا       .  زياد مطيع و امر بردار باشی      
شب هم نرسد؟ برای اوقات نهار، برای دستشويی رفتن و در تمام لحظات تو را می پايند و تحت                               10

مدام بايد در حال کار باشی اگر چند            .  کنترلی تا مبادا چند دقيقه در گوشه ای بنشينی و استراحت کنی                 
لحظه ای بيکار باشی بهتره وانمود و تظاهر به کار کنی چون با دوربين های مداربسته فورا کشفت                               

اين از شرايط جهنمی کارمان، اين از دستمزدهايمان و اين از کرم و                .  و فردا هم اخراج از کار      !  ميکنند
تا می گوئيم   .  حاتم بخشی جناب نادری که حاضر نيست همين اندک دستمزدها را هم سر وقت بپردازد                    

دست آخر با کلی منت و رجز خوانی            .  دستمزد با هزار آيه و قرآن و آه و ناله ميگويد ندارم و نيست                     
اين که نشد زندگی، من زن و زندگی و خانواده                .  هزار تومان مساعده بگير       100يا    50ميفرمايند بيا    

بخاطر بی پولی و همين مشکالت که توان پرداخت اجاره خانه را نداشتم مجبور شده ام خانواده ام                   .  دارم
. جايی که هيچگونه امکاناتی برای يک زندگی حداقل هم نيست            .  را به روستای شير جوپشت منتقل کنم        

هزار تومان کرايه اياب و         150تا    100فقط ماهی    .  از شير جوپشت تا الهيجان يک ساعت راه است             
اين گرانی و بدبختی هم هر روز بدتر          ،عالوه بر اين قرض و بدهکاری و اجاره خانه        .  ذهاب خودم است  

 . اين جهنم حکومت اسالمی است ،اين زندگی نيست... ميشود

 

 3نفر کارگر روزمزد و قراردادی با قراردادهای          35شرکت توليدی نادران واقع در الهيجان با بيش از          
هزار تومانی مصوب قانون کار حکومت اسالمی سرمايه داران و ساعت             389ماهه و دستمزدهای      6تا  

 .شب توليد کننده انواع کيک و کلوچه و شيرينی می باشد 10عصر اما تا  5صبح تا  7کاری اسمی از 

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢سپتامبر  ٢ – ١٣٩١شهريور  ١٢

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

هر آارخانه  .  هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود                        
 .و هر آوی و برزنی بايد صحنه جدال شما بر عليه فقر و فاقه و نداری بدل شود

 

از مبارزه برای اضاف دستمزد گرفته تا تحميل سوبسيدها به دولت، از                      .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                      
نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا نپرداختن وامهای                                       

ده تو  مسكن، از تحميل آنترل آارگری بر امر توليد و توزيع گرفته تا پخش و توزيع مواد غذايی و وسايل اوليه زندگی از طريق تشكلهای شورايی و                           
بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و        .  ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را از بين برد        

 . تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد
 

 ! زنده باد آزادی، برابری و رفاه!  زندگی مرفه، زندگی انسانی حق مسلم ماست

 

عليه تهديدات جنگى دولت 
اسرائيل متحدانه بميدان 

 ...بيائيم 

به حزب اتحاد 
کمونيسم کارگری 

 !کمک کنيد
 

Bank : Wells Fargo Bank – 
N. America  

 

 Routing Number :  121 000 
248  

 

Account Number:  36 48 46 
88 52 



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

اعتصاب به معادن طالی آفريقای       
چند هفته پس    .  جنوبی سرايت کرد  

از بخون کشيده شدن اعتصاب                
کارگران معدن پالتين لونمين در          
ماريکانا در شمال غربی                            
ژوهانسبورگ، کارگران معادن           

و گلد   Gold On)(طالی گلد وان   
 (Gold Fields Ltd)فيلدز ليميتد 

در حاشيه ژوهانسبورگ نيز                  
" غيرقانونی"دست به اعتصاب           

صاحبان معدن و رسانه ها         .  زدند
اين اعتصابات را غيرقانونی می         
نامند، زيرا کارگران در سرپيچی        

 National) از تصميمات ان يو ام
Union of Mineworkers) 

روز .  دست به اعتصاب زده اند          
 ۶٠سپتامبر حدود                 ٣دوشنبه      

کارگر که بخاطر دست زدن به               
در ماه     "  غيرقانونی"اعتصاب     

ژوئن از کار اخراج شده اند،                    
بعنوان اعتراض در مقابل معدن           
گلد وان تجمع کردند، پليس با                   
شليک گاز اشک آور و گلوله                   
پالستيکی به کارگران معترض            

در اثر اثابت گلوله          .  حمله نمود   
تن از کارگران                 ۴پالستيکی      

مجروح شدند که حال يکی از آنها         
در همين روز     .  بسيار وخيم است    

هزار نفر از کارگران معدن             ١٢
گلد فيلدز ليميتد نيز با خواست                 
افزايش دستمزد و بهبود شرايط             

 .کار دست به اعتصاب زدند
 

اعتصاب کارگران معدن لونمين          
 ١۶اوت آغاز شد و در               ١٠در   

اوت در اثر حمله وحشيانه پليس            
تن از کارگران کشته و تعداد           ٣۴

پليس .  بيشتری مجروح شدند            
نفر از            ٢٧٠همچنين حدود            

. کارگران را دستگير نمود                       
صاحبان معادن ابتدا به کارگران          
اولتيماتوم دادند و اعالم کردند که         
در صورت عدم بازگشت به سر            

 

 گسترش اعتصاب در معادن آفريقای جنوبی
 بی آبرويی اتحاديه های کارگری

 
 آذر ماجدی

کار ظرف يکی دو روز اخراج      
کارگران به اين       .  خواهند شد   

اولتيماتوم وقعی ننهادند و به             
روز .  اعتراض خود ادامه دادند   

سپتامبر حدود سه           ٣دوشنبه    
هفته پس از کشتار کارگران،           
به گزارش مديريت معدن، فقط       

کارگران اعتصابی بر           ۴/۵٪
  .سر کار حاضر شده اند

 
 بحران دولت

تن از وزرای        ۵روز دوشنبه     
کابينه، در يک مصاحبه                      
مطبوعاتی به مردم و سرمايه          
گذاران اطمينان دادند که کنترل     

. اوضاع را در دست دارند                
وزارت کار همچنين در مذاکره     
ميان کارگران لونمين با                       
صاحبان و مديريت معادن                 

اما هنوز    .  دخالت کرده است      
اين مذاکرات بی نتيجه مانده             

کشتار کارگران             .  است
اعتصابی جامعه آفريقای                    
جنوبی و بين المللی را شوکه            

در هفته های اخير                  .  کرد
تظاهرات بسياری در سراسر         
جهان در اعتراض به دولت              
آفريقای جنوبی و صاحبان                
معدن لونمين و در همبستگی با       
کارگران اعتصابی سازمان             

خبر کشتار         .  يافته است        
کارگران معدن لونمين بيکی از     
مهمترين اخبار جهان بدل شد و      

. در راس اخبار قرار گرفت             
کارگر و            ٢٧٠دستگيردی      

تصميم به محاکمه آنها باتهام             
قتل رفقای کارگر اعتصابی              
شان بحران دولت را عميق تر         

اعتراضات بسياری عليه     .  کرد
اين تصميم سيستم قضايی                   

موقعيت آفريقای  .  سازمان يافت 
جنوبی که مبارزات توده ای و         
کارگری گسترده ای عليه نظام       

٢٧٠شماره   

نژاد پرستانه آپارتايد، در قرن                     
ببعد را    ١٩۶٠بيست، بويژه از سال     

در تاريخ خود دارد، يک دليل                      
اصلی انعکاس وسيع کشتار                          

 .کارگران معدن لونمين بود
  

جنبش کارگری و مبارزه عليه نظام       
 آپارتايد

آفريقای جنوبی به لحاظ سازماندهی       
گسترده کارگری، جنبش کارگری           
راديکال و مبارزات راديکال توده           
ای تحت نظام آپارتايد از موقعيت             
کامال ويژه ای در قاره آفريقا                         

در شرايطی که       .  برخوردار است   
بخش وسيعی از آفريقا از هم پاشيده         
شد و جنگ های نژادی و قبيله ای             
بر آن تحميل شد، همزمان با قتل                 
عام ميليونی پاکسازی قومی در                 
رواندا و پياده شدن يک سناريوی              
سياه در بخش وسيعی از آفريقای               
مرکزی و غربی، آفريقای جنوبی            
شاهد يک تحول بسيار مثبت و نويد         

: اجتماعی بود       -بخش سياسی            
اين رويداد  .  سرنگونی نظام آپارتايد   

يکی از مهمترين و شعف انگيزترين    
وقايع سياسی در چند دهه اخير                    

توده های محروم   .  محسوب می شود  
آفريقای جنوبی و طبقه کارگر آن که       
از سطح بااليی از تشکل برخوردار       
بود و نقش مهمی در سرنگونی نظام       
آپارتايد ايفاء کرده بود، با انتظارات        
بسيار و اميد و شادی به آينده چشم             

  .دوختند
 

بدنبال سرنگونی نظام آپارتايد،                  
دولت بدست کنگره ملی آفريقا، ِا ان        

که بعنوان رهبر           (ANC) سی
مبارزه عليه آپارتايد شناخته می شد،      

نلسون ماندال همچون قهرمان      .  افتاد
از زندان آزاد گرديد و به رياست               

نلسون ماندال  .  جمهوری انتخاب شد   
بالفاصله بيکی از محبوب ترين                

. چهره های سياسی جهان بدل گرديد      

جنبش کارگری در سرنگونی                
نظام آپارتايد نقش بسيار مهمی              

 ٩٠و          ٨٠طی دهه          .  داشت
اعتصابات بسياری عليه نظام                
آپارتايد سازمان يافت که دولت             

بعالوه، .  آپارتايد را عمال فلج نمود  
اين اعتصابات به بورژوازی                 
جهانی و دولتهای آنها، بويژه                  
دولت محافظه کار مارگارت تاچر     
در بريتانيا و ريگان در آمريکا،           
نشان داد که عمر آپارتايد بسر                
آمده است و ادامه حيات آن بجای          
آنکه ضامن سودهای افسانه ای            
باشد، دارد به عکس خود بدل می         

لذا دولت دوکلرک مورد          .  گردد
فشار قرار گرفت تا قبل از آنکه             
انقالبی کارگری همه بساط                      
استثمار و سودهای کالن از                     
معادن طال و پالتين و غيره را               
برچيند، از طريق مذاکره با ِا ان            

. سی نظام آپارتايد را منحل کند             
نقشه راه انحالل نظام آپارتايد                 
کشيده شد؛ دولت دست بدست                 
گرديد؛ مجمعی بمنظور عفو و              
بخشش جنايتکاران آپارتايد تشکيل    
شد؛ کارگران آزادی فعاليت                    
اتحاديه های کارگری را تثبيت              
کردند؛ و دموکراسی در آفريقای         

بدنبال آن برای   .  جنوبی مستقر شد  
مهر و موم کردن پروسه، به                    
نلسون ماندال و دوکلرک مشترکا         

. جايزه صلح نوبل اعطاء شد                  
دوکلرکی که سالها رياست يکی            
از جنايتکار ترين و مختنق ترين          

  .دولتهای مدرن را بعهده داشت
 

کنگره اتحاديه های کارگری                  
آفريقای جنوبی                                                 

که  (COSATU) "کوساتو"
فدراسيونی از اتحاديه های                      
کارگری مختلف از جمله ان يو ام        

۵صفحه است و نقش        



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

بسيار اساسی در سازماندهی                   
مبارزات کارگری عليه نظام                   
آپارتايد داشته است، بيکی از سه           

اين .  نيروی حکومت بدل شد              
تحوالت موجد اميد و توهم بسيار          
درون جنبش کارگری و مردم                 
محروم و راديکال آفريقای جنوبی       

سرنگونی نظام آپارتايد         .  گرديد
فقط به قلبهای توده محروم در                 
آفريقای جنوبی اميد نتاباند، در               
سراسر جهان، بويژه کشورهايی         
که تحت رژيم های مختنق                          
استبدادی دست و پا می زدند،                  
آفريقای جنوبی به يک مدل تغيير،       
به مدل تحول به دموکراسی بدل            

 .  شد
 

موقعيت اتحاديه های کارگری پس     
 از آپارتايد

تبعيض .  نظام آپارتايد سرنگون شد   
. نژادی قانونا و عمال لغو گرديد            

اما وضعيت ميليون ها کارگر و             
. مردم محروم ذره ای بهبود نيافت      

دستمزدهای بخور و نمير، شرايط       
سخت و بسيار ناامن محيط کار،            
بويژه در معادن، که يکی از                     
مهمترين عرصه های توليد در              
آفريقای جنوبی است، فقر عظيم،         
خشونت دائمی منتج از فقر و                   
ناامنی زيست کارگران و                           
زحمتکشان، اپيدمی ايدز که                     
بخاطر فقر هر روز جان صدها             
نفر را می گيرد، سرنوشت توده            
های محروم آفريقای جنوبی را              

اميد و انتظار برای بهبود      .  رقم زد 
شرايط زيست و کار و عدالت                  

نظام "اقتصادی و اجتماعی تحت         
و دموکراسی تازه کسب        "  خودی

شده، برای مدتی مانع اعتراضات        
سازمانيافته و وسيع اين انسان                

  .های رنجديده شد
 

اما موقعيت اتحاديه های کارگری        
که تحت نظام آپارتايد نقش بسيار          
راديکالی ايفاء نموده بودند و عمال      

 

 گسترش اعتصاب در معادن آفريقای جنوبی
 ...بی آبرويی اتحاديه های کارگری 

در کنار ِا ان سی بعنوان يکی            
از رهبران جنبش ضد آپارتايد        
شناخته می شدند، در نظام                  

اتحاديه های   .  جديد متحول شد    
کارگری، از جمله ان يو ام و             
کوساتو از رهبران مبارزات           
ضد آپارتايد به بازوی حکومت      
جديد و موئتلفين صاحبان                   
صنايع و معادن تغيير نقش                 

چهره واقعی اتحاديه های . دادند
کارگری رفته رفته برای                    
کارگران و توده های محروم           

تالش برای شکل       .  برمال شد   
دادن به اتحاديه های ديگر در          
تقابل با اتحاديه های موجود              
آغاز گشت و بطور نمونه در            

اتحاديه ديگری          ١٩٩٨سال     
اتحاد معدنچيان و                 "بنام         

کارگران 
که از    (AMCU) "ساختمانی

ان يو ام جدا شده بود تاسيس               
 ٢٠٠١شد و رسما در سال                 

طی اعتصاب اخير   .  ثبت گرديد 
درگيری های بسياری ميان ِا ام      
سی يو و ان يو ام روی داده                 
است که گفته می شود به کشته         
شدن چند کارگر منجر شده                

گفته می شود که رقابت        .  است
بسياری ميان اين دو اتحاديه             

ِا ام سی يو در             .  وجود دارد   
اعتراض به رابطه نزديک ان         
يو ام با مديريت و صاحبان                 
معادن و دولت شکل گرفته                

اما اين اتحاديه نيز،              .  است
همانند کليه همتاهايش از منافع       

. واقعی کارگران دفاع نمی کند      
طبق گفته خود رهبران ِا ام سی       
يو، تفاوت اين اتحاديه با ان يو          
ام در اينست که ِا ام سی يو                   

غير سياسی و غير کمونيست       "
 ". است

 
هجده سال پس از سرنگونی             
نظام فاشيستی و سرکوبگر               
آپارتايد، طبقه کارگر آفريقای         

٢٧٠شماره   

جنوبی عليه نظام حاکم و اتحاديه               
های کارگری موئتلف حکومت و             

عليرغم .  سرمايه، بپاخاسته است         
تالشهای اتحاديه های زرد برای               
ممانعت از اعتصاب، هزاران                    
کارگر برای افزايش دستمزد و                   
بهبود شرايط کار دست به اعتصاب        

کارگر    ۴٠زده اند و تاکنون حدود           
جان خود را در اين مبارزات از                 
دست داده اند و ده ها نفر مجروح               

خشونت وحشيانه پليس،        .  شده اند   
دولت و سرمايه داران، عليرغم                 
پيش بينی آنها، به تسليم و خاموشی          

مبارزه با        .  کارگران نيانجاميد       
روحيه بسيار راديکال ادامه دارد و         
به معادن ديگر نيز سرايت کرده                

 ۵همين امروز، چهارشنبه          .  است
سپتامبر، چند هزار کارگر اعتصابی     
در تاکيد بر خواستهايشان و اعالم             
تداوم مبارزه تا دستيابی به                             
مطالباتشان دست به يک راهپيمايی        

 .زدند
 

موقعيت نوين مبارزه طبقاتی در               
  آفريقای جنوبی

همانطور که اشاره شد، چند هفته               
است که اخبار مربوط به اعتصاب           
و جنبش اعتراضی معدنچيان                      
آفريقای جنوبی در راس اخبار بين           

فيلم قتل    .  المللی قرار گرفته است         
عام کارگران وسيعا در رسانه های         
بين المللی انعکاس يافت و بازديد              
کنندگان بسياری در يوتيوب داشته           

آکسيون های همبستگی با             .  است
کارگران آفريقای جنوبی در                         

. کشورهای مختلف سازمان يافت            
اين رويداد بيش از هر زمانی چهره        
واقعی سرمايه داری و دموکراسی،        
حکومت ِا ان سی و اتحاديه های                 

  .کارگری همدستش را افشاء نمود
 

استفامت و راديکاليسم کارگران                
حکومت سرمايه را مجبور به عقب        

حمله وحشيانه پليس در    .  نشينی نمود 
اوت به تجمع سه هزار نفره                  ١۶

کارگران اعتصابی، بيانگر اعتماد    
به نفس حکومت در سرکوب و              

. خاموش کردن کارگران بود                 
تصور می کرد که با يک حمله              
شديد و کشتار موفق می شود                   
کارگران را به سر کار                                
بازگرداند، و بقول خودش به                  
سرمايه داران و کارگران ثابت             

کنترل اوضاع را در           "کند که        
از همين رو عالوه       ."  دست دارد  
کارگر و مجروح         ٣۴بر کشتن      

 ٢٧٠کردن دهها نفر ديگر،                     
کارگر اعتصابی را نيز بازداشت       

اما کارگران کوتاه نيامدند؛       .  نمود
عقب ننشستند؛ بلکه بالفاصله                
اعتصاب به دو سه معدن ديگر              

دولت .  پالتين نيز سرايت کرد           
سرمايه تاکتيک ارعاب را ادامه          
داد و کارگران بازداشت شده را            
متهم به قتل رفقای کارگر شان               

در واکنش باين اقدام وقيحانه     .  کرد
. مردم وسيعا اعتراض کردند                

هدف "دادستان بر مبنای قانون             
بازمانده از سيستم             "  مشترک

آپارتايد کارگران بازداشت شده را     
دولت آپارتايد،   .  متهم به قتل کرد      

طبق اين قانون قرون وسطايی،            
زمانيکه به معترضين سيستم در          
يک تظاهرات شليک می کرد و            
تعدادی را بقتل می رساند، فعالين        
ضد آپارتايد را بجرم قتل دستگير        

توجيه اش اين   .  و محاکمه می کرد   
بود که آنها تظاهرات کنندگان را          
تشويق به اعتراض کرده و به اين        
ترتيب موجب مرگ آنها شده                  

سال پس از سرنگونی       ١٨!  بودند
آپارتايد، دادستان اين قانون را               
برای محاکمه کارگران اعتصابی       

بدنبال .  مورد استفاده قرار داد           
اعتراضات مردم و پايداری                    
کارگران در ادامه اعتصاب و               

 ٢گسترش آن، روز يکشنبه                     
سپتامبر، دادستان کل اين اتهام را        
موقتا لغو کرد تا تحقيقات بيشتری       

کارگران آزاد شده از     !  انجام گيرد 
شکنجه وحشيانه پليس طی                       

 .بازداشتشان حکايت می کنند
 

خشونت تند اوليه و سپس تعديل             
موضع در مواجهه با تداوم و                   
تشديد اعتراضات، فقط تاکتيک            

۶صفحه دولت و پليس     



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

نبود؛ رهبران ان يو ام نيز تاکتيک       
دبير کل ان   .  مشابه ای اتخاذ کردند   

يو ام، فرانس بالنی، ابتدا از قتل              
عام پليس دفاع کرد و وقيحانه در          
مصاحبه ای با راديو کايا اف ام              

"گفت اما اين   .  پليس صبور بود    : 
آدمها بشدت خود را با سالح های          
خطرناک مسلح کرده                                    

(بودند گزارش از نيويورک          ." 
اما سه هفته پس از قتل              .)  تايمز

عام، او نيز مجبور به تعديل لحن           
او اخيرا در يک         .  و موضع شد     

مصاحبه مطبوعاتی عليه نيروهای    
که قصد سوء            "  اپورتونيست"

استفاده از اعتصاب را دارند، به           
و .  کارگران معدن هشدار داد             

سپس تهديد کرد که هر کس قصد           
آشوب داشته باشد، از آنجا که اين         
بخش از نظر اقتصادی بسيار با             

سابوتاژ "اهميت است، جرمش             
او سپس از لغو       .  است"  اقتصادی

اتهام قتل از کارگران بازداشت              
شده، اظهار خوشحالی کرد و گفت      
که اين قانون يادآور نظام آپارتايد          

فرانس بالنی در اين                   !  است
مصاحبه مضطرب بنظر می                  
رسيد و عليرغم تهديدات پوشيده،         
می کوشيد يک تصوير کارگری           

جالب اينجاست  .  از خود ارائه دهد    
که در ميان سخنان بعضا بی سر            

"و ته خود گفت          کارگران جز    : 
زنجيرشان چيزی برای از دست          

متوسل شدن به         ."  دادن ندارند    
مارکس برای فرار از آبرو ريزی        
زائدالوصف، در يک تالش                      
مذبوحانه برای جلب اعتماد                      
کارگرانی که رفقايشان در بيست          
و پنجمين سالگرد يک اعتصاب            
بزرگ عليه نظام آپارتايد به                      
فراخوان ان يو ام، بر زمين                       
افتادند؛ متوسل شدن به مارکس              
برای حفظ اتحاديه که اکنون به               
گفته کارگران در بغل صاحبان              
معادن قرار دارد، بيانگر موقعيت       
وخيم نه تنها اتحاديه سراسری                

معدنچيان است، بلکه شرايط           
استيصال کل حکومت و سيستم      

 .اتحاديه ای را برمال می کند
 

واوی، رهبر کوساتو که                      
بزودی يازدهمين کنگره                     
سراسری خود را برگزار می          
کند، با نگرانی بسيار از آينده           

کوساتو نقش   .  سخن می گويد     
بسيار اساسی در بقدرت                      

. رساندن ژاکوب زوما داشت         
در ابتدای رياست جمهوری              
زوما تعدادی از رهبران                     
کارگری در کابينه حضور                

. يافتند و به پارلمان راه يافتند           
اما ماه عسل دولت و اتحاديه             
های کارگری خيلی زود بسر           

کوساتو بشدت از طرف         .  آمد
هزار   ٢٠٠ميليون و     ٢اکثريت  

عضو خود تحت فشار است که       
هدف اصلی خود را فراموش           

فشار اعضاء       .  کرده است      
بعالوه افتضاح ان يو ام يکی             
از قويترين اتحاديه های عضو       
کوساتو، اين فدراسيون                        
کارگری را در آستانه کنگره            
اش در موقعيت سخت و                       

  .خطيری قرار داده است
 

، ٢٠٠٩در کنگره سپتامبر                
زمان کمپين انتخاباتی برای              
ژاکوب زوما، واوی به کنگره        

  :گزارش داد
 
اگر ما نتوانيم زمانی که                    "

ژاکوب زوما رئيس جمهور،           
کگالما موتالنته معاون رئيس          
جمهور مسئول ريشه کن کردن      
فقر، گوئيدی مانتاشه بعنوان            
دبير کل ِا ان سی، ابراهيم پاتل         
بعنوان وزير توسعه اقتصادی        
و راب ديويس بعنوان وزير              
تجارت و صنعت، برنامه خود       
را برای ايجاد کار مناسب و              
ريشه کن کردن فقر به پيش                

٢٧٠شماره   

بريم، آنگاه امکان بسيار ناچيزی              
وجود دارد که بتوانيم هيچ دوره                 
ديگری را از آن کارگر و مردم                   

اين لحظه ای است که         .  فقير سازيم  
فقط يکبار در طول عمر پيش می              

ما، رهبران نسلی که عمدتا               .  آيد
مسئول ايجاد چنين فضای سياسی             
هستيم که آبستن امکانات واقعی                 
است، نمی توانيم چنين لحظه ای را         

 ".بهدر دهيم
 

و امروز سه سال پس از اين                          
گزارش بزرگترين رهبر اتحاديه ای      
در آفريقای جنوبی، طبقه کارگر و           
مردم محروم با يک سوال اساسی             

چه بايد کرد؟ اينها بقدرت   . روبرويند
رسيدند، اما نه تنها ذره ای از فقر              
کاسته نشد، بلکه تعميق گرديد؛ نه             
تنها کار مناسب با شرايط مناسب و          
دستمزد مناسب نصيب کسی جز               
خود اين دار و دسته نشد، بلکه                     
هنوز دهها نفر هر سال جانشان را            
در معادن از دست می دهند، در                 
شهرک های کارتنی زندگی می                 
کنند، از آب لوله کشی و ابتدايی                  
ترين خدمات اجتماعی بی بهره اند؛        
نه تنها تبعيض و بی عدالتی کاهش           
نيافت، بلکه فساد از سر و کول                    

بطور نمونه،    .  نظام باال می رود         
معدن گلد وان بين المللی دو سال                
پيش توسط عده ای از نور چشمی             
ها، از جمله برادر زاده زوما و نوه           

اينها نه تنها   .  نلسون ماندال خريده شد   
هيچ پولی بابت خريد معدن پرداخت       
نکردند، بلکه تمام دارايی هايش را          
نيز به تاراج بردند و همين مساله               
باعث بيکاری بسياری از کارگران        

شد و اينها هنوز يک شاهی                       
خسارت به اين کارگران پرداخت       

  .نکرده اند
 

طبقه کارگر فساد و هم سرنوشت         
بودن سرمايه داران انگل، دولت         
حاکم که تمام اميدشان به آن بسته          
شده بود، و اتحاديه های کارگری        

به اينها نمی       .  را بعينه ديده اند         
حکومت سياه يا     .  توان اميد بست    

. سفيد، حکومت سرمايه است                
اتحاديه های کارگری برای                     
رهايی طبقه کارگر شکل نگرفته         

نه هدفشان اينست و نه قادرند       .  اند
دموکراسی نيز قرار      .  چنين کنند  

نيست کارگران و مردم محروم را      
از فقر و فالکت و تبعيض و                      

دموکراسی .  نابرابری رها کند         
نظام سياسی منطبق با نظام                      

آپارتايد .  سرمايه داری است            
حال زمان          .  سرنگون شد         

سرنگونی سرمايه داری فرا                   
به زير کشيدن           .  رسيده است     

سرمايه داری، اجتماعی کردن             
مالکيت خصوصی وسايل توليد،        
لغو کار مزدی تنها راه رهايی ما          

اين پاسخ بيش از هر زمانی      .  است
صريح و روشن در مقابل ما قرار       

يک حزب کمونيستی   .  گرفته است 
کارگری و شوراهای استوار بر           
مجامع عمومی دو راه تشکل                   
حزبی و توده ای طبقه کارگر                  
است که راه بسوی سازماندهی             
يک انقالب کارگری را هموار              

سال پس از        ١٨اکنون   .  می کند  
سرنگونی آپارتايد و آزمايش                  
دولتهای گوناگون رهبران                       
ناسيوناليست سياه پوست ضد                 
آپارتايد، بعينه ديده ايم که علت              
تمام محروميت ها و رنج های                
اقتصادی، اجتماعی و سياسی ما          

 * .نظام سرمايه داری است

 

 گسترش اعتصاب در معادن آفريقای جنوبی
 ...بی آبرويی اتحاديه های کارگری 
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 مقدمه
نقطه عطفی      1378تير سال        18

در مبارزات مردم ايران عليه                 
جمهوری اسالمی و آغاز جنبش           
سرنگونی طلبانه محسوب می                

اين جنبش از آغاز تاکنون           .  شود
دارای افت و خيزهايی بوده که               
مهمترين آن، جنبش توده ای و                

اين .  است   1388گسترده خرداد      
جنبش در دوره های مختلف با                
سرکوب جمهوری اسالمی مواجه      
شده و به دليل نبود سازمان                        
رهبری کننده، اعم از راست يا               
چپ به عنوان آلترناتيو جمهوری         
اسالمی، همواره شکست خورده          

باالترين سطح  1388خرداد . است
جنبش توده ای برای سرنگونی              
حکومت اسالمی بود و در عين              
حال، باالترين حّد سرکوب، خفقان     
و شکست را به همراه داشت،                  
بطوريکه طی سه سال از گذشت           
آن و عليرغم سخت تر شدن                      
شرايط اقتصادی، اجتماعی و                 
سياسی و افزايش تنّفر و انزجار            
مردم از حکومت جانيان و                        
اوباشان اسالمی، اعتراضات                 

 .   عمده ای وجود نداشته است
 

 اوضاع کنونی
اوضاع اقتصادی و سياسی فعلی          
ايران در بحرانی ترين شکل آن             
طی سی و سه سال حاکميت                      

. جمهوری اسالمی قرار دارد                 
مشخصات اقتصادی و مالی کشور     
را در حال حاضر می توان به                 

 :شکل زير خالصه کرد
 
باالترين سطح تورم و گرانی              -

کاالها و خدمات و طاقت                             
فرساترين شرايط برای معاش                

 . اکثريت جامعه
باالترين سطح بيکاری و                    -

 

 جنبش سرنگونی 
 و جايگاه آلترناتيو چپ

 
 مهرداد کوشا

طوالنی تر شدن دوره تعويق           
در پرداخت حقوق کارگران؛          
افزايش لحظه به لحظه تعداد             
کودکان کار و فروشندگان سِر        
چهار راهها و ايستگاههای                

 .مترو
بيشترين آمار تعطيل شدن             -

بنگاههای اقتصادی و يا کاهش       
شيفت کار آنها، به دليل نبود              
مواد اوليه، کسری نقدينگی،            
امکان پذير نبودن واردات مواد     
و يا زيان دهی و به صرفه                  

 .نبودن توليد
افت قابل مالحظه در فروش         -

نفت، به عنوان عمده ترين منبع      
درآمد دولت، کاهش قيمت سهام   
بسياری از شرکتها در بورس،       
کاهش نقش و فعاليت بانکها در       
معامالت خارجی به دليل                    
تحريمهای مالی و انجام اين              
امور توسط صرافی ها و                    
دالالن ارز؛ کاهش بی سابقه            
نرخ برابری ريال در مقابل               
دالر و ساير ارزها؛ قطع ارز          
مسافری و محدود شدن ارز              
دولتی فقط برای واردات                     
کاالهای اساسی، همچنين                   
افزايش نرخ بهره سپرده های          
بانکی به عنوان ابزاری برای         

 .تعديل نقدينگی
 

از لحاظ سياسی نيز وضعيت           
جمهوری اسالمی به مراتب             

در .  وخيم تر از گذشته است           
سطح بين المللی و در منطقه،           
رژيم اسالمی منزوی تر از               

با زوال     .  گذشته شده است         
حکومت بشار اسد در سوريه          
حکومت اسالمی مهمترين                
پايگاه و پشتيبان خود در منطقه      

همراه .  را از دست خواهد داد        
با آن و در ارتباط با تحريمهای        

٢٧٠شماره   
مالی و اقتصادی آمريکا و اتحاديه            
اروپا، ايران از طرف ترکيه و                    
کشورهای عربی نيز تحت فشار               

 .بيشتری قرار گرفته است
 

در سطح داخلی تنّفر مردم از رژيم          
اسالمی بيشتر از هر زمان ديگر               

اختالف باندهای مافيايی رژيم    .  است
اسالمی و کشمکش آنها برسِر قدرت      
و ثروت آشکارا جلوی چشم مردم            
قرار گرفته و دعوای سه قوه                         
حکومت و اختالفات دولت و رهبر         

اجالس .  ديگر قابل الپوشانی نيست      
غير متعهد ها در تهران به عمده                 
ترين ابزار تبليغ برای رژيم اسالمی      
تبديل شده است، بطوريکه تهران به       
حال تعطيل درآمده، صد و ده هزار         
نيروی پليس و سپاه امنيت شهر را            
به عهده گرفته اند و مقررات شبه              
حکومت نظامی به اجرا درآمده                 

شهر دود زدِه تهران را به اين       .  است
مناسبت شسته اند و با ُگل آذين کرده         

اّما کامًال روشن است که چيزی       .  اند
از اين اجالس عايد جمهوری                       
اسالمی نمی شود و تغييری در                   

 . وضعيت آن ايجاد نمی کند
 

 نيروهای اپوزيسيون
اپوزيسيون جمهوری اسالمی بطور      
کلی شامل دو قطب راست و چپ               
است، که دو وجه نسبتًا مشترک                 

هر دو خواهان حذف رژيم          .  دارند
اسالمی اند و در عين حال فاقد                     
آنچنان سازمان و تشکيالتی هستند           
که بتواند مبارزات پراکنده مردم را         

 .سازمان دهی و رهبری نمايد
 

عمده ترين وجه افتراق قطب                        
بورژوايی راست و قطب کمونيستی      
چپ در تاکتيک حذف جمهوری                

از .  اسالمی و آلترناتيو آن است              
ديدگاه راست، جمهوری اسالمی              
بايد بدون دخالت مردم و با                             
روشهايی فراسوی مبارزات طبقه           
کارگر و اراده او حذف شود،                       
بطوريکه سيستم موجود دچار                    

. تغييرات اساسی و بنيادی نگردد             
جدايی دين از سياست، درجه رقيقی       
از سکوالريسم، سطح معينی از                 
آزاديهای اجتماعی و مهمتر از همه،      
سامان دهی استثمار و نظام انباشت         

سرمايه بر اساس الگوهای بانک         
جهانی و صندوق بين المللی پول،       
عالی ترين هدف اين قطب                        

 .اپوزيسيون ميباشد
 

در تضاد کامل با سياستهای                     
بورژوايی راست، قطب                            
کمونيستی خواهان سرنگونی                
انقالبی جمهوری اسالمی و تحّول      
اساسی در ساختار اقتصادی و               
اجتماعی، از طريق لغو مالکيت          

. خصوصی بر وسايل توليد است        
سکوالريسم کامل، آزاديهای بی          
قيد و شرط سياسی و اجتماعی،             
برابری کامل زن و مرد و رفع               
تبعيض های قومی، جنسی و                   
نژادی از مبانی اصلی کمونيسم            

 .کارگری است
 

 آلترناتيو جمهوری اسالمی
راست يا چپ، سرمايه داری يا              
سوسياليسم بعد از جمهوری                    
اسالمی با انتخاب اکثريت                        

. شهروندان ايرانی تعيين می شود      
انتخاب متکی بر اعتماد است  و            
اعتماد با حضور عينی و فعال               
سازمان سياسی در موازنه قدرت       

نشست .  حاصل می شود                   
سازمانهای بورژوايی در                         

پيشبرد اتحاد   "بروکسل با عنوان       
تالش اين قطب   "  برای دموکراسی 

از اپوزيسيون برای شکل دادن به       
آلترناتيو راست در جامعه است،          
که يکی از اهداف پنجگانه آن،               
بررسی راههای اتحاد و هماهنگی     
نيروهای اپوزيسيون تعريف شده        

 .است
 

در قطب مقابل، نشست بيست و            
پنج حزب، سازمان و نهاد چپ و         
کمونيست در کلن آلمان برای                 
شکل دادن به يک بديل                                 
سوسياليستی اقدامی ضروری به        
منظور گردآوری بيشترين نيرو          
زير پرچم کمونيستی و انقالبی،           
به عنوان آلترناتيو چپ در جامعه        

اين نشست بايد ادامه دار              .  بود
باشد و نيروهای بيشتری را حول        
خواسته های طرح شده در                        

. اطالعيه پايانی جمع آوری کند           
طبق اطالعيه نشست، بيست و              
پنج حزب و سازمان اعالم می               

کنند که                 
٨صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٨صفحه     

آزادی جامعه ايران در گرو                      
سرنگونی انقالبی جمهوری                    
اسالمی، درهم شکستن کل ماشين       
دولتی، مستقر کردن وسيع ترين           
آزاديهای سياسی، تضمين حقوق و     
برابری فردی و اجتماعی، و گذار       
به يک جامعه آزاد و عاری از                 

آنها همچنين  .  ستم و استثمار است     
پايان دادن به فقر و تبعيض و                    
اختناق و نابرابری را با حفظ                   
بنيادهای نظام استثمارگر طبقاتی         
کنونی غير ممکن ميدانند، ماهيت        
نزاع و کشمکشهای بين رژيم                  
جمهوری اسالمی و قدرتهای                  
امپرياليستی را ارتجاعی ارزيابی       
می کنند و براين باوراند که دود             
سياست تحريمهای اقتصادی و               
تهديدات جنگی مستقيما به چشم             

در .  کارگران و مردم ايران ميرود     
انتهای اطالعيه، تالش برای شکل      
دادن به يک آلترناتيو                                     
سوسياليستی، تامين ملزومات و           
رفع موانع آن مورد تاکيد                            
قرارگرفته و به جنبش آزاديخواه          
زنان، جوانان انقالبی و مردم                  
زحمتکش ايران فراخوان اتحاد و        
تشکل در سطوح مختلف برای               
برافراشتن پرچم سوسياليسم و               
بسيج حول يک راه حل انقالبی               
کارگری و شورائی داده شده                    

 .است
 

پافشاری بر اصول برنامه ای هر         
يک از احزاب و سازمانهای                    
شرکت کننده در نشست امری                 

در عين حال،   .  مسلم و قطعی است   
پلميک سياسی و تالش برای                    
نزديکی بيشتر اهداف و دستيابی           
به تاکتيکهای مشترک، بايد                       

بايد در نظر داشت      .  پيگيری شود 
که مطالبات طرح شده در اطالعيه  
نشست از ظرفيت الزم برای شکل  
دادن به يک آلترناتيو چپ                           
برخوردار است و سازمان دهی            
کارگران و زحمتکشان جامعه               
حول اين مطالبات می تواند قدرتی      
فراهم سازد تا جمهوری اسالمی و      
نظام استثمار و سرکوب آنرا بکلی      

 

 جنبش سرنگونی 
 ...و جايگاه آلترناتيو چپ 

 .درهم شکند
 

کارهای پيش رو، بعد از                      
 نشست کلن

عمده ترين هدف نشست کلن،          
ارائه تصويری روشن از                   
آلترناتيو حکومتی کمونيستی و      
کارگری و تالش برای                         
گردآوری نيرو حول محورهای    
اين آلترناتيو در جريان                         
سرنگونی جمهوری اسالمی           

 .بود
 

در مورد احزاب و سازمانهايی      
که در نشست کلن شرکت                    
نکردند، دو سئوال مشخص              
مطرح است، که پاسخگويی به       
آنها می تواند روشن کننده نقطه      
نظرات اين سازمانها و زمينه          
ساز پلميکی فعال در اين باره           

 :شود
 
آيا  مطالبات طرح شده در           -1

اطالعيه نشست مغاير با آزادی      
و برابری و مغاير با  اهدافی             
است که در برنامه احزاب                 
وسازمانهای کمونيست و چپ        

 رسمًا اعالم شده است؟
در شرايطی که نشست کلن         -2

ّنه بمنظور اتحاد احزاب و                  
سازمانهای چپ و کمونيست،         
بلکه صرفًا برای شکل دادن به       
آلترناتيو چپ تشکيل شده بود،        
از نظر اين سازمانها بی                      
حاصل بودن اين حرکت و يا             
مخدوش شدن مرزهای ميان            
گرايشات مختلف چگونه قابل         

 توجيه است؟
 

و در ادامه تالش برای تشکيل         
آلترناتيو چپ و شورای پايه              
گذاری حکومت کارگری                   
سوسياليستی، به اين نکات نيز        

 : بايد توجه شود

٢٧٠شماره   
. نشست کلن تنها آغاز راه است           -1

توقف در اين مرحله و رضايت                  
دادن به همين ميزان از تالش و                   
همکاری احزاب و سازمانهای چپ        
و کمونيست، دستاوردهای اين                   
نشست و مطالبات آنرا بی اثر                      

 .خواهد ساخت
عمده ترين مانع حضور احزاب         -2

و سازمانها در اينگونه مجامع و                 
نشستها سکتاريسم است و سکتاريسم     

با .  مشخصه اصلی چپ سنتی است       
سکتاريسم نمی توان از مرز                         
سازمان خودی و از چارچوب                    
فکری حاکم در آن خارج شد و يا به          
نقد علمی نظر و پراتيک سياسی                

درهم شکستن      .  ديگران پرداخت     
سکتاريسم، عالوه بر ضرورت                
مرزبندی نظری با آن، مستلزم هّمت    
و اراده ی عملی احزاب و                               

 .  سازمانهاست
برای اکثريت ميليونی مردم به            -3

جان آمده از حاکميت رژيم اسالمی          

و خواهان سرنگونی آن، هنوز              
انتخاب قطعی صورت نگرفته              

اين کار به زودی انجام می        .  است
از دست دادن فرصت،              .  شود

ميدان را برای پيشروی راست و         
از دست دادن دستاوردهای                      
تاکنونی چپ و کمونيسم هموار             

 . خواهد کرد
بدون تشکيل آلترناتيو                    -4

کمونيستی کارگری، دست يابی به     
قدرت سياسی امکان پذير  نخواهد      

برای مردمی که در جريان         .  بود
سرنگونی رژيم اسالمی انتخاب          
آلترناتيو راست يا چپ در دستور        
کار قرار ميگيرد، اين آلترناتيو             
 .بايد واقعی، عينی و مشهود باشد

هرگونه تالش برای تشکيل            -5
آلترناتيو کمونيستی بايد به جلب            
اعتماد مردم منجر شود و                           
مبارزات آنها را گسترش و ارتقاء      

 *. دهد
 

 

 !مرگ بر سرمايه دارى
 !نابود باد حکومت فقر و فالکت

 

با خواست بيمه های بهداشتی و پزشكی               .  با خواست ممنوعيت اخراج       
با خواست مسكن مناسب        .  رايگان، مناسب و قابل دسترس برای همه              

. بايد ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و گرسنگی و گرانی بود            .  برای همه 
آل جامعه چشم به    .  بايد نويد بخش جدال برای رفاه و آسايش همگان بود           

 . ما دوخته است

 

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز جزيی از مبارزه ما برای بقا و زندگی                        
اين مبارزه  .  جزيی از مبارزه ما برای يك جامعه مرفه و آزاد است               .  است

را بايد تا به زير آشيدن رژيم عامل تباهی آل طبقه ما و آل جامعه به                             
 . پيش برد

 

 !زنده باد مبارزه و همبستگی آارگران بر عليه فقر و فالآت

 !زنده باد شوراهای آارگری

 !زنده باد اتحاد آارگران شاغل و بيكار

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی

 !مرگ بر رژيم اسالمی سرمايه
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چطور شد که      :  يک دنيای بهتر     
نماينده شورای کارخانه شديد؟ در       
ايندوره معضالت تان چه بود؟              
کارفرما و نيروهای دولتی چه               
اقدامات معينی برای منزوی                   
کردن کارگران راديکال انجام               
ميداديد؟ برخورد شورا و                          
کارگران به اين معضالت چگونه       

 بود؟

 

مجمع عمومی برای     :سعيد مدانلو 
طرح چگونی انتخاب نمايندگان           
درهمان اوايل پيروزی قيام در              

. محل کانتين کارخانه برگزار شد       
همۀ کارگران بعالوه کارکنان                

نيز در سالن      )  کارمندان(دفتری   
پوديوم را روی      .  حضور داشتند  

يک سکوی چوبی که حدود نيم              
متراز زمين فاصله داشت قرار             

جنجال غريبی در         .  داده بودند    
کنترل جلسه برای بيش از     .  گرفت

شما انگار  .  بيست دقيقه مقدور نشد
نزمان آمردمی را می ديديد که تا          

زبانشان را به کامشان دوخته                  
اصغر نماينده سابق                .  بودند

سنديکای شرکت، اولين کسی بود       
که توانست ميکرفون را دراختيار      

همينجا کارگران دو دسته      .  بگيرد
بيا :  عده ای فرياد ميزدند       .  شدند

و عباراتی از اين       .  ″خائن″پائين   
. دست از هر طرف شنيده ميشد            

عده ای هم طرفداراش بودند و               
يک .  پاسخ مخالفين را ميدادند           

حالت عصبی و متشنج در ميان             
عده ای  .  مده بود آکارگران بوجود   

وسط جمعيت دست به يقه شدند و         
. کتک کاری ميانشان درگرفت             

اصغر سعی ميکرد اين نکته را             
به کارگران تفهيم کند که مديران          
شرکت جديدند و با قبليها فرق                 

نها فرصت       آميکنند بايد به                   
بيشتری داد و شروع به تعريف و        

 

  شوراها و تجارب فعالين جنبش شورائى
 گفتگو با سعيد مدانلو 

 

 بخش دوم

تمجيد از مدير عامل سيد                    
خسرو پاکدامن که خيلی هم              
طرفدار امام خمينی است،                 

عده ای هم ليست تهيه            .  کرد
کرده بودند که همۀ اينها بايد             

. از شرکت اخراج شوند                     
باالخره صحبتهای اصغر در          
ميان داد و فريادها گم شد و                
بعد از يک ربع ساعت بزور           

. از پوديوم پايين کشيده شد                
معاون کارگزينی که يکی دو           
صفحه کاغذ سياه کرده بود               
تقال کرد که پشت پوديوم قرار        
بگيرد که اجازه اينکار به او             
داده نشد و به ميکروفون                     

عده زيادی پای پوديوم     .  نرسيد
ن از   آبرای در اختيار گرفتن         

من .  سرو کول هم باال ميرفتند      
هم سعی کردم هرطوری شده         
از سکو باال بروم و                                 

ت -ح.  ميکروفون را بگيرم        
تالش ميکرد جمعيت را کنار          

. بزند و من را به باال هل بدهد        
اينبار صالحی توانست                         

جمعيت .  ميکروفون را بگيرد     
رام گرفته بود و يک             آکمی    

ربع ساعت نيز او توانست                 
راجع به چگونگی انتخاب                 
نمايندگان از قسمتهای مختلف        
کارخانه و تعداد اعضای شورا      
و تهيه اساسنامه و اختيارات            

بعد .  شورا و غيره صحبت کند     
از او باز من برای گرفتن                   
ميکروفون تالش کردم و مشت     
و ناسزا از هرطرف باريدن             

قا نگهبانی را      آحسين   .  گرفت
عده ای گذاشتند روی کولشان         

. و او پشت پوديوم قرار گرفت      
هياهو کمتر شد و جمعيت                   

او بيش از     .  رام گرفت  آتقريبًا   
دقيقه صحبت نکرد و هشدار       ٥

داد که بايد هرگز گول کارفرما      

٢٧٠شماره   

و عواملش را نخورد و بايد مواظب       
. بود تا پايشان به شورا باز نشود              

پيشنهاد او اين بود که شورا بايد                 
اول کارش اين باشد که دست                       
کارفرما و همۀ مفتخورها را از                 
کارخانه کوتاه کند و کسانی را                    
سِرکار بگذارد که حق و حقوق                  

او در    .  کارگر برايشان مهم باشد         
بگذاريد اين  :  پايان صحبتهايش گفت  

جوان هم صحبت کنه، دلش رو                  
نشکنيد، ببينيم چی ميخواد بگه                   

او ديگر  !  اينقدر زور ميزنه بياد باال    
به سبب رنجی که از بيماری ميبرد         
قادر به صحبت نبود، نفسش گرفت        

کارگران راه  .  و پوديوم را رها کرد    
بازکردند و من ميکروفون را                     

دست و پايم را گم کرده بودم     . گرفتم
و با صدای بلند و لرزان شروع به           

سه يا چهار دقيقه          .  صحبت کردم   
نگذشته بود که طرفداران اصغر              
شروع به داد و قال کردند و سعی             

متوجه شدم  .  داشتند مرا پايين بکشند   
که بيش از دوسوم جمعيت عليه من         

عده ای هم برايم            .  فرياد ميزنند   
. دست ميزدند و تشويقم ميکردند              

تعداديشان پريدند باال تا ميکروفون        
ديگر يارای  .  را از دستم خارج کنند    

ماندن پشت پوديوم را نداشتم و گفتم        
هر کی ميخواد به حرفهای من                    

از .  گوش بده بياد بيرون از کانتين         
مدم و حدود دويست        آسالن بيرون     
داخل انبار ورق   .  مدندآنفر به دنبالم    

موجدار شديم و پريدم روی يک                
در حاليکه     .  پالت ورق موجدار        

سراز پا نميشناختم با هيجانی غير           
قابل وصف و سر و پا شور حدود             

يادم .  ژيتاسيون کردم  آبيست دقيقه      
ميايد که همه بدن و پيراهنم خيس              

قا از بيماری   آحسين  .  عرق شده بود  
و من از فرط هيجان نفسم گرفت و          
ديگر نميتوانستم صحبت کنم و به            
کمک کارگران از روی پالت به               

ت به من   -دقايقی بعد ح  .  مدمآزير  
تو وقتی حرف ميزدی              :  گفت

تعدادی از کارگران احساساتی             
شده بودند، ساکت ايستاده و اشک       

ت و من اين       -برای ح  .  ميريختند
اولين موفقيت و تازه شروع                    

 . کارمان بود

 

جلسۀ مجمع عمومی دقايقی بعد            
به پايان رسيد و مقرر شد که هر          
يک از قسمتها يک نماينده از                 

. ميانشان انتخاب و معرفی کنند           
قرار شد کارکنان دفتری                            

که تعدادشان بيش از      )  کارمندان(
پنجاه نفر بود نيز يک نماينده به            
شورا معرفی کنند و من به عنوان       
نمايندۀ کارکنان دفتری انتخاب             

اولين جلسه شورا يک هفته       .  شدم
بعد از مجمع عمومی به تعداد                
بيست و يک نفر عضو تشکيل              
شد و صالحی به عنوان رئيس و          
من به عنوان منشی شورا انتخاب       

تنظيم اساسنامه و اختيارات    .  شديم
شورا در دستور کار قرار گرفت        
و صالحی تا توانست امام و اسالم   

تعيين .  به بندهای اساسنامه چپاند      
اختيارات شورا نيز بخشی از                

صالحی عالقه      .  اساسنامه بود     
داشت که مفاد اختيارات شورا را        
مثل اساسنامه يک سنديکا تنظيم          

جر و بحث بين من و                      .  کند
صالحی درگرفت و من اصرار           
داشتم دو بند در اختيارات شورا           
قيد شود که مضمون اين دوبند تا          

نجاييکه به خاطرم ميايد اينها                آ
کليه فعاليتهای مالی          -١:  بودند

کارخانه و دفتر مرکزی اعم از            
حقوق کليه کارکنان شرکت،                  
طرازنامه مالی ساليانه و کليه                
تعهدات مالی شرکت بايد تحت              

١٠صفحه نظارت   
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شورا قرار داشته و شورا ميتواند         
هرزمان که الزم ميداند به اوراق        
مربوط به فعاليتهای مالی شرکت         

 . دسترسی  داشته باشد

کليه امور استخدامی و اخراج         -٢
کارکنان بايد با صالحديد و                       

 . موافقت شورا انجام پذيرد
 

صالحی شروع کرد به ترساندن           
اعضای شورا و افراطی بودن دو       

او اصرار     .  بند پيشنهادی من         
داشت که اين دو بند شورا را                   
داغون خواهد کرد و شورا بدون          
گرفتن نتايج خوبی از فعاليتش               

 . تعطيل خواهد شد

 

اولين جلسه شورا تمام روز طول        
کشيد و من باالخره توانستم نظر           
دو سوم شورا را در مورد                         
تصويب دو بند فوق که برای                   
تصويب هر يک از بندهای                      
اساسنامه الزامی بود بدست                      

دو روز بعد اساسنامه             .  بياورم
ن نيز به   آشورا تايپ و يک نسخه      

کارفرما عکس  .  کارفرما ابالغ شد  
العمل شديدی نسبت به دو بند                  
مذکور و يکی از بندهای مربوط          

. به تعيين اضافه دستمزد نشان داد      
در مورد موضوع تعيين اضافه            

نها متن نوشته شده را            آدستمزد   
قبول نکردند و مدعی بودند که              
تعيين اضافه دستمزد بايد با توافق       

″و    )  کارفرما(مديريت شرکت       
صورت ″  نمايندگان کارگران        

نها حتی اسم شورا را به          آ.  پذيرد
 .  رسميت نميشناختند

 

نمايندۀ ″نامۀ کارفرما به صالحی         
آکارگران غازگر دعوا و                ″ 

کشمکش مابين شورای کارخانه و      

 

شوراها و تجارب فعالين جنبش 
  شورائى

 ...گفتگو با سعيد مدانلو 

کارفرما شد که حدود يازده ماه       
رئيس کارگزينی    .  طول کشيد   

مرا به دفترش خواست و                    
شفاهی به من گفت که هيئت              
مديره شرکت از صالحی و من      
به عنوان اخالگران در امر               
توليد به دادگاه و وزارت کار           
و صنايع و معادن و سازمان            
فالن و ادارۀ بيسار شکايت               

گرفتاری ما از        .  کرده است   
ابتدای کار شورا اين بود که             

نطور که    آدر ميان کارگران          
حداکثر .  بايد طرفدار نداشتيم      

نفر در ميان            ٣٠٠تا        ٢٥٠
کارگران و در ميان کارکنان           

افراد متزلزل هم که          .  دفتری
ميترسيدند کارشان را از دست       

صالحی  و      .  بدهند کم نبودند     
شورا بدون حضور من و يکی       
دو نفر ديگر از اعضای شورا        

-ح.  با کارفرما مالقات کردند      
ت و من مدام در کانتين با                   

. کارگران صحبت ميکرديم            
نتيجه فعاليتهای ما در ميان               
کارگران بسيار خوب بود و             
کارگران بيشتری به ما جذب          

کارگران جوان ديگری      .  شدند
نيز پيدا شدند که به نفع ما در            
ميان کارگران صحبت                         

نها اصغر را که با        آ.  ميکردند
. ميکردندء  کارفرما بود افشا       

اصغر کانديد شورا نشد ولی            
هر چهار يا پنج نفری را که              
از قسمتهای مختلف لوله سازی     
نماينده شده بودند زير نفوذ                

طولی نکشيد که      .  خود داشت  
نمايندگان لوله سازی از اصغر     
جدا شدند منتها روی چندان              

. خوشی  هم به ما نشان ندادند         
حسين هاچک نيز که در ميان         
کارگران بخش هاچک نفوذ             
داشت عليرغم راديکاليسم                 

٢٧٠شماره   
خوبی که نشان ميداد به ما اعتماد             
نداشت و ما را نمايندۀ فريبکار                   
کارفرما ميدانست که به کارگر                  

او نيز کانديد     .  رودست خواهيم زد    
از ديگر مخالفان ما    .  شورا نشده بود  

نفر کارگران انبارها         ١٢٠نماينده   
بود که عمدتًا کارگران فصلی                     

او بيشتر به کدخدای يک ده         .  بودند
شبيه بود، نظرات و افکار کدخدا              

مديرعامل برايش     .  منشانه داشت    
به جز  .  حکم اربابهای قديم را داشت 
مدن در    آالتماس کردن و کوتاه                

. مقابل کارفرما هنر ديگری نداشت       
خر به راه نيامد و بيشترين            آاو تا     

مشکل و دردسرها را برای من                  
 .  درشورا ايجاد کرد

 

سنديکای کارگران ايرانيت                          
درگذشته تنها يک نفر نماينده                      

کارفرما يک نفر را به                 .  داشت
عنوان کانديد نمايندگی سنديکا در            
ميان کارگران رها ميکرد و طرف         
بدون اينکه رابطه اش با کارفرما             

شکار شده باشد  خودش را عاشق           آ
. سينه چاک کارگران نشان ميداد             

خرين نمونه شخصی بنام پادهبان          آ
بود و در شرکت تعاونی کارکنان             
کارخانه ايرانيت مشغول کار بود             
که گفته ميشد برای نماينده سنديکا           
شدن خيلی سر و صدا به نفع                         
کارگران در ميانشان راه انداخته              
بود و بعد از چندی پوچ و کامًال بی         

او قبل  .  مده بود آب در آخاصيت از    
از انقالب از ترس کارگران از                  

به گفته       .  کارخانه فرار کرد             
کارگران، پادهبان پول زيادی به              

مخالفان .  جيب زد و جيم فنگ شد          
 .مدام مرا با او مقايسه ميکردند

 

کارگران صالحی و شورا را بر                
سر مطالبه اضافه دستمزد تحت                

در بخشها و پای      .  فشار قرار دادند   
دستگاهها مدام در اين مورد بحث و       

شورا برای    .  گفتگو در ميگرفت       
تعيين ميزان اضافه دستمزد تشکيل        

تومان اضافه          ١١٠٠.  جلسه داد    
دستمزد به هريک از کارکنان به              

″غير از کسانی که در شرکت                    
ناميده می شدند مد     ″  کارمندان ارشد 

حدود .  نظر و توافق کارگران بود         
کارمندان ″نفر از کارکنان،                 ١٥

محسوب می شدند که              ″  ارشد
هزار تومان تا هجده        ٩حقوقهای  

هزار تومان در ماه دريافت                     
دستمزد پايۀ استخدامی     .  ميکردند

مدن آکارگران قبل از سرکار                 
تومان    ٦٥٠دولت شريف امامی       

تومان در ماه         ٩٦٥بود که به         
ناگفته نماند که     .  يافته بود  ء  ارتقا

قبل از تشکيل شورا حقوقهای               
کارکنان دفتری در يک ليست               
محرمانه پرداخت ميشد که شورا        
محرمانه و سکرت بازی در                   
کارخانه را لغو کرد ولی در                    

. مورد دفتر مرکزی موفق نبود           
منظور از مخفی نگهداشتن حقوق      
کارکنان دفتری در حقيقت پنهان         

کارمندان ″نگاهداشتن حقوق                 
انواع نمايندگان از       .  بود″  ارشد

وزارت کار و صنايع و معادن و         
مدند و با شورا         آفالن و بيسار         

روضۀ انقالب   ″جلسه گذاشتند و       
″ و فداکاری و امام خمينی                        

خواندند و تقاضای کار بيشتر و           
. دستمزد کمتر کردند و رفتند                

موضوع اضافه دستمزد همه چيز      
را در کارخانه تحت شعاع خود            

اعتصاب کارفرما  .  قرار داده بود   
نها کارکنان    آ.  را تهديد ميکرد       

دفتری را تا ميتوانستند از من                
ترساندند و با يک يکشان حرف           
زدند به نحوی که اکثريت                         
کارکنان دفتری کارخانه تقاضای       
تجديد انتخابات برای تعيين                     

 . نماينده شان در شورا را کردند
 

شعبانی در بخش خدمات کار                 
ميکرد و خودش را به  کارفرما            

مقداری به حقوقش            .  فروخت
افزودند و در ليست کارکنان                   

او کانديد     .  دفتری قرار گرفت        
نمايندگی کارکنان دفتری کارخانه     

جلسه ای را برای انتخابات         .  شد
با يک حساب                .  فراخواندند

سرانگشتی معلوم شد که من رای        
مادۀ رفتن به جلسه    آ.  وردآنخواهم  

انتخابات می شديم که حسن                     
بهبهانی که در حسابداری                         
کارخانه همکار من بود و به دفتر       
مرکزی انتقال داده شده بود به من 
تلفن کرد و بعد از کمی صغرا               

کبری چيدن      
١١صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه     

و هندوانه زير بغلم گذاشتن عنوان      
کرد که هيئت مديره شرکت                      

هزار    ٦٠تصميم گرفته است که         
او .  تومان به من پاداش بدهد                

ميگفت همين فردا ميتوانم به دفتر        
مرکزی در خيابان تخت طاووس        
رفته و پول را نقد دريافت کنم و            
اگر هم نميخواهم پول را در دفتر         
مرکزی دريافت کنم او ميتواند               
پول را در خيابان بمن تحويل                  

 !به همين سادگی. بدهد

 

دقايقی بعد جلسه انتخابات در يکی 
از سالنهای ساختمان اداری                     

نوبت صحبت . کارخانه تشکيل شد
به اطالع کارکنان    .  کردن من شد   

دفتری رساندم که بيست دقيقه                 
پيش حسن بهبهانی از دفتر                        
مرکزی تلفن کرد و از طرف                  

هزار تومان      ٦٠کارفرما پيشنهاد  
دقايقی بعد     .  رشوه به من داد            

کارکنان دفتری مشغول نوشتن             
رای خود بودند که صالحی و                آ

تعدادی از اعضای شورا يکباره          
وارد سالن شدند و اعالم کردند،            
مهم نيست که مدانلو اينجا رای               

همه کارگران او   .  بياورد يا نياورد  
را به نمايندگی خود در شورا                  

ت و من ديگر      -ح.  انتخاب کردند 
معطل نتيجه انتخابات نمانديم و به       
اتفاق نمايندگان شورا از ساختمان       

نزديک به    .  اداری خارج شديم       
نيمی از کارگران در محوطه                  
مقابل ساختمان اداری اجتماع                

حسين هاچک جلوی     .  کرده بودند  
غوشش را    آهمه ايستاده بود و              
کارگران .  برای من باز کرد              

ميزی نثار من       آحرفهای محبت       
قا نگهبانی در       آکردند و حسين          

بزرگترين .  پوستش نميگنجيد        
نروز از کارگران          آپاداش را          

خوشبختانه در      .  دريافت کردم     

ميان کارگران کارخانه شماره       
يک ايرانيت کارگر حزب                 
اللهی دو، سه و يا حداکثر                   

يکی .  چهار نفر بيشتر نداشتيم      
نها که ريش توپی پرپشتی       آاز  

داشت از راه رسيد و وارد                 
جمع کارگران شد، فرياد زد،          

قا آحسين     !  مدانلو کمونيسته    
نگهبانی با صدای بلند گفت،            

تا زمانی که     !  کمونيسته؟ باشه  
از حق و حقوق کارگران دفاع        
ميکنه نماينده ماست، کسی                
حرف ديگه ای داره بزنه؟ تو          
يک من ريش گذاشتی که                    
چکارکنی؟ حق کارگر و                    
باهاش بگيری؟ بيفت جلو ببينم       

 چکار ميکنی؟ 

 

نروز جلسه شورا           آفردای       
موقعيتم در شورا     .  تشکيل شد  

شورا .  تغيير کلی يافته بود            
اعالم کرد که يک ريال از                 

مد آتومان پايين نخواهد      ١١٠٠
و اگر کارفرما قبول نکند                    
شورا فراخوان اعتصاب                    

 . خواهد داد

 

پيشنهاد کارفرما بر اساس                 
تا     ٣٠٠ابالغيه وزارت کار         

يکی .  تومان بود   ٣٥٠حداکثر  
دو روز بعد مدير عامل خسرو       
پاکدامن با تعدادی که همراهش      

مد آبودند بی خبر به کارخانه           
و وارد تعدادی از بخشهای               

گويا تعدادی از      .  کارخانه شد  
کارگران دورش جمع شده                 
بودند و به گفتۀ کارگران به               
جدش قسم خورد که شرکت به        
لحاظ تامين اعتبارات بانکی            

هی در  آبرای خريد مواد اوليه       
بساط ندارد و اگر کارگران از        

٢٧٠شماره   
مطالبه شان کوتاه نيايند هردو                     
کارخانه کارشان به تعطيلی خواهد         

 ٥٧او قسم خورد که از ديماه       .  کشيد
که شرکت را تحويل گرفت تاکنون         
حتی يک ريال حقوق برای خود                

داستان پول و    .  دريافت نکرده است   
اعتبار نداشتن کارخانه و خالی                  
بودن انبارهای مواد اوليه بويژه                

زبستوس بشدت هرچه تمامتر                  آ
توسط عوامل کارفرما در ميان                  
کارگران دامن زده می شد و                        
اوضاع شورا را تا حد زيادی                      

 .متزلزل کرده بود

 

يکروز نزديک پايان     ء  در اين اثنا    
ساعات کاری روزانۀ کارخانه بود         
که يک نامه روی ميزم قرار داده             

نامه را باز کردم حکم اخراجم        .  شد
بود که از طرف رئيس کارخانه به          

در حکم نوشته    .  من ابالغ شده بود     
شده بود که به علت اخالل در امر             
توليد، تحريک کارگران و برپايی           
دمونستراسيون در کارخانه اخراج        

نزمان معنی     آراستش تا         .  ميشوم
نجا آ.  دمونستراسيون را نميدانستم      

فهميدم که منظور همان تظاهرات           
 . است

 

کارخانه تقريبًا خالی از کارگران             
قا نگهبانی هنوز     آحسين   .  شده بود  

نامه را به او        .  دم در ايستاده بود       
نگاهی به دور و برش         .  نشان دادم  

انداخت گفت، پسرجان برو خونه و        
. فردا هم نيا کارخونه، خياليت نباشه     

سوار مينی بوس سرويس شدم و               
يکروز در  .  کارخانه را ترک کردم    

صبح روز دوم فتح اهللا        .  خانه بودم 
راننده مينی بوس سرويس کارکنان        
که هرروز صبح مرا در چهار راه          

درس خانۀ   آلشکر سوار ميکرد و          
مرا ميدانست زنگ در خانه را به            

گفت، بيا بريم             .  وردآصدا در      
او طی راه به من گفت،           .  کارخونه

ديروز کارخونه قيامت بود، همه              
کارگرا ريخته بودند که مهندس                 
نيکال را از کارخونه بندازن                        
بيرون، زنگ زدن کميته، کميته هم        

خالصه .  جرئت نکرد بياد کارخونه    
اينکه نيکال جاقاربيگيان اخراج شد        
و معاونش اوهانيان جای او را                   

. گرفت و من هم برگشتم سرکارم       
مينی بوس به کارخانه رسيد و               

قا نگهبانی تا مرا ديد خندۀ      آحسين  
بلندی کرد و گفت، نگفتم يک                 
روز بيشتر طول نميکشه؟ اين              
فالن فالن شده رو ميبايستی                    
همون روز اول بيرونش                           
ميکرديم، اين يکی اوهانيان پخمه      
است، کاری به کارت نداره، برو        

 ! پشت ميزت بشين

 

باز کارخانه و شورا شور و حال         
منتها اينبار       .  ديگری گرفتند      

شمارۀ .  تهديدها شروع شده بود        
روی ميز من           ١٩تلفن داخلی       

دو نفر لمپن نخاله در چدن          .  بود
ريزی و ديگری در يکی از                    
قسمتهای لوله سازی در ميان                 

نها هرروز به      آ.  کارگران بودند  
تحريک سرکارگر چدن ريزی و        

نجا به من زنگ    آاز اتاقک او در      
ميزدند و هرچه ناسزا و تهديد               

راجع به   .  بود نثار من ميکردند       
چدن ريزی و اوضاع کارگران           
در اين بخش طی پاسخ به سوال           

خر که خواسته ايد خاطره ای را        آ
ن دوران نقل کنم صحبت              آاز    

 . خواهم کرد

 

کارفرما ناگهان موضوعی بنام            
طرح طبقه بندی مشاغل را در             

پژمان .  شرکت به ميان کشيد             
هزار    ١٨رئيس توليد که حقوق         

تومانی ميگرفت مسئوليت اين              
طرح .  کار را به عهده گرفت             

طبقه بندی مشاغل يک داستان              
هشلهفت و مسخره بود که                         
محاسباتش حداقل شش تا هشت            

ن هم   آماه وقت ميبرد و نتيجه              
چيزی به جز باالتر رفتن حقوق           

، ايجاد شکاف       ″کارمندان ارشد   ″
در ميان کارگران و طبقاتی شدن        

نها دقيقًا به اين         آ.  کارخانه نبود  
منظور اين طرح را پيش کشيده           

يکی دوماه سر و صدای          .  بودند
زيادی روی اين طرح و تعيين              

ن راه انداختند و ما               آضرايب    
کارشان نگرفت  .  افشايشان کرديم 

 . و برنامه اشان به محاق رفت

١٢صفحه   

 

شوراها و تجارب فعالين جنبش 
  شورائى

 ...گفتگو با سعيد مدانلو 
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توليد کارخانه افت کرده و مقدار          
. ضايعات افزايش يافته بود                      

 ٥٠٠کارفرما اضافه دستمزد                
. تومان را به شورا پيشنهاد داد              

صالحی و اکثريت شورا قصد                
و     ٦٠٠داشتند که روی ارقام               

ت -ح.  تومان بايستند   ٦٥٠حداکثر  
هميشه ميگفت، اين صالحی توده         

به نظر من صالحی توده          .  ايست
گاهی بشدت راديکال و      .  ای نبود 

منتها حريف     .  سرحال می شد        
زبان بازی ها و دوز و کلک های        

ميترسيد و کوتاه       .  نها نمی شد      آ
. ميامد و عقب نشينی ميکرد                    

بيشتر نمايندگان شورا مانند او               
تعطيل شدن    ″بودند و از بابت              

 .  هراس برشان ميداشت″ کارخانه

 

کارفرما برای مذاکره شورا را به       
با .  دفتر مرکزی دعوت کرده بود      

. مينی بوس به دفتر مرکزی رفتيم      
هشت نفر    -مدير عامل و هفت             

اعضای هيئت مديره و يکی دو             
نمايندۀ هفت خط و زبان باز                     
وزارت کار و سازمان صنايع و           
معادن نيز دور ميز بزرگی نشسته   

پاکدامن شروع به صحبت       .  بودند
کرد و تا توانست ته دل نمايندگان         

بعد از او      .  شورا را خالی کرد        
شرکايش يکی يکی هرچه هنر در       

. حرافی داشتند به نمايش گذاشتند        
صالحی دقايقی صحبت کرد و               
بخودش جرئت داد که بگويد،                 

قای پاکدامن، کارگران تقاضای          آ
البته ما      .  تومان ميکنند           ٦٥٠

تومان هم            ٦٠٠حاضريم تا            
باز موتور حرافی      .  صحبت کنيم  

کارفرما بکار افتاد و از هر                      
طرف فضای مذاکرات را                         
محاصره کرده بود که بيشتر از             
پانصد تومان نخواهيد که کارخانه      

. همين فردا تعطيل خواهد شد                 

پاکدامن در طی صحبتهايش            
حتی يک نگاه هم به من                        

باالخره من فرصت      .  نينداخت
صحبت کردن يافتم و کًال بيش        

دقيقه حرفهايم طول      ٨تا    ٧از  
ژيتاسيون آباز يک           .  نکشيد

نها کردم و همه          آشديد عليه       
شان را مفتخور، دروغگو،              
شعبده باز و هرچه از اين                   
دست که بلد بودم نثارشان                  
کردم و گفتم کارگران يک                 

 ١١٠٠ريال حاضر نيستند از        
از جايم بلند   .  تومان کوتاه بيايند  

شدم و گفتم حاال ميريم                           
از !  کارخونه معلوم ميشه            

فتح اهللا    .  مدمآشرکت بيرون       
پشت فرمان نشسته و منتظر ما      

 . بود

 

گفت، چی شده؟ بقيه کجا                     
هستند؟ گفتم، من ميخوام برم           

دقايقی بعد صالحی      !  کارخونه
مدند و با        آو بقيۀ نمايندگان           

 ٨٠٠تا   !  هيجان گفتند، بيا بيا       
گفتم، .  تومن راضی شدند            

تومن نه يک قران                   ١١٠٠
مينی بوس به طرف            .  کمتر

جر و    .  کارخانه به راه افتاد         
تا جايی که من    .  بحث درگرفت 

. و صالحی دست به يقه شديم          
فتح اهللا مينی بوس را متوقف            
کرد و گفت اينطوری نميتواند        

بقيه نمايندگان     .  رانندگی کند    
چون ديدند   .  طرفدار من شدند    

تومان   ٣٠٠که کار من فوری       
به .  به مبلغ افزوده کرد                  

تعداد زيادی   .  کارخانه رسيديم  
. از کارگران منتظر ما بودند          

 ٥٠٠نها وقتی به علت تغيير          آ
تومان پی بردند     ٨٠٠تومان به   

بسيار اميدوارتر و استوارتر           
نروز هم روز خوبی          آ.  شدند

٢٧٠شماره   
د که     -يکی دو روز بعد، ک        .  بود

در زمان مديريت قبلی رئيس امور         
مالی شرکت بود و بر اثر تغيير                  
مديريت به کارخانه تبعيد شده بود و       
رياست حسابداری کارخانه را به             
عهده داشت و دل خوشی هم از                  
مديريت جديد نداشت تراز نامۀ                  

شرکت را که در              ٥٧مالی سال       
دفتر مرکزی تهيه می شد در اختيار       
من گذاشت و از من قول گرفت که           

نکنم چه کسی ترازنامه را در      ء  افشا
نگاهی به   .  اختيارم قرار داده است      

ترازنامه انداختم و از اسامی داخل          
ن حيرت   آن و ارقام موجود در              آ

من در حسابداری کارخانه         .  کردم
در تهيه قيمت تمام شده توليد و                    
قيمت تمام شده فروش با يکی از                
همکارانم مشارکت داشتم و از                   
طريق محاسبه قيمت تمام شده و                
اسناد مالی ديگر که در کارخانه                
تهيه ميشد، مقدور بود که هر ماهه           
بتوان رقم سود ناخالص کارخانه              

. وردآرا به دست      ١ايرانيت شماره   
و اتفاقًا مارجين باالی ارقام سود               
ناخالص خودشان گويای رقم باالی        
سود خالص بودند و من مدام در                 
مورد اين ارقام با کارگران و در               

منتها .  شورا صحبت ميکردم              
در اسفند  .  ترازنامه چيز ديگری بود   

سّيد خسرو پاکدامن رقمی باالی       ٥٧
با دالر هفت            (هزارتومان       ١٩٨

) تومان و پنج ريال حساب کنيد                  
او به جدش در      .  برداشت کرده بود   

ميان کارگران سوگند خورده بود که      
تاکنون ريالی از حساب شرکت                 

به غير از دو    .  برداشت نکرده است  
پهلوی که گويا مجبور         ″  واالگهر″

را ترک   ″  ميهن عزيز  ″شدند زودتر  
کنند، هرکدام از سهامداران ارقامی       

هزار تومان    ٥٠هزار تا     ٣٠را از   
ترازنامه .  براداشت کرده بودند           

همچنين نشان ميداد که دو اعتبار              
بانکی هر کدام با ارقام باالی يک             
ميليون تومان صرف خريد پنبه                 

د گفت، محمولۀ يک      -ک.  نسوزشده
فريقای آکشتی پنبه نسوز که از                  

جنوبی خريداری شده در بندرعباس      
ن مقدار در باجگيران      آو بيشتر از      

در حال ترخيص است و شرکت               
نها را به       آبدنبال تريلر است که             

انبارها حمل کند و رفته است تا از           
کارخانه سيمان کاميون و انبار                  

قرض کند و قرار است که همۀ             
محموله باجگيران به انبارهای             

. کارخانه سيمان تهران حمل شود      
در صورتيکه کارخانه انبارهای        
بزرگی برای ذخيره پنبه نسوز             

ميخواستند کارگران          .  داشت
نفهمند تا دروغشان از بابت، پول       
نداريم پنبه نسوز بخريم، رو                   

مقادير قابل توجهی که             .  نشود
ارقامش را به درستی به خاطر             

لمان در يکی از     آندارم به مارک     
لمانی بنام ذخيرۀ                آبانکهای        

اعتباری برای خريد لوازم يدکی         
ن تا    آعالوه بر        .  وجود داشت   

نجايی که به خاطر دارم در دو            آ
بانک ملی و تجارت هرکدام                   
باالی يکی دو ميليون تومان برای      
خريد سيمان و پنبه نسوز گشايش        

فوری به طرف    .  اعتبار شده بود   
همه .  بخش هاچک سرازير شدم      

کارگران را جمع کردم و ارقام             
را يک به يک جلوی چشمشان              

اگر بدانيد چه غلغله ای           .  گرفتم
به .  کمی به ظهر مانده بود       !  شد؟

کانتين رفتم و منتظر بقيه                           
. مدندآکارگران    .  کارگران شدم   

! اگر بدانيد چه غلغله ای شد؟                 
تش آنروز کارفرما فرمان    آفردای  

بس داد و ما را به مذاکره در                   
. دفتر مرکزی شرکت دعوت کرد     

نپذيرفتيم و گفتيم که در کارخانه          
نها من و صالحی    آ.  مذاکره ميکنيم 

و دو نفر ديگر را برای مقدمات           
ما هم با اين       .  کار دعوت کردند    

نجا بجای شورا       آشرط که در           
مذاکره نميکنيم دعوتشان را قبول      

در البی   .  نجا رفتيم  آکرديم و به       
ما را به مدت بيست دقيقه معطل          

در اين اثنا يکی از                    .  کردند
کارکنان حسابداری شرکت از              

مد و با دست اشاره     آاتاقش بيرون   
. کرد که به داخل حسابداری بيايم       

دو نفر بودند و مايل نبودند که                
. کسی مرا در اتاق کارشان ببيند         

فوری يکيشان کپی يک دسته                 
اوراق به هم منگنه شده را به من         

زمايشی آداد و گفت، تراز نامه             
برو دمت  .  است  ٥٨سه ماهه اول    

و من اوراق را زير پيراهنم      !  گرم
نجا زدم بيرون   آپنهان کردم و از      

گفتم نگهش دار،       .  پيش فتح اهللا     
١٣صفحه اين يه برگ        

 

شوراها و تجارب فعالين جنبش 
  شورائى

 ...گفتگو با سعيد مدانلو 



يک دنياى بهتر                                                                 ١٣صفحه     

نگهش دار تا ما       .  برندۀ ديگه س    
باالخره ما را صدا              .  برگرديم

کردند و دوباره و چند باره بنای            
. شامورتی بازی را گذاشتند                    

پاکدامن کلی حرف زد و باز هم             
. هيچ نگاه و اعتنايی به من نکرد         

صالحی اين بار با شجاعت بی               
نظير و گردنی افراشته حرف                

ژيتاسيون کردن  آميزد و نيازی به     
کارفرما ديگر داشت        !  من نبود   

خرين زورهايش را ميزد و باال           آ
و پايين ميپريد و هيچکدام از                    
چهارنفرمان به حرفهايش اعتنايی      

قای آخر کار گفتم،           آدر    .  نکرد
و او باالخره مجبور شد       !  پاکدامن

! قای پاکدامن   آگفتم،    .  نگاهم کند   
ديگر شامورتی بازی و دروغ و           

شما دروغهايتان   .  دبن بس است     
رو شد و کارگران همه چيز را              

باالخره مياييد کارخانه و     .  فهميدند
قراردادی را که شورا تهيه کرده          

ميکنيد تا اين کار به       ء  است امضا 
سرانجام برسد و يا دوست داريد           
اعتصاب کارگران همۀ بخشهای         

و بلند شديم و     !  کارخانه را ببينيد؟  
به کارخانه که        .  رفتيم کارخانه   

 ٥٨بيالن سه ماهه اول         .  رسيديم
 ٥٨در ارديبهشت     .  را رو کردم    

سيد خدا و فرزند رسول اهللا باالی        
هزار تومان ديگر از حساب       ١٨٠

شرکت برداشت کرده بود و                     
همينطور ديگر سهامداران هر              
يک مبالغ درشتی دريافت کرده            

ارقام موجود نشان ميداد که     .  بودند
وضع مالی شرکت به مراتب از           

هميشه .  زمان شاه هم بهتر است         
يک نسخه از سفارشات از قسمت       
حوالجات شرکت به حسابداری             

حجم .  تحويل داده می شد                    
سفارشات نشان ميداد که مقدارش       
نسبت به زمان شاه تقريبًا دو                    

 . برابر شده است

روز بعد مينی بوس ما در                  
ترافيک گير کرد و نيمساعتی         

حاِل .  دير به کارخانه رسيديم       
تعدادی .  کارخانه دگرگون بود    

نفر از کارگران دم      ١٠٠حدود  
. در کارخانه تجمع کرده بودند      

حسين .  ازمينی بوس پياده شديم   
قا نگهبانی گفت، برو بشين             آ

پشت ميزت، مشغول کاِرت             
گفتم چی  !  شو و صداتم در نياد     

شده؟ گفت، مهندس اوهانيان،         
معاونش مهندس پژمان، رئيس      
کارگزينی و معاونش، يک               
مهندس ديگر و سرپرست چدن     
ريزی را به کارخانه راه نداديم      
و االن در سالن شرکت تعاونی      
نشسته اند، ميخواهيم ثابت کنيم      
که بدون اينها هم کارخونه به           

به .  همون خوبی کار ميکنه          
دستگاهها .  هاچک رفتم           

خاموش بود و کارگران به                
نوبت چای صرف ميکردند و         

همه بخشهای      .  گپ ميزدند     
. کارخانه همين حال را داشت        

اينجا، چيزی که در وجود                  
. کارگران نميديدی ترس بود          

به کارخانه   ء  پاکدامن و شرکا     
تلفن کردند و اينکار را                         

من .  گروگانگيری تلقی کردند     
قا نگهبانی را طراح      آو حسين    

گويا به چندجا         .  ن دانستند    آ
متوسل شدند تا کميته شهرری        
را به کارخانه اعزام کنند و               

به ″  گروگانها″.  موفق نشدند    
خانه فرستاده شدند و به شان            
ابالغ شد که تا اطالع ثانوی             
حق برگشتن به کارخانه را               

 . ندارند
 

نروز کارفرما اطالع       آفردای   
داد که رقم اضافه حقوق را               

قرار ء  پذيرفته و برای امضا        

٢٧٠شماره   
دو يا سه     .  يدآداد به کارخانه می          

روز بعد پاکدامن به اتفاق تعدادی             
و نماينده يکی از دواير         ء  از شرکا  

 . مدندآدولتی به کارخانه 
 

نها به محض ورود دسته ای کاغذ          آ
وردند و در ميان کارگرانی که        آدر  

در محوطه جلوی ساختمان اداری          
کارخانه اجتماع کرده بودند توزيع          

يک بخشنامه به امضای            .  کردند
داريوش فروهر وزير کار وقت بود      
که دولتشان کم کم داشت غزل                     

همان .  خداحافظی را ميخواند              
مزخرفات هميشگی، به خاطر                   
انقالب و امام و هزار کوفت و                    
زهرمار و يکدسته گل بی خار،                 

″ دولت مستعجل     ″طبق مصوبۀ            
اضافه دستمزد کارگران نبايد از              

تومان تجاوز    ٣٥٠يا به گمانم      ٣٠٠
تمام کاغذها را جر و واجر              .  کند

کرديم وهمه شان يکجا وارد سطل          
پاکدامن و همراهانش      .  زباله شدند  

برای نيمساعت در دفتر اوهانيان             
نمايندگان شورا در يکی از        .  ماندند

سالنهای ساختمان اداری کارخانه           
من از حسين      .  اجتماع کرده بودند     

ت -قا نگهبانی، حسين هاچک و ح        آ
نها هم بيايند و در               آخواستم که        

در .  مذاکره حضور داشته باشند           
-فرصتی که بود بخاطر دارم که ح        

ت با مشت روی ميز ميکوبيد و به           
نحو موثری نمايندگان شورا را                  

ميگفت، بايد  اين         .  تشجيع ميکرد  
هزارو صد تومن را از حلقومشان          

باالخره پاکدامن و       !  بکشيم بيرون   
همراهان وارد سالن شدند و او متن         
يک قرار داد را از کيفش بيرون               

ء نرا امضا   آکشيد و خواست که               
ن انداختيم  آنگاهی سرسری به    .  کنيم

گفتيم بايد متن قرار     .  و ردش کرديم  
دادی که شورا تهيه کرده است را             

کار به چک و چانه          .  کنيدء  امضا
از .  نها زير بار نمی رفتند     آکشيد و   

سالن بيرون زدم و به سراغ                          
جمعيت زيادی از کارگران که در           
محوطه ايستاده و بی صبرانه                      

شروع به    .  انتظار ميکشيدند رفتم      
مد و   آژيتاسيون کردم که صالحی         آ

گفت که پاکدامن قبول کرده تا متن           
ناگفته .  کندء  قرارداد ما را امضا        

نماند که پاکدامن متن قراداد ديگری       

 ٣٠٠را در کيفش داشت که مبلغ         
تومان اضافه دستمزد را        ٣٥٠يا  

تعيين کرده بود و چون ديد سمبه          
متن .  نرا رو نکرد   آپرزور است    

قرارداد شورا اضافه دستمزد را         
طلب      ٥٨از اول فروردين                   

نها گفتند که کارفرما از        آ.  ميکرد
پرداخت اضافه دستمزد سه ماهه        

معذور است و             ٥٨اول سال        
اعضای .  رويش ايستادگی کردند    

ن پا ميکردند و       آشورا اين پا و         
ميخواستند هرطوری شده قرارداد    

. شودء  همين امروز امضا               
اکثريت اعضای شورا در مقابل          

. مدآاصرار کارفرما کوتاه                      
تاريخ .  فرصت تايپ کردن نبود       

شروع اجرای قرار داد را با قلم           
تغيير دادند و نمايندگان يک به              

ء يک شروع کردند به امضا                  
من لج کرده بودم و           .  نآکردن   

قصد .  نميکردمء  قرارداد را امضا  
داشتم دوباره به ميان کارگران             

ء بروم که ديدم بعضی از اعضا          
شورا با خواهش و التماس                        

. خواستند که اين کار را نکنم                 
پاکدامن گفته بود اگر اين را                    

نها کارخانه را         آنکنيم     ء  امضا
باالخره من    .  ترک خواهند کرد      

مدم ولی دلم طاقت نمی      آهم کوتاه   
ورد و باالی امضايم نوشتم،                 آ

شورا اين     ء  چون ساير اعضا        
کردند من هم     ء  قرارداد را امضا    

سه هزار و سيصد     !  ميکنمء  امضا
تومان برای هرنفر، کّلی پول                 

همه حسابداری کارخانه           .  بود
برای محاسبۀ مابه التفات اضافه         

 ٨يا    ٧دستمزد که فکر کنم حدود       
چهار روز  .  ماه بود بسيج شده بود 

بعد کارگران در صف بودند تا              
سهم اندکی از ثروت کالنی را که       
توليد ميکنند و از حلقوم                              
کارفرماها بيرون کشيده بودند را       

 .  دريافت کنند
 

من از شما اجازه ميخواهم که                 
خرتان و       آراجع به سوال                     

جمعبندی يکسال تجربۀ شورای          
يک کارخانه و همچينين سخنی با       

ينده آفعالين کارگری، در شمارۀ          
نشريه يک دنيای بهتر در خدمت        

 . *با تشکر. باشم

 

شوراها و تجارب فعالين جنبش 
  شورائى

 ...گفتگو با سعيد مدانلو 



يک دنياى بهتر                                                                 ١۴صفحه     

حضور معنی دار شيرين عبادی           
در تريبون هميشه بی آبروی بی            
بی سی در مورخ چهاردهم                       
شهريور ماه به لحاظی قابل تعمق         

برطبق روال هميشه   .  و توجه است  
بی بی سی تريبون و صحنه                      
جوالن انواع جريانات راست و             

برای .  وابسته به بورژوازی است     
انحراف افکار، برای مهندسی               
افکار، در طی اين مصاحبه                      
مجری بی بی سی می کوشد با                 
طرح سئواالتی زيرکانه، يواشکی      
و زير جلکی ماهيت کثيف و                     
عميقا ضد انسانی اسالم را رنگ          
روغن زده و ماستمالی نمايد تا                
جامه ای رسمی و فاخر و موجه             

به اسالم پوشانيده و با استمداد و              
ياری از شيرين عبادی سوژه                  
کذايی تبرئه و رسميت بخشی به            
ارتجاع و عقب ماندگی و جهل                

. اسالمی را جامه ای نو به پوشانند      
مجری به هر دری می زند و در             
تقالست، اما جوابهای بی مايه و            
نامربوط شيرين عبادی در توجيه        

. جنايت و فساد ارتجاع اسالمی             
شيرين عبادی ميگويد چرا بايد               
موسوی و کروبی و زهرا                          

در زندان باشند؟         ...  رهنورد و    
ايشان می افزايند هدف من و امثال       

! من اصالح قوانين در ايران است      
ما می خواهيم حکومت را به                    
اجرای قوانين اصالح شده مجبور       

قانون حکومت غلط است        !  نماييم
چرا بايد ديه زن کمتر از مرد        ...  و

چرا قاتل دختر جوانی به       ...  باشد  
نام ليال فتحی که چندين سال پيش           
مورد تجاوز و قتل واقع شده بود            
بنا به خواست خانواده مقتول                    
قصاص نشد؟ تفسير نادرست از           

! اسالم ريشه همه مشکالت است         
 1358جمهوری اسالمی در سال        

با نود درصد آرا همه مردم به                  
عجب دروغ             !قدرت رسيد            

 

 اسالم پاستورريزه، 
 دغدغه شيرين عبادی

 
 کامران پايدار

پس حاال بايد به            !  شاخداری
مردم احترام بگذارد، اخوان            
المسلمين در مصر با آرا همه           
مردم به قدرت رسيده است پس       
بايد به حقوق مردم احترام                  

اسالم قرائتهای مختلفی   .  بگذارد
دارد امثال منتظری و صانعی         
و جانواران مشابه حرفهای               
جديدی برای گفتن دارند در               
اروپا و دنيا همه به اسالم به               
يک چشم می نگرند،                              
وامصيبتا، بايد آثار و کتابهای         
روشنفکران مدرن اسالمی در       
همه دنيا ترجمه و تدريس شود        

اينها همه خواستگاه فکری     ...  و
و دغدغه های خانم شيرين                 

 .  عبادی هست
 

اسالم پاستورريزه، اسالم                  
هرس شده، اسالم اهلی و دست       
آموز، اسالمی که شايد به تعبير      
ايشان دوز فساد و جنايتش                  
کمتر که نه بلکه ماليم تر و با            
لبخند مليح باشد مورد نظر                 

در اينجا بايد       .  خانم عباديست   
چندين نکته را محض اطالع            
خانم سيده ماجده شيرين عبادی       
جهت تفهيم و ياد آوری گوشزد       

 . نمايم
 

اوال چرا بايد از ميان صدها و          
هزاران زن کمونيست و                      
مبارز، زجر کشيده و زندان             
رفته و در تبعيد و انسانهای                
آزاديخواه و برابری طلب                  
راديکال و چپ، چرا بايد فال و       
قرعه بی بی سی به نام نامی              
شيرين عبادی بيافتد البته اگر           
غير از اين هم باشد جای بسی          

بی !  تعجب و حيرت خواهد بود    
بی سی تريبون و کار چاق کن         
تبليغاتی همه نيروهای                          
ارتجاعی و وابسته به                             

٢٧٠شماره   
بورژوای از همه طيفهای مختلف            

کرسی بی بی سی کرسی               .  است
ثابت فرخ نگهدارها، سازگاراها،            
سروش ها، اکبر گنجی ها، عبداله            
مهتدی ها و همه جک و جانوران              
مزدور ريز و درشت وابسته به                  

اما .  ارتجاع و بورژوازيست               
ايشان      .برگرديم به خانم عبادی              

معتقدند اگر توسط حکومت اسالمی       
مقوله جرم سياسی تعريف و                         
مصوب شود بسياری از زندانيان             
سياسی به حق و حقوق انسانی                     

 . خودشان خواهند رسيد
 

پس نتيجه می گيريم اوال جمهوری           
اسالمی بايد باشد دوما اين حکومت         
اسالمی مقوله جرم سياسی را                      

سوما .  تعريف و قانونمند نمايد               
زندانی سياسی هم بايد باشد تا بر                
طبق اين قانون کذايی جرم سياسی،         
زندانی سياسی به حق و حقوق                     

کشتار و قتل   .  انسانی خود دست يابد    
عام، اعدام و زجر کش نمودن بيش          
از صد هزار زندانی سياسی در                  
فضای فاشيستی و پليسی حکومت            

ساله اسالمی ابدا مشکل        33جنايت  
و معضل خانم عبادی نيست بلکه              
ايشان نگران خاطر احواالت کريمه       
و شريفه موسوی و کروبی و زهرا          

جنايتکارانی که  .  هستند...  رهنورد و 
سال حاکميت  ننگ و            33در طی     

کثافت اسالمی از سردمداران و                 
بانيان اصلی اين سيستم ضد انسانی         

در منظر شيرين عباديها        .  بوده اند  
ظرف و حکومت اسالمی کثيف و            
ضد انسانی نيست فقط قوانين بطور        
افراطی وغلط تشريف دارند اگر               
قوانين اصالح شود در سايه مقدس           
حکومت خدا و اسالم مسئله و                       
معضل حقوق بشر در ايران به                    
همت جمهوری اسالمی حل و فصل       

 . می شود
 

از قرار ايشان بسيار مدرن، معتدل          
می     ،و منصف هم تشريف دارند            

گويد بايد به منتظری ها و صانعی            
به آخوندهای جانی و       !  ها برگرديم  

مرتجعی که خود به نوعی بانی و              
جرثومه همين حکومت اسالمی بوده     

از نظر ايشان در ايران و        .  و هستند 
تمام دنيا قرائتهای منفی از اسالم               

به زعم ايشان اسالم ناب       .  شده است 

محمدی مورد جعل و تحرف و              
سو استفاده افراطی ها واقع شده            
است و از همين روست که در                
تمام اروپا و امريکا اسالم را                   
موازی طالبان ميدانند پس بايد               
برای نجات اسالم از اين همه                  

. افترا و تهمتها دست به کار شد             
الزم است شاهنامه صد من                       
هجويات و مزخرفات اسالمی و           
مذهبی روشنفکران مدرن و                    
پيشرو اسالمی در تمام دنيا ترجمه  
و منتشر و مورد تدريس قرار                 

کاسه داغتر از آش را که         .  بگيرد
 . گفته اند همين است

 
در دنيای مدرن  و به جان آمده از         
سرمايه داری و مذهب امروز که        
قطب سوم، بشريت متمدن  با                  
شعار رفاه و آزادی و برابری و             

حرمت انسان و خالصی فرهنگی       
بر عليه سرمايه داری منحط و در       
بحران و اسالم سياسی به خيابانها       

امثال شيرين عبادی ها    .  ريخته اند 
به تصور باطل خود در کاهدان به       

البته در   .  دنبال سوزن می گردند      
تحت حمايتهای همه جانبه بمب             
افکنها و موشکهای ناتو و                          
تروريسم دولتی غرب در اروپا و       
امريکا برای تکرار سناريوی               
سياه سرکوب انقالب ايران در               

همانگونه که اکنون         1357سال   
همين سناريو به نوعی ديگر در            
کشورهای منطقه خاورميانه و              
شمال افريقا با تحميل اسالم معتدل      
و هرس شده در حال احيا و  شکل   

 . گيريست
 

اما تا آنجا که به طبقه کارگر                     
ايران و ما کمونيستهای کارگری         
مربوط است نه تنها شيرين عبادی      
بلکه همه طيفها و جريانات تا مغز  
استخوان ارتجاعی و وابسته به             
سرمايه داری از سبزهای                         
جنايتکار رانده شده از بارگاه                  
حکومتی تا ناسيوناليستهای                     
چاقوکش و مرتجعی که مقاوله              
نامه های دوستی و همکاری                   
امضا می کنند تا همه شخصيتهای       
پوشالی و منفوری که در                            

کنفرانسهای 
١۵صفحه   
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بايد    ،آلترناتيو سازی آب در هاون می کوبند                 
بدانند ايران افغانستان و عراق و سوريه و مصر          

در اينجا يک جنبش عظيم  کمونيستی                .  نيست
کارگری قدرتمند با رگه های بسيار قوی از                     
جنس  سکوالريسم و مدرنيسم و راديکاليسم و                
اومانيسم و برابری طلبی برای رفاه و سعادت و           
خوشبختی انسان پرچم سرخش را، پرچم                          

بايد از  .  سوسياليسم و انسانيت را برافراشته است     
 * .سد ما بگذرند، ما هرگز اجازه نخواهيم داد

 

 اسالم پاستورريزه، 
 ...دغدغه شيرين عبادی 

٢٧٠شماره   
 

 کارکنان بيمارستان فوق تخصصی رازی رشت
 !ماه دستمزدهای معوق 3

 

نفر از      300مبالغ اضافه کاری سه ماهه خرداد، تير و مرداد بيش از                             ،بنا به خبر دريافتى      
پرستاران و کارکنان بخش خدماتی بيمارستان رازی رشت که بصورت طرحی و قراردادی                            

هريک از کارکنان بيمارستان بطور متوسط مبلغ         .  مشغول بکارند تاکنون پرداخت نگرديده است       
هزار تومان طلبکارند اما با اينحال شفقی رئيس بيمارستان و عواملش از پرداخت                                         600

عالوه بر عدم پرداخت و تاخير در پرداخت                .دستمزدهای ناچيز پرستاران خودداری ميورزند        
دستمزد شرايط کاری نيروهای طرحی و قراردادی بسيار سنگين و تحقير آميز و طاقت                                       

 .فرساست
 

در اينجا هيچگونه حق و حقوق و احترامی برای ما به عنوان              :  يکی از کارکنان خدماتی می گفت      
با اينکه بسياری از ما دارای سوابق چندين ساله کاری هستيم هنوز با                       .  يک انسان قائل نيستند     

بدتر از ما پرستاران طرحی و نيروهای       .  ماهه و يکساله ما را به اسارت گرفته اند          6قراردادهای  
تحصيلکرده و جوانی هستند که با هزار مشکل و صرف هزينه های گزاف و سنگين موفق به                           

به همت همين حکومت دزد و جنايتکار         .  کسب مدرکی از دانشگاههای حکومت اسالمی شده اند          
اسالمی زندگی جوانان و همه انسانهای شرافتمند و اهل کار در دريای فقر و بيکاری و                                          

کار نيست، درآمد هم نيست، گرانی و فقر و تورم هم هر             .  سرگردانی و محروميت فرو رفته است     
همه درها را به رويمان بسته اند، برای من و بسياری از جوانان راهی              .  روز وحشتناک تر ميشود   

نمانده است، به ناچار برای زنده ماندن و برای امروز را به فردا رسانيدن مجبوريم به اين شرايط                   
تا صدای کسی   .  کاری سنگين و فرساينده و در عين حال در نهايت تحقير و بيحقوقی تن بسپاريم                  

بلند ميشود فورا پای حراست و رئيس روسای دزد بيمارستان به وسط آمده و ميگويند تو                                       
شماها را چه به اين حرفها و دست آخر به حربه پرونده                ...  قراردادی هستی، تو طرحی هستی و      

می گوئيم دستمزدهای ناچيزمان را می خواهيم، می               .  سازی و تهديد و اخراج متوسل ميشوند            
گوئيم برای اجاره خانه و ديگر نيازهای روزمره زندگی بعلت فقر و گرانی درمانده و معطل شده                  

امنيت شغلی و زندگی      !  اين که نشد جواب     ...  ايم، ميگويند شماها طرحی و قراردادی هستيد و             
برايمان نگذاشته اند، در باطالق فقر و گرانی و سرکوب و تهديد اسيرمان کرده اند و اون بااليی                      
ها و امثال شفقی که هر کدام يک جورايی دمبشان به اين حکومت وصل است روميزی و                                      

 .زيرميزی ميليارد ميليارد می دزدند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢سپتامبر  ٢ – ١٣٩١شهريور  ١٢

فرهنگی، رهايی از پيله دين و ديگر پندارهای خرافه آميز و سنتهای عقب مانده موجود،                           
 .رهايی از تبعيض و ستم مذهبی،قومی،جنسی و نژادی

 
برابری يعنی يکسان بودن حقوق اجتماعی و شهروندی آحاد جامعه، صرفنظر از رنگ،                         
نژاد، جنسيت و قوميت، يعنی دسترسی برابر شهروندان جامعه به آموزش، درمان، بهداشت                

ش و  تال  و ساير امکانات اجتماعی و فرهنگی و استفاده از آن برای ارتقاء و شکفتن استعدادهای فردی و جمعی، يعنی امکان استفاده همگان در کار و                           
 .برابری يعنی انسانيت، يعنی شرافت. توليد اجتماعی و بهره مندی آنان از محصوالت مادی و معنوی آن

 
 در  از لحاظ سياسی، دموکراسی متکی به احزاب بورژوايی و سيستم پارلمانی است و در نقطه مقابل آن، آزادی از اعمال اراده توده ای شهروندان                                  

 .دستيابی کامل به آزادی، تنها با استقرار حکومت شوراها امکان پذير است. شوراها به دست می آيد
 

آزادی و برابری با لغو استثمار از         .  زير بنا و ساختار اقتصادی دموکراسی، نظام سرمايه داری و کارکرد آن بر پايه استثمار و بردگی مزدی است                          
 .طريق مالکيت اشتراکی بر وسايل توليد اجتماعی تحقق می يابد

 
 در عصر حاضر در جوامع پيشرفته سرمايه داری عبور از دموکراسی و رسيدن به آزادی و برابری تنها با لغو مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و                             

در جوامع خفقان زده دست دوم سرمايه داری نيز برای رهايی از سرکوبهای پليسی و امنيتی، برای خالصی از                     .  استقرار سوسياليسم ميسر خواهد بود    
 ! *مجهل و خرافه دينی و دستيابی به سکوالريسم، آزاديهای سياسی و اجتماعی و رفاه و شادی، تنها يک مسير و يک انتخاب وجود دارد؛ سوسياليس

 

 

 ...واژگان تطبيقی 

 

 ٢۴به راديو 
ساعته ماهواره 
اى حزب گوش 

!دهيد  
:راديو از سايت هم قابل شنيدن است  
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در تمام جوامع بشری واژگاِن                 
زبان نماينده اشياء، روابط  و                   

واقعيات با  .  مناسبات اجتماعی اند   
زبان بيان ميشوند و حقيقت با                   
زبان و واژگان و پراتيک                           

. اجتماعى آن آشکار می گردد                
بعضی واژگان بالنسبه ساده اند و         
اگرچه پيدايی شان روندی تاريخی      
و طوالنی داشته، ولی امروز تنها        
معرف اشياء و يا موجودات                     
پيرامون ما هستند؛ واژگانی مانند        

اّما دسته     .  چرخ، قلم و اسب              
ديگری از واژگاِن زبان بيانگر              
مفاهيم، واقعيات و يا حقايق نسبتًا          
پيچيده ای هستند که بنا به شرايط           
اجتماعی و منافع طبقاتی، می                 
توانند معرف حقيقت باشند و                    
راهگشای آزادی و انسانيت، و يا          
وارونه شوند و به عنوان ابزاری          

. برای تحميق و فريب بکار روند         
واژگان و عباراتی همچون                       
آزادی، برابری، انسانيت، حقوق         

اجتماعی و طبقاتی، سکوالريسم،        
دموکراسی، حقوق بشر، منافع              
مّلی، مّلت، ميهن، کشور و پرچم           
جزو اين گروه واژگان و عبارات         

تطبيق واژه ها و يا مقايسه              .  اند
. آنها به اين شکل معنا می يابد                 

هدف، مقايسه و تطبيق برخی از           
اين واژگان از نگاه دو اردوی کار       
و سرمايه است که در تقابل کامل           

دراين .  با يکديگر قرار دارند             
يا همان      "  دموکراسی"نوشتار      

مردم  "واژه ای که  امروز                          
هم خوانده می شود، در       "  ساالری

" آزادی و برابری         "مقايسه با          
 . مورد بحث است

  
بورژوازی همواره در شيپور                

می دمد، تا آنرا             "  دموکراسی"
مطلوب ترين و رفيع ترين شکل            
روابط و مناسبات سياسی و                      

دموکراسی .  اجتماعی معرفی کند     
در واقع همان چيزی است که در           
جوامع کالسيک غربی و در روند       

 

 واژگان تطبيقی
 

 مهرداد کوشا

مبارزات طوالنی و نسبتًا                   
متشکل زحمتکشان در طول            
تاريخ به وجود آمده و نهادينه           
شده، و از آغاز تاکنون تحول           

آزاديهای .  بسيار يافته است         
اجتماعی در سطحی گسترده و       
تقريبًا نامحدود، و آزادی بيان و   
آزاديهای سياسی در سطحی            
معين و محدود، از شاخصهای       
دموکراسی امروز در                           
کشورهای پيشرفته سرمايه              
داری، به ويژه کشورهايی                 
اروپايی است، که شهروندان           
اين جوامع، اگر نمی توانند                
ابعاد آنرا گسترش و ارتقاء                
دهند، الاقل می کوشند                           
دستاوردهای تاکنونی اش را            

در اينگونه جوامع      .  حفظ کنند  
آزادی و فعاليتهای سياسی فقط        

 –تا جاييکه سيستم اقتصادی             
اجتماعی حاکم را بطور اساسی     
مورد سئوال قرار ندهد، مجاز        
است و هرگونه فعاليتی فراتر          
از آن با عکس العمل و                           
سرکوب جّدی پليس و ساير               
نيروهای های امنيتی دولت               

سيستم حکومتی  .  مواجه ميشود 
به صورت پارلمانی و معموال        
شامل دو مجلس است که                      
نمايندگان آنها از بين اعضاء            
احزاب رسمی موجود تعيين و        

احزابی که     .  انتخاب ميشوند    
پالتفرمشان بطور تمام و کمال       
در چارچوب سياستهای                      
استراتژيک سرمايه داری                 

رئيس جمهور نيز هر          .  است
چهار يا شش سال يکبار به                 
همين ترتيب انتخاب ميشود و          
اين اختيار به مردم داده شده تا          
از بين چند نامزد معرفی شده،         
يکی را به کاخ رياست                          

اين باالترين  .  جمهوری بفرستند 
سطح آزادی و دخالت                            
شهروندان جامعه در سرنوشت     

شهروندان .  سياسی شان است      

٢٧٠شماره   
جوامع دموکراتيک به خوبی ميدانند      
که حقوق اجتماعی و مدنی و رفاه             
نسبی شان امری تضمين شده نيست        
و هر گاه سرمايه با بحران مواجه              
شود، بی درنگ به اين حقوق تجاوز       

جنبشهای اجتماعی      .  خواهد کرد     
اخير در آمريکا و بيشتر کشورهای         
اروپايی برای مبارزه با يورش                  
سرمايه داری به معيشت شهروندان،     

. به روشنی بيانگر اين حقيقت است         
در ايتاليا حتی کار به آنجا کشيد که            
برلوسکونی صريحًا به مردم گفت           
که دولت مجبور است به سفره آنان          

 .دست اندازی کند
 

دموکراسی، به شرحی که گفته شد،         
هرگز در کشورهای دست دوم                   
سرمايه داری وجود نداشته و اساسًا        
ادعای برخی از سياستمداران حاکم        
در اين کشورها در مورد                                 
دموکراسی و حقوق شهروندی                   
شباهت و قابليت مقايسه با نوع                    

برای .  غربی اش را نداشته است            
اينگونه جوامع، اگر امکان فراهم             
ساختن دموکراسی از نوع کالسيک       
آن و با وجود تمامی محدوديتهايی             
که گفته شد، وجود ميداشت، قطعا             
کسی آنرا در اين شرايط نفی نمی              
کرد و در مقايسه با جنايتکارانی                
همچون حکومت جمهوری اسالمی       
يا حکومتهای حاکم در عراق و                   
افغانستان، بدون لحظه ای درنگ،          
آنرا به عنوان آلترناتيو رژيم جانيان        

اّما .  حاکم فعلی انتخاب مينمود               
دوران برقراری دموکراسی در                
سرزمينهايی که تاکنون نتوانسته اند       

. آنرا تجربه کنند، ديگر گذشته است       
. آب رفته به جوی باز نمی گردد                

ناديده انگاشتن اين حقيقت توسط                
سازمانهای سياسی و احزاب در                
مورد ايران و کشورهای کم و بيش          
مشابه درمنطقه، تنها دامن زدن به            
توهم مردم و از بين بردن فرصت             
آنان برای رهايی از اسارت                          

 .رژيمهای حاکم است
 

دموکراسی پالتفرم بورژوازی و             
باالترين سطح تبليغات نظام سرمايه      
داری در برابر کمونيسم و برابری          

با همين شعار  است که        .  طلبی است 
حاکميت  در کشورهای  غربی                    

جابجا ميشود  و  قدرت  بين                       
احزاب راست و چپ  بورژوايی          

برای شهروندان    .  تقسيم ميگردد   
در "  تغيير"اين کشورها  شعار           

واقع نه تغييری در سياستهای                 
اقتصادی و اجتماعی، بلکه تغيير        
در حاکميت احزاب و جابجايی              

. سياستمداران بورژوايی است             
زيربنای اقتصادی و پايه مادی              
دموکراسی، توليد ارزش اضافه و      

چيزی .  انباشت سرمايه است           
مقدس تر از اين قابل تصور                     
نيست و هرگز نميتوان آنرا فدای          
آزادی، انسانيت، و حقوق مدنی و       

در سايه         .  شهروندی نمود        
دموکراسی، جنگ و تروريسم،           
بيکاری، نابرابری و فساد همه              
اموری کامًال موجه به شمار                   

دموکراسی شعاری          .  ميروند
فراطبقاتی است، اّما عملکرد آن          
دقيقًا طبقاتی و در خدمت منافع              

اگر در کشورهای     .  سرمايه است  
کالسيک سرمايه داری آزاديهای        
اجتماعی و سطح محدود و                        
تعريف شده ای از آزادی سياسی          
را  می توان تضمين نمود، در                
ايران و ساير کشورهای دست               
دوم و سوم سرمايه داری، با                    
دموکراسی فقط تا جهنم ميتوان به        

 .پيش رفت
 

در تضاد و تقابل کامل با منافــع            
طبقه سرمايه دار و دموکراسی             
او، آلترناتيو طبقه کـارگر و حزب      

" آزادی و برابری      "سياسی اش       
آزادی و برابری در واقع          .  است

نقد سياسی، اجتماعی و فرهنگی          
دموکراسی است، همانطور که             
سوسياليسم نقد اقتصاد سياسی               

 .است
 

آزادی يعنی رهايی کامل از قدرت   
و حاکميت اقتصادی، سياسی و             
فرهنگی سرمايه و سرمايه داری؛      
يعنی رهايی از کليه روابط،                    
مناسبات و نهادهای اسارت آور و       
سرکوبگر جامعه بورژوايی،                
يعنی رهايی از بردگی مزدی و             
انقياد طبقاتی، رهايی از سرکوب        
ماشين دولتی سرمايه داری،                   
رهايی از بی حقوقی سياسی و               
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 270دادگاهی در آفريقای جنوبی         
کارگر معدنچی اعتصابی معدن            
ماريکانا را که در جريان                            
اعتصاب دستگير شده اند را                    
مسئول جان باختن همکاران                    

 . اعتصابی خود معرفی کرد
 

دنيايی که     .  دنيای عجيبی است        
انسان های کارگر را به رگبار می       
بندند و بعد آن کارگرانی را که                
برحسب تصادف کشته نشده اند و         
جان سالم بدر برده اند، زخمی                 
شده اند، از بيمارستان به دادگاهی        
ميکشانند و با عجله از ميان کتاب         
های قانونشان، موادی را دست و         
پا می کنند و حکم صادر ميکنند              
که قاتل کسی نيست به جز                          
کارگران ونگون بختانی که قوانين      

. سرمايه داری را زير پا نهاده اند         
کارگرانی که کفر ورزيده اند و              
خواهان افزايش دستمزد و بهبود          
وضعيت زندگی شان شده اند را             
قاتل معرفی کردن فقط از عهده              
نظامی بر می آيد که تار و پودش           
مبتنی بر استثمار انسان از انسان          

 . است
 

به دنبال جنايت بر عليه بشريت              
ماشين سرکوبگری سرمايه داران      

فريقای جنوبی که در آن                 آدر     
جمعی از کارگران معدن ماريکانا      
به خاک و خوان کشيده شدند، دم و     
دستگاههای حقوقی سرمايه دارن        
شتاب گونه دادگاهی تشکيل دادند         
و کارگران اعتصابی را که                       
بازداشت  کرده بودند و حتی آنان          
که زخمی و در بيمارستان بودند،         

. در جايگاه متهمين قرار دادند                
آنهايی که خود آمر پليس در                      
تيراندازی به سوی کارگران                   
بيدفاع معدن بودند، در جايگاه                

بر اين   .  قاضی و دادستان نشستند      
اساس حکمی را که بايد صادر                
ميشد نيز از قبل قابل پيش بينی                

 

 جنايت بورژوازی و محاکمه کارگران
 محکوميت کارگران معدن ماريکانا

 
 پدرام نوانديش

دادگاه رسيدگی به قتل عام      .  بود
کارگران کپی ديگری از همان       
مناسبات حاکم در کارخانه و            
معدن و ديگر مراکز بهره                  
کشی سرمايه داران را با خود          

بر همين اساس     .  نمايندگی کرد  
در رای صادره آنکه محکوم به      
قتل معرفی شد کارگران                      
بيدفاعی بودند که ياران و هم            
طبقه ای هايشان به خاک در              

 ! غلطيده بودند
 

به فاصله چند روز بعد اخباری       
مبنی بر آزادی موقت تعدادی          
از کارگران بازداشت شده و             
احتمال تبرئه آنان از اتهام قتل         

دولت و         . منتشر گرديد        
سرکوبگران در حالی با اين              
جنايت خود در صدد رساندن           
اين پيام به کارگران اعتصابی         
معدن ماريکانا و ديگر                          
کارگرانی که احتماال به صف         
اعتصاب خواهند پيوست،                 
هستند که تصاوير منتشر شده          
در سطح بين المللی بی چون و         
چرا حکايت از قتل عام                         
سازمان يافته کارگران توسط          
پليس وحشی آفريقای جنوبی            

 . رددا
 

ارتکاب جنايت عليه کارگران        
اعتصابی معدن ماريکانا به              
فاصله زمانی نه چندان دوری         
از سقوط دولت آپارتايد آفريقای     

اقدام به اين           .  جنوبی است     
جنايت از سوی دولت افريقای         
جنوبی مويد اين حکم است که          
برای آزادی و برابری و رفع           
تبعيض فقط بايد نظام سرمايه          
داری را خلع کرد و گرنه                    
جابجا کردن قدرت سياسی از          
عده ای که قبال سفيد پوست                
بوده اند و اکنون سياه پوست،           
هيچ تغييری در ماهيت انسان          

٢٧٠شماره   
ستيزانه نظام نابرابر سرمايه داری         
بوجود نخواهد آورد کما اينکه                     
جنايت اخير دولت آفريقای جنوبی           

 .اين را موکدا تائيد می کند
 

تمام دولت های بورژوازی حتی               
دمکراتيک ترين آنها، به هنگام                  
اعتصاب و اعتراض کارگران، به          
خشن ترين اشکال سرکوب روی              
آورده و شمشير از رو می بندند و              
در آن واحد تمام دم و دستگاههای              
بورژوازی در مقابل کارگران صف     

اين صف آرايی در     .  آرايی می کنند   
برابر کارگران اعتصابی و حرکت         
ماشين سرکوبگری سرمايه داری            
توسط هيچ يک از آن به اصطالح             
نهاد های پوچ و توخالی حقوق                    
بشری سرمايه داران متوقف                        
نگرديده و منتج به صدور هيچ                    
قطعنامه بين المللی بر عليه اين                   
جنايت سازمان يافته نيز نگرديده              

 . است
 

اين اقدامات سرکوبگرانه دولت                 
بورژوازی آفريقای جنوبی، بيانی           
ديگر از موقعيت بحرانی                                

اعتصاب .  بورژوازی است            
کارگران معدن بخوبی نشان داد که         
ضعف سرمايه داری و دولتهای                
آنان در به تعطيل کشاندن مراکز               
حساس توليد از سوی کارگران                  

کارگران دريافتند که     .  متشکل است  
تمام شعارهای سرمايه داران بلوفی        
بيش نيست و آنان دست تمام جنايت          

. کاران تاريخ را از پشت بسته اند             
مسئول تمام فقر و گرسنگی انسان            
امروز، نظام طبقاتی مسلط بر جهان      

کارگران بخوبی نقش     .  امروز است  
ارتش و پليسی که با غارت دسترنج         
آنان اداره می شود را ديدند و                        
بشريت مترقی امروز بر آن صحه           
گذارد که بورژوازی بدون به                      
کارگيری اين ابزار سرکوبگری               
خودش قادر به ادامه حيات جنايت            

 . کارانه خود نبوده و نيست
 

طبقه ما ، طبقه ای جهانی است و               
برای به ثمر رسيدن مبارزات هم              
طبقه ای هايمان در هر گوشه جهان         
بايستی از مبارزات آنان به طور               
قاطع حمايت کرد و پرچم کارگران         
جهان متحد شويد را همچنان بر                  

 . افراشته تر نمود
 

طبقه کارگر ايران نيز سالها است        
که ضمن محروم بودن از ابتدايی        
ترين حقوق خود، از سوی رژيم          
اسالمی  مورد سرکوب قرار                  

سال عمر رژيم        33.  گرفته است  
اسالمی با اقداماتی که پليس                     
آفريقای جنوبی گوشه کوچکی از        
آن را به نمايش گذارد توام بوده             

در ايران کمونيسم کارگری     .  است
پرچم  مبارزات جنبش انقالبی را        
بر عليه سرمايه داران و يکی از           
هارترين دولت های آنان يعنی               
رژيم اسالمی بر افراشته نموده             

 .است
 
تجربه مبارزات کارگران ايران         

و آفريقای جنوبی نشان داده است         
هر گاه کارگران متحد و متشکل           
به عرصه مبارزه پای گذارده اند،       
توانسته اند دولتهای سرمايه داران     

در ايران    .  را بزانو در آورند           
اعتصاب گسترده کارگران                     
صنعت نفت، منجر به سقوط يکی       
از خشن ترين دولتهای                                

شد و در      57بورژوازی در سال      
آفريقای جنوبی، دولت وحشی               
آپارتايد با اعتصابات گسترده                 
کارگران در معادن اين کشور به          

 . زانو در آمد
 

جنايت دولت آفريقای جنوبی در           
کشتار کارگران معدن ماريکانا            

اين جنايت را بايد با     .  محکوم است 
. مبارزات قاطع پاسخ داد                          

کارگران اين جنايت بورژوازی          
را به خاطر خواهد سپرد همچنان        
که قتل عام کارگران مس خاتون          
آباد از حافظه کارگران ايران پاک   

 . *نخواهد شد
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فقر و فالآت عامل تباهی 
 !است

زندگی مرفه، زندگی 
 !انسانی حق مسلم ماست

 مرگ بر 
 !حكومت فقر و گرانی

 زنده باد 
 !آزادی، برابری و رفاه

!کارگران  
!عليه سرمايه دارى بپاخيزيد  

 

!زنده باد جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
کارگران در اعتراضات جارى به مجمع عمومى 

! متکى شويد  
مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر 

! توده کارگران است  
جنبش مجمع عمومى کارگرى را تقويت و گسترش 

!دهيد  

 

وقتى کارگر از انقالب صحبت ميکند 
بايد دقيقا بداند که چه چيز ميخواهد 

ما خواهان . و چه چيز نميخواهد
انقالب کارگرى عليه کل سيستم 
سرمايه دارى و کل قدرت طبقه 

ما خواهان . سرمايه دارى هستيم
انقالب کمونيستى هستيم که جامعه 
!موجود را از بنياد دگرگون ميکند  

 

 منصور حکمت

 

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

.يک گنجينه غنی آموزش است  
 

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

 

 تلويزيون 
 يک دنيای بهتر 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای بهتر 
صبح به وقت لس  ٧پنجشنبه ها ساعت 

و نيم بعد از ظهر بوقت تهران از  ٦آنجلس و 
. شبکه کانال يک پخش ميشود  

 

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

 

!آزاديخواهان ،کمونيستها ،کارگران  
! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد

!اين حزب شماست  
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گرسنگى و    ،گسترش فقر و فالکت     -١
گرانى سرسام آور و                       ،سوتغذيه

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از                
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                     

گسترش بيکار سازيها و اخراج                    
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش      ،قراردادى و سفيد امضا            
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين             
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،                
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم              
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان         

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن        
آستانه يک بحران عميق سياسى و             

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است    
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                   

و مردمى ناراضى و                  ،کرده است    
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                 

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز                

وظيفه فورى جنبش         .  واقعى است    
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين        
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                   
مردم زحمتکش و تبديل آن به جنبشى       
خودآگاه و انقالبى عليه سرمايه دارى       

 .و نظام اسالمی حاکم است

 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و             -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                 
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                       
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را             
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد             

مافياى "تز مقابله با                          .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                        "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه           
نسخه اى براى درمان اين اوضاع                
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج کردن      
مسبب واقعى اين وضعيت، يعنى نظام       
سرمايه دارى و کل حکومت مرتجع            
اسالمى از تيررس تعرض و اعتراض      

در .  کارگران و مردم گرسنه است             
عين حال طرح اين سياستها تالشی             
برای پاسحگويی به فشار پائينى ها            
از جانب باالئى ها است که به سهم                
خود به جدال درون حکومتى برسر             
کنترل اوضاع و نفس بقاى حکومت           

جمهوری اسالمی نه         .  دامن ميزند    

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

ميخواهد و نه ميتواند اين اوضاع        
تحميل فقر و         .  را تخفيف دهد        

فالکت يک سياست رژيم اسالمی          
برای بزانو درآوردن کارگران و            

 .مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى،               -٣
بلکه ديگر نيروهاى بورژوائى             
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای        

. براى نابودی فقر ندارند                            
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                  
وعده بهبود اين اوضاع را                         
نميدهد، بلکه چند نسل از کارگران      
را به جان کندن براى بازسازی              

خرابيهاى ناشى  "سرمايه دارى و    
فرا "  از عملکرد حکومت اسالمى    

اسالمى   -جريانات ملى   .  ميخواند
اپوزيسيون مسئله فقر و گرانى را       
ابزارى در خدمت جنگ جناحى              
می بينند و عموما سياستهاى                  

. ناسيوناليستى را مطرح ميکنند          
" چپ رايکال "برخی از جريانات      

يا گسترش فقر را ابزارى در                    
خدمت شورش و عصيان مردم              
عليه رژيم تلقی ميکنند يا با طرح          
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از           
سازماندهى توده اى و کارگرى              

حزب .  عليه فقر طفره ميروند             
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه             
عليه فقر و فالکت و گرانى را                   
مبارزه اى حياتى عليه نظام                      
سرمايه دارى و حکومت اسالمی         
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى              
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر          

بدرجه اى که طبقه    .  و مردم ميداند  
کارگر و جنبشهاى اعتراضى                  
بتوانند حاکميت سرمايه و                          
رژيمشان را در تحميل فقر و                    

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند              
همان درجه شرايط براى                             
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى        
يک انقالب عظيم کارگرى عليه             

 .وضع موجود فراهم تر ميشود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى         -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                    
کارگر، نظام سرمايه داری را                  

٢٧٠شماره   
مسبب مستقيم فقر و فالکت و بيکارى و        
گرانى و گرسنگى و مصائب اجتماعى            

رژيم اسالمى،     .  ناشى از آن ميداند             
 -حکومت مشتى کانگستر سياسى                    

نظامى و باندهاى اقتصادى مافيائى است   
که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداخته       

مافياى "مساله اين نيست که گويا          .  اند
نميگذارد دولت کارش را           "  اقتصادى

بکند و نتيجتا اين وضعيت پيش آمده                
اين حکومت مافيايی سرمايه و           .  است

سران رژيم     .  اسالم در ايران است             
اسالمی خود از بزرگترين سران مافياى        

کارگران و   .  اقتصادى در ايران هستند       
مردم گرسنه در اين جدال نبايد به                        
دنبالچه کشمکش و رقابت بخشهاى                 

کمونيسم و  .  مختلف سرمايه تبديل شوند   
طبقه کارگر بر استقالل طبقاتى اش از             
سرمايه و جناحهاى دولتى و غير دولتى        
بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقل          

و بر مطالبات و نيازهاى فورى                 ،اش
خود و اکثريت عظيم مردم در مقابله با            

مبارزه عليه   .  اين اوضاع تاکيد ميکند        
که مبارزه اى براى رفع نيازهاى              ،فقر

درعين    ،فوری کارگران و مردم است           
حال جبهه مهمى از مبارزه عليه                          
حکومت و قدرت سياسى و اقتصادى               

اين دوره اى      .  سرمايه در ايران است       
است که بيش از هر زمان کارگر و                      
اعتراض و مطالبات کارگرى جايگاه               
مهمترى در سياست و نگرش و                           
سمتگيرى سياسى توده مردم مخالف              

 .رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين شرايط           -۵
دهشتناک يک واقعيت انکار ناپذير                   

اعتراض و شورش عليه وضعيت      .  است
موجود يکی از اشکال محتمل اعتراض         

اما در اين       .  در چنين وضعيتی است          
شرايط مخاطراتى مبارزات طبقه کارگر         
و جنبش آزادی و برابری و رفاه را                    
تهديد ميکند که کمونيسم و کارگران                 
پيشرو و سوسياليست بايد آنها را                      
بشناسند و راه حل واقعى و عملى در                

 . مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و             
گرسنگى، بدون سازمان و بدون رهبرى   
و بدون تشکل و آمادگى و افق روشن              

به تحرک    ،سياسى در مقياس سراسرى    
نتيجه .  و اعتراضى کور تبديل ميشود          

چنين وضعيتى، عليرغم حقانيتى که                 
ارکان .  دارد، سرکوب و شکست است          

سياست و تاکتيک حزب در مواجهه با             
متشکل کردن توده طبقه           ،اين اوضاع  

کارگر و مردم گرسنه عليه فقر و                         

فالکت، ترسيم افق و سازمان و                     
بعنوان سه رکن مهم تضمين       ،رهبرى

تبديل .  پيشروى و پيروزى است              
شورش کور به شورش آگاهانه و               
سازماندهی اعتراض عليه وضعيت          
موجود درگرو تامين اين سه رکن                

 .اساسى است

 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در              -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و          
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                   

در اين مبارزه يک هدف                 .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل               
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم           
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و 

دسترسی و       .  تسلط بازار است            
برخورداری از غذا و آموزش و                   
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز               
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای            
همگان و هدف عمومی ما در اين                 

هر انسانی به محض        .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                 
تمامی نيازهای انسانی برخوردار              

از اينرو مبارزه برای وادار             .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد       
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                 
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر         

ايجاد سازمانهاى     .  سياست ماست    
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع           
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد        
مواد غذايی و نيازهای مردم،                         
برگزاری مجامع عمومی در محالت          
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                          
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد 

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است    
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر        

 .و فالکت اقتصادی برافراشت

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               -٧
رهبران   ،توجه پيشروان طبقه کارگر     

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                 
فعالين اردوى آزادى و برابرى و                 
رفاه را به اين اوضاع خطير جلب                 

 . ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه            
کارگر و مردم آزاديخواه را به                         
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و           
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه               
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا
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!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 

 روز آارگر در آانادا را بايد 
 !به روز اعتراض راديكال به نظام سرمايه داری بدل آرد

 

طح ه س امسال روز آارگر در آانادا در شرايطی برگزار ميشود آه نه تنها ابعاد بحران جهانی سرمايه داری آاسته نشده است، بلكه همچنان تهاجم ب                                
ه رانمعيشت و زندگی آارگران و مردم توسط سرمايه داران و حكومتهای حامی آنان ادامه داشته و به همان نسبت مقاومت و مبارزه شجاعانه و پيگي                              

 . ميليونها مردم محروم همچنان ادامه دارد
 

يه رعلامسال روز آارگر در آانادا در شرايطی برگزار ميشود آه هزاران دانشجو در استان آبك آانادا ميروند دور جديدی از اعتراض راديكال را ب                             
 . آل دولت اين استان بخاطر باال بردن هزينه ثبت نامها آغاز آنند

 

ها و  مزدروز آارگر در آانادا در شرايطی برگزار ميشود آه مقاومت و اعتراض معلمان در استان آنتاريو برعليه تهاجم جديد دولت اين استان به دست                           
 . مزايای معلمان ميرود ابعاد اجتماعی يابد

 

 در  روز آارگر در آانادا در شرايطی برگزار ميشود آه تهاجم به بيمه های بازنشستگی بعنوان جزيی از تهاجم به آل طبقه آارگر عرصه جديدی را                             
 .مبارزه عليه آليت نظام سرمايه داری و برای رفاه اجتماعی گشوده است

 

 ی و روز آارگر در آانادا در شرايطی برگزار ميشود آه همچنان بيكاری گلوی بيش از يك ميليون آارگر را در آانادا ميفشارد و بيمه های بيكار                                      
روز آارگر در آانادا در شرايطی برگزار ميشود که دولتهای ايالتی           .  تامين اجتماعی نازل سطح زندگی ميليونها نفر را در زير خط فقر نگهداشته است             

 .اندته برای تخفيف دادن بار بحران سرمايه داری گنديده با انجماد حقوقها و مزايای آارگران و آارآنان بخش دولتی و خدماتی با هم مسابقه گذاش
 

بايد به صف   .  از اين رو در اين روز بايد به صف راهپيمايی آارگران و به رژه اعتراضی آنان برای مقابله با تهاجمات دولت و سرمايه داران پيوست                          
در اين روز يكبار ديگر بايد اعالم آرد آه مسبب اصلی تمام فالآت و مصائب                  .  آارگران در مبارزه جهت رفاه و زندگی انسانی در اين روز پيوست              

 .گريبانگير بشريت نظام استثمارگرايانه سرمايه داری بوده و تنها راه خالصی انسان درهم آوبيدن اين نظام ميباشد
 

رژه هزاران آارگر در روز آارگر آانادا مناسبت مهمی است آه ميتوان پرچم سوسياليسم، پرچم انقالب آارگری و پرچم مارآس را به اهتزاز                                          
رژه هزاران آارگر در روز آارگر آانادا مناسبت بزرگی است آه پيوند و                          .  درآورد و همبستگی جهانی آارگران را هر چه بيشتر تحكيم آرد                     

در   گریهمبستگی آارگران در ايران با مبارزه و جدال آارگران در آانادا را تقويت و تحكيم آرد و حمايت سازمانها و رهبران آارگری از جنبش آار            
 .ايران را وسيعا جلب داد

 

رژه آارگران در روز آانادا را ميتوان به پالتفرمی جهت افشای هر چه وسيعتر جمهوری جنايتكار اسالمی و حمايت گسترده از مبارزات                                                     
 . آزاديخواهانه و برابری طلبانه مردم در ايران بدل آرد

 

 صبح ١١، ساعت ٢٠١٢سپتامبر  ٣دوشنبه :  زمان
 خيابان يونيورسيتی، مقابل آونسلگری امريكا، تورنتو: مكان

University Ave and Amoury St, in front of USA Consulate 
 

 !زنده باد همبستگی بين المللی آارگران

 !زنده باد سوسياليسم! نابود باد سرمايه داری
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری ـ تشكيالت آانادا

 ٢٠١٢اول سپتامبر 


