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سال نو مبارک

سال گذشته سياست در ايران با پرچم آزادی و براب ری و
سوسياليسم م زي ن ش د .س ال آي ن ده م ي ت وان د س ال ف ت ح
سنگرھای جديد ،سال سازماندھی و بسيج طب ق ه ک ارگ ر،
سياوش دانشور
س ال ت الش ب رای ب رپ ائ ی ي ک دن ي ای ب ھ ت ر ب اش د.
زخمھايمان را التيام دھيم ،کمبودھايم ان را بش ن اس ي م و
مھمترين رويداد سال گذشته
برطرف کنيم ،نيرويمان را جمع کنيم ،و راھمان را ادامه
سال گذشته در ايران اتفاق مھمی افتاد .دھيم .جنگ ما با جمھوری اسالمی تمام نشده است .در اين جنگ بايد پيروز شد .سال نو را ب ه
جنبشی نوين با پرچمی روشن ،فرھنگی شما تبريک ميگوئيم.

نوين و مدرن ،و نسلی از پرشورترين
سوسياليستھا و آزاديخواھان در مرکز
سياست ايران ابراز وجود کرد .نه شعار
آزادی و برابری در ايران جديد بود و نه پنج سال پس از حمله به عراق:
تقابل با نظام مرتجع اسالمی .نسل اندر
نسل کارگر و کمونيست و انقالبيون و
عراق آزاد يا گورستان بزرگ؟
آزاديخواھان در مقاطع و دوره ھای
صفحه 12
مختلفی در مقابل ارتجاع سياسی و آذر ماجدی
اختناق و فقر و زن ستيزی ايستادند.
بدنبال شکست انقالب  57و بويژه در دو
دھه گذشته کمونيسم ايران ،کمونيسم
رژيم اسالمی
کارگری ،منشا رويدادھای مھمی از
حداقل دستمزد واقعی
جمله مراسمھای اول مه ،جنبش  8مارس
با پرچم آزادی زن ،و اعتراض عليه
کارگران را
تبعيض بوده است .دانشگاه بعنوان يک
مرکز فعال سياسی ،عليرغم سرکوب منصور حکمت
کاھش داد!
خونين چپ توسط راست اسالمی،
ھمواره معترض باقی ماند .اما عروج
علی جوادی
جنبشی ماھيتا سوسياليستی و کمونيستی
بيماران
در ابعادی قابل توجه و بدون توھم و اتکا
اولين مبنای تعيين دستمزد نگرش عمومی
به جريانات حکومتی و حاشيه حکومت بی پناه ترين قربانيان تحريم
نسبت به اين مساله است .آيا کارگر انسان
آن پديده جديد است که فاکتور جديدی را
است يا يک ماشين توليد جاندار؟ کداميک؟ در
وارد معادله سياست در ايران ميکند.
نگاه سرمايه ،کارگر زنده است تا کار کند،
سال گذشته جامعه ايران شاھد اعتصابات على طاھرى
محصوالت جديد توليد کند و سود بيافريند .اما
مکرر بزرگ و کوچک کارگری،
صفحه  5برای طبقه ما تعيين حداقل دستمزد نه بر
مقاومت جانانه زنان ،اعتراضات مکرر
مبنای نيازھای سود آوری سرمايه و انباشت
در دانشگاھھا ،شورشھای شھری ،مقابله
سرمايه بلکه بر مبنای تامين معاش و
نو
سال
در
کارگران
ھای
دغدغه
اما
با حکومت در اشکال متنوع آن بود.
نيازمنديھای يک زندگی انسانی در جامعه قرن
آنچه که در  13آذر امسال روی داد
بيست و يکم بايد تعيين شود.
يک دادا کمون
نبرد واقعی در شرايطی بشدت نابرابر
صفحه 4
بود .آنچه امسال روی داد اھميتی بسيار
صفحه 5
باالتر از ديگر وقايع سياسی دارد .نه به
اين دليل که خود را از اعتراض کارگر در صفحات ديگر :تومار کارگران برای افزايش دستمزد ،گزارش از اعتراضات کارگری ،پي ام ھ ای
و زن و جوان و
سال نو ... ،و ستون آخر.
صفحه 5

يک دنيای بھتر

درباره خطر آکسيونيسم
در حوزهھاى حزبى

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!
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صفحه 2

سال نو
مبارک!
مردم آزاديخواه
فرا رسيدن سال  ١٣٨٧را از
جانب حزب اتحاد کمونيسم
کارگری به ھمه شما تبريک
ميگويم .سال گذشته ،عليرغم افت
و خيزھايش ،سال تالش برای
سرنگونی رژيم اسالمی و
استقرار نظامی متضمن آزادی و
برابری و رفاه ھمگان بود.
رژيم اسالمی سال را با يورش
وحشيانه به جوانان و زنان آغاز
کرد و تعرضی وحشيانه را عليه
جامعه سازمان داد .به جنبش
برد .به
يورش
کارگری
دانشگاھھا تعرض کرد به جنبش
آزادی زن حمله کرد .دستگير
کرد .شکنجه کرد .شالق زد،
اعدام کرد .تالش کرد ھر
فرياد
ھر
و
اعتراض
آزاديخواھانه و برابری طلبانه ای
را سرکوب کند .تالش کرد جنبش
سرنگونی طلبانه توده ھای مردم
را به شکست به کشاند .اما قادر
نشد .نتوانست! در مقابل با پرچم
آزاديخواھی و برابری طلبی در
سنگر دانشگاه مواجه شد .با
اعتراض مردم در آريا شھر
مواجه شد .با عدم شرکت مردم
در مضحکه انتخاباتی اش مواجه
شد .و رژيمی که نتواند قلع و قمع
کند ،نتواند اعتراض و تالش را
نابود کند ،فقط پايه ھای حکومتی
خود را سست تر کرده است ،خود
را در چند قدمی سقوط و
سرنگونی قرار داده است.
اما تحوالت امروز ايران فقط بر
سر بود و نبود رژيم آدمکشان
اسالمى نيست .آنچه امروز در
ايران ميگذرد تعيين ميکند که
فردا ھفتاد ميليون انسان چگونه
خواھند زيست .آن آينده دارد
امروز ساخته ميشود .انتخابى
بزرگ دارد صورت ميگيرد.
کمونيسم کارگری نماينده آينده

شماره ۴٢

پيام کاوه عباسيان
بمناسبت بپايان رسيدن سال ٨٦
سعادتمند مردم است .اين آينده
ميتواند ،اگر ما شکست بخوريم،
تکرار ھمان گذشته نکبتبار
سلطنتى و اسالمى در قالبى جديد
باشد .اما اگر پيروز بشويم ،و
ميتوانيم بشويم ،آنگاه اين آينده شاھد
برپايى جامعهاى آزاد و برابر و
مرفه و انسانى خواھد بود.
جامعهاى بدون استثمار ،بدون فقر،
بدون طبقات باالدست و فرودست،
بدون استبداد ،بدون حاکميت
خرافات مذھبى و سنتھا و اخالقيات
ارتجاعى ،بدون نابرابرى ،بدون
آزاد
جامعه
تبعيض .يک
سوسياليستى.
اکنون يک فرصت کم نظير
تاريخى فراھم شده است که طبقه
کارگر و مردم آزاديخواه در ايران
به يک قرن سلطه احزاب
رنگارنگ طبقات حاکم به زندگى
مردم و ّ
مقدرات جامعه پايان بدھند.
اين فرصت فراھم شده است تا
کارگر و کمونيسم و آزاديخواھی
نمونه شکوھمندى از يک جامعه
آزاد و برابر و مرفه و انسانى را
در ايران بنا کنند و در جلوى چشم
جھانيان قرار دھند .براى ايفاى اين
نقش ،براى تحقق يک انقالب عظيم
اجتماعی عليه جمھورى اسالمى و
سرمايه ،برای گرفتن سھم خود از
زندگی و آينده ،برای پايان دادن به
تمامی مصائب گريبانگير مردم به
ميدان بيائيد.

علی جوادی
دبير کميته مرکزی
حزب اتحاد کمونيسم کارگری

سال  ٨٦کم کم به پايان خود
ميرسد و پيام ما
در شرايطی که بھترين
رفقايمان ،بھروز کريمی زاده
ھا ،ھنوز در زندان ھستند ،در
شريطی که ھنوز دانشجويان در
سطح کل دانشگاه ھا تحت فشار
و احضاريه و ممنوعيت ھستند،
در شرايطی که خانواده رفقای
زندانی مشغول فروختن ھست و
نيست خود برای تھيه وثيقه
فرزندانشان ھستند ،در شرايطی
که رفقای آزاد شده تحت تعقيب
مداوم نيروھای اطالعات ھستند،
در شرايطی که ھنوز آزادی بيان
و تشکل را در دانشگاه شکار
ميکنند ،در شرايطی که
ھنوزدانشگاه پادگان است ،در
شرايطی که خود من مجبور به
تعويض ھزارباره محل زندگی
ام بخاطر تعقيب ھای نيروھای
امنيتی ھستم ،در شرايطی که . .
..
اين ليست "درشرايطی که"ھا
بسيار طوالنی است اما اجازه
بدھيد آخرين ھای آنھا را بگويم:

نه تنھا به عقب نخواھد راند ،بلکه
عزم ما را در دفاع از آزادی و
برابری بيشتر ميکند! امروز
ديگر دانشجويان آزاديخواه و
برابری طلب از تھران تا
اصفھان ،از مشھد تا تبريز و
کردستان ،از زاھدان تا آبادان
ھمه جا ھستند! نه تنھا در ايران
در لندن و پاريس و ھمه پايتخت
ھای جھان ھستند .دانشجويان
آزاديخواه و برابری طلب در سال
 ٨٦ھدف اصلی حمله حکومت
بودند .سال  ٨٦اما کم کم به پايان
ميرسد و پيام ما اين است:
ما ھستيم! ما ايستاده ايم! ما کوتاه
نميائيم! ما برای دفاع از آزادی و
برابری ھيچ معامله ای نميشناسيم.
صف ما بزرگتر ،محکمتر و
مصممتر از ھميشه است.
از طرف ھمه دانشجويان
آزاديخواه و برابری طلب به شما
اطمينان ميدھم که جنبش
آزاديخواھی و برابری طلبی در
سال آينده با قدرتی صد چندان به
پيش خواھد رفت.
کاوه عباسيان

در شرايطی که ھمه اين
فشارھای حکومت بر ما آمده
است ،سربلندتر از ھميشه،
محکمتر از ھميشه ،روشن تر از
ھميشه و مصممتر از ھميشه ما
دانشجويان آزاديخواه و برابری
طلب ايستاده ايم و اعالم ميکنيم
که ھيچکدام ازاين فشارھا ما را

سخنگوی دانشجويان آزاديخواه و
برابری طلب دانشگاه ھای
سراسر کشور
 ٢٦اسفند ١٣٨٦
برگرفته از سايت آزادی و
برابری

 ٢٨اسفند١٣٨۶ ،
 ١٨مارس ٢٠٠٨

سال نو را با تالش متمرکزتر برای آزادی
فعالين کارگری ،دانشجويان ،و کليه
زندانيان سياسی آغاز کنيم!
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صفحه 3

گزارش کارگری
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گزارش از

اعتصاب در عسلويه ،شھرداری سنندج
کارگران عسلويه
کارگران فاز  1تا  5عسلويه طی
يک ماه گذشته با طرح خواست
افزايش دستمزد ،کاھش ساعت
کار ،امکانات بھداشتی در محيط
کار و زندگی ،و ھمچنين قرداد
کار يکساله اعتراضاتی را
سازمان دادند.
اين مبارزات ابتدا با بی تفاوتی
کارفرما روبرو شد .اعتصابات و
اعتراضاتی اوليه اولتيماتومی بود
و کارگران اعالم کردند اگر به
خواستھای ما پاسخ داده نشود
دست به اعتصاب خواھيم زد.
تحرک و تصميم متحد کارگران
مسئولين و کارفرما را به تکاپو
انداخته است .نيروھای حراست و
اطالعات نيز بی کار نماندند .آنھا
نيز در تالش بودند از يکطرف
فضای رعب ايجاد کنند و از
طرف ديگر خودشان را "دلسوز
کارگران" نشان بدھند .اما بجائی
نرسيدند.
کارگران به خواستھای زير دست
يافتند :ابتدا دريافت حقوقھای
بھمن و اسفند ماه ،پرداخت عيدی
و مزايا ،توافق سر کاھش ساعت
کار يعنی  200ساعت کار در ماه
و  10روز تعطيلی .اين پيروزی
بزرگی برای کارگران است اما
مبارزه آنھا برای  40درصد
افزايش دستمزد ادامه دارد.
کارگران در ھمين فاصله تالش
کردند صدای خود را به فازھای
ديگر برسانند که متشکل و متحد
 10فاز و در عين حال مراکز
پتروشيمی نيز با آنھا ھم صدا
شوند.
نيروی حراست ھر لحظه آماده
در ميان کارگران ھستند .به
کارگران می گويند آيا شما
حقوقھايتان را دريافت کرديد؟ آيا
شما تعطيلی خود را رفتيد؟ و
خالصه مدام تصويری ميدھند که

انگار حق کارگران دست اينھاست
و دارند دو دستی حقوق کارگران
را ميبرند دم در خانه ھايشان!
کارفرما به کارگران در رابطه با
قرارداد و افزايش دستمزد اعالم
کرده است بايد تا پايان سال صبر
کنند .اما از آنجا که حتی چنين
مرکز صنعتی مھمی نيز کارگران
آن قراردادی ھستند نگرانی
کارگران اين است که دست به
يکسری اخراجھا زده شود که
رسما از سوی انھا اخراج نيست
بلکه اتمام قرارداد است .کارگران
شگردھای آنھا را می دانند و خود
را برای مبارزه ای متحد و متشکل
آماده می کنند.
شھرداری سنندج
کارگران شھرداری شھر سنندج دو
ماه حقوق طلب دارند .اعتراضات
آنھا تاکنون پاسخی نگرفته است.
کارگران طی نامه ای خطاب به
فريدون پور رضائی اعالم کردند
اين وضعيت قابل تحمل نيست .در
دو ماه گذشته در شھر سنندج
کارگران شھرداری مرتبا اعتراض
کردند و خواھان پرداخت حقوقھای
معوقه خود شدند .کارگران اعالم
کردند با توجه به وضعيت شغلی و
کاری ما ھيچ مزايائی به ما تعلق
نمی گيرد و شرايط غيره انسانی به
ما تحميل می شود.
يکی از کارگران می گويد دولت و
کارفرما دست در دست ھم زندگی
را به طبقه کارگر در ايران سياه
کرده اند .او ادامه می دھد در حالی
که قانون کار صحبت از  8ساعت
کار می کند ما کارگران شھرداری
بطور متوسط  12ساعت در روز
کار می کنيم .کار ما از ساعت 1
نيمه شب شروع می شود و تا 1
بعد از ظھر ادامه دارد .در ماه تنھا
دو روز تعطيلی داريم که گاھا
مجبور به اضافه کاری می شويم
آنھم اضافه کاری که ھيچ وقت

درست حسابی پرداخت نمی
شود .اعتراضات اخير ما با دو
جواب روبروه بوده است .از
طرف کارفرما می گويند "ھمين
است اگر حرفی داريد اخراج
ھستيد" و وقتی به اداره کار و
مقامات مراجعه می کنيد دفاع
از حقت نيست بلکه داريد "عليه
امنيت ملی" اقدام می کنيد!
کارگران که اکثرا خانواده دارند
بچه ھای محصل دارند و بايد
زندگی خود را تامين کنند .از
يک طرف نگرانی از اخراج را
دارند از طرف ديگر دولت انھا
را روانه زندان کند تحت عنوان
اقدام عليه امنيت ما کارگران در
حال حاضر حقوق  2ماه را
دريافت نکرديم عيدی و مزايائی
ديگر نيز جزی از حق ماست
که ھميشه توسط اين کارفرما و
با دسيسه دولت باال کشيده می
شود.
ما تصميم گرفتيم نامه ای بنويسم
و به مقامات دولتی ارسال کنيم
و در صورت عدم پاسخ مثبت
به خواستھايمان در مقابل
ادارات دولتی تجمع کنيم و
اعتصاب کنيم راھی بجز اين
نداريم چون گرسنه ھستيم.

مجمع عمومی ظرف
اعتراض مستمر و
مستقيم کارگران
است!
کارگران! جنبش
برپائی مجمع
عمومی را تقويت
کنيد!

چھار شنبه سوری در
تھران
گزارش ھای رسيده تا اين
ساعت حاکی است که نيروی
انتظامی جمھوری اسالمی برای
برقرار کردن يک حکومت
نظامی خشن در شب چھار شنبه
سوری تالش ميکنند .در فلکه
چھارم و پنجم نيروی ھوايی در
تھران فوج فوج مامور پياده
کرده اند و با ماشين کل
حدفاصل اين دو فلکه را مسدود
کرده اند .از سويی ديگر بين
فرعی ھای  34تا  24نيروی
ھوايی در سر ھر کوچه 4
مامور پست می دھند که شامل
سه سرباز و يک درجه دار می
باشند .اما تا ھمين ساعت
جمھوری اسالمی از ترس حمله
مردم ماشين ھايش را در مدرسه
ھا مخفی کرده است و سربازان
را بدون ماشين بر خالف سال
ھای قبل به خيابان ھا فرستاده
است .اما با اين وضع جرات
ورود به محالت را نداشته و
آتش بازی و رقص دختران و
پسران در محالت قصد آرام
گرفتن ندارد.
در سوی ديگر شھر در ميدان
ھفت حوض ماموران نيروی
لباس شخصی به جوانی حمله
ور شده اند و او را با زنجير
تحت تعرض قرار داده اند اين
اقدام خشم مردم را بر انگيخته و
منجر به زد و خورد  15نفر از
جوانان با ماموران نيرو انتظامی
شده است .تھران ھمچنان شعله
ور است .جمھوری اسالمی
دست پاچه به وحشت افتاده و
قادر به کنترل محالت نيست.
ھمچنين خبر ھای رسيده حاکی
از اين است که در کرج غوغايی
برپاست و در محالت گوھر
دشت و مھرشھر ماموران
انتظامی رژيم جنايتکار جرات
نزديک شدن به جوانان را
ندارند.

يک دنياى بھتر

صفحه 4

رژيم اسالمی حداقل دستمزد واقعی
کارگران را کاھش داد!
علی جوادی
ماموران رژيم اسالمی در اقدامی
ھماھنگ با نمايندگان سرمايه
حداقل دستمزد واقعی کارگران را
کاھش دادند .در شرايطی که نرخ
تورم در سال گذشته بسيار بيشتر
از بيست درصد است ،افزايش
بيست درصدی حداقل دستمزد و
تغيير آن از  ١٨٣ھزار تومان به
 ٢١٩ھزار تومان عمال به معنای
کاھش دستمزد واقعی و قدرت
خريد کارگران در جامعه است .
در حالی که اجاره يک خانه دو
اتاقه در شھرھای کوچک تر در
ايران بيش از  ٢٠٠ھزار تومان
است ،حداقل دستمزد کارگران
حتی کفاف مسکن آنھا را نميدھد.
در حالی که خط فقر اسالمی را
برخی از ارگانھای خود رژيم
معادل  ۶٠٠ھزار تومان تعيين
کرده اند ،اعالم حداقل دستمزد
معادل  ٢١٩ھزار تومان يعنی
محکوميت طبقه کارگر به فقر و
فالکت گسترده و زندگی محقرانه
و زير خط فقر .
در شرايطی که ھزينه زندگی يک
خانوار  ۵نفره در ايران بيش از
يک ميليون تومان است ،تعيين
حداقل دستمزد برابر با ٢١٩
ھزار تومان يعنی محکوم کردن
کارگران به دو شيفت کار در
روز ،اگر کاری وجود داشته
باشد .يعنی محکوم کردن فرزندان
کارگران به کار زودرس و در
محروميت
نوجوانی .يعنی
فرزندان کارگران از درس و
آموزش و فراغت و شادی .يعنی
محکوميت خانواده کارگری به تن
فروشی برای بقاء و زندگی .يعنی
تشديد افسردگی و اعتياد در
صفوف کارگران.
اين يک تعرض آشکار و گسترده
به معيشت و زندگی کارگران
است .تعرضی به طول عمر
کارگران است .تالشی برای

نابودی بخشھای مختلف و ضعيف
تر طبقه کارگر است .اين جانيان
ميدانند که معنای اين اقدام يعنی
کوتاه شدن طول عمر بسياری از
کارگران .ميدانند که اين سياستشان
يعنی پيری و از کار افتادگی
زودرس .ميخواھند با نابودی
بخشی از کارگران ،نيروی
کارگری در جامعه را "نوسازی"
و جوان کنند .اين اقدام را بايد در
کنار ساير جنايت طبقه حاکم عليه
کارگر در جامعه سرمايه داری
قرار داد .

برای تعيين دستمزد به چند مساله
بايد توجه داشت .مبنای تعيين
حداقل دستمزد چه بايد باشد؟ چه
کسی بايد حداقل دستمزد را تعيين
کند؟ خريدار يا فروشنده نيروی
کار؟ شرايط مطلوب برای تعيين
حداقل دستمزد از زاويه طبقه
کارگر کدام است؟

زندگی انسانی در جامعه قرن
بيست و يکم بايد تعيين شود .ما
انسانيم .کارگر انسان است.
کارگر ھمان نيازھايی را دارد
که سرمايه دار دارد .فرزندش،
خودش ،خانواده اش ،نيازمند
تفريح و استراحت و مسکن و
درمان و فراغت و پوشاک و
آذوقه مناسب اند .ما دو
استاندارد در زندگی انسان ھا
در جامعه را نمی پذيريم.
فرزندان ما شايسته ھمان زندگی
ای ھستند که فرزندان سرمايه
داران از آن برخوردارند .محيط
کار ما بايد از ھمان ايمنی
برخوردار باشد که محيط کار
کارفرما برخوردار است .چرا
بايد قبول کنيم زمانيکه درمورد
حداقل دستمزد صحبت ميکنيم
بايد از پيش پذيرفته باشيم که
کارگر بخش محروم و فقير و
بی بھره جامعه است؟ چرا؟ چه
کسی گفته است؟ چه کسی حکم
داده است سھم طبقه ما
محروميت است؟ چرا سرمايه
دار نبايد بخش محروم جامعه
باشد؟ اصال چرا محرومی بايد
وجود داشته باشد؟ در مبارزه
برای تعيين دستمزد فعالين
کارگری در درجه اول بايد اين
نگرش ضد انسانی سرمايه به
کار و نيازمندی ھايش را زير
نقد کوبنده خود قرار دھند .نبايد
به کم قناعت کرد .نبايد به
حداقل بسنده کرد .نبايد اجازه
داد حداقل دستمزد بر مبنای خط
فقر و محروميت رقم زده شود .

- ١اولين مبنای تعيين دستمزد
نگرش عمومی نسبت به اين مساله
است .آيا کارگر انسان است يا يک
ماشين توليد جاندار؟ کداميک؟ در
نگاه سرمايه ،کارگر زنده است تا
کار کند ،محصوالت جديد توليد کند
و سود بيافريند .اما برای طبقه ما
تعيين حداقل دستمزد نه بر مبنای
نيازھای سود آوری سرمايه و
انباشت سرمايه بلکه بر مبنای
تامين معاش و نيازمنديھای يک

- ٢مساله حياتی ديگر اين است
که چه کسی بايد در مقام تعيين
حداقل دستمزد باشد؟ کارگر يا
کارفرما؟ فروشنده نيروی کار
يا خريدار نيروی کار؟ طرح
مساله به اين صورت وارونه
بودن اين جوھر معامله نابرابر
ميان کار و سرمايه را نشان
ميدھد .کدام خريداری در نظام
سرمايه داری قيمت کاالھای
مورد نياز خود را تعيين ميکند؟

آنچه امروز در ايران جاری است
گوشه ای از عملکرد عمومی
سرمايه عليه کارگر و جامعه است.
اين حکومت اسالم و سرمايه است.
مساله بر سر سازماندھی يک
مبارزه جدی برای افزايش دستمزد
است .مبارزه برای افزايش دستمزد
يک عرصه تعين کننده در جامعه
است .پيشبرد اين مبارزه در درجه
اول منوط به تعيين معيارھا و
شاخص ھای پيشبرد اين مبارزه
است .

شماره ۴٢
آيا مستاجر اجاره مسکن مورد
نياز خود را تعيين ميکند؟ چگونه
است که در تمام قلمروھای
اقتصادی که قوانين نظام کار
مزدی حاکم است "صاحب" کاال
تعيين کننده قيمت "کاالی" خود
است ،اما کارگر نميتواند قيمت
کاالی خود يعنی نيروی کار خود
را تعيين کند؟ اين زورگويی و
قلدری ذاتی نظام سرمايه داری را
ترين
پذيرفت .صالح
نبايد
کسانيکه ميتوانند و بايد حداقل
دستمزد را تعيين کنند نمايندگان
منتخب کارگران ھستند؟ تنھا و
تنھا نمايندگان منتخب کارگران
ميتوانند و بايد ميزان دستمزد را
تعيين کنند .و اين ما را به مساله
تشکل و نمايندگان کارگران
ميرساند .در حال حاضر طبقه
کارگر فاقد حق قانونی برای
تشکيل تشکالت توده ای خود
سيستماتيک
است .سرکوب
تالشھای کارگر در اين عرصه
يک رکن پايه ای ھويت ضد
کارگری نظام اسالمی و سرمايه
داری در ايران است .رژيم
اسالمی ميکوشد تا تشکالت
اسالمی و دست ساز خودش را،
انجمن ھای اسالمی ،خانه کارگر
به
و شوراھای اسالمی،
کارگران حقنه کند و اين ارگانھا
ھم خود را در مقام چنين نقش
مضحکی قرار ميدھند .در حقيقت
افشاء و طرد اين زائده ھا و
ارگانھای ضد کارگری يک اقدام
تعيين کننده در پروسه شکل دادن
به تشکالت واقعی کارگری است.
اما کارگران ميتوانند اين خالء را
با تشکيل مجامع عمومی خود
بسرعت جبران کنند .سازمان
دادن مجامع عمومی کارگری،
پرداختن به مساله تعيين حداقل
دستمزد ،انتخاب نمايندگان واقعی
کارگران در مجامع عمومی
کارگری ،يک تالش جدی در اين
راستا است .
-٣اما باالخره چه رقمی را بايد
کارگران اعالم کنند؟ در سالھای
گذشته بخشھايی از کارگران،
کارگران برق و فلز کرمانشاه،
رقم  ۶٠٠ھزار تومان را اعالم
کرده اند .در برخی از محافل
کارگری امسال صحبت از يک
ميليون تومان است .در تعيين اين
ارقام معموال
صفحه 5

صفحه 5

رژيم اسالمی حداقل
دستمزد واقعی
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شماره ۴٢
آزاديشان تالش کند ،و سياستھای
ضد کارگری رژيم جمھوری
اسالمی را شکست دھد.

يادداشت سردبير...

کارگران را کاھش داد...
دو فاکتور در نظر گرفته ميشود.
يکی حداقل تعيين دستمزد در يک
شرايط "ايده ال" است و ديگری
آنچه ممکن و قابل حصول است.
معموال ارقام اعالم شده بين اين
دو حد در تغيير است .چه بايد
کرد؟
بايد از آنچه سھم و حق کارگر
است آغاز کرد .حداقل دستمزد
بايد به نيازھای يک زندگی
انسانی پاسخ گو باشد نه به آنچه
"ممکن" است .در تعيين اين
حداقل دستمزد بايد توقعات انسانی
از زندگی را مبنا قرار داد نه بی
حقوقی و فقر و فالکتی که سرمايه
و دولت آدمکش اسالمی به طبقه
کارگر تحميل کرده است .اما آنچه
قابل دريافت و حصول است در
اساس محصول قدرت و توان
طبقه کارگر در ھر شرايطی
است .دستمزد تعيين شده در ھر
دوره محصول مبارزه و کشمکش
است .محصول توازن قوای ميان
کارگر و کارفرما و قدرت عمل
سياسی و اعتراضی کارگر در
جامعه است .اگر تالش اعتراضی
در اين وضعيت برای تعيين
دستمزد سازمان داده نشود،
ميزان دستمزد را نيز نمايندگان
سه گانه کارفرما و دولت و تشکل
ھای دست ساز دولت تعيين
خواھند کرد.
اين وضعيت ميتواند با تالش
آگاھانه فعاالن و رھبران راديکال
و سوسياليست کارگری تغيير کند.
کارگر نيازمند تشکل و اھرم
دخالتگری خود در اين جدال
است .نيروی اصلی اين جنبش
کارگر شاغل و بيکار است .اتحاد
کارگر شاغل و بيکار شرط
پيشروی اين جنبش است .مجمع
عمومی کارگران ظرف سازمانی
و پايه ای چنين جنبشی است .از
ھم اکنون بايد دست به کار شد.

مبارزه عليه تبعيض جدا ميکند
بلکه دقيقا به اين دليل که بيان
فشرده و صريح آنست .جنبش
آزادی و برابری در سال گذشته در
ارتفاع باالتری قرار گرفت .بار
ديگر اميد و فراخوان سوسياليسم و
ضرورت برپائی جامعه ای نوين و
انسانی را در ابعادی قابل توجه در
مقابل جامعه قرار داد .بار ديگر در
متن بن بست و تالشی افقھای دست
راستی و کمپين ضد کمونيستی
رسانه ھا و تريبونھای داخلی و
خارجی اعالم کرد که سوسياليسم
در ايران جنبشی قوی است .آزادی
و برابری عنوان جنبشی است که
تحقق ھدف خود را با پيروزی
اعتراض کارگر عليه سرمايه
داری ،با سوسياليسم کارگری ،با
اعتراض زن و مرد آزاديخواه به
تبعيض و آپارتايد و اسالم گره زده
است .ھمان است ،بيانی اجتماعی و
فشرده از يکدوره مبارزه طبقاتی
است.
جمھوری اسالمی پيشروان نسل
جديد کمونيسم و سوسياليسم را قلع
و قمع کرد .تالش کرد صدايشان را
در نطفه خفه کند اما شکست
خورد .ترديدی نيست ھر جنگی
تلفات دارد .مبارزه با پايگاه
ارتجاع و تروريسم زمانه نميتواند
"بدون ھزينه" باشد .دراين ھم
ترديدی نيست که امروز از کارگر
و زن و جوان ميداند با چه
موجودات بيرحم و جنايت پيشه ای
روبرو است .اما آنچه در  13آذر و
روزھای بعد اتفاق افتاد ،نشان داد
که ديناميزم اين جنبش قويتر از
دستگاه سرکوب خونين اسالمی
است .جمھوری اسالمی و کمپ
راست مجموعا در اين روياروئی
شکست خوردند .اجتماعا شکست
خوردند .شھرت و افتخاری که اين
جنبش بھم زد ،صالحيت و توانائی
که از خود بروز داد ،سازمان و
رھبری که ايجاد کرد ،علنيتی که
مشخصه و نقطه قوت آن بود و در
شرايطی نابرابر نسبتا تثبيت کرد،
و باالخره توان گسترش و
بازسازی اش که بسادگی ريشه در
اجتماعی بودن آن دارد ،و

ھمينطور استقالل سياسی اش از
جنبشھای ارتجاعی طبقات دارا
در حکومت و اپوزيسيون،
عکس چند بعدی و اوليه و
ناقص اين جنبش است .به
جرات ميتوان ادعا کرد که اين
نوک کوه يخ است که تغيير
نسبی توازن قوا آنرا به
آتشفشانی غيرقابل مھار تبديل
ميکند .سال گذشته نه سال خامنه
ای و احمدی نژاد بود و نه سال
ناسيوناليسم و مذھب پاستوريزه.
سال گذشته سال حک شدن
پرچم جنبش آزادی و برابری
بود ،سال سوسياليسم کارگری
بود .اين رويداد تاثيرات تعيين
کننده به نگرش و روش مبارز
مردم جامعه ايران خواھد
گذاشت.
جان محمود صالحی در خطر
است
محمود صالحی با وضعيت
بشدت ناجور جسمی که سالمتی
اش را مرتبا تھديد ميکند از
روز دوشنبه  27اسفند ماه در
اعتراض به قرار بازداشت جديد
و بدرفتاريھای مکرر زندانبانان
دست به اعتصاب غذا زده
است .جمھوری اسالمی معضل
جديدی دارد و آن اينست که
قادر نيست زندانی را در بند و
زير شکنجه از اظھار نظر و
مبارزه باز دارد .نظامی که
شھروند و فعال سياسی را با
پرونده سازی و اتھام نخ نمای
"اقدام عليه امنيت ملی" اسير
ميکند ،در زندان ھم امنيت
ندارد و ناچار است مقاومت و
قبول نکردن زندانی را در
سلول را ھم "اقدام عليه امنيت
ملی"بنامد .معنی اين اقدام
زبونانه جمھوری اسالمی
اينست که ديگر زندان ھم درد
جمھوری اسالمی را دوا
نميکند .امروز عمال زندان به
يک پالتفرم مبارزه سياسی
تبديل شده است .با اينحال اين
وظيفه جنبش آزادی و برابری
است که از اسرايش در دست
رژيم اسالمی دفاع کند ،برای

محمود صالحی بدالئل متفاوتی
الزم است به اعتصاب غذايش
خاتمه دھد .اول بخاطر سالمتی
خودش ،دوم بخاطر رفع نگرانی
خانواده اش و دوستان و
ھمرزمانش در جنبش کارگری ،و
باالخره بخاطر دفاع از سنتھای
جنبش کارگری .اعتصاب غذا
سنت فعالين کارگری نيست .ھمه
موقعيت محمود صالحی و شرايط
غير انسانی زندان را درک
ميکنند اما اين تنھا گسترش
فعاليت و ھمبستگی کارگری
برای آزادی محمود و ديگر
زندانيان سياسی را تاکيد ميکند.
محمود صالحی قرار نيست يک
تنه به جنگ اين وضعيت برود.
تحمل اين شرايط و دفاع
شراتمندانه اش از حقيقت بيشتر
از کافی است .بجای اقدام فردی و
اعتصاب غذا بايد به روشھای
اجتماعی تر و موثرتری فکر
کرد.
جسارت محمود صالحی در
استحکام تاکنونی اش و در
پيامھايش است .طبعا محمود
صالحی خودش مختار است ھر
تصميمی که درست ميداند اتخاد
کند .اما توصيه صميمانه ما
اينست که به اعتصاب غذايش
خاتمه دھد .ما نگران سالمتی
محمود صالحی ھستيم.

يک دنياى
بھتر
را بخوانيد و به
دوستانتان توصيه
کنيد! با نشريه مکاتبه
کنيد ،سواالت و
نظراتتان را با ما در
ميان بگذاريد!
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بيماران
بی پناه ترين قربانيان تحريم
على طاھرى
در بطن جدال رو به افزايش
جمھوری اسالمی و دولت آمريکا
ھر روز تحريم ھای جديدی از
سوی جامعه جھانی بر جمھوری
اسالمی به بھانه گسترش سالح
ھسته ای و به ھدف کنترل و
تعديل دست درازی ھای
جمھوری اسالمی در منطقه،
اعمال می شود که دود آن مستقيما
به چشم مردم بی گناه ايران می
رود .تا ھمين جا شواھد حاکی
است که آمريکا و متحدينش در
پی معماری عراق ثانی در ايران
ھستند .ھمه ما شاھد مصيبت ھا و
مشقت ھای عمده ای که مردم
عراق در دوران تحريم اقتصادی
بر عليه صدام حسين با آن دست
و پنجه نرم کردند بوديم .دکترين
صدور دمکراسی و فشار برای
تعديل سياست ھای ديکتاتور
وحشی ھمه و ھمه به قتل عام
غير قابل تصوری از مردم بی
پناه عراق انجاميد .امروز مدل
جامعه عراق پيش روی ماست و
می دانيم ادامه اين تحريم ھا قادر
به برپايی چه جھنمی برای مردم
در ايران است .برای رژيم
ارتجاعی جمھوری اسالمی در
شرايط موجود اين تحريم ھا حکم
"برکت الھی" را دارد و می تواند
زمينه برای سرکوب و تحميل فقر
بيشتر به مردم فراھم کند.
در طی دو ھفته پيش قيمت گوشت
مرز کيلويی  11ھزار تومان را
پشت سر گذاشت .تورم فزاينده و
از دست دادن ھر روزه قدرت
خريد مردم به معنی گسترش فقر
و فالکت است .با وصف اين
شرايط دسته ای در اپوزيسيون
رژيم اسالمی اين تحريم )عامل
سيه روزی و قحطی و بدبختی
مردم( را فاکتور مثبتی در مسير
سرنگونی رژيم اسالمی ارزيابی
کرده اند .پوچی و پا در ھوايی
اين تز ھا در بی ربطی اين
جريانات اپورتونيست به زندگی
مردم و بی مسئوليتی آن ھا نسبت
به حان انسان ھا نھفته است .اما

برای ما کمونيست ھای کارگری
که فلسفه وجودی و مبارزاتيمان
تغيير زندگی مردم به حکم امکانات
موجود و بيرون کشيدن احتياجات
مردم از مکانيزم بازار است تمام
معادالت فرق می کند .ما فکر می
کنيم ھمين امروز و بدون ھيچ
تحريمی ھم جمھوری اسالمی قابل
سرنگونی است .شاھد ما حدود
بيش از دو ھزار اعتصاب و
تظاھرات در مدت کوتاه زمانی
يک سال بر عليه رژيم اسالمی
است .اتفاقا برعکس در ادامه
تحريم ھای ضد بشری جمھوری
اسالمی بھانه بيشتری برای حمله و
سرکوب به جنبش مردم جان به لب
آمده مردم ايران خواھد داشت .در
ادامه گزارشی از رنج ھايی که
بيماران در ادامه جنگ دو اردوی
ارتجاعی اسالم سياسی و
ميليتاريزم غربی به نمايندگی رژيم
اسالمی و دولت آمريکا در ايران
می کشند را به تصوير می کشيم تا
ھمگان بدانند که عمق حمايت از
تحريم ھا به بھانه زمينه ساز شدن
سقوط رژيم اسالمی چقدر پوچ و
نخ نماست و تنھا فرصتی که می
سازد اشباع کردن گورستان ھاست
نه ايجاد جامعه انسانی با نرم ھای
انسانی.
ادامه ماجرا را از دھان يکی از
پرسنل بيمارستان امام خمينی
)ھزار تختخوابی سابق( در تھران
را بشنويم .الزم به توضيح است که
انستيتو کاستر يکی از شلوغ ترين
مراکز شيمی درمانی بيماران
سرطانی است .اما اين روزھا
تقريبا به تعطيلی کشيده شده و
کارکن
ندارد .اين
پذيرشی
بيمارستان امام خمينی اينطور دليل
معضل را توضيح می دھد:
داروھای شيمی درمانی کمياب
است .مردم فقط می توانند اين
داروھای کمياب و حياتی را از
چھار داروخانه دولتی که آن ھم
فقط در تھران وجود دارد تھيه کنند
که در حال حاضر نيز اغلب اين
داروھا را ندارند .گاھی و ندرتا

دارو می رسد ولی چه کسی می
تواند روز ھا و ساعت ھا جلوی
درب داروخانه کشيک بدھد تا
بتواند دارو بدست آورد .ضمن
آن که بيماری که شيمی درمانی
می شود بايد در زمان ھای
مشخص تزريقش انجام شود و
آن ھم فقط يک روز بعد از
آزمايش و گرنه به دليل تغييرات
گلبولی ،ديگر آن دارو پاسخ گو
نيست و مجددا بايد آزمايش
انجام شود .حاال چطور می
توان در اين زمان کم آن را تھيه
کرد؟ وقتی ھم که دارو کمياب
می شود بازار سياه داير می
شود .داروھای خاص اين نوع
بيماری ھا ويژگی خاصی نيز
دارند که زمان توليد تا مصرف
آن ھا بسيار کوتاه است و نگه
داری از آن ويژه است .يعنی
اين که حتی برای انتقال از
داروخانه به محل تزريق حتما
بايد در محل خنک نگھداری
شوند .در حال حاضر ما برای
پذيرش شيمی درمانی نوبت آخر
دو ماه بعد را می دھيم .بيمار
ماه ھا انتظار کشيده تا در
بيمارستانی دولتی بستری و
عمل شود و بعد از طی مراحل
مختلف بايد به اين مرکز رجوع
کند و آن مرکز نيز برای چند
ماه بعد نوبت پذيرش را می
دھد.
نزديک به سه ماه است بيمارانی
که از شھرھای دور و نزديک
خسته و بيمار و دردمند با کم
ترين امکانات پشت درھای
بسته مراکز پزشکی ھسته ای،
چشم به راه دارو ھستند ،ديگر
حتی ناله ھای درد آلودشان ھم
به گوش نمی رسد .بيمارانی که
توان پرداخت ھزينه ھای گزاف
مرکز پزشکی ھسته ای
خصوصی را ندارند ،مجبورند
بارھا و بارھا به مراکز دولتی
مراجعه کنند ،با درد بی امان
خود بسازند و دم نزنند تا باری
نباشند بر خستگی ھمراھان خود
که روزھا و ساعتھا آنھا را
ھمراھی کرده اند و بی نتيجه
بايد به خانه برگردند يا شرمنده
دوستان و فاميلشان گردند.
مراجعه کنندگان به مراکز
پزشکی ھسته ای نمی توانند
خدمات مورد نياز خود را

شماره ۴٢
دريافت کنند چرا که داروھای
راديو اکتيو مورد نياز اين مرکز
موجود نمی باشند .بعد از يک ماه
که دارو در مرکز وجود نداشت
بالخره حدود يک ماه پيش آن ھم
فقط برای چند روز در يک ھفته
دارو رسيد و ھفته بعد اصال
دارويی وجود نداشت و ھيچ
بيماری در اين مرکز پذيرش
نشدند و اين مراکز به حالت
تعطيل درآمدند.
در بخشھای ديگر بھداشتی و
درمانی ھم وضعيت بھتر از اين
نيست .گويا اتفاقاتی در حال رخ
دادن است .خريدھای انستيتو
پاستور که قبال از کشورھای
اروپايی انحام می شد ،حال به
سمت کشورھای ترکيه و
مجارستان متمايل شده است ،يعنی
ھمان کشورھايی که طی ھفته
ھای گذشته خريدھای داروھای
حاوی راديو اکتيويته از آن ھا
انجام گرفته است .تامين داروھای
راديواکتيو ايران به وضعيتی در
آمده که بسياری از بيمارانی که
استفاده از اين دارو ھا مسئله
مرگ و زندگيشان است ،از آن
محروم شدند .بيماران تاالسمی با
کمبود داروی دسفرال مواجه اند.
کمبود داروھای تکنسيوم  99ام و
يد  131که  95درصد داروھای
مصرفی مراکز پزشکی ھسته ای
کشور را تشکيل می دھند نيز
کامال محسوس است .تکنسيوم 99
ام برای مقاصد کشف و تشخيص
بيماری ھا مورد استفاده قرار می
گيرد و يد  131نيز عالوه بر
موارد اندک تشخيص ،به کار
درمان بيمای ھا خوش خيم و
بدخيم می آيد .بعد از عمل ھای
جراحی تيروئيد و سرطان ھای
پيشرفته که بخش ھايی از بدن
مانند استخوان ھا درگير می شود،
يد راديو اکتيو در درمان 80
درصد سرطان ھای تيروئيد مورد
استفاده قرار می گيرد.
تا چند ماه پيش اين داروھا تنھا
توسط شرکتی که وابسته به
سازمان انرژی اتمی بود به کشور
وارد می شد اما پس از خودداری
شرکت ھای خارجی طرف
معامله با انرژی اتمی ايران ،يک
شرکت
صفحه 7
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صفحه 7

بيماران
بی پناه ترين قربانيان تحريم ...
خصوصی به نام "کيميا پخش"
واردات اين دارو را بعھده گرفته
است .رئيس مرکز مديريت
تجھيزات پزشکی و ھماھنگی
امور بازرگانی وزارت بھداشت
می گويد :در حال حاضر ھيچ
عالمتی که نشان دھنده تحريم
ايران باشد نميبينم .خريدھا انجام
می شود و تا جايی که من اطالع
دارم مشکل بوجود آمده درباره
تھيه داروھای راديواکتيو به ھمان
مشکالت مقطعی تھيه دارو
مربوط می شود!! وی با لحنی
مطمئن از ذخيره کافی دارو ھا
در موقع تحريم سخن می گويد و
اين در حالی است که امکان
ذخيره بعضی از داروھا اصوال
وجود ندارد چرا که فاصله ميان
توليد و مصرف آنھا نبايد از چند
روز بيشتر شود و گرنه ھيچ
خاصيتی ندارد و شايد در مواقعی
ھم به بھای جان بيمار تمام شود.
سازمان انرژی اتمی بخشی از
مرحله توليد موادی ھمچون
تکنسيوم  99ام را نيز به انجام
رساند .شرکت
می
مذکور"موليودن ) "99ماده اوليه
داروی تکنسيوم  99ام( را به
کشور وارد می کرد و مرحله
نھايی توليد اين دارو را در ايران
انجام می داد .ولی با تحريم اين
شرکت ،چناچه آن شرکت
خصوصی نيز مواد را در اختيار
سازمان انرژی اتمی قرار دھد
تحريم خواھد شد .بنا براين بايد
محصول نھايی وارد شود .به دليل
تشعشعات مواد راديو اکتيو پيش
از اين ،مواد توسط پروازھای
چارتر مخصوص برای اين کار
اختصاص می يافت ولی اکنون
تنھا می توان در ھر پرواز  7يا 8
ژنراتور از اين دارو را به کشور
وارد کرد و به دليل پراکنده شدن
ژنراتور ھا در پرواز ھای
مختلف به جای اين که ھر ھفته
دارو به ايران برسد ،زمان ھای
دسترسی مراکز به اين داروھا
قابل پيش بينی نيست .اين
مشکالت در حالی رخ می دھد که
معاونت بھداشت و درمان مجلس

برای
ارتجاع از مشکل بوجود آمده
داروھای راديو اکتيو اظھار بی اطالعی کرد
و گفت :گمان نمی کنم ساير اعضای
کميسيون بھداشت و درمان ھم اطالعی از
موضوع داشته باشند چون در جلسه ای که با
معاون غذا و داروی وزارت بھداشت داشتيم
ھيچ اشاره ای به اين مسئله نشد!!
در زمانی که صحبت از تحريم ھا در جامعه
بين الملل برعليه جمھوری اسالمی می شد
سران نظام اسالمی و شخص احمدی نژاد
جنايتکار ميگفتند که تحريم ھا ھيچ تاثيری بر
ما ندارد .اين تنھا پاسخی بود که از رژيم
کثيف اسالمی به درد و رنج مردم داده شد.
اما بر دست راستی ترين مفسرين سياسی ھم
پوشيده نيست که کشوری که ھمه چيزش
وارداتی است و درآمدی جز نفت ندارد ،با
کمترين فشاری از سوی غرب ،اولين زيانش
را مردم زحمتکش و مزدبگير خواھند داد.
تريبون ھای رسمی دولتی صحبت از ھفت
ميليون نفر زير خط فقر سياه می کنند ،و
مردمی که نمی توانند نان شبشان را فراھم
کنند و صد البته که درمان بيماری ھا جز
ضروريات زندگيشان نيست و چه بسا با يک
سرماخوردگی ساده به انواع و اقسام بيماری
ھای قلبی و کليوی و ريوی دچار می شوند.
نا گفته پيداست که کسی که نتواند به مداوای
سرماخوردگی ساده بپردازد حتما از بيماری
ھای ديگر جان خواھد سپرد .ھزينه ھر جلسه
شيمی درمانی در مطب ،نزديک به يک
ميليون تومان است و تازه آن ھم برای کسانی
که از امکانات بيمه ای استفاده می کنند .آن
ھايی که از ھيچ نوع بيمه ای استفاده نمی
کنند اصال نبايد در اين مورد فکر کنند.
ھزينه انواع آزمايش ھا نسبت به سال گذشته
حداقل دو برابر شده است .انواع و اقسام
راديو گرافی ھا ھم که معلوم است چه نرخی
پيدا کرده اند .بر طبق تمام اين شواھد
دردناک نه چرنديات سران رژيم اسالمی
مبنی بر اين که "تحريم تاثيری به حال ما
ندارد" معنی دارد ،و نه شعار ھای پوچ
اپوزيسيون تو سری خورده که ميگويد تحريم
راه سرنگونی جمھوری اسالمی را صاف
می کند! به سنت سياسی که بر گورستان
کردن جامعه ھورا می کشد تف بايد انداخت.
ولی يک چيز کامال ھويداست ھر نوسان
بازار دارو و غذا اولين قربانيانش را از
اقشار آسيب پذير می گيرد .مگر زمانی که
تحريم در عراق جان نيم ميليون کودک را
گرفت از طبقات باال و مرفه بودند؟ در ايران
نيز مسلما ھمين طور خواھد بود.

شماره ۴٢

کارگران و دغدغه ھای سال نو
دادا کمون
شايد يكی از ش يرين ت رين لحظ ات زن دگی آغ از س ال ن و و
ساعت تحويل سال كھنه ب ه ن و ميباش د .از اي ام كودك ی عي د
يكی از بھ ترين روزھ ای م ن ب ود .از ھم ان روزھ ای آخ ر
سال كه با پدر و مادر برای خريد لباس نو ب ه ب ازار ميرفت م
و با چه اشتياقی منتظر ميماندم تا عيد بياي د و لباس ھای ن وی
خودم را بپوشم و از بزرگترھا عيدی بگيرم و تم ام روز را
با دوس تان و بچ ه ھ ای فامي ل ب ه ب ازی بگ ذرانم .واقع ا چ ه
روزھ ای ل ذت بخ شی ب ود و ح ال ميفھم م ك ه پ در بيچ اره
چگون ه ب ا س يلی ص ورت خ ود را س رخ نگ اه داش ته ت ا م ا
بت وانيم ش اد بم انيم .ي ادش گرام ی ب اد ،م ردی ك ه پ س از
م رگش ن يز ب ا افتخ ار مي شود از او ن ام ب رد .ك ارگری ك ه
ساليان زيادی ت الش ك رده ت ا بتوان د ب ا افتخ ار زن دگی كن د.
ك ارگری ك ه از آس ايش و آرام ش خ ود ميگذش ت ت ا بتوان د
فرزندان خود را بزرگ كند و چه سخت اين كار را به اتم ام
رسانيد و چه سخت با زندگی بدرود گفت!
آری اين زندگی پدرم بود و باز ھ م س ال ن و نزدي ك اس ت و
باز ھم كودكانمان با شادی به بازار رفته و لباسھای سال ن و
را ميخرند و منتظ ر عي د ميمانن د .پ س اي ن موض وع تمام ی
ندارد و نسل به نسل ادامه دارد.
از ش ادی كودك ان گفتي م ام ا آي ا از دغدغ ه ھ ای پ دران ني ز
آگاھيم؟ باور كنيد ھرچه به سال جديد نزدي ك مي شويم غ صه
ھای من بيشتر ميشود .وقتی فك ر ھزين ه ھ ای تھي ه لب اس و
مايحت اج عي د را ميكن م ،وق تی ت ا پاس ی از ش ب گذش ته ب ا
ھمسر خود با يك كاغذ و خودك ار و ماش ين ح ساب م شغول
حساب و كتاب ميشويم كه چه بكنيم و وقتی به بازار ميروي م
و ميبينيم تمام محاسباتمان اشتباه از آب در آمده! ھن وز ھي چ
كاری نكرده ايم ولی اندوخته ھايمان ب ه پاي ان رس يده اس ت.
چقدر دردناك است و باز ش ب ت ا ص بح در رختخ واب خ ود
در حين كشيدن سيگار با خود كلنجار م يرويم ك ه چ ه كني م؟
ص بح ب ه س ر ك ار م يرويم و تنھ ا روزی اس ت ك ه دوس ت
نداريم ساعت كار تمام شود زيرا با تمام شدن س اعت ك ار و
ورود ب ه م نزل ميباي ست ب از ھ م ش روع ب ه بح ث و ج دل
نمائيم كه اي ن را بگ يريم و آن را نگ ريم و چ ه س خت اس ت
شرمنده شدن ن زد عزيزت رين ك سانت و چ ه س خت اس ت ب ا
تمام دوست داشتن ھا و عشق ورزيدنھا با ع صبانيت بگوي م
كه آخر من از كجا بياورم؟ و درست چند روز به عيد نمانده
به اين نتيجه ميرس يم ك ه باي د ب رويم س راغ رفق ا و فامي ل و
غ يره ك ه بت وانيم مبلغ ی از آنھ ا ق رض بگ يريم ت ا بتواني م
امورات سال نو را رت ق و فت ق كني م .و اي ن درس ت زمان ی
اس ت ك ه ي اد دوران كودك ی خ ود افت اده و ميفھم م ك ه چ را
وقتی ما با خوشحالی لباسھای خود را پس از آمدن از ب ازار
پرو ميكرديم و پيش پدر ميرفتيم او ب ا چھ ره ای غمگي ن ب ه
ما ميخنديد و بغلم ان ميك رد و ميگف ت مبارك ه و اي ن س وال
ھميشه برای من وجود داش ت ك ه چ را پ در غمگين ه و ح ال
ميفھمم غم پدر را .اما آيا كودكان ما در چ ه زم انی ميتوانن د
غم ما را بفھمند .ب ه امي د روزی ك ه پ دران ب ا ش ادی ك ودك
خود را در آغوش گرفته و بگويند مباركه!
ب ا امي د از بي ن رفت ن اي ن فاص له زي اد طبق اتی و ب ا امي د
پيروزی كارگران و پيروزی سوسياليسم
در ايران.
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به مبارزه برای افزايش دستمزدھا بپيونديد!
تومار بيش از  1500کارگر

از  :کارگران کارخانه ھا و ....
به  :شورايعالی کار و کميته
دستمزدھا
توضيح:
طومار زير و امضاھاي جمع
آوري شده براي آن ،تاکنون
توسط کارگران و فعالين اتحاديه
سراسری کارگران اخراجی و
بيکار ،از ميان کارگران شرکت
توان توسعه)توسعه سيلوھا(
عسلويه ،شاھو ،کشت و صنعت
مھاباد ،پتروشيمی پلی اتيلن
سنگين کرمانشاه ،نساجی بابکان،
شرکت واحد تھران ،پتروشيمی
پتروشيمی
مھر)عسلويه(،
)پاسارگاد( عسلويه،
مرواريد
پتروشيمی پارس عسلويه ،شرکت
ساختمان و نصب )ای،سی،سی(
عسلويه ،شرکت پويا روش جنوب
)پتروشيمی مبين ،عسلويه(،
شرکت درريز)پااليشگاه فازھای
 9و ،10عسلويه( ،کارخانه
پوشش لوله سلفچگان ،شھر
صنعتی تبريز و کارگران
بخشھای غير کارخانه ای
شھرھای تھران ،سنندج و مريوان
جمع آوری شده است و ھم اکنون
در جاھای مختلف جمع آوری
امضا ادامه دارد.
الزم به ذکر است که فعالين اين
طومار که خود از کارگران
مراکز کارگری می باشند بر
اساس نظر خواھی از کارگران
در مورد سبد ھزينه يک خانوار
 4نفری ،انتظار خود از حداقل
دستمزد را ھنگام تحويل طومار
به شورايعالی کار ارائه خواھند
نمود و چنانچه تا زمان تحويل
طومار ،حداقل دستمزدھا تصويب
شده باشد و دستمزد تصويب شده،
پاسخگوی نيازھای کارگران
نباشد ،اعتراض خود را به آن
اعالم خواھند کرد و مبارزه و
تالش برای افزايش دستمزدھا را
حول اين طومار ادامه خواھند
داد.

ما ھمينجا از عموم کارگران
ميخواھيم تا دوشادوش ھم برای ھر
چه قدرتمند شدن اين حرکت به آن
بپيوندند ،دريافت دستمزد مناسب با
نيازھای زندگی امروزی حق ما
کارگران است و رسيدن به آن در
گرو مبارزه متحدانه ما کارگران
حول افزايش دستمزدھاست.
ھمچنين ما از عموم کارگران و
دوستانی که در نقاط مختلف کشور
مايل به فعاليت حول اين طومار
ھستند ميخواھيم تا با اتحاديه
کارگران اخراجی و بيکار به
ايميل
آدرس
 k.ekhraji@gmail.comو يا با
شماره ھمراه 09123368772
جعفر عظيم زاده در تھران و
 09188871405جوانمير مرادی
در جنوب کشور و شماره ھمراه
 09366507142فرامرز قربانی
در غرب کشور تماس حاصل
نمايند تا ھماھنگی الزم برای
ارتباط و فعاليت آنان صورت
بگيرد.
***
از  :کارگران کارخانه ھا و ....
به  :شورايعالی کار و کميته
دستمزدھا
رونوشت به :وزارت کار و امور
اجتماعی و نمايندگان مجلس
شورای اسالمی
دستمزد و حقوقی که طی سالھای
گذشته از سوی دولت و شورايعالی
کار برای ما کارگران و ساير
بخشھای حقوق بگير ھمچون
معلمان و بازنشستگان و کارمندان
جز تعيين شده است ،بھيچوجه در
طول اين سالھا کفاف ھزينه ھای
زندگی ما را نکرده و سال به سال
خانواده ھای ما در فقر و فالکت
بيشتری فرو رفته اند .بطوريکه در
شرايط حاضر ،ما ديگر قادر به
تامين يک زندگی بخور و نمير
برای خود و خانواده ھايمان نيستيم
و نميتوانيم با دستمزدھای فعلی
حتی اجاره بھای منازل مسکونی

خود را نيز تامين کنيم.
روال ھر ساله افزايش حداقل
دستمزدھا که تا کنون اجرا شده
است ،بھيچوجه جبران اين
وضعيت را نميکند .در طول
چند سال گذشته ھزينه ھای
زندگی دھھا برابر شده و قدرت

خريد ما کارگران و ساير مزد
بگيران بطور مرتب و بی سابقه
ای پائين تر آمده است.
سال قبل حداقل دستمزد را
 ١٨٣٠٠٠تومان تعيين کرديد،
اما ميزان خط فقر باالی پانصد
ھزار تومان بود .اين در حالی
است که در طول سال جاری با
باال رفتن سرسام آور ھزينه
ھای زندگی ،کمر کارگران و
حقوق بگيران زير فشار نداری
خرد شده است.
خودتان در اين مملکت زندگی
ميکنيد و ميدانيد که حتی با يک
ميليون تومان ھم نميتوان
آنچنانکه شايسته ی شان انسان
است در اين جامعه زندگی کرد.
حال سوال ما ازھمه شما کسانی
که در کليه سطوح دولتی در
تعيين حداقل دستمزدھا سياست
گذاری می کنيد اين است که آيا
واقعا حاضريد با اين حقوقھايی
که به ما کارگران داده ميشود،
حتی يک ماه زندگی کنيد؟ پس

شماره ۴٢
چرا ما کارگران بايد اين را قبول
کنيم؟ پس چرا ما بايد اين را قبول
کنيم که سھم ما از توليد اينھمه
ثروت و نعمت در جامعه ،فقر و
فالکت روز افزون باشد؟
ما اعالم ميکنيم که ديگر نميتوانيم
زير خط فقر زندگی کنيم و تداوم
اين زندگی برای ما غير قابل
تحمل است .ما خواھان حداقل
دستمزد با احتساب تامين يک
زندگی شرافتمندانه و مرفه برای
يک خانواده چھار نفره از طريق
دخالت و نظارت خود کارگران
در کليه سطوح مزد بگيران
ھستيم.

تامين يک زندگی شرافتمندانه و
انسانی حق ما کارگران و تمامی
مزد بگيران است و اين خواستی
است که ما با امضای اين طومار
بر آن پای می فشاريم و اميدواريم
پاسخ ما مانند سالھای گذشته
افزايش بيست درصدی حداقل
دستمزدھا نباشد ،که نه تنھا ھيچ
دردی را دوا نخواھد کرد بلکه
معنايش تحميل فقر و فالکت بی
حد و حصر و غير قابل تحمل در
سال  87بر ما و خانواده ھايمان
خواھد بود.
....ليست امضاھا را مي ت وان ي د در
سايت دنبال کنيد.
جمع آوری امضا ادامه دارد و به
مرور به اين ليست اضافه خواھد
شد.
اتحاديه سراسري كارگران
اخراجي و بيكار
 23اسفند 1386
www.ettehade.net
k.ekhraji@gmail.com
برگفته از سايت اتحاديه کارگران
اخراجی و بيکار
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درباره خطر آکسيونيسم
در حوزهھاى حزبى
منصور حکمت
مطلب زير يکی از مباحث سبک
کاری منصور حکمت است که در
اسفند  62در نشريه کمونيست در
حزب کمونيست ايران منتشر شده
است .نظر به اھميت موضوعات
مطرح شده در اين مقاله و ھمينطور
اھميت حياتی مباحث سبک کاری
برای جنبش ما انتشار مجدد اين بحث
را مفيد دانستيم و خواندن دقيق آن را
به خوانندگان توصيه ميکنيم .سردبير

درباره خطر آکسيونيسم در
حوزهھاى حزبى
آکسيونيسم يکى از جلوهھاى اصلى
سبک کار پوپوليستى است .منظور
ما از آکسيونيسم عملگرايى محدود و
تنگنظرانه در کار سياسى و
تشکيالتى است .تظاھرات ،تحصن،
اعتصاب ،کمکارى و نظاير اينھا
اشکال شناخته شده آکسيونھاى
مبارزاتى ھستند .آکسيونيسم آن
انحرافى است که اينگونه اقدامات و
اشکال مبارزاتى جدا از متن يک
مبارزه ادامهکار سازمانى و طبقاتى
و جدا از چھارچوب يک برنامه
مبارزاتى مشخص را به ھدفى
ميکند .
تبديل
درخود
دوران پس از قيام تا  ٣٠خرداد
 ١٣٦٠ناظر بر شکوفايى و
شدتيابى و نھايتا برمال شدن
بىثمرى انحراف آکسيونيستى
بورژوا-
خرده
سازمانھاى
سوسياليست در مقياسى بسيار وسيع
بود .شرايط نيمه دمکراتيک ماھھاى
پس از قيام به اين گرايش ذاتى
انقالبيگرى خرده بورژوايى امکان
بروز آشکار و وسيع داد .آکسيونيسم
انعکاس درک محدود خرده
بورژوازى از مبارزه است و اين
واقعيت حتى در دوران قبل از
انقالب  ٥٧در مشى چريکى به
روشنى به ثبوت رسيده بود .مشى
چريکى خود يکى از نمونهھاى بارز
آکسيونيسم است .در اين خطمشى
خرده بورژوايى ،آکسيون و آن ھم
تنھا يک نوع مشخص آکسيون
سازمانى يعنى عمليات کوچک
نظامى دستهھاى کوچک چريک
شھرى بر جاى ھر نوع پراتيک
سياسى و تشکيالتى مينشيند .اگر خط
 ٣در عمل پراتيک را با آکسيونھاى
معدود و محدودى تنزل ميداد،
مدافعان مشى چريکى تا آن درجه از

مارکسيسم و مبارزه مارکسيستى به دور
بودند که علنا بى ھيچ پردهپوشى به
تقديس اين آکسيونيسم برميخاستند و
رسما ھر فعاليت خارج از اين يگانه
آکسيون چريکى را مردود ميناميدند.
پس از انقالب آکسيونيسم سازمانھاى
خرده بورژوا -سوسياليست بطور عمده
در بعد سياسى آن بروز يافت .شعار
سازمان پيکار مبنى بر اينکه "تاکتيک
اصلى در اين دوره تظاھرات است"
چکيده و فشرده تمام شعور آکسيونيستى
خرده بورژوازى مدعى مارکسيسم در
ايران بود .اين شعار تمام سطحىگرايى
و پوچى فعاليت آکسيونى را برمال
ميکند .تظاھرات يعنى يک شکل مبارزه
به تاکتيک سازمانى که خود را
کمونيست ميناميد بدل شده بود .ھمه
فعالين جنبش ما بخوبى به ياد دارند که
چگونه اين شعار و اين تلقى تنگنظرانه
از مبارزه براى دورهاى طوالنى
راھنماى عملى سازمانھاى مختلف
پوپوليستى از پيکار تا رزمندگان ،فدايى
و راه کارگر قرار گرفت .تظاھراتھاى
موضعى چند ساعته با شرکت افراد
سازمانى در گوشه و کنار شھرھا تمام
ماحصل تاکتيک اصلى سازمانھا بود .در
اين ديدگاه آکسيونيستى نه ھدف
تظاھرات ،نه جايگاه ھر تظاھرات در
سير پيشرفت و تکامل مبارزه انقالبى در
دوره مورد نظر ،نه رابطه اين شکل
مبارزه با اشکال ديگر ،ھيچيک بطور
جدى مورد تعمق قرار نميگرفت .ھدف
گويى تماما ابراز وجود سازمانى و
احيانا تبليغ )در واقع افشاگرى( از
طريق تظاھرات بود.
آکسيون سازمانى و اکونوميسم
آکسيونى
آکسيون نيز در سازمانھاى پوپوليستى
بطور عمده در دو وجه اصلى خود را
آشکار ميکرد .اول محدود ماندن در يک
سلسله آکسيونھايى سازمانى و دوم
دنبالهروى از آکسيونھاى خودبخودى
)اکونوميسم آکسيونى ).آکسيون سازمانى
يعنى دست زدن به عمل معين توسط
نيروى منحصر به فعالين سازمانى
بخودى خود نادرست و انحرافى نيست.
در طول مبارزه يک حزب پرولترى نيز
در موارد متعدد و بويژه تحت شرايط
حساس و تعيين کنندهاى دست زدن به
آکسيونھاى سازمانى ضرورى ميشود .
چنين آکسيونھايى عموما نقش راھگشايى
مبارزات تودهاى و رفع موانع مشخص،
گسترش و تعميق مبارزه را بازى ميکند
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و ھرگز به امر ھرروزه و کار
روتين متعارف حزب پرولترى بدل
سازمانھاى
در
نميشود .اما
پوپوليستى آکسيون سازمانى کمابيش
فلسفه وجودى سازمان را ميسازد .
مبارزه و پراتيک به اعتبار اين
ميشود.
تعريف
آکسيونھا

داشت و بيھوده نبود که پوپوليستھا
فعاليت سياسى خود را نه در محيط
زيست و کار طبقه کارگر که نيروى
انقالب پرولترى است بلکه در ميان
پر ُجنب و جوشترين اقشار معترض
جامعه )نظير دانشجويان و دانش
آموزان( متمرکز کرده بودند.

در مقابل ،سياستھا و اشکال
مبارزاتى مورد نظر حزب پرولترى
بعنوان يک اصل براى اتخاذ توسط
پيشروان و تودهھاى آگاھتر طبقه
کارگر طرح ميشود .حزب پرولترى
خود طبقه را سازمان ميدھد
نيروى
ِ
خود طبقه را به ميدان مبارزه
و
ِ
ميکشاند .جايگزينى مستمر و
ھميشگى نيروى حزب بجاى نيروى
طبقه ،ناقض فلسفه وجودى حزب
سياسى پرولتاريا و نسخهاى براى
شکست انقالب پرولترى است.
محدود ماندن سازمانھاى پوپوليستى
در چھارچوب تنگ آکسيونھاى
صرفا سازمانى نيز خود گواه جدايى
عميق اين سازمانھا از طبقه کارگر
و بيگانگى آنان با تئورى انقالبى
مارکسيسم ،يعنى تئورى آزاد کردن
طبقه کارگر به نيروى خود اين
بود.
طبقه،

حزب پرولترى بايد نه دنبالهروى
تودهھا بلکه رھبر آنھا باشد.
آکسيونھاى خودانگيخته کارگرى بايد
توسط حزب ھدايت شود .اھداف و
شعارھاى آن تعريف و يا تصحيح
شود .ھر اقدام معين نظير اعتصاب و
يا تظاھرات بايد آگاھانه سازمان يابد.
دامنه پيشروى و دستآوردھاى مورد
انتظار ھر آکسيون مشخص شود و يا
حتى در مواردى که براى مثال اين يا
آن آکسيون از نيروى کافى براى
پيشروى برخوردار نيست توسط
حزب کارگران از آن برحذر داشته
شوند .حزب کمونيست خود را از
ھيچ مبارزه خودبخودى کنار نميکشد
و نسبت به آن بى تفاوت نميماند ،اما
حزب از ھيچ آکسيون خودبخودى
دنبالهروى نميکند ،و ھمواره ميکوشد
تا ھر اعتراض تودهھا را حول
مسائل اصلى مبارزه طبقاتى در ھر
دوره معين جھت و سازمان دھد.

مورد دوم ،يعنى اکونوميسم
آکسيونى نيز جلوهاى از "تقديس
آکسيون براى آکسيون" و فقدان يک
سياست ھدفمند طبقاتى و انقالبى
خودبخودى
است .آکسيونھاى
)خودبخودى تا آنجا که اين آکسيونھا
بر طبق نقشه معين سازمانى
جنبش
نميگيرد( در
صورت
کارگرى و ھمينطور در طول
اعتراضات ساير اقشار ستمکش
جامعه به دفعات شکل ميگيرد .در
اين يا آن کارخانه ،محله ،مدرسه و
يا اداره اعتراضات باال ميگيرد.
درگيرى با کارفرما ،دولت و
مقامات بوروکراتيک شدت مييابد و
کار به اعتصاب ،تظاھرات ،تحصن
و نظاير آن ميکشد .اکونوميسم
آکسيونى به معنى دنبالهروى بى
چون و چراى سازمان سياسى از
اين گونه آکسيونھاست .سازمانھاى
سوسياليست -خرده بورژوا آنجا که
به مبارزات تودهھا معطوف ميشدند
عمدتا تا اعماق اين دنبالهروى
سقوط ميکردند .کمتر اعتصاب و
اعتراض کارگرى در ماھھاى پس
از قيام يعنى در دوره گستردهترين
فعاليت سازمانھاى پوپوليستى مھر
شعارھا ،سياستھا و يا برنامه اين
سازمانھا را بر خود داشت.
خبرنگارى درباره آکسيونھا و در
بھترين حالت "باد زدن مبارزه
خودبخودى" بيشترين دخالتى بود
که در اکثر موارد ميشد از
سوسياليستھاى خرده بورژوا انتظار

آکسيونيسم حوزهھاى کم نفوذ
آنچه گفتيم براى اکثر رفقاى ما
آشناست .فعالين ما بخوبى با
جلوهھاى مختلف آکسيونيسم در دوره
قبل از  ٣٠خرداد آشنا ھستند .اما نقد
ما تنھا بر اين نمودھا متمرکز نيست.
آکسيونيسم يعنى نشاندن عمل محدود
و احتماال پر زرق و برق اما زودگذر
و سطحى بجاى پراتيک عميق و
ھمهجانبه حزبى و طبقاتى .اين
انحراف امروز در اشکال ديگرى در
کار برخى از رفقاى ما به چشم
ميخورد .
در مقاله مربوط به محافل ترويجى
کارگرى در شماره قبل به گوشهھايى
از اين مساله اشاره کرديم .حزب
کمونيست به تشکيل بيشترين
حوزهھاى حزبى در محيط زيست و
کار کارگران و زحمتکشان نياز
دارد .پيشبرد امر تبليغ ،ترويج و
سازماندھى بطور دائمى و با
تودهھاى ھر چه وسيعترى از
کارگران مستلزم گسترش تعداد
حوزهھا و استمرار کار ھر حوزه در
دل دشوارترين شرايط است .حوزه
حزبى وظايف روتين تعريف شدهاى
دارد .حزب با اتکاء به انجام دائمى
اين وظايف توسط حوزهھا موجوديت
و قدرت خود را حفظ ميکند و
گسترش ميدھد .اما متاسفانه غلبه
آکسيونيسم براى
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يک دنياى بھتر
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درباره خطر آکسيونيسم
در حوزهھاى حزبى ...
فعالين ما در حوزهھا در مواردى سد
راه پيشبرد اين وظايف پايهاى
ميشود .شتابزدگى ،عالقه به انجام
عمليات بزرگتر و پر سر و صداتر
که گاه تحت پوشش عبارت "ارتقاء
دادن فعاليت حوزه" بيان ميشود،
گرايش به گذار سريع به اشکال
ترکيبى سازمانى در محيط کار
)نظير تشکيل کميته کارخانه( با
اتکاى به اولين موفقيتھاى حوزه در
جلب بخشى از پيشروان کارخانه،
اينھا جلوهھاى آکسيونيسمى است که
اينبار گريبان واحدھاى کوچک
است .
گرفته
را
سازمانى
اين آکسيونيسم به ھمان درجه
آکسيونيسم سازمانھاى سراسرى و
عريض و طويل پوپوليستى در دوره
قبل زيانبار و مخرب است .به ھمان
درجه سترون و بىثمر است.
آکسيونيسم ھياھوى بسيار براى ھيچ
و
محدود
است .عملگرايى
کوتهبينانهاى است که حزب را از
عمل واقعى انقالبيش يعنى سازمان
دادن و آماده کردن پرولتاريا براى
انقالب اجتماعى و از به حرکت
درآوردن نيروى طبقه براى قيام
پيروزمند پرولترى بازميدارد.
آکسيونيسم پوشش پر نقش و نگارى
براى بىعملى طبقاتى است .اين را
رفقاى ما بايد عميقا درک کنند.
ما حزب کمونيست ايران را در دل
يک اختناق سياه و خونين و در متن
ورشکستگى سياسى -ايدئولوژيک و
عملى سوسياليسم خرده بورژوايى
ايجاد کردهايم .چه در مبارزه براى
تشکيل حزب و چه در امر مبارزه
عملى از تجديد سازمان نيروھاى
پراکنده و روىآورى به طبقه کارگر
تا سازماندھى مبارزه سياسى و
نظامى در کردستان ھمواره تالش
کردهايم تا حرکت خود را بر يک
نقشه فکر شده و سنجيده متکى کنيم.
نقشهاى که متکى بر اصول
ايدئولوژيک و برنامهاى ما،
تاکتيکھاى ما و شيوهھاى کمونيستى
فعاليت تشکيالتى است .در اين راه
بايد قاطعانه با ھر گرايش و کشش
انحرافى که حزب را از سير تکامل
نقشهمند خود منحرف ميکند و
حرکات
به
آنرا
سرنوشت
ارزيابىھاى
خودبخودى،
محدودنگرانه و تغيير و تحول در
شرايط خارجى گره ميزند مقابله
کنيم .ما بايد حزب خود را مطابق
يک نقشه مارکسيستى رشد و

گسترش دھيم و بنابراين ھر جزء
سازمان حزب بايد نقش پايهاى خود را
بويژه در اين دوره از حيات حزب بى
تزلزل و با پيگيرى کامل به انجام
برساند .آکسيونيسم حوزهھاى کم نفوذ
يکى از خطراتى است که حرکت
ميکند.
تھديد
را
نقشهمند
چند تذکر به فعالين حزب در حوزهھا
- ١حوزه يک سلول از حزب است و به
اين اعتبار ھنگامى در کار خود موفق
است که قبل از ھر چيز وظائف تعريف
شده ھمين سلول را مستمرا انجام دھد.
"ارتقاء" حوزه با تبديل حوزه به ارگان
ديگرى تعريف نميشود .تبديل حوزه به
ھر ارگانى ديگر به معنى رھا شدن
فعاليت حوزهاى است .اين حزب
کمونيست به مثابه يک کليت است که
بايد بر مبناى فعاليت دائمى حوزهھا و
نيروى روزافزونى که اين حوزهھا در
درون حزب گرد ميآورند و آماده
ميکنند ساير ارگانھاى حزب را سازمان
دھد .بنابراين روشن است که سير
تکامل و ارتقاء و کار حوزه عينا ھمان
سير تکامل و قدرتيابى کل حزب
نيست .يک بار ديگر جزوه سبک کار
حوزهھا را بخوانيد .موفقيت حوزه را
دقيقا بر مبناى ھمان وظايف تعريف
شده و ھمان پرسشنامه انتھاى جزوه بايد
سنجيد.
رشد ما بايد رشدى نقشهمند باشد .کل
حزب بايد در مجموع فعاليت خود رشد
کند و اين دوره بطور مشخص دورهاى
است که بايد ريشهھاى حزب در درون
طبقه کارگر بسط يابد و محکم شود.
وقتى حوزهاى از فعالين ما براى مثال
تصميم ميگيرند تا بر مبناى يک
ارزيابى کوتهنظرانه نقشهھاى تعريف
شده فعاليت خود را کنار بگذارند و تمام
موجوديت خود را به اعتبار آکسيونھاى
فابريکى در يک کارخانه منفرد تعريف
کنند ،عمال بخشى از کل نقشه فعاليت
حزب در اين دوره مشخص را زمين
ميگذارند.
 -٢درجه دخالت فعالين ما در آکسيونھا
تابعى از درجه نفوذ عمومى ما در
کارخانه و محله است .بختآزمايى
آکسيونى و "قاپ زدن" اعتراضات را
به پوپوليستھا بسپاريم .اين شيوه ما
نيست .ما کمونيستھا با طبقه خود کار
جدى داريم .بنابراين شرط الزم براى
دستيابى به قابليت واقعى براى ھدايت
آکسيونھاى کارگرى به شيوه ادامهکار،
اين است که ما تالش خود را براى بسط
نفوذ ايدئولوژيک -سياسى و تشکيالتى

حزب در ميان پيشروان تودهھاى
طبقه کارگر بىوقفه ادامه دھيم و
شدت بخشيم .حوزهاى که يکبار
ميھمان يک آکسيون کارگرى ميشود
و سپس تا ماھھا فلج ميشود ،حوزه
کم نفوذى که يک اعالميه را به
شيوهاى کامال آکروباتيک پخش
ميکند اما تا ماھھا بعد قابليت خود
در حفظ و گسترش روابط
کارگرىاش را از دست ميدھد ،بايد
قبل از آن که به فکر آکسيون باشد
در گسترش نفوذ حزب و جذب
پيشروان بيشتر به حزب ،حوزه
حزبى و محافل متنوع و مرتبط با
حزب بکوشد .ما بايد در تمام
آکسيونھاى کارگرى فعال باشيم .ما
بايد به اعتراضات دامن بزنيم و به
آن جھت بدھيم .اما ھمه اينھا مستلزم
آن است که حوزه حزب ثانيهاى کار
نگذارد.
زمين
را
خود
 -٣مبارزه طبقاتى جاى خودنمايى
پوک و توخالى نيست .حزب
کمونيست را بايد با برنامه ،سياست
و شيوهھاى آن و قدرت عملى و
واقعى کمونيستھا در پيش راندن
مبارزه طبقه کارگر معرفى کرد.
معرفى حزب کمونيست با تبليغات
بورژوازى درباره کاالھايشان زمين
تا آسمان تفاوت دارد .شيوه تبليغى
مجاھد و جريان فدايى )نظير سرور
و رھبر و فرمانده تراشيدن براى
توده مردم و پخش پوستر
چھاررنگ رئيس جمھورى و
نخست وزير "بعد از اين" و
ادعاھاى سراپا کذب درباره شرکت
موثر در "مقاومت" در کردستان از
جانب مجاھدين و يا تالش براى
کسب اعتبار از طريق ھياھو درباره
کميسيون بررسى اختالفات حزب
دمکرات و کومهله از جانب فدايى(
شيوهھاى منطبق با زندگى اقتصادى
طبقهاى است که بايد ھر روز جنس
خود را در رقابت با رقبايش به ھر
ترتيب بفروشد .طبقه ما طبقهاى
آماده براى جذب ايدهھاى حزب
انقالبى و طبقاتى خويش است.
بنابراين رفقاى ما بايد از ھرگونه
اقدام مبتنى بر خودنمايى سطحى و
بپرھيزند.
توخالى
تبليغ
اين نقطه حرکت آکسيونيسم خرده
بورژوازى است .فعالين ما بايد
مستقيما به سراغ پيشروان تودهھاى
طبقه کارگر بروند .برنامه ،سياست
و تفاوت حزب کمونيست با
بورژوا-
خرده
اپوزيسيون
سوسياليستى را به تودهھاى ھر چه
وسيعترى بياموزند .حزب کمونيست
را به آنان بشناسانند و بھترين
کارگران را براى عضويت در
حزب آماده کنند .اين کار بايد دائما،
ھر روز و مستقل از ھر شرايطى
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ادامه يابد .ما امروز بيش از ھر چيز
به حوزهھايى نيازمنديم که اھميت کار
روتين و پايه خود را در مجموعه
فعاليت حزب دريافته باشد و اين نقش
حساس و حياتى خود را با جديت و
پيگيرى و حوصله کافى به انجام
رساند.
 -٤تشکيل ارگانھاى عاليتر حزبى در
محيط فعاليت ھر حوزه ملزومات
مشخصى دارد .براى تشکيل کميته
کارخانه در اين شرايط صرف وجود
دو يا چند حوزه حزبى کافى نيست.
اين حوزهھا بايد داراى نفوذ کافى
باشند ،کارگران مرتبط با خود را در
اشکال متنوع سازمان داده باشند.
اشکال ادامهکار و قابل اتکايى از
فعاليت حوزهاى نظير تبليغ ،ترويج،
جمع آورى کمک مالى ،پخش نشريات
حزب و غيره بوجود آورده باشند و
بويژه از توانايى و ظرفيت کافى براى
تلفيق اصول کار مخفى با فعاليت
علنى در سطح کارخانه برخوردار
باشند .حوزهھاى ما بويژه در اين
شرايط اختناق بايد با تودهھاى
وسيعترى از کارگران احاطه شده
باشند .بنابراين ھر گونه شتابزدگى در
ايجاد کميتهھاى باالتر بطور قطع ما
را با اشکاالت متعددى روبرو خواھد
ساخت .رفقاى ما بايد توجه کنند که
ارگانھاى سازمانى تنھا نام و يا
عنوانى براى يک جمع از افراد حزبى
نيست ،بلکه موجوديتى براى انجام
وظايف معين است .قبل از تشکيل ھر
ارگان بايد ابتدا الاقل به اين سؤاالت
پاسخ داد :آيا دامنه فعاليت ما در محيط
مورد نظر ايجاد يک ارگان عاليتر را
ايجاب ميکند؟ آيا ما از مجموعه توان
الزم براى ايجاد اين ارگان
برخورداريم؟ آيا با توجه به درجه
نفوذ تودهاى خود و تربيت تشکيالتى
موجود کادرھا و کارگران ھوادار
ميتوانيم از ادامهکارى و استمرار
فعاليت ارگان جديد به اندازه کافى
باشيم؟
مطمئن
 -٥آکسيون بطور قطع جاى جدى و
غيرقابل انکارى در فعاليتھاى حزب
ايفا ميکند اما نحوه دست زدن به
آکسيونھا امرى نيست که ھر حوزه
مستقل از سياست عمومى حزب در
قبال مسائل مختلف صرفا با توجه به
امکان "راه اندازى" اين يا آن آکسيون
در اين يا آن موقعيت درباره آن
تصميم بگيرد(طبعا در اينجا نحوه
آکسيونھاى
در
ما
دخالت
"خودبخودى" کارگران مورد بحث
نيست( .فعالين ما بايد عملکرد خود را
با سياستھاى اعالم شده حزب )در
قطعنامهھا ،قرارھا و رھنمودھاى
نشريات و راديوھاى حزب( تطبيق
دھند .مساله اساسى اين است که ما
مستقيم
رابطه
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پنج سال پس از حمله به عراق:
عراق آزاد يا گورستان بزرگ ...
خود را از دست داده اند ،اينکه
زندگی مردم از ھم پاشيده است،
اينکه نااميدی و استيصال ،فقر و
فالکت و بدبختی تنھا ارمغان اين
جنگ برای مردم عراق بوده
است ،برای اين آدم کشان کثيف
ھزينه کوچک و بی اھميتی است.

قومی و مذھبی ،بازسازی جامعه و
برگرداندن يک مدنيت و امنيت
نسبی به آن ،کاری بس دشوار است
که صرفا با سازماندھی نيروھای
سکوالر ،آزاديخواه و برابری طلب
و سوسياليست و فعال شدن آنھا
امکان پذير است.

پنج سال پس از جنگ است و
ھنوز ھيچ راه حل عملی برای
فائق آمدن به اين شرايط در
دسترس نيست .چگونه ميتوان
امنيت را به جامعه عراق
بازگرداند ،بر تفرقه و نفرت
قومی و مذھبی فائق آمد،
تروريسم را از جامعه راند ،تمدن
را بازسازی کرد ،فقر و فالکت و
کشتار را کاھش داد؟ اينھا
سواالت اصلی است .اکنون ھمه
بر اين مساله که آمريکا بايد به
اشغال عراق پايان دھد متفق
القول ھستند .اين اولين قدم است.
تسويه حساب با شاخه ھای
مختلف جريان اسالم سياسی،
پايين کشيدن ديوارھای نفرت

پاسخ موقعيت عراق بعضا در خود
جامعه عراق و بعضا در سطح
منطقه بايد جستجو شود .به زير
کشيده شدن رژيم اسالمی در ايران
تاثيری بالفاصله در جامعه عراق
خواھد داشت .اوضاع در منطقه
بسيار در ھم تنيده است .پايان دادن
به جنگ تروريست ھا ،حاشيه ای
کردن اسالم سياسی ،حل مساله
فلسطين ،اخراج آمريکا از منطقه
الزمه ساختن يک محيط انسانی تر
برای مردم منطقه و پايان دادن به
کانون بحران در اين گوشه است.
در شرايط کنونی دست يابی به اين
وضعيت ضامن تامين يک زندگی
انسانی تر در عراق نيز ھست.

درباره خطر آکسيونيسم  ...ميان درجه نفوذ حزب کمونيست از يکسو و
درجه موفقيت آکسيونھاى کارگرى از سوى
ديگر را درک کنيم .امروز تحکيم حزب
خود يکى از ملزومات حياتى رشد يک جنبش کارگرى ادامهکار و رو به پيشروى
است .زيرا بارھا تاکيد کردهايم که جنبش کارگرى براى گسترش خود بايد حول
محورھاى اصلى معينى متمرکز شود ،از محدوده کارخانهھاى منفرد خارج شود
و بعدى سراسرى بخود بگيرد .ھمه اينھا در اين شرايط مستلزم درجه معينى از
رشد و گسترش حزب کمونيست در ميان کارگران است .امرى که حوزهھاى ما
بدھند.
جدى
اولويت
آن
به
بايد
 -٦و باالخره بايد به مساله ادامهکارى حوزهھا در رويارويى با پليس سياسى و
نيروھاى سرکوبگر و عوامل منفور رژيم در کارخانهھا اشاره کنيم .انجام وظايف
خطير حوزهھا در اين دوره مستلزم توجه جدى به امر ادامهکارى و حفظ امنيت
فعالين ،ارتباطات و امکانات ھر حوزه است .آکسيونيسم آشکارا با اين نياز ما در
تناقض قرار ميگيرد .ماحصل آکسيونيسم براى حوزهھاى کم نفوذ نه تنھا از ميان
رفتن و متالشى شدن خود حوزه بلکه ھمانطور که در مواردى شاھد بودهايم به
ھدر رفتن بخش اعظم فعاليتھاى قبلى حوزه در رابطه با ديگر کارگران پيشرو
و افت عمومى سطح مبارزه در کارخانه است .ھر آکسيون براى ما مرحلهاى در
پيشبرد مبارزه است و بايد با ھمين ھدف طراحى و اجرا شود .آکسيون کمونيستى
با عصيان خرده بورژوايى تفاوت دارد .ما براى ثبت در تاريخ مبارزه نميکنيم،
ما براى پيروزى مبارزه ميکنيم .و بديھى است که ھر گام ما ،ھر تاکتيک ما و
ھر آکسيون ما بايد مجموعه شرايط پيشروى را که ادامهکارى و گسترش فعاليت
سازمانى يکى از فاکتورھاى آن است مد نظر داشته باشد.
٭٭٭
مساله آکسيونيسم بعنوان يکى از ام راض خ رده ب ورژوازى مس ت اص ل ن ي ازم ن د

شماره ۴٢

گزارش از ترکيه
آزادی ليال شريفی بيات و جواد صفايی از زندان ادرنه ترکيه
با تالش شبانه روزی حزب اتحاد کمونيسم کارگری در ترکيه
حدود  15روز قبل يکی از پناھندگان که قبالً کارھای حقوقی وی را نيز
انجام داده بوديم جعفر رحيمی را به ما معرفی کرد .با وی در مورد
مشکالتش صحبت کرديم .در شرايط بسيار سختی به سر می برد.
اعضای خانواده اش ھنگام خروج قاچاقی از ترکيه دستگير و مدت دو
ماه است که در زندان ادرنه به سر می برند .ابتدا منزلی برای جعفر
رحيمی تھيه کرديم و با کمک رفقای ديگر احتياجات ابتدايی زندگی وی
را تامين کرديم.
بالفاصله بخاطر شرايط حساس ليال شريفی ھمسر جعفر رحيمی که
ھشت ماھه حامله بود با مسئول امنستی وان )ولکان( و مسئول حقوق
بشر وان )جاھيد( يک جلسه ی اضطراری گذاشتيم .اقدامات اوليه برای
ثبت نام آن چھار نفر را شروع کرديم .توانستيم با امنستی شعبه ی ادرنه
ارتباط برقرر کنيم و برای بررسی از وضعيت آن چھار نفر دو وکيل
که يکی وکيل زن بود برای ديدار از وضعيت شان به زندان ادرنه
فرستاديم .اطالع رسيد که وضعيت ليال شريفی بسيار وخيم است.
ھماھنگ کرديم که مقداری پول و احتياجات اوليه ليال تامين شد و برای
ارتباط مداوم نيز تلفنی در اختيار ليال شريفی قرار دادند .ھمزمان با يو
ان آنکارا و شعبه استانبول و وان و ادرنه اقدامان وسيعی را شروع
کرديم .قول دادند که تا يک ھفته ديگر آزادشان خواھند کرد که متاسفانه
به قولشان عمل نکردند .با توجه به شرايط وخيم ليال شريفی و با
اصرار من مسئول وان ترکيه شخصا ً حاضر شد به ادرنه رفته و
مستقيما ً پيگير آزادی اين چھار نفر بشود .در مورخ  9/3/2008به
ادرنه مسافرت کردند و توانستند مقدمات آزاديشان را فراھم کنند و
شخصا ً برگ آزاديشان را به زندان ادرنه تسليم کرده بود .ھمسر ليال
شريفی و ھمه کسانيکه شبانه روز با نگرانی از وضعيت ليال شريفی در
وان منتظر آمدنشان بوديم .توسط پليس مشکلی جديد پيش آمده بود .مبلغ
ششصد دالر برای انتقالشان به وان از آنھا پول می خواستند .باالجبار با
مشکالت بسيار فراوان توانستيم پول را تامين کنيم و ساعت شش صبح
 14/3/2008با ھمراھی دو مامور به وان انتقال داده شدند و بدين
ترتيب حزب اتحاد کمونيسم کارگری توانست جان چھار انسان را از
خطرات بسيار جدی نجات دھد .انعکاس اين فعاليت ما برای اين چھار
پناھجو بقدری بود که بعد از اين ماجرا تعداد ديگری از ھمين انسان ھا
که ھر روزه با خطر مرگ برای جستجوی زندگی بھتر دست و پنجه
نرم می کنند و اکنون در بند ھستند از ما تقاضای کمک دارند .منعکس
کردن اين فعاليت ھا برای ايجاد جبھه ای در مقابل سيستم ھايی که
پناھجويان را زير بيشترين فشارھا می گذارند مثمر ثمر خواھد شد.
با آروزی زندگی بھتر برای تمام انسان ھا و رھايی برای تمام در بند
ماندگان!
تحليل بيشتر و ھمهجانبهترى است .ما در اينجا به برخى از اش ک ال ب روز اي ن
انحراف اشاره کرديم .در انتھا بايد يک نکته ديگر را م ت ذک ر ش د و آن ام ک ان
بروز مجدد اشکال قديمى آکسيونيسم در آينده يعنى در شرايط تغيير توازن قوا و
فراھم آمدن اوضاع دمکراتيک است .حزبى که مداوما رشد ميکند و از جامعه با
ھمه گرايشات درونى آن نيرو ميگيرد نميتواند يکبار براى ھميشه با يک تح ل ي ل
انتقادى خود را در مقابل انحرافات ناشى از ت ف ک ر و ت م اي الت ط ب ق ات م داف ع
مالکيت خصوصى در جامعه مصون کند .ما بايد نقد آکسيونيسم را بمثابه بخش ى
از نقد عمومى خود به سبک کار پوپوليستى مداوما در صفوف کارگران آموزش
دھيم .ما بايد کارگران را به عنوان طبقهاى قدرتمند متکى به استراتژى ،تاکتيک
و شيوهھاى انقالبى روشن و صاحب يک حزب آگاه و انقالبى پ رورش دھ ي م و
متشکل کنيم .آوانتوريسم و آکسيونيسم تنگنظرانه خرده بورژوايى ھر روز ب ه
اعتبار استيصال اقتصادى توليدکن ن دگ ان و ت وزي ع ک ن ن دگ ان ج زء در ج ام ع ه
بازتوليد ميشود .حزب پرولت اري اى م ح ص ول ت ول ي د ب زرگ ح زب م ت ک ى ب ه
مارکسيسم و لنينيسم نبايد با انقالبيگرى بىثمر و ناتوان آلوده بش ود .راه م ا راه
م ب ارزه م ت ک ى ب ر انض ب اط و ن ق ش ه اس ت .
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پنج سال پس از حمله به عراق:
عراق آزاد يا گورستان بزرگ؟
آذر ماجدی

 20مارس پنجمين سالگرد حمله نظامی آمريکا و بريتانيا به
عراق است .پنج سال پيش با آغاز بمباران بغداد پروسه
ويرانی ،نابودی و مرگ و استيصال در عراق آغاز شد .پنج
سال بعد ھنوز ھيچ راه حلی برای برون رفت از اين شرايط
سياه در دسترس نيست .طی اين پنج سال بيش از يک ميليون
نفر در اثر حمالت نظامی آمريکا يا در درگيری ھای
تروريستی کشته شده اند .اکنون که دولت آمريکا از بھبود
اوضاع و افزايش امنيت سخن ميگويد ،ماھيانه  200نفر
قربانی عمليات تروريستی آمريکا يا اسالميست ھا ميشوند.
چند ميليون نفر آواره شده اند .جامعه عراق کامال از ھم
پاشيده شده است.
بغداد به محالت مختلفی تقسيم شده که ھر يک تحت کنترل
يک گروه ميليشايی قرار دارد .بجای ساختن ديوارھای ويران
شده خانه ھا ،ديوارھای جدا سازی محالت از يکديگر
برافراشته شده اند .به گفته يک ژورناليست عراقی ديگر
ھيچکس خود را بغدادی نميخواند ،افراد منتسب به محالت
اند .در مناطقی که پيش از اين مردم منتسب به شيعه و سنی با
ھم زندگی ميکردند ،اکنون ديوارھای قومی و مذھبی در
ميانشان برافراشته شده است.
يکی از دردناک ترين گزارشاتی که رسانه ھا اخيرا از عراق
منتشر کردند ،خبر از تبديل پارک ھا و زمين ھای بازی
کودکان به گورستان ميداد .عالوه بر کمبود نان و سوخت و
امنيت ،مردم از کمبود زمين برای خاکسپاری عزيزان کشته
شده خود نيز در رنج اند .تعداد کشته ھا آنچنان باال است و
ترس از ترک محله بعلت خشونت ھای قومی و فرقه ای
آنچنان حاکم است که مردم کشته ھای خود را در ھمان محله
خود دفن ميکنند .لذا ديگر پارکی ،فضای سبز و زمين بازی
ای بجای نمانده است .اين تراژدی تلخ زندگی در عراق است.
اين حاصل سياست ھای ميليتاريستی و قدر قدرت منشانه
تروريسم دولتی آمريکا است.
پنج سال پيش پس از نزديک به يک سال تدارکات سياسی،
ديپلماتيک و سازماندھی کمپين ھای دروغ پراکنی آمريکا با
ھمدستی بريتانيا و با کمک چند دولت ديگر بمباران بغداد را
در ساعت  5و  30دقيقه بامداد آغاز کرد .اعالم شد که عراق
را بمباران ميکنند تا سالح ھای کشتار جمعی را نابود کنند.
چندين تن بمب بر سر مردم عراق ريخته شد ،سالح ھای
کشتار جمعی عليه مردم عراق بکار گرفته شد ،تا سالح ھای
کشتار جمعی دروغين نابود شود .کمی بعد برمال شد که اين
کمپينی دروغين برای توجيه حمله نظامی به عراق بوده است.
عراق در زمان حمله نظامی فاقد سالح ھای کشتار جمعی

بوده است.
از رھا سازی عراق صحبت کردند.
مجسمه ھای ديکتاتور جالد عراق را
به زير کشيدند و اعالم کردند که
آزادی و دموکراسی به عراق آورده
اند .اما طولی نکشيد که برای متوھم
ترين افراد نيز روشن شد که اين
جنگ ھمانگونه که ما اعالم کرده
بوديم ربطی به "رھا سازی" يا
آوردن دموکراسی به عراق ندارد.
اين جنگ دنباله سياست ناتمام مانده
جرج بوش پدر بعد از جنگ خليج
است .به زير کشيدن صدام حسين از
قدرت و کشتن او ھدف آمريکا و
بريتانيا بود .در پس اين ھدف ،ھدف
بزرگتر تثبيت آمريکا بعنوان تنھا ابر
قدرت جھان و نشان دادن زور بازو
آن به دنيا و زھر چشم گرفتن از
جھانيان نھفته بود .نظم نوين جھانی
معنايی جز اين ندارد .دروغ ھا يکی
پس از ديگری برمال شد .اما با چه
ھزينه گزافی .به قميت مرگ و نيستی
و نابودی جامعه عراق.
مرگ ،آوارگی و فالکت مردم نتيجه
انسانی اين جنگ ،رشد جريان اسالم
سياسی و نفرت قومی و مذھبی در
ميان مردم عراق تراژدی سياسی اين
جنگ بوده است .در نتيجه جنگ
عمال قطب ديگر تروريسم ،ھمان
قطبی که اين جنگ قرار بود از ميدان
بدرش کند ،نه تنھا در عراق ،بلکه در
کل منطقه تقويت شده است .نيروھای
تروريستی منتسب به شيعه و سنی
زندگی مردم را از ھم دريده اند.
ھيوالھايی ھستند که اين جنگ از
زنجير رھانده و به جان مردم انداخته
است .در اثر جنگ رژيم اسالمی در
عراق و منطقه تقويت شده است.
بی دليل نيست که در پنجمين سالگرد
جنگ ،احمدی نژاد در بغداد از بھبود
وضعيت عراق نسبت به پيش از

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

شماره ۴٢
جنگ سخن ميگويد .واقعا که فقط يک
ذھن بيمار ميتواند اين ويرانه جنگ زده
را بھبود بخواند .دو مغز بيمار در دو
گوشه جھان ،در دو قطب تروريستی
متخاصم جھان ،بوش و احمدی نژاد
وضعيت عراق را بھتر از قبل ارزيابی
ميکنند .اولی عالوه بر دست يافتن به
برخی از اھداف استراتژيک اش ،ضمنا
ناگزير به توجيه اين اقدام ضد بشری
اش است ،دومی عمال در اثر جنگ در
موقعيت بسيار قوی تری قرار گرفته
است .اينکه در اثر اين جنگ بيش از
يک ميليون انسان جان
صفحه 11
آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد
کمونيسم کارگری
علی جوادی )دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی )علی جوادی،
سياوش دانشور ،آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده )علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yahoo.com
مسئول خارج کشور )محمود احمدی(
mahahmadi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب )مجيد
پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه )شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.com
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

زنده باد جمھورى سوسياليستى!

