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 جنبش عليه فقر و فالکت 
 

 وحشت اپوزيسيون بورژوائى
 

اعتراضات خيابانى عليه فقر و گرانى و تقابل توده اى با             
حکومت اسالمى نوک کوه یخى است که مهر قدرتمند                  
خود را فى الحال بر چهارچوب سياست در ایران کوبيده            

این اعتراضات اگر براى بسيارى قابل پيش بينى             .  است
نبود اما حزب ما بسيار پيش تر دورنماى چنين وضعيتى            

با اولين بارقه هاى اعتراضات عليه       .  را ترسيم کرده بود    
باز همانطور که در همين نشریه اشاره                ،فقر و گرانى    

سياست حذف سوبسيدها به گل نشست و مجلس           ،شده بود 
رژیم اسالمى ناچار شد طى طرحى دو فوریتى آن را                    

یادمان باشد این همان مجلسى است که                   .  متوقف کند   
اختالفش با دولت نه برسر نفس این طرح بلکه برسر                    

واقعيت اینست   .  زمان خوراندن این زهر به جامعه بود            
 . مسائل متعددى در وضعيت کنونى تاثيرگذار بودند

 
اساسى ترین فاکتور وضعيت کنونى بحران همه جانبه                
جمهورى اسالمى و سير رو به سقوط اقتصادى رژیم                   

این بحران قدیمى است و اساسا از                       .  اسالمى است   
تناقضات رژیم اسالمى بعنوان یک رژیم سرمایه دارى             
که ناتوان از بازسازى سرمایه دارى و بازتوليد اقتصادى         

رژیمى که از چهارچوب اقتصاد و کارکرد جهانى           ،است
و بویژه ریشه هاى سياسى بحران                    ،آن بيرون افتاده      

 ،اقتصادى مانع هر نوع تحرک جدى اقتصادى است                    
واضح است بحران جهانى اقتصاد سرمایه      .  ریشه ميگيرد 

تحریمهاى اقتصادى و پيامدهاى آن به سير                          ،دارى
اضمحالل و فروپاشى ارکان اقتصادى رژیم شتاب داده             

یعنى سر به شورش       ،آنچه امروز شاهد آن هستيم      .  است
تنها   ،برداشتن مردم عليه فقر و گرانى و ناامنى اقتصادى         

یکى از نتایج تشدید بحران همه                 

  ،يادداشت سر دبير

٢صفحه   

 

کارگران وانيا ريل راه آهن 
 تهران

 

 

 جنايت جديد طالبان
 

سوءقصد بجان يک 
 ساله ١۴دختر 

 
 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

باید منتظر   .  جانبه حکومتى است    
بود عواقب ویرانگر این بحران             
در قلمرو جنگ درون حکومتى و        
تشدید شکافهاى درون حاکميت             

 . خود را بيشتر نشان دهد
 

تصویر واقعى حکومت اسالمى           
سنگ روى سنگ     :  امروز اینست  

بند نيست و آتشفشان نفرت                         
عمومى و بویژه توده هاى کارگر         
و مردم محروم در آستانه فوران            

مسئله فقط بى ثباتى در                .  است
این استدالل          ،بازار ارز نيست        

سطحى شاید بدرد مفسرین                        
اقتصادى رادیو بى بى سى بخورد       
اما چيزى راجع به اقتصاد ایران           

همانطور که سقوط             .  نميگوید
برجهاى مالى و بازارهاى ارز در       
متن بحران اقتصادى جهان                       
سرمایه دارى چيزى راجع به                  

. علت بحران اقتصادى نميگفت            
به اندازه    "  بحران مالى   "تئورى    

ارزش همان اوراق قرضه که                 
بسرعت بى ارزش ميشدند اعتبار        

این تفسيرها هم راجع به         .  نداشت
وضعيت اقتصادى ایران خيلى              
 . زود بایگانى و بى ارزش ميشود

 
در ایران توليد تماما به گل نشسته         

بسيارى از صنایع                    .  است
. ورشکسته و تعطيل شدند                         

صنایعى که یکى دو سال پيش با             
درصد کار        ۵٠و        ۴٠ظرفيت    

ميکردند امروز با ظرفيت زیر              
در صد و بخشا پائين تر کار             ٣٠

یک روند جدید تعطيلى          .  ميکنند
کارخانه جات و صنایعى است که        

تحریمهاى .  قبال سودآور بودند         
اقتصادى و بى ارزش شدن ریال          

 ،در مقابل با دالر و ارزهاى دیگر       
به سرعت تعطيلى صنایع و                      
بيکارى دستجمعى کارگران                    

تحریم نفت و گاز و       .  افزوده است 
به کاهش درآمد     ،تحریمهاى بانکى 

ارزى جمهورى اسالمى و لذا                 

 

 جنبش عليه فقر و فالکت 
 

 ...وحشت اپوزيسيون بورژوائى 

ناتوانى دولت در تقابل با                     
افزایش قيمت دالر و کاهش              
مرتب ارزش ریال منجر شده          

این درهم ریختگى              .  است
اقتصادى به سرمایه داران و            
دالالن و حکومتيها ميدان داده         
که خون مردم را در شيشه                  

زندگى شان را گرو                    ،کنند
و چهار نعل براى پر           ،بگيرند

کردن کيسه هایشان در کوتاه            
نتایج این     .  مدت تالش کنند        

وضعيت کاهش روز افزون             
کاهش            ،سطح دستمزدها          

روزافزون توان مردم در رفع        
گرانى لحظه    ،مایحتاج پایه اى   

باال رفتن    ،اى و افزایش قيمتها    
احساس ناامنى        ،نجومى تورم   

وسيع اقتصادى و امروز را به        
ناتوانى       ،فردا وصل کردن           

مردم در برنامه ریزى کوتاه            
و افزایش            ،مدت اقتصادى     

. وسيع ارتش بيکارى بوده است  
زندگى خانواده کارگرى در این     

این .  اوضاع به موئى بند است       
بحرانى است که ميتواند یک            
شبه زندگى ميليونها نفر را                 
نابود کند و عواقب بسيار                     
مهلک تر اجتماعى و سياسى           

رژیم اسالمى و         .  ببار آورد    
متخصصين امنيتى و اقتصادى      
آن قبل از شروع اعتراضات            
خيابانى بو کشيدند و راجع به           

. شورش گرسنگان هشدار دادند    
بازاریها و بخشى از سرمایه            
داران که با برادران رقيب                 
حکومتى برسر لفت و ليس و            

سعى      ،چپاول اختالف دارند        
کردند با اعتراض و اعمال                

اینها آن    .  فشار سهمى بگيرند     
بخشى از طبقه حاکمه در                    
ایرانند که خواهان وضعيتى با        
ثبات براى پارو کردن پول و            
ارتزاق از استثمار طبقه کارگر     
از مجراى داللى و خرید و                 

آنچه در ایران      .  فروش هستند  

٢٧۵شماره   
آغاز شده تنها مقدمه اى بر                              
ورشکستگى هاى وسيع تر بانکى و        
سقوط هاى اقتصادى سهمگين است        
که رژیم اسالمى را در مقابل دو                 
راهى هاى خرد کننده اى قرار                     
ميدهد و رابطه مردم و حکومت را          

 .      به فاز قهرآميز ترى ميبرد
 

 تناقضات اپوزيسيون بورژوائى
جریانات و فعالين اپوزیسيون                      
بورژوائى در باره اعتراضات مردم      
زحمتکش عليه فقر و گرانى همه               
چيز گفتند بجز حقایقى ساده که                    

برخى .  جرقه این اعتراضات را زد      
استدالل شان خيلى شبيه به دولت               

گفتند که این         .  احمدى نژاد بود         
اعتراضات برنامه ریزى شده توسط     
باندهاى مخالف بوده و بازاریها را          

هدفشان تضعيف دولت  . جلو انداختند
بعبارت .  در جنگ جناحى است            

این اعتراضات ساخته و                  ،دیگر
پرداخته حکومت و محصول رقابت      

تائيد .  سرمایه داران متفرقه است          
عسکر اوالدى قاتل هم البد دليل آن          

واقعيت اینست که این         .  بوده است  
بازاریهاى خون آشام قبال هم راجع          
به طرح هاى مالياتى اعتصاب کرده      

اعتصاب بازاریها مانند روزه    .  بودند
سياسى دو خردادیها در مجلس                    
دعوائى برسر منافع و سهم چپاول            

اما تقليل     .  درون حکومتى است         
اعتراضات گسترده خيابانى در                 
تهران و برخى شهرستانها به                       
اعتراض حاشيه اى بازاریها تنها              
ميتواند یا محصول یک ذهن ساده             
لوح باشد و یا کسانى که شکم شان             

 . سير است
 

طرفداران آشکار و پنهان تحریم               
اقتصادى عنوان کردند که تحریمها         
موثر شده است و در شيپور سياست        
ضد اجتماعى و آدمکشانه تشدید                
تحریم اقتصادى همراه با تریبونهاى       

اینها .  سرمایه دارى جهانى دميدند        
یادشان ميرود که صندوق بين المللى      
پول و بانک جهانى که از قبله هاى           

رژیم اسالمى و دولت                   ،آنهاست
احمدى نژاد را بدليل اجراى طرح            
حذف سوبسيدها و اعمال سياست              
مجازات جمعى مردم الگو ناميد و            

طرفدارى .  از آن تمجيد کرده بودند       
وقيح اینها از تداوم گسترده سياست          

تحریم اقتصادى تنها بيانگر                     
ماهيت ضد اجتماعى و بيمارگونه      

تامين منافع این نيروها    .  شان است 
بدون نسل کشى مردم کارگر و              

تشدید .  زحمتکش ممکن نميشود       
سياست تحریم اقتصادى براى               
اینها مقدمه حمله نظامى و نابودى       
جامعه و ميليونها مردم بيدفاع                

 . است
 

عده اى دیگر ترجيح دادند با                    
عينک رسانه هاى قلم به مزد                  

اینها بازاریها را        .  حرف بزنند   
دیدند و اعتراض مردم عليه فقر و       
فالکت را ندیدند و یا دقيقتر                       

این بينائى     .  نخواستند که ببينند       
. یکسویه البته بى دليل نيست                   

بازاریها و سرمایه داران براى             
این جماعت قطبى است که باید              

"! ایران را آباد و آزاد کند                      "
حاکميت سرمایه دارى و طبقه               
سرمایه دار و مناسبات سرمایه             
دارى براى اینها از مفروضات             

لذا باید ماهيت کریه     .  سياسى است 
مشتى دزد و زالوهائى که از قبل          
استثمار کارگر ارتزاق ميکنند و          

تطهير   ،بشدت ميان مردم منفورند    
"شود البد     ،"بازارى با غيرت      . 

شعار   ،اسالمى و مردانه  "  غيرت"
. محورى و حرف دل اینهاست              

همان بازاریهائى که روزى پشت        
شاه بودند و روزى پشت خمينى و       

شوراى ملى     "البد فردا پشت              
 ! دست ساز ناتو" ایران

 
در ميان انواع تفاسير رایج همه            
چيز بچشم ميخورد بجز یک                   
واقعيت قدیمى و سرسخت                        
اجتماعى؛ اعتراض عميق و                   
قدیمى مردم عليه حکومت                        

 ،عليه فالکت اقتصادى          ،اسالمى
عليه     ،عليه نابرابرى و تبعيض          

 ،ناامنى اقتصادى و بى آیندگى              
عليه باندهاى متفرقه حکومت                

عليه سرمایه دارى و               ،اسالمى
نظامى که مسبب اوضاع کنونى           

تناقضات اپوزیسيون           .  است
بورژوائى محصول وحشت                   
طبقاتى آنها از چشم اندازى است         

وحشت .  که رخ نشان داده است          
اینها از اینجا مایه ميگيرد که                   

٣صفحه اعتراض   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

توده اى عليه فقر و فالکت و                      
گرانى ابتکار عمل سياسى را از           
دست نيروهاى متفرقه بورژوائى        
که براى جایگزینى جمهورى                 
اسالمى توسط ناتو و ائتالف غرب   

. شال و کاله کرده اند در بياورد             
اینها در سيماى شعارهاى مرگ            
بر حکومت فقر و گرانى امواج              

. کوبنده انقالب کارگرى را ميبينند      
اینها منافع طبقاتى شان را خوب            
ميشناسند و از اعتراض و                          
اعتصاب و قيام کارگر و مردم                

 . محروم تن شان کهير ميزند
 

ایران آبستن اعتراضات گسترده          
توده اى عليه حکومت اسالمى               

مبارزه عليه فقر و فالکت          .  است
اقتصادى یک جبهه مهم و کليدى           

این .  نبرد طبقاتى در ایران است         
مبارزه اى است که بسرعت                     
چهارچوبهاى سياست در ایران را      
قالب ميزند و مالکى براى                          
صفبندیهاى سياسى در جامعه                 

حتى بخشى از اسالميون        .  ميشود
طرفدار خمينى و از مسببين                     

تالش دارند با           ،وضعيت کنونى   
موج سوارى از غافله عقب                       

اسالميون مغضوب شده        .  نيافتند
طرفدار معيشت و رفاه مردم نشده       

چون نميتوانند از         ،برعکس   ،اند
یک تمایل وسيع اجتماعى روى             

تالش دارند که رنگ           ،برگردانند

 

 جنبش عليه فقر و فالکت 
 

 ...وحشت اپوزيسيون بورژوائى 

خودشان را به اعتراض کارگر      
و زحمتکش عليه وضع موجود      

حتى .  اما کور خوانده اند   .  بزنند
آنجا که در متن رقابت با حجره       

 ،بغل دستى بازار مانور بدهند        
مردم تناقض و ناتوانى شان را        
ميبينند و عليه همه شان بميدان        

مردم مادام که             .  مى آیند      
نتوانسته اند تماما روى پاى               
خود بایستند و عليه کل وضع           
موجود به شکلى قاطع و                      
رادیکال و برگشت ناپذیر                   

از     ،اعتراض و انقالب کنند          
شکاف باالئيها در خدمت                    
پيشروى صف مستقل شان                

این واقعيت     .  استفاده ميکنند    
سياسى و ساده اعتراض در               

 .  جوامع اختناق زده است
 

صف کارگر و کمونيسم در               
 ،ایران در مقابل فقر و گرانى          

در مقابل جنگ طلبى و سياست      
در    ،مجازات و کشتار جمعى        

مقابل مانور و مانيپوالسيون            
باید متحد شود و               ،حکومتيها

عليه نظام بانى فقر و فالکت              
یعنى رژیم اسالمى سرمایه               

باالئى ها   .  داران بميدان بياید     
 ،در پارلمان ویولون ميزنند             

وقت رقص مردم در خيابانها           
 . *فرا رسيده است

 

٢٧۵شماره   

    

 جنايت جديد طالبان
 

 ساله ١۴سوءقصد بجان يک دختر 
 

ساله پاکستانی، دیروز در حاليکه سوار         ١۴ماالال یوسف زائی، یک دختر       
. اتوبوس مدرسه می شد مورد حمله تعدادی از افراد طالبان قرار گرفت                     

تروریست ها بسمت ماالال شليک کردند، گلوله ای به مغز ماالال اصابت                   
دختر نوجوان دیگری هم در این         .  کرد و حال او وخيم گزارش شده است           

 .عمل تروریستی مورد اصابت گلوله قرار گرفت
 

ماالال مقيم بزرگترین شهر دره سوات در منطقه پيشاور است که بمدت دو                
 ٢٠٠٩تحت حکومت طالبان قرار داشت و در سال                 ٢٠٠٧  -٩سال از       

بدنبال یک جنگ شدید ميان ارتش پاکستان و نيروهای طالبان، از دست                      
برای  انتشار خاطرات خود تحت         ٢٠٠٩ماالال در سال     .  طالبان خارج شد  

ماالال از آتش   .  طالبان در بالگ بی بی سی مورد توجه جهانيان قرار گرفت          
زدن مدارس دخترانه توسط طالبان و قتل مخالفين شان در دره سوات در                    

این دختر در یک فيلم مستند در حال گریه از              .  منطقه پيشاور حکایت کرد    
ماالال به یک فعال مبارزه       .  آرزوی خود برای پزشک شدن صحبت نمود          

ماالال سال گذشته اولين جایزه         .  برای حق تحصيل دختران بدل شده است          
صلح را در پاکستان از آن خود کرد و همچنين از طرف موسسه هلندی                        

 .حق کودکان برای دریافت جایزه بين المللی صلح کاندید شد
 

طالبان بارها ماالال را تهدید به مرگ کرده بود و باالخره در روز روشن                    
تروریسم اسالمی  .  در اتوبوس مدرسه این دختر نوجوان را به گلوله بست             

طالبانی خطری بزرگ برای مردم، بویژه زنان در افغانستان و پاکستان                    
بيش از ده سال جنگ ميان دو قطب تروریستی، از نوع اسالمی و                    .  است

دولتی در منطقه نه تنها یک ذره امنيت زندگی مردم را افزایش نداده است،               
بلکه جامعه افغانستان و عراق را به یک ویرانه بدل کرده است و هر روز                 

. تعدادی از مردم بيگناه زیر دست و پای این جنایتکاران به خاک می افتند                 
بيرق جنبش تروریستی اسالمی از نوع القاعده، طالبان یا رژیم اسالمی                     

تنها راه مقابله با این جریان            .  ایران، زن ستيزی، جنایت و اعدام است              
  .بپاخاستن قطب سوم، قطب بشریت آزادیخواه و متمدن است

 
خيزش های توده ای در منطقه می رفت که دست هر دو قطب را از منطقه                 
کوتاه کند، اما با دخالت تروریسم دولتی و قيچی کردن پروسه مبارزات                      

دنيا باید به حمایت     .  مردم، بار دیگر اسالميست ها دارند پر و بال ميگيرند            
و پشتيبانی از مبارزات مردم منطقه برای دستيابی به آزادی، برابری و                      
رفاه بلند شود؛ دولتهای غربی و ناتو برای دخالت در منطقه باید محکوم                     

مردم خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند، اما دو قطب تروریستی            .  شوند
. در رقابت یا همکاری با یکدیگر خواب خوش را از آنها سلب نموده اند                      

  .مقابله تروریسم از هر نوع کار بشریت آزادیخواه و متمدن است
 
 

 زنده باد آزادی زن
 

 سازمان آزادی زن
 ٢٠١٢اکتبر  ١٠

 

 

 کتاب 

 کنترل کارگرى 
 از سايت  حزب 

!دريافت و توزيع کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

روز دوشنبه اول اکتبر اتحادیه               
کارگران منطقه ای دولتی آفریقای      
جنوبی اعالم کرد که در همين                 
هفته اعتصابی بر سر افزایش                 

اعتصابات .  دستمزد آغاز می شود    
کارگری که از معادن شروع شد           
دارد به بخش های دیگر نيز                      

از ماه اوت حدود     .  سرایت می کند  
هزار کارگر دست به                        ١٠٠

هزار   ٧۵اعتصاب زده اند، شامل      
وزیر مالی   .  نفر در بخش معادن       

آفریقای جنوبی اعالم کرده که                
قصد دارد کمبود بودجه را بميزان       

کاهش دهد و قصد منجمد             ۴/۶٪
کردن حقوق کارگران دولتی را            

اما کارگران با خواست              .  دارد
افزایش دستمزد دست به اعتصاب      

 .خواهند زد
 

پس از دو هفته اعتصاب، سه                   
اتحادیه کوچک ترانسپورت که             

هزار عضو دارند، دیروز                ١۵
اعالم کردند که با کارفرمایان بر          
سر افزایش دستمزد به توافق                   
رسيده اند و اعتصاب را خاتمه               

اما بزرگترین اتحادیه،     .  می دهند  
اتحادیه کارگران حمل و نقل و                

هزار عضو دارد         ٢٨متحد، که      
. کماکان در اعتصاب بسر می برد      

درصد     ١٢این اتحادیه خواهان           
اضافه دستمزد در سال برای مدت       
دو سال است، اما کارفرمایان                  

درصد برای دو سال       ١٨مجموعا  
یک ارگان   .  را پيشنهاد می دهند       

کارفرمایان اعالم کرد که صنعت        
ميليارد   ١/٢حمل و نقل کاال حدود      

در طول  )  ميليون دالر   ١٣۵(رند  
 .اعتصاب از دست داده است

 
هفته گذشته شرکت پالتين آنگلو            

هزار کارگر                  ١٢آمریکن         
. اعتصابی را از کار اخراج کرد          

 ١۴٣۵"  گلد وان "همچنين شرکت   
نفر      ١٩٠٠کارگر از مجموع              

 

 گسترش اعتصابات در آفريقای جنوبی
 اخراج هزاران کارگر توسط کارفرمايان

 
 آذر ماجدی

را "  ازولوینی"کارگر معدن        
شرکت منابع      .  اخراج نمود     

کارگر      ٢١۶١نيز    "  اتالتسا"
را که در اعتصاب بسر می               

. بردند از کار برکنار کرد                  
اعالم کرد   "  امپالتس"شرکت   

که بخاطر سه هفته اعتصاب            
هزار کارگر در                                ٢٨

ميليون    ٧٠٠راتسنبورگ مبلغ     
درآمد )  ميليون دالر     ٨٢(رند   

دیروز .  از دست داده است            
هزار   ۵تعداد  "  گلدفيلد"شرکت  

کارگر اعتصابی را از خوابگاه     
 .شان بيرون کرد

 
نزدیک به دو ماه از اولين                   
اعتصاب معدنچيان لونمين می      

اعتصاب معدنچيان         .  گذرد
لونمين توسط پليس به گلوله              

نفر در اثر           ٣۴بسته شد و           
. تيراندازی پليس جان باختند           

نفر در            ۵٠تاکنون حدود           
جریان اعتصاب معدنچيان جان    

. خود را از دست داده اند                     
خشونت و سرکوب پاسخ                    
بالفاصله سرمایه داران و                  
دولت به اعتصاب کارگران             

به بهانه اینکه           .  معدن بود     
اعتصاب معدنچيان غيرقانونی     
است، زیرا ان یو ام، اتحادیه             
زرد معدنچيان با این اعتصاب       
مخالف است، اتحادیه ای که             
عمال به کارگزاران سرمایه             
داران و دولت بدل شده است؛           
سرمایه داران و دولت با                      
خشونت زائدالوصفی با                       
کارگران اعتصابی برخورد            

معدنچيان لونمين پس از    .  کردند
هفته اعتصاب توانستند                    ۶

افزایش دستمزدی بسيار کمتر        
از آنچه طلب می کردند، کسب       

پس از آن، اعتصاب به          .  کنند
سایر معادن، پالتين، طال و               

. ذغال سنگ سرایت کرده است    

٢٧۵شماره   

اکنون کارفرمایان به سياست اخراج      
کارگران متوسل شده اند تا کمر                  

 .اعتصاب را بشکنند
 

نرخ بيکاری در آفریقای جنوبی                
دستمزدهای بسيار       .  است       ٢۵٪

ناچيز، شرایط کار سخت و                            
خطرناک، زندگی در حلبی آبادها            
سرنوشتی است که کارگران معدن          

. دیگر حاضر به پذیرش آن نيستند           
سودهای هنگفت شرکت های                      
پالتين، طال و غيره و پولهای                       
هنگفتی که مقامات دولتی بجيب زده       
اند، توسط اعتصاب کارگران بخطر     

لذا بدنبال این موج         .  افتاده است  
که   ١٩٩۴اعتصابات که از سال        

دولت آپارتاید سرنگون شد، بی            
سابقه بوده است، رئيس شرکت             
گلد فيلد را به صرافت آن انداخته          
است که اعالم کند، دیگر نمی                 
توان روی کارگر ارزان و                       
خاموش در آفریقای جنوبی حساب     
کرد و باید تکنولوژی رشد کند و          
گرنه معادن دیگر سودآور                       

 *.نخواهند بود

 

 !پر توان باد جنبش عليه فقر و فالکت
 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در راس مبارزه عيله فقر و                  
در اين  .  گرسنگى و وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار گيرند        

مبارزه يک هدف استراتژيک ما خارج کردن کنترل                           
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم مورد نياز پايه ای                     

دسترسی و     .  مردم از مکانيزم 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                

هر انسانی به      .  هدف عمومی ما در اين مبارزه است                 
محض چشم گشودن به اين جهان بايد از تمامی نيازهای               

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

ايجاد سازمانهاى توده اى عليه فقر، برگزارى                 .  ماست
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 چنين                                

بايد در هر گوشه جامعه             .  استراتژی و سياستی است         
 .پرچمى عليه فقر و فالکت اقتصادی برافراشت



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

اآتبر، شنبه تظاهراتی     ۶در تاریخ   
مقابل مجلس ایالتی استان انتاریو          
در آانادا بر عليه جنگ و بطور             
مشخص عليه حمله نظامی به                  

" ائتالف عليه جنگ   "ایران توسط    
این تظاهرات آه   .  سازمان داده شد  

به ایران حمله      "شعار اصلی آن         
بود در دهمين سالگرد            !"  نكنيد

تهاجم نظامی به افغانستان                         
جمعيت .  فراخوان داده شده بود          

شرآت آننده در این تظاهرات از         
از .  سيصد نفر تجاوز نميكرد              

جریانات ایرانی حاضر در این              
تظاهرات بر حسب مطالبات و               

. شعارهایشان گروههای زیر بودند   
دسته اول آسانی بودند آه شعار             
اصلی شان به ایران حمله نكنيد              

اینها در ضمن خواهان باز           .  بود
شدن سفارتخانه های رژیم                        

افراد این  .  جمهوری اسالمی بودند  
دسته بيشتر توده ای ها و اآثریتها         

دسته .  و عوامل خود رژیم بودند         
دوم شامل اپوزیسيون رژیم بود آه      
از نيروهای چپ تا جریانات سبز         

. و سلطنت طلب را شامل ميشد              
این دسته از گروههایی تشكيل                
ميشد آه یا شعار اصلی شان مرگ       
بر جمهوری اسالمی بود، همچون      

 
 گزارشی از تظاهرات عليه جنگ در تورنتوـ آانادا

 و شرآت فعالين حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 

 جليل بهروزى

سلطنت طلبان، ناسيوناليستها و     
بخشی از نيروهای چپ و یا              
جریانی آه عمدتا شامل حزب         
اتحاد آمونيسم آارگری بود آه       
با شعارها و بانرهایی در                     
محكوميت دو قطب تروریسم          

نه به     "دولتی و اسالمی و                 
جنگ، نه به محاصره                           
اقتصادی، مرگ بر جمهوری         

در این اجتماع               "  اسالمی
 .اعتراضی شرآت آرده بودند

 

سازمان دهندگان ائتالف عليه         

جنگ بخشا همان نيروها،                  
سازمانها و افرادی هستند آه            
در دوره های گذشته عليه                   
سياستهای جنگ طلبانه، نظامی    
گری و دخالت گرایانه دولتهای      
غربی دهها و صدها هزار نفر        
از قطب انسانيت مترقی و                  

. آزادیخواه به خيابانها مياوردند    
همين ائتالف بعدها با توجه به          
هدفگيری یك جانبه، یعنی تنها        
قطب تروریسم دولتی به                      
رهبری امریكا را زیر ضرب         
بردن، هم نفوذ و اعتبار خویش       
را از دست داد و هم رهبری              

٢٧۵شماره   

آن به یك دیگردیسی آه اساسا                      

جریانات چپ ضد امریاليسم و                    
طرفدار اسالميستهای را شامل                  

آه خود یك عامل در       .  ميشود، یافت 
عدم استقبال وسيع مردم به این                    

عامل دیگر تنفر         .  تظاهرات بود    
وسيع مردم از جمهوری اسالمی و          
نقش آگاه گرایانه نيروهای آمونيست     
و چپ در سه دهه گذشته در آانادا             

 . و بطور مشخص در تورنتو بود

در این تظاهرات فعالين حزب با سر       
نه به تحریم            "دادن شعارهای            

اقتصادی، نه به جنگ، مرگ بر                
در ابتدای        "  جمهوری اسالمی       

تظاهرات توجه وسيعی را به خود            

اجتماع اپوزیسيون    .  جلب آردند   
ضد رژیم همچنين با سر دادن                
شعارهای عليه جمهوری اسالمی       
توانستند در سخنرانی یكی از                 
ایرانيان دعوت شده توسط                        

آه معروف  "  ائتالف عليه جنگ   "
به عنصر پرو رژیم است اختالل         

سازمان دهندگان       .  ایجاد آنند      

بارها از طریق                 "  ائتالف"
بلندگوهای قوی آوشيدند تا                      
اجتماع نيروهای ضد رژیم را به         
سكوت بكشانند ولی چندان موفق         

از طرف حزب اتحاد،            .  نبودند
محمود احمدی تالش فراوان آرد        
آه به او امكان سخنرانی آوتاهی         

ولی سازمان دهندگان      .  داده شود  
هر بار با این                        "  ائتالف"

. درخواست مخالفت شدید آردند         
الزم به ذآر است آه حضور                   
حزب اتحاد آمونيسم آارگری با          
بانرهایش مورد توجه بخشی از           

 رسانه ها 
۶صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

واقع شد و افراد زیادی از آن                    
 . عكس ميگرفتند

 

در طول بيش از یك ساعت و نيم            
اجتماع مقابل مجلس بحثهای داغی     
بين نيروهای مختلف شرآت آننده      
حول مطالبات و شعارهای مختلف      

فعالين حزب تمام    .  در جریان بود   
تاآيدشان در این مباحث بر این               
بود آه باید برعليه هر دو قطب               

باید هم برعليه          .  تروریسم بود    

 

 گزارشی از تظاهرات عليه جنگ در تورنتوـ آانادا
 ...و شرآت فعالين حزب اتحاد آمونيسم آارگری 

جنگ و تهاجم نظامی به ایران        
بود و هم بر عليه جمهوری                
اسالمی و در حمایت از                        
مبارزات مردم برای به زیر             
آشيدن این ماشين سرآوب،             

 .  آشتار و فقر بود
 

پس از پایان سخنرانی فعالين و       
" ائتالف عليه جنگ        "مهمان     

تظاهر آنندگان به سمت                       
آونسلگری امریكا راهپيمایی         

 . *  آردند

٢٧۵شماره   
 

 

 کارگران وانيا ريل راه آهن تهران
 عدم تمديد قراردادها، تهديد اخراج و بيکاری

 

این روزها زندگی و معيشت و امنيت نيم بند شغلی                    ،بنا به خبر دریافتى     
نفر از کارگران زحمتکش شرکت پيمانکاری وانيا ریل                      100بيش از      

. مستقر در راه آهن تهران در معرض خطر و تهدید جدی قرار گرفته است               
قراردادهای موقت کار کارگران تا پایان مهر ماه اعتبار دارد و از طرفی                  
بنا به دستور امير علی مدیر شرکت انگل پيمانکاری وانيا ریل عوامل                          

این .  کارفرما از تمدید هرگونه قرارداد کاری با کارگران طفره می روند                 
اوضاع نابسامان کارگران و خانواده هایشان را در ابهام و اضطراب                           

 .بيکاری و فقر بيشتر فرو برده است
 

سال    5تا      2هریک از ما در اینجا حداقل از               :  یکی از کارگران ميگفت      
هزار تومانی و تن دادن به انواع                300سابقه کار داریم، با دستمزدهای           

اضافه کاری در این فضای فشار و بيحقوقی و تحقير در شرکت، حداکثر با              
هزار تومان دراین شرایط فقر و گرانی و                    450تا      400درآمد ماهيانه     

تورم، با این مستاجری، با این هزینه های وحشتناک و سرگيجه آور زندگی             
حاال با این زندگی فالکتباری هم که داریم زمزمه های اخراج و                          ...  و   

بيکاری در راه است، قراردادهایمان را تمدید نکرده اند و می گویند                               
شاید از  !  بودجه و پول نداریم   .  دستمزدهای شما و توقعاتتان خيلی زیاد است      

نيروهای تازه استخدام جدیدی با دستمزدهای کمتر برای جایگزینی ما                        
چندین سال در اینجا کار که نه در ازای هيچ برایشان جان                    .  استفاده شود 

کنده ایم، حسابهای بانکيشان را انباشته اند و حاال می فرمایند پول نداریم،                  
این سرنوشت ما کارگران در دنيای حکومت اسالم و              .  توقعتان زیاد است   

در دنيای کثيفی که هيچ قانون و حمایتی برای ما و                         .  سرمایه داریست  
همه درها بسته است و همه قوانين و شرایط            .  خانواده هایمان مقدور نيست    

 .زندگی برای نابودی و بدبختی ما جاریست
 

نفر کارگر      100شرکت پيمانکاری وانيا ریل راه آهن تهران با بيش از                     
قراردادی با قراردادهای موقت و سفيد امضا و یکطرفه و تمدید نشده با                       

عصر ارائه    5صبح تا      8هزار تومانی و ساعت کاری           300دستمزدهای  
دهنده انواع خدمات تعميرات داخلی و سيستم برق و تهویه راه آهن تهران                  

 .ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ١٠ – ١٣٩١مهر  ١٩

 

 

!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 

 

 زنده باد 
!جنبش مجمع عمومى کارگران  

زنده باد    
!شوراهاى کارگرى  

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
مجمع عمومى ظرف ! عمومى متکى شويد

اعمال اراده مستقيم و مستمر توده 
جنبش مجمع عمومى ! کارگران است

!کارگرى را تقويت و گسترش دهيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

نزدیک به دو هفته پيش نام                         
سازمان مجاهدین خلق از ليست            
سياه تروریسم دولت آمریکا حذف       

ما در همان زمان که نام                  .  شد
سازمان مجاهدین در ليست                       
سازمانهای تروریست قرار گرفت     
و هم در نوشته ای تحت عنوان               

سازمان مجاهدین یک سازمان           "
در همين نشریه در        "  باند سياهی  

هفته گذشته، اعالم کردیم که                    
گذاشتن نام مجاهدین در ليست                
تروریست ها یک عمل مماشات           
جویانه با رژیم اسالمی بود و                   
بعالوه دولت آمریکا خود در راس       
دولتهای تروریست و تروریسم             
دولتی قرار دارد و باید برای                    
جنایات ميليونی اش عليه بشریت         

. در دادگاهی جهانی محاکمه شود        
اما باید در نظر داشت که چه                     
زمانی که اسم مجاهدین در ليست         
گذاشته شد و چه اکنون که حذف            
می شود، اتهام به یا برائت از                   
تروریسم یک جوک بيشتر نيست؛      
این هر دو عمل بنا به مقتضيات              
سياستهای تروریسم دولتی و                   
مناسبات آن با تروریسم اسالمی            

در زمانی که        .  اتخاذ شده است       
دولتهای غربی به سرکردگی                  
آمریکا عراق را مورد تحریم                  
اقتصادی قرار داده بودند، سازمان     

در ارتش  "  مفتخرانه"مجاهدین که   
دولت صدام حسين می جنگيد، در        

از .  ليست تروریستها قرار گرفت      
زمان حمله وحشيانه آمریکا و                 
موتلفينش به عراق، مجاهدین به           
پابوسی دولتهای غرب و آمریکا           
رفت؛ طی سالهای اخير بارها و            

 

 مجاهدين خلق
 سپاه مزدور ناتو

 
 آذر ماجدی

بارها خوش خدمتی خود را به         
آمریکا ثابت کرد؛ بسياری                
اسناد حاکی از همکاری                      
نزدیک مجاهدین با سازمان             
امنيت آمریکا و اسرائيل منتشر      

و باالخره بدنبال    .**  شده است 
این خوش خدمتی ها، ریختن            
ميليونها دالر بجيب                                 
سياستمداران، ژورناليست ها و    
شرکت های البی در واشنگتن،      
نام این سازمان از ليست                      

 .تروریسم حذف شد
 

هر دم از این باغ بری               "اما   
ميرسد، تازه تر از تازه تری             

، اخيرا بدنبال افشای           "ميرسد
خبر همکاری قریب الوقوع              

ارتش آزاد        "مجاهدین با                
، سایت مجاهدین بر            "سوریه

این خبر تائيد گذاشته است که           
ارتش "مجاهدین از باصطالح       

تقاضا کرده که      "  آزاد سوریه  
دو پایگاه در مرز سوریه و                
لبنان ایجاد کند و در کنار آنها           
با ارتش دولت بشار اسد                       

سازمان مجاهدین طی      .  بجنگد
سی سال گذشته هر زمان به              
مزدور یک نظام یا یک سيستم        
سرکوبگر و جنایتکار بدل شده       

حکومت و ارتش صدام،     :  است
حکومت و سازمان های امنيت       
آمریکا و اسرائيل، و اکنون               

این سکت مذهبی     .  مزدور ناتو  
مزدور را باید در مقابل مردم           
و نزد جهانيان افشاء و طرد               

مجاهدین با تمام این               .  کرد
تقالهای کثيفی که انجام می               

٢٧۵شماره   

دهد تا بعنوان آلترناتيو معتبر نزد              
غرب برسميت شناخته شود و از               
این طریق در ایران بقدرت رسد،              

. یک سازمان باند سياهی بيش نيست     
مجاهدین هيچ جنبش اجتماعی در             
جامعه ایران را نمایندگی نمی کند و        
نمی تواند آلترناتيو حکومتی در                 
ایران باشد؛ سازمانی برای اجرای          
یک سناریوی سياه هست اما                         

. آلترناتيوی براى قدرتگيری، خير         
بعالوه، تاکنون مجاهدین صرفا                 
بعنوان یک نيروی مزدور توسط              
آمریکا، غرب و اسرائيل مورد                  

و اکنون   .  استفاده قرار گرفته است      
نيز برای نقش جدید، مزدوری برای      
ناتو، آماده می شود؛ دامن زدن به              
جنگ و کشتار در سوریه، قربانی            
گرفتن از مردم بپا خاسته ای که                  
مبارزه شان برای آزادی، برابری و       
رفاه توسط رژیم اسد سرکوب و                 
توسط ناتو و مزدورانش نه تنها                  
قيچی شد، بلکه هر چه بيشتر بخاک         

مجاهدین باید    .  و خون کشيده شد          
بعنوان یک سازمان باند سياهی از           
طرف اپوزیسيون کمونيست و چپ         
انقالبی و از جانب مردم بپاخاسته             
 .ایران و منطقه طرد و منزوی شوند

 
ما در همان زمانی که دولت               "  *

سازمان      ١٩٩٧آمریکا در سال              
مجاهدین را در ليست گروه های               
تروریست قرار داد این اقدام را                  
بعنوان سياست مماشات با رژیم                 

و از آن پس     .  اسالمی محکوم کردیم  
هرگاه که دولت عراق به اردوگاه             
اشرف در خاک عراق حمله کرده            
است، این اقدام را نه تنها حرکتی               

در مماشات با رژیم اسالمی، بلکه      
ما دخالت این   .  ضد انسانی ناميدیم  

دولتها را در عرصه سياست در           
ایران، بنفع رژیم اسالمی یا                     
اپوزیسيون راست و ارتجاعی آن        

از نظر  .  همواره محکوم نموده ایم   
ما دولت آمریکا خود در نقش                  
رهبری یک قطب تروریستی در         

خود باید بعنوان   .  جهان قرار دارد  
یک نيروی تروریستی در منظر          
جهانيان افشاء و در دادگاهی                   
بجرم جنایت عليه بشریت، برای         
کشتارهای ميليونيش و ویرانی             
زندگی انسانهای بسيار و جوامع          
بشری، طی دهه های اخير،                    

ویرانی جامعه       .  محاکمه شود      
عراق و کشتار ميليونی در این              
کشور، چه ابتدا توسط تحریم                  
اقتصادی و سپس با یورش نظامی      
و ریختن تن ها بمب بر سر مردم          
عراق، فقط یکی از جنایات و                 

لذا .  یکی از اخيرترین آنها است         
هيات حاکمه آمریکا و موتلفينش          
بعنوان یک نيروی تروریست               
صالحيت تهيه و اعالم این نوع             

(ليست ها را ندارند                    آذر ." 
ماجدی، سازمان مجاهدین یک             
سازمان باند سياهی، یک دنيای            

 )٢٧۴بهتر شماره 

 
برای فاکتهای ریز در                  **

 .اینمورد به مقاله باال رجوع شود
 
 
 

 

 !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                                                                 ٨صفحه     

این روزها اوضاع نابسامان و در        
حال فروپاشی و اضمحالل                       
حکومت اسالمی اشتهای بسياری       
از طيف ها و جریانات ضد جامعه       
و مدافع سرمایه داری را برای               
خيز برداشتن به قدرت بشدت                  

کنفرانس در  .  تحریک نموده است   
کنفرانس و تشکيل انواع و اقسام           
نيروها و آلترناتيوهای دست ساز         
غرب و سرمایه داری جهانی چيز       

از کنفرانسها و         .  جدیدی نيست    
تشکيل مجامع رنگارنگ با                      
شعارهای حقوق بشری، با شعار          
پوچ و توخالی سکوالریسم و                   
 . دمکراسی همه جا را پر کرده اند

 
همه نيروهای مرتجع و ضد                     
جامعه از جریانات و باندهای سياه       
قومی و ناسيوناليستی از باند                    
چاقوکشان عبداله مهتدی تا                       
مصطفی هجری، از جنبشهای به         
غایت کثيف ناسيوناليستی در                  
کردستان و آذربایجان و بلوچستان      
تا همه نيروهای ناسيوناليسم                    
عظمت طلب ایرانی که همه جای         
ایران سرایش است تا باند سياه                
سازمان مجاهدین که این روزها           
به همت و حمایت امریکا نامش              
هم از ليست جریانات تروریستی          
حذف گردیده تا شاید در آینده ای            
نچندان دور این جریان ارتجاعی         
و مذهبی بتواند رل و نقشی در                
معادالت قدرت و سياست در                   
ایران پس از جمهوری اسالمی              
داشته باشد و از طرف دیگر تا                
تالش و تقالی سبزهای جنایتکار         
رانده شده از بارگاه حکومت                    
اسالمی و تحرکات مذبوحانه اخير      
سيد خندان خاتمی و رفسنجانی               
برای نجات حکومت والیی و                  
اسالم ناب محمدی و تا همه                       
جریانات راست و امتحان پس داده      

اکثریتی خائن همه و          –توده ای     
همه اینبار دست در دست هم در             
صفی طویل به قدمت همه ارتجاع        
و جنایت و کثافت سرمایه داری و        

 

 ! پهلوی و بادکنک شورای ملی رضا
 

 کامران پايدار

 . مذهب به خط شده اند
 

همه این اوباش ریز و درشت           
بخط شده اند تا به نوعی                        
نگرانی و پریشان خاطری و            
کابوسشان را برای حفظ                      
تماميت ارضی و ایران عزیز،       
تو بخوان حفظ وضع موجود            

همه این جریانات و    .  بيان دارند 
طيفهای مختلف جوهر و                     

مخرج .  ماهيت مشترکی دارند    
مشترک همه اینها حفظ و                    
صيانت نظام سرمایه داری و           
مذهب در چهارچوب وطن               

وطن، .  مقدس و ایران است          
سرمایه داری و مذهب این سه         
اصل خواستگاه و اساس و                 
ماهيت وجودی مشترک همه           
این جریانات ضد جامعه را               

 . بنيان نهاده است
 

شعار دمکراسی و رفراندم و           
مجلس موسسان هم گل سر سبد       
حيات انباشته از نکبت و                      

حاال اینبار      .  سياهشان است     
شاهزاده نيم پهلوی با شعار                
تشکيل جبهه ملی ایران و با نام       
نامی ایران و با پرچم                              
سکوالریسم و رفراندم و                     
مجلس موسسان و ترهاتی از           

. این دست به ميدان آمده است          
جبهه ملی و منشور آن که مد             
نظر شاهزاده نيم پهلوی است           
از جهاتی قابل توجه و تعمق             

شاهزاده از آنجا که               .  است
 57بخوبی آگاه است در سال            

مردم ایران چگونه در طی یک      
انقالب بزرگ یکبار برای                 
هميشه پرونده حکومت شاهی         
و شاهنشاهی را در ایران بسته        

اینبار با ظرافت و تردستی      .  اند
اما زبونانه می کوشد که بگوید       
دیگر ایشان به دنبال تاج و                  
تخت و قدرت از کف رفته                  
نيست، در جایی می گوید من            
به دنبال قدرت و حکومت                   
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نيستم، من می خواهم وکيل مردم               
باشم، خواست من دمکراسی و                   
رفراندم و انتخابات آزاد و تشکيل             
مجلس موسسان و پرهيز اکيد از هر       

ميگوید از بی     .  گونه خشونت است    
تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت                
خودشان خسته شده است، می                      
فرمایند من از هيچ قشر و طبقه                   
خاصی حما یت نمی کنم، هدف من           
فقط نجات و سربلندی ایران است،           
می گوید از حکومتهای ایدئولوژیک     
و دیکتاتوری خسته شده است و باز         

زنان ما در خيابانها     !  هم می فرمایند  
کارتن خواب شده اند، اوضاع                     
زندگی و معيشت خانواده های                    
کارگری بسيار سخت و دشوار                   
است، می گوید خط قرمزش                         
خشونت است از قرار با هر گونه              
قهر و شدت عمل انقالبی که نظام              
سياه سرمایه و مذهب را هم به                     
مصاف بطلبد مخالف است، می                 
گوید یادم هست آن زمانها که خودم          
بچه بودم در دوران پدر تاجدارم                

تومان و      200مزد روزانه کارگر        
در عين حال در آن بهشت از کف               

تومان و        12رفته گوشت کيلویی          
می گوید  !  مرغ کيلویی ده تومان بود    

بهتر است امریکا و غرب بيایند با             
البته .  مردم ایران حرف بزنند                

بخوانيد از همه نيروهای اپوزیسيون     
ملی مذهبی و راست پرو غرب در           
ایران در زیر یک چتر واحد حمایت       

. کنند تا شاید زودتر به نتيجه برسند         
می گوید تشکيل شورای ملی آخرین       
اميد و آخرین تير ترکش ایشان                    

تکرار و   .  برای نجات ایران است       
تکرار می کند هدفش نجات ایران و        

ایشان می    .  سربلندی مملکت است     
گوید و می گوید و از طرفی همه                
تریبونهای قلم به مزد و نوکر                        
سرمایه داری از آیت اله بی بی سی         
تا صدای امریکا همه و همه در                   
تالشی هماهنگ برای این نيم پهلوی      
کوچک شيپور را از سر گشادش               

 . پف کرده اند
 

در اینجا اما ذکر و بيان نکاتی                 
تا آنجا که   .  الزم و ضروری است    

به ما کارگران و زحمتکشان و              
همه انسانهای زحمتکش و شریفی      
که از صبح تا شب جان می کنند            
اما آخر شب سفره هایشان حتی از   
نان خاليست و خانواده های                      
شرافتمندشان در نهایت فقر و                 
تنگدستی مجبور به بيماری و                 
اعتياد و تن فروشی و کليه                         
فروشی و کارتون خوابی و هزار        

از یک   .  یک بالی دیگر شده اند        
طرف و از طرف دیگر تا آنجا که    
به هزاران هزار انسان کمونيست       
و آزادیخواه و برابری طلب بر              
می گردد که بيش از چندین دهه             
است برای رفاه و آزادی و                        
خوشبختی و برابری جنگيده و              
خون داده اند، زندانی دو نظام                
حکومت شاهی و آخوندی بوده اند      
در هر دو نظام شکنجه شده و به            

. جوخه های آتش سپرده شده اند           
همه حرفها و ترهات شاهزاده نيم        
پهلوی و همه نيروهای مزدور              

مذهبی و راست پرو غرب       –ملی  
تالشی بيهوده و عبث برای دروغ       
و فریبکاری برای جنایت و فساد          

مذهب، .  و دزدی بيشتر است             
وطن مقدس، دموکراسی و                       
رفراندام همه اینها چيزی جز یک       
کاله گشاد و وعده های دروغ و             
یک مشت عوام فریبی بزرگ                

خواست و منافع زندگی ما      .  نيست
کارگران و زحمتکشان خيلی                 
روشن تر و شفاف تر از این                     
حرفهاست و نيازی هم به لفاظی           

خواست کارگران و                .  ندارد
زحمتکشان آزادی و برابری و              

خواست .  رفاه و خوشبختی است       
ما کار و مسکن و نان، صلح و                
آموزش و بهداشت رایگان است،        
خواست ما نابودی فقر و تحقير و         
بی حقوقی انسان و در راسش                 

 . نظام سرمایه داریست
 

خواست ما یک جامعه سکوالر و        
خالص از هر گونه قيد و بند                    

شاهزاده .  مذهبی و فرهنگی است     
نيم پهلوی و همه کارچاق کن های       
ریز و درشتی که سر در آخور               
نظام سرمایه داری دارند هدفی             

٩صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

این حضرات، این      .  جز حفظ وضع موجود ندارند           
سياست بازان بيکاره و خائن هدفی جز احيا و حفظ                 

اختالف طبقاتی، فقر و گرسنگی     . وضع موجود ندارند
و محروميت، تن فروشی و کارتن خوابی، اعتياد و                
بيکاری، بيماری و رنج و صدها و هزار بالی                           
اجتماعی دیگر بخشی از کارنامه  سياه این حضرات            

 *. و نظام سرمایه داریست

 

پهلوی و بادکنک  رضا
 ...  شورای ملی

 

 کارگران کارخانه 
 پارس خواب هشتگرد کرج

 !يکماه دستمزد معوق
دستمزدهای شهریور ماه بيش از        ،بنا به خبر دریافتى   

نفر از کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد                10
مراجعه و پيگيری   .  کرج تا امروز پرداخت نشده است     

و خواست کارگران که از گرانی و فقر و بی پولی به              
تنگ آمده اند برای دریافت دستمزدهای شهریور                     

وفایی پور مالک کارخانه به            .  همچنان ادامه دارد     
روال هميشه با کارشکنی و تهدید کارگران به اخراج           

یکی از عوامل     .  از پرداخت دستمزدها طفره ميرود        
بيخود :  وفایی پور خطاب به کارگران گفته است                   

شلوغ کاری نکنيد، پول نيست، درآمد نيست، همه جا            
به هم ریخته، همينه که هست، اعتراض بی                                  
اعتراض، هر کسی هم خيلی اعتراض و حرف داره             

 .بفرما درب کارخانه بازه بفرما راهش روشن
 

این مزخرف گویی ها، این تهدیدها، جواب همه                        
سرمایه داران و حکومتشان به کارگرانی است که از           
دستمزدهای ناچيز و پرداخت نشده، از فقر و گرانی              

فقر و گرسنگی و بيکاری و       .  و فشار به جان آمده اند      
محروميت و تحقير، بی حقوقی و عدم امنيت شغلی                

اینها ارمغان سرمایه داران و حکومت                             ...  و
 .اسالميشان برای ما کارگران است

 

کارخانه پارس خواب واقع در هشتگرد کرج با بيش              
نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای یکساله و         10از  

هزار تومانی و یک شيفت کاری از         389دستمزدهای  
عصر توليد کننده انواع تشک خواب و            5صبح تا      7

پيش از این تعداد کارگران        .  الياف پوليستر می باشد     
شيفت کاری بود اما در چند ماه اخير               3نفر در      40

نفر از کارگران از کار اخراج و بيکار               30بيش از    
شده و با اینحال هم اکنون امنيت شغلی و معيشت                       
کارگران فعال شاغل هم در معرض تهدید و خطر                    

 .جدی است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ١٠ – ١٣٩١مهر  ١٩

٢٧۵شماره   
 

 بازگشت به کار 
 !کارگران اخراجی کارخانه پل فيلم قزوين

 

اعالم داشتيم بعلت تعطيلی کارخانه پل فيلم قزوین                  11/7/91در اطالعيه قبلی در تاریخ           
بياضيان مالک کارخانه و عواملش       .  نفر از کارگران از کار اخراج و بيکار شده اند                 350

خطاب به کارگران، تحریمهای اقتصادی، افزایش بهای دالر، کمبود مواد اوليه و عدم سود                   
در طی چند روز گذشته مراجعات و             .  آوری را علت تعطيلی کارخانه اعالم نموده بودند             

. تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی برای بازگشت به کار همچنان ادامه داشته است                           
. خوشبختانه اعتراض و پيگيری و تجمعات کارگران عليه اخراج و بيکاری نتيجه داد                               

بياضيان که از سر سودجویی با تعطيلی کارخانه بخشهایی از سرمایه اش را در بازار پر                         
سرانجام در برابر      .  رونق و سود آور داللی دالر و ارزو سکه به کار انداخته است                                 

اعتراضات و خواست بر حق کارگران مبنی بر بازگشت به کار مجبور به تسليم و عقب                            
موفقيت و پيشروی کارگران اخراجی در بازگشت به کارشان تنها ثمره                   .  نشينی شده است   

 .اتحاد و همدلی و مبارزه متحد و متشکلشان بوده است
 

 !رفقای کارگر

بازگشت به کار   .  هر جا اتحاد و همدلی و تشکل و مبارزه هست موفقيت و پيروزی هم هست               
همه ما نتيجه یک مبارزه متحد و برحق است، باید متحد شویم، باید مجامع عمومی و                                    

 !زنده باد اتحاد کارگری. شوراهای مستقل خودمان را برپا نمایيم
 

تا   3نفر کارگر با قراردادهای       350کيلومتری قزوین با بيش از        12کارخانه پل فيلم واقع در      
هزار تومانی توليد کننده انواع            380ساعته کاری با دستمزدهای            8شيفت      3ماهه در        9

 .منسوجات نایلونی مخصوص بسته بندی مواد غذایی ميباشد
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ١٠ – ١٣٩١مهر  ١٩

 

 يک دنياى بهتر
تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى انسانها در طول                            

عليرغم رواج ايده هاى قدرگرايانه و خرافى اعم           .  تاريخ جامعه بشرى بوده است      
از مذهبى و غير مذهبى حتى در دنياى باصطالح مدرن امروز، ايده هايى که                              
هريک به نحوى عالج ناپذيرى و مقدر بودن وضع موجود را تبليغ ميکنند، زندگى              
واقعى و عمل روزمره توده هاى وسيع مردم همواره حاکى از يک اميد و باور                         

اين اميد که    .  عميق به امکان پذيرى و حتى اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر است                
دنياى فردا ميتواند از محروميت ها و مشقات و کمبودها و زشتى هاى امروز رها                 
باشد، اين اعتقاد که عمل امروز انسان ها، چه جمعى و چه فردى، در تعيين چند                     
و چون دنياى فردا موثر است، يک نگرش ريشه دار و قدرتمند در جامعه است که          

 .زندگى و حرکت توده هاى وسيع مردم را جهت ميدهد
 

کمونيسم کارگرى قبل از هر چيز به اينجا تعلق دارد، به اميد و اعتقاد انسان هاى                  
بيشمار و نسلهاى پى در پى به اينکه ساختن يک آينده بهتر، يک جهان بهتر،                          

 .بدست خود انسان، ضرورى و ميسر است



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

گرسنگى   ،گسترش فقر و فالکت      -١-
گرانى سرسام آور و              ،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 کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
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       

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

. بقاى حکومت دامن ميزند                           
جمهوری اسالمی نه ميخواهد و نه        

. ميتواند اين اوضاع را تخفيف دهد        
تحميل فقر و فالکت يک سياست               
رژيم اسالمی برای بزانو درآوردن         

 .کارگران و مردم زحمتکش است

 

نه فقط جمهورى اسالمى، بلکه        -٣
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 سرمايه دارى       

خرابيهاى ناشى از عملکرد            "و    
. فرا ميخواند    "  حکومت اسالمى    

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

برخی از جريانات      .  مطرح ميکنند  
يا گسترش فقر را        "  چپ رايکال  "

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

حزب اتحاد کمونيسم              .  ميروند
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               

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

به همان درجه شرايط       ،عقب برانند 
براى سرنگونى رژيم اسالمى و               
برپائى يک انقالب عظيم کارگرى            
عليه وضع موجود فراهم تر                        

 .ميشود

 

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

٢٧۴شماره   
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           

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

کارش را بکند و نتيجتا اين وضعيت                
اين حکومت مافيايی     .  پيش آمده است    

سران .  سرمايه و اسالم در ايران است       
رژيم اسالمی خود از بزرگترين سران          

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

. بخشهاى مختلف سرمايه تبديل شوند        
کمونيسم و طبقه کارگر بر استقالل                  
طبقاتى اش از سرمايه و جناحهاى                  
دولتى و غير دولتى بورژوازی، بر                 

و بر      ،جنبش و راه حل مستقل اش              
مطالبات و نيازهاى فورى خود و                      
اکثريت عظيم مردم در مقابله با اين                 

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

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

اين دوره اى است که بيش      .  ايران است 
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                    .  است
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل        

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است         
در اين 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          

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

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

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

توده طبقه 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



يک دنياى بهتر                                                                 ١١صفحه    ٢٧۵شماره    

 

 !دستمزدهای شهريور معوق ،کارگران سرو مشرق زمين
روز از پایان ماه می گذرد اما همچنان دستمزدهای شهریور ماه کارگران سرو مشرق زمين پرداخت                  18امروز هيجدهم مهر ماه،       ،بنا به خبر دریافتى   

سقوط بيسابقه ارزش ریال در برابر دالر و انواع ارزهای خارجی به دليل بحران و فساد مالی العالج                              .  نشده و بالتکيف به قوت خود باقی است            
اکثریت کارگران شرکت   .  حکومت اوباش اسالمی تاثيرات منفی و سنگين خودش را بر همه ابعاد زندگی کارگران و زحمتکشان بر جای گذاشته است                      

ند در  ه ا سرو مشرق زمين که از شهروندان افغانستانی هستند و از جنگ و نکبت اسالم و طالبان و امریکا به اینجا به جهنم حکومت اسالمی پناه آورد                            
اوباش و گزمگان     .  تحت قوانين حکومت وحوش اسالمی به مثابه شهروندان درجه چندم از حق همه گونه حقوق و امکانات اجتماعی محرومند                                     

حکومت اسالمی در همه جا به قصد دزدی اموال و سرکيسه نمودن، ضرب و شتم و تحقير و بازداشت و دیپورت این انسانهای بی پناه که جرمشان                                   
شرکتهای پيمانکاری و سرمایه داران سودجو با سو استفاده از موقعيت متزلزل این شهروندان از                      .  تالش برای زنده ماندن است در کمين نشسته اند            

 .طریق استثمار مضاعف در ازای دستمزدهای بسيار ناچيز و اندک در مقایسه با کارگران ایرانی به جنایت و دزدی مشغولند
 

خانواده هایمان در افغانستان در نهایت فقر و گرسنگی چشم به ما دارند، خود ما هم با تحمل هزار مشقت و رنج و تحقير در                          :  یکی از کارگران ميگفت   
هم ر  اینجا در ایران کار می کنيم، در اینجا حتی دستمزدهای ما نسبت به کارگران ایران کمتر و دیرتر پرداخت می شود، با این افزایش قيمت دال                                       

خانواده هایمان در آنجا منتظر پولی هستند تا از این جهنم برایشان به آنجا بفرستيم، دالر                  .  زندگی ما و خانواده هایمان خيلی سخت تر و بدتر شده است            
. گران شده و دستمزدهای ما برای تبدیل به پول خارجی خيلی بی ارزش است در این شرایط چيزی به دست خانواده های چشم براه ما نمی رسد                                           

سهم خودمان هم در اینجا کار شبانه روزی همراه با گرسنگی و تحقير و هزار و یک بدبختی است سهم                                .  دستمزدمان را هم به موقع نمی پردازند          
زندگی ما و خانواده هایمان در سایه دو حکومت اسالمی در ایران و            ! از آنجا رانده شده ایم و از اینجا مانده! خانواده هایمان در آنجا انتظار و گرسنگی
 .افغانستان و جنگ امریکا تباه شده است

 

 300فقط به کارگران گفته اند ماهی         !!  نفر کارگر که در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند                50شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين با         
با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطيل و غير تعطيل           .  که البته از پرداخت همين دستمزد هم بيشرمانه طفره ميروند        ! هزار تومان به شما ميپردازیم

این کارگران زحمتکش از شهروندان          .  تهران و ارایه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز ميباشد                           5طرف قرارداد شهرداری منطقه          
ر سياافغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غيرقانونی در ایران و محروميتها و مشکالت ناشی از اقامت غير قانونی در شرایط معيشتی و کاری ب                                    

 .سختی بسر ميبرند، محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختيار آنها گذاشته اند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢اکتبر  ١٠ – ١٣٩١مهر  ١٩

 

 اعتصاب در کارخانه فاکس کان سازنده تلفن آی فون
 

 آذر ماجدی
در دو سه سال اخير اسکاندال وسيعی در این کارخانه بخاطر                 .  شرکت فاکس کان، سازنده محصوالت شرکت اپل، از جمله آی فون و آی پد است                       

سال هستند بخاطر      ٢٢-٢٣سال گذشته تعدادی از کارگران این کارخانه که جوانانی با متوسط سنی                     .  شرایط بسيار غيرانسانی کار ایجاد شده است          
ساعت در روز و شش روز کار در هفته، با وقت کوتاهی برای ناهار و بدون                       ١٢-١۴ساعات طوالنی کار بمدت      .  سختی کار دست بخودکشی زدند     

پرت کردن خود از     .  هيچ استراحت دیگر، زندگی در خوابگاه پر جمعيت و سربازخانه ای زندگی را برای این کارگران غيرقابل تحمل کرده است                              
 .پشت بام کارخانه برای برخی از این کارگران جوان تنها راه خالصی از این شرایط برده وار بنظر رسيده است

 

را به بازار عرضه می کند، کارگران از مرخصی خویش در زمان تعطيالت ساليانه محروم شده اند و شدت کار                       ۵اکنون که شرکت اپل دارد آی فون        
بعالوه، شرکت اپل کنترل توليد را سخت تر کرده است و این مقررات جدید شدت کار و تنش در کارخانه را چند برابر                         .  حتی افزایش بيشتر یافته است    

کارگران بخش کنترل توليد مجبور به بازگرداندن بخشی از توليدات شده اند و این مساله کارگران بخش توليد را بجان کارگران بخش                                 .  نموده است 
اخيرا چند درگيری ميان کارگران بخش توليد و بخش کنترل توليد روی داده است که به مجروح شدن و بستری شدن تعدادی                       .  کنترل توليد انداخته است   

 .از کارگران در بيمارستان منجر شده است
 

این اولين اعتصاب در کارخانه فاکس        .  هزار نفر از کارگران هر دو شيفت روز و شب بخش کنترل توليد امروز دست به اعتصاب زدند                          ۴باالخره  
در ماه ژانویه پس از آنکه تعدادی از کارگران بعلت دستمزدهای پایين و فشار شدید کار دست بخودکشی زدند، و این مساله انعکاس جهانی                       . کان نيست

 .پيدا کرد، کارگران در اعتراض به مدیریت دست به اعتصاب زدند
 

کارگران از هر نوع حقی محرومند؛         .  محصوالت شرکت اپل که در سطح بين المللی بسيار محبوب اند، در شرایطی بسيار برده وار توليد ميشوند                           
در دو سه سال اخير اعتراضات         .  حقوق ناچيز و شرایط کار سخت، محيط کار را برای بسياری از این کارگران جوان غيرقابل تحمل کرده است                              

صاحب این کارخانه پولدارترین مرد چين      .  گسترده ای در چين و در سطح بين المللی به این شرایط و خودکشی تعدادی از کارگران شکل گرفته است                      
ضروری است که یک همبستگی     .  شرکت اپل با دادن کنترات به شرکت فاکس کان هر نوع مسئوليتی را از دوش خود برداشته است      . محسوب می شود

شرایط اختناق و سرکوب در چين امر تشکل، اعتراض و اعتصاب را برای کارگران بسيار                   .  بين المللی کارگری با کارگران فاکس کان سازمان یابد          
 *.سخت نموده است



يک دنياى بهتر                                                                 ١٢صفحه     

رژيم حافظ سرمايه داری، رژيم           
جمهوری اسالمی تمام تالشش بر      
اين است آه بار بحران سرمايه             
داری را با تحميل فقر و فالآت بی        
حد و حصر بر سر ما آارگران و            

رژيم .  مردم آارآن خراب آند             
جمهوری اسالمی با پايين                         
نگهداشتن دستمزدها، بيكاری             
سازيهای وسيع، پايين نگهداشتن     
هر چه وسيعتر خدمات بهداشتی،       
حذف سوبسيدها و آزاد گذاشتن           
دست تجار و بازاريها در تعيين             
قيمت اقالم مورد نياز مردم                       
آنچنان بر ابعاد فقر و گرسنگی              
افزوده است آه آل جامعه را به             

 .سر حد نابودی ميكشاند
 

رژيم جمهوری اسالمی در تالش         

 

ما آارگران بايد به جنگ 
 !فقر و فالآت برويم

است آه بار مالی رقابتهای               
سياسی و نظامی با دول غرب         
و تروريسم دولتی و پروژه               
دست يابی به سالحهای اتمی          

رژيم .  را بر دوش ما خالی آند       
جمهوری اسالمی در تالش              
عامدانه است آه با تحميل فقر        
و فالآت غير قابل تحمل                       
آمرمان را خم آند، به تباهی            
جسمی و روحی مان بكشاند و        
مقاومت و مبارزه مان را درهم    

 .شكند
 

مهار اين رژيم و پايان دادن              
بايد .  فقر و فالآت آار ماست         

متحد و متشكل به جدال با فقر          
و گرسنگی و به مبارزه عليه          

با .  عاملين آن به ميدان آمد            

٢٧۵شماره   
ايجاد شوراهای آارگری در محل             
آار و محل زندگی و برقراری آنترل    

با تامين صف متحد     .  توليد و توزيع  
آارگران بيكار و شاغل در تشكل               

با تبديل صفهای خريد    .  عليه بيكاری 
مواد غذايی به اجتماع اعتراضی             

با .  عليه گرانی، فقر و گرسنگی             
خواست بستن دست زالوهايی آه            
موجب گرانی ميشوند و آنترل                   
قيمت مواد غذايی توسط تشكلهای          

با خواست بيمه بيكاری     .  خود مردم 
. مكفی برای همه افراد آماده به آار        

با خواست اضافه دستمزد به تناسب      
 .نرخ تورم

 

با .  با خواست ممنوعيت اخراج            
خواست بيمه های بهداشتی و                    
پزشكی رايگان، مناسب و قابل                  

با خواست     .  دسترس برای همه        
بايد .  مسكن مناسب برای همه              

ميدان دار صف مبارزه عليه فقر و          
بايد نويد    .  گرسنگی و گرانی بود        

بخش جدال برای رفاه و آسايش                
آل جامعه چشم به ما        .  همگان بود 
 . دوخته است

مبارزه عليه فقر و فالآت امروز         
جزيی از مبارزه ما برای بقا و               

جزيی از مبارزه ما      .  زندگی است 
برای يك جامعه مرفه و آزاد                    

اين مبارزه را بايد تا به              .  است
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

 !زنده باد آزدی، برابری، رفاه
 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠١٢اوت  ۶

 

 !مرگ بر حكومت فقر و گرانی
 

. هر صف، هر اجتماع برای تهيه نان و ماحتياج زندگی بايد به ميدان اعتراض شما بر عليه عاملين گرانی، گرسنگی و بدبختی بدل شود                        
 .هر آارخانه 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                .  از هر امكانی بايد بهره جست تا فشار سنگين مالی موجود را آاست                    
دولت، از نپرداختن قبضهای آب و برق گرفته تا آرايه اتوبوسها، از مصادره اماآن و ساختمانهای دولتی جهت تامين مسكن گرفته تا                              
نپرداختن وامهای 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 توده ای، و از همه مهم تر بايد مناسباتی آه عامل اصلی فقر و فالآت ما است، يعنی نظام سرمايه داری را                                

 . بايد رژيمی را آه حافظ اين نظام و تحميل آننده گرسنگی و نداری و مذلت ماست  به زير آشيد. از بين برد
 

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

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  


