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 نبرد اول مه
 

نه فقط براى طبقه کارگر که .  اول مه امسال ويژه است
بيش از يک قرن است اين سنت بين المللى سوسياليستى 

بلکه براى طبقه بورژوازى که بحران  ،را عزيز ميدارد
اول مه در .  سراپاى وجود انگلى اش را فرا گرفته است

طول تاريخ تاکنونى اش نقطه تالقى تناسب قواى طبقاتى 
طبقه ما سالھاى تاريک بعد از .  متفاوتى بوده است

. فروپاشى ديوار برلين را ھنوز فراموش نکرده است
ابعاد و ويژگيھاى اين سالھا که با زھرخند و طعنه 

مذھب جديد نظم  ،ژورناليستھا ،روشنفکران بورژوا
و تازه دمکراتھاى پست مدرنيست  ،نوينى و بازار آزاد

روزھائى که چماق .  تداعى ميشد ھنوز در اذھان زنده اند
ضد سوسياليستى را تالش داشتند دست ھر خواننده ام تى 

نظام منحوس متکى بر بردگى "  حقانيت"وى ھم بدھند تا 
را به طبقه ما "  پايان کمونيسم"و "  پايان تاريخ"و 

و "  ديوانه و ديکتاتور"زمانى که لنين را .  بفروشند
و ھر تازه بدوران رسيده و "  کھنه و منسوخ"مارکس را 

معرفى "  روشنفکران دوران جديد"قلم به مزد سرمايه را 
دورانى که طيف زيادى از شبه سوسياليستھا !  ميکردند

در مقابل تاچر و ريگان زانو زدند و به صف 
 . فاالنژيستھاى نظم سرمايه پيوستند

 

اين دوران تاريک و قدرقدرتى سرمايه که کارگر در 
انزوايش دندان قروچه ميکرد و خود را ناتوان ميديد 

دوره امروز حتى دوره برگشت و .  مدتھاست گذشته است
دوره تعرض مجدد وسيع  ،کمر راست کردن نيست

کارگر و کمونيسم به نظام سراپا منحط و برده دارى 
دورانى است که مارکس به خيل .  سرمايه دارى است

اپورتونيست ھا و نان به نرخ روز خورھا و پادوھاى 
دوره اى است که کارگر .  سياسى سرمايه پوزخند ميزند

مجددا بايد تر و تميز و با پرچم آبا و 

  ،يادداشت سردبير

 کرکسھا و کفتارھا، 
 !بد و بدترھای اسالم سياسی

 ٩صفحه سعيد مدانلو                                                    

فراخوان کارگران در سنندج و تھران به تجمع و 
 ۵صفحه راھپيمائى در اول مه                           

ده ،بحران در فوالد مبارکه  در صفحات ديگر؛  رداخت نش زدھاى پ  ،سايپا پرس و دستم
اخراج  ،پخش اطالعيه حزب در کرج ،کشتارگاه تھران و کشمکش برسر کار و بيکارى

٢صفحه  ... اعتراض در مالمو و  ،پيشروى معلمان در گرو چيست؟ ،”افزايش دستمزد“به بھانه   

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 

 به مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر
 ۴صفحه 

 ھيئت دائر پاسخ ميدھد؛  

 عذر بدتر از گناه 

 ۶صفحه آذر ماجدى                                                   

 اعتصاب يا خانه نشين کردن معلمان؟*  
 سه رکن سياست ميرحسين موسوی * 

 

  ١٣و  ١١صفحه على جوادى                                                                  

  ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

  ،مرگ بر سرمايه دارى
  !جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

اتحاديه کارگری آمريکا خواھان آزادی کارگران زندانی و 
 !برسميت شناخته شدن حقوق کارگری در ايران شدند



يک دنياى بھتر                                                                 ٢صفحه     

پرچم سرخ  ،اجدادى اش
به  ،انترناسيوناليستى کارگرى

مراسم اول مه بيايد و فرياد بزند 
. سرمايه دارى بايد سرنگون شود

با اعتماد بنفس اعالم کند که 
دنيائى انسانى و آزاد و عارى از 
استثمار و مالکيت خصوصى و 
. طبقات و مزدبگيرى ممکن است

دوره اى است که بايد جنبش 
کمونيستى کارگران با پرچم 
مارکسيسم سرمايه دارى را به 
محاکمه بکشد و آلترناتيو خود را 
 . در مقابل جامعه بشرى قرار دھد

 

نبرد اول مه در طول تاريخ 
نبردى برسر تغيير فورى زندگى 
طبقه کارگر و شکل دادن به آينده 

در اول مه .  بشريت بوده است
عصاره جنگ بيوقفه طبقاتى 
. ھمواره خود را بيان کرده است

اين نبرد ھمواره از محدوديت 
از  ،ھاى مبارزه طبقه کارگر

سلطه افکار و منافع غير 
از فقدان ابزارھاى  ،کارگرى

و از  ،واقعى سياسى اين جدال
تعرض بيوقفه سرمايه رنج برده 

خيلى جاھا سرکوب و به .  است
سازش و تمکين کشيده شده و 
بسيارى جاھا شرافت تاريخى 
طبقه کارگر و مبارزه 
سوسياليستى را نمايندگى کرده 

اول مه امسال بر دوش اين .  است
تاريخ طوالنى و افت و خيزھاى 

اول .  جدال طبقاتى برگزار ميشود
مه امسال بر متن بحران نفس گير 

فالکت  ،و حاد سرمايه دارى
و  ،ميلياردى و بيکارى نجومى

آينده تاريک ترى که سرمايه 
دارى مقابل بشريت گذاشته است 

 . برگزار ميشود

 

اول مه امسال در فرانسه و يونان 
و ترکيه و ايران و کره و بسيارى 

اول مه .  جاھاى ديگر ويژه است
 ،تنھا يک جشن کارگرى نيست

بلکه و اساسا روز اعالم پالتفرم 
سياسى و عزم طبقه کارگر براى 

در اينروز رئوس .  سال آتى است
سياست کارگرى در مقابل دنياى 

در .  بورژوائى اعالم ميشود

در اول مه امسال بايد .  ميکنند
طبقه کارگر جھانى تنى واحد 
باشد و ھدفى واحد يعنى سرمايه 
دارى را مورد تعرض قرار 

جنبش ضد کاپيتاليستى طبقه .  دھد
کارگر بايد در اينروز خود را 
در چشم بورژوازى در ھمه 

بايد در اينروز .  جاى دنيا بکند
پاى اعالم سلب از سرمايه دارى 
رفت و بر ضرورت و مبرميت 
و امکانپذيرى راه حل 
سوسياليستى و کمونيستى 

در اينروز .  کارگران تاکيد کرد
کارگران بايد به کل جامعه اعالم 
کنند که راه نجات در دست 

در اينروز بايد روى .  آنھاست
دوش تجارب نسلھاى متمادى 

 ...نبرد اول مه 
اينروز کارگران مقدسات اين نظام 

و "  ميھن"و "  وطن"اعم از 
ناسيوناليسم را نفى ميکنند و بر 
ھويت انترناسيوناليستى و انسانى و 

در .  طبقاتى خود تاکيد ميگذارند
اينروز کارگران مرزھاى بازار 
داخلى و حيات خلوت استثمار 
بورژواھا و آئين و ايدئولوژى آنھا 
را پشت سر ميگذارند و بر راه حل 
کارگرى براى آزادى جامعه از ھر 
نوع سلطه و انقياد سياسى و 

اول مه .  اقتصادى تاکيد ميکنند
امسال ويژه است و مارکس در 
صدر ھر مجلس واقعا کارگرى 

در اول مه امسال جلوه .  قرار دارد
ھاى انقالبيگرى کارگرى خودنمائى 

اينبار نوبت .  خواھد کرد
روشنفکران ناقص العقل و نان 
خورھاى بورژواھا و دولتھا و 
دستگاھھاى ترور و ارعاب 
تبليغاتى شان است که دندان قروچه 

ترديدى نيست که شرايط .  کنند
مساعد دنياى امروز براى جنبش 
سوسياليستى کارگران بالفاصله به 
پيروزى و پيشروى کارگرى 

ترديدى نيست که .  ترجمه نميشود
امسال بيش از ھر سال بورژواھا 
اوباش سرکوبگر و نيروھاى ضد 
. شورش شان را آماده کرده اند

ترديدى نيست بورژوازى در جنگ 
با طبقه کارگر سر سوزنى توھم 

. ھمه اينھا فرض طبقه ماست.  ندارد
اما نبرد اول مه امسال ميتواند سر 
منشا دوره اى از تحوالت سياسى و 
. پيشروى کمونيسم کارگرى باشد

روزى که طبقه ما بر الزامات 
پيشروى مبارزه طبقاتى نور 
بياندازد و خود را از توھمات 
ناسيوناليستى و دولتگرائى و 

اول مه امسال .  دمکراسى بتکاند
نبرد تاريخى روز جھانى کارگر را 

 . برجسته ميکند

 

سرمايه دارى نظامى گنديده است و 
جامعه بشرى را در معرض 
. تھديدات جدى قرار داده است

اگرچه جبھه ھاى نبرد طبقاتى ھنوز 
کشورى و بعضا منطقه اى اند اما 
مسائل و معضالت امروز جھانى 
اند و سياست و استراتژى کمابيش 
واحدى را از جنبش طبقه ما طلب 

٩٨شماره   
جدال طبقاتى بر حقانيت کمونيسم 
و راه حل کارگرى آزادى جامعه 
تاکيد کرد و عليه معيارھا و 

و "  اليتغير"شعارھا و اصول 
بودن "  اذلى و ابدى"افسانه 

در اول مه بايد بى .  سرمايه شوريد
اعتبارى جھانى سرمايه دارى را 
به بسيج نيرو براى نفى اين نظام 

اول مه امسال .  منحط تبديل کرد
سنگر نبرد عليه کل موجوديت 

 . سرمايه دارى است

 

بر طبقه کارگر و جنبش  ،اول مه
بين الملل کمونيستى کارگران 

 . * مبارک باد

 !زنده باد اول مه
سرمايه، پرچم  در اول مه، در مقابل مذھب و ناسيوناليسم و

 انترناسيوناليسم کارگرى را برافرازيم و به جامعه اعالم کنيم؛ 
 

اگر دنيا دست ما باشد؛ کودکى از گرسنگى و بى داروئى تلف 
اگر دنيا دست ما باشد؛ تبعيض و استثمار را الغا !  نخواھد شد

اگر دنيا دست ما باشد؛ مليت و نژاد و مذھب بشريت را !  ميکنيم
! ھمه شھروندان محترم و برابر جامعه اند.  قصابى نخواھند کرد

اگر دنيا دست ما باشد؛ زندانھا و سالحھا و شکنجه گاھھا را 
بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى، .  نابود خواھيم کرد

اگر !  شرايط مادى شکوفائى فرد و جامعه را تامين خواھيم کرد
دنيا دست ما باشد؛ جامعه اردوى کار اجبارى براى تامين سود 
سرمايه نخواھد بود بلکه کار آگاھانه و نقشه مند براى رفع 

اگر دنيا دست ما باشد؛ !  نيازھاى ھمگان را سازمان خواھيم داد
ژنرالھا و سرکوبگران و خيل آخوندھا و کاردينال ھا و خاخام ھا 

بجاى توليد .  و واعظين بردگى بشر را مرخص خواھيم کرد
جھالت و سم در جامعه علم و پيشرفت انسان را ھدف قرار 

اگر دنيا دست ما باشد؛ آن را زير و رو خواھيم !  خواھيم داد
 ! کرد

 

کمونيسم جنبش واقعى و عينى کارگران و جنبشى براى تغيير 
در اول مه بايد به تغيير و .  راديکال و ريشه اى جھان است

مبرميت آن فراخوان دھيم و صف خود را در ھرگوشه جھان با 
 ! زمزمه سرود انترناسيونال به صف کارگران جھان گره زنيم

 

در اول مه بايد از حرمت بشريت اعاده حيثيت کنيم و بورژوازى 
با پرچم آزادى و مه در اول !  و نظامش را به محاکمه بکشيم

 ! رفاه جامعه به ميدان بيائيم
              



يک دنياى بھتر                                                                 ٣صفحه     

سرمايه دارى بشريت را در 
در .  آستانه نابودى قرار داده است

 ،جھانى که ماالمال ثروت است
بيش از يک ميليارد نفر گرسنه 

٪ جمعيت کارکن جھان ٣٠.  اند
در سال گذشته بيکار بودند و 
بحران عميق اقتصادى با سرعتى 
باور نکردنى ارتش عظيم بيکارى 

پيامدھا و .  را گسترده تر ميکند
پس لرزه ھاى عميق ترين بحران 
اقتصادى جھانى ھنوز در راه 

سونامى فقر و فالکت و .  است
گرسنگى جوامع بشری را تھديد 

عاليجنابان دنياى امروز نه .  ميکند
فقط راه حل قابل اعتنا و دلگرم 
کننده اى ندارند بلکه دورنماى 

در .  تاريکترى را وعده ميدھند
اين اوضاع که ميليون ميليون 
کارگر به خيابان پرتاب و زندگى 

سرمايه داران  ،شان نابود ميشود
از صدھا ميليون دالر جايزه و 
حمايت دولت از جيب کارگران 

بحران اقتصادى .  بھره مند ميشوند
کنونى دو راه حل بيشتر ندارد؛ يا 
سرمايه دارى بقا و تداومش را با 
کوبيدن طبقه کارگر و تحميل فقر 

و يا طبقه  ،بيشتر حل ميکند
کارگر با نفى نظام مبتنى بر 
بردگى مزدى و استثمار و 

بحران را به  ،مالکيت خصوصى
راه سومى .  نفع بشريت حل ميکند

 !  وجود ندارد

 

بحران کنونى به  ،از نظر سياسى
معنى بن بست راه حلھاى سياسى 
طبقه سرمايه دار و بى اعتبارى 
عمومى اين نظام در انظار صدھا 

سياستھاى .  ميليون کارگر است
مبتنى بر بازار آزاد راست 
افراطى ورشکست شدند و دخالت 
و مالکيت دولت در کنترل بازار 
نيز مسکنى موقتى براى تداوم 

ھمزمان .  وضعيت پيشين است
مارکس و نقد مارکسى نظام 
موجود از اعتبار بى سابقه 
برخوردار شده و بارقه ھاى سنت 
راديکال کارگرى ھر روز در 
گوشه اى از جھان رخ نشان 

با صداى بلند اعالم کند که ديگر 
 ! اين وضعيت را نمی پذيرد

 

طبقه ما بايد براى اين جنگ 
بدون .  سازمان يابد و بميدان بيايد
بدون  ،تشکل توده اى و حزبى

و  ،راه حل اجتماعى و سياسى
بدون وحدت وسيع طبقاتى 

اين .  پيروزى غير ممکن است
دوره اى است که  بازگشت به 
سنتھاى جنبش عمل مستقيم و 
شورائى کارگران يک ضرورت 

تاکنون نيز طبقه ما .  حياتى است
الگوھائى از سنگربندى راديکال 
. کارگرى را بدست داده است

طبقه کارگر بدون سنت راديکال 
مبارزاتى و بدون ظاھر شدن 
بعنوان پرچمدار آزادى جامعه 
در قالب يک حزب سياسى 
کمونيستى کارگرى نميتواند اين 
وضعيت را بطور بنيادی تغيير 

طبقه ما بايد عليه فقر و .  دھد
فالکت و کليت سرمايه با پرچم 
. کمونيستى کارگرى بميدان بيايد
 ،مبارزه طبقه ما در ھر کشور

گوشه اى از استراتژى بين 
المللى سوسياليستى کارگران 

بدون .  عليه سرمايه دارى است
تبديل شدن جنبش سوسياليستى 
طبقه ما به يک آلترناتيو سياسى 
 ،اجتماعى و مطلوب و ممکن
. دراين جنگ ما پيروز نميشويم

بايد براى پيروزى وارد جدال 
مرگ "بايد در اول مه شعار .  شد

دنيايی "و "  بر سرمايه دارى
ھمه جا طنين "  بھتر بايد ساخت

ھمزمان بايد سازمانھاى .  افکند
توده اى و راديکال و شورائى 
کارگران را تحکيم کنيم و بعنوان 
ابزارھاى جدال برسر آزادى و 

کارگران ھمه .  رفاه بکار گيريم
 ،جا خواھان لغو کار قراردادى

افزايش دستمزدھا براساس تامين 
 ،يک زندگى انسانى و مقدور

حق  ،کار يا بيمه بيکارى مکفى
بى قيد و شرط تشکل و 

و تغيير فورى زندگى  ،اعتصاب
طبقه کارگر و مردم محروم 

  ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 ،مرگ بر سرمايه دارى
 !جھانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت

امروز بيش از ھر زمان .  ميدھد
ھويت انترناسيوناليستى کارگرى و 
پرچم کمونيستى آزادى جامعه به 
نياز مبرم طبقه کارگر تبديل شده 

رويدادھاى فرانسه و يونان و .  است
ايتاليا و آلمان تنھا پيش درآمد 
نبردھاى سھمگين طبقاتى دوران 

 .  جديد اند

 

 !  کارگران

طبقه ما بايد آلترناتيو سياسى خود 
. را در مقابل اين وضعيت بگذارد

ادامه نظام بردگى نميتواند خواست 
افسار زدن محدود به .  ما باشد

سرمايه داران و بانکداران مفت 
فداکارى "خور و سياست ارتجاعى 

براى کار بيشتر نميتواند "  ملى
. سياست طبقه کارگر باشد

ناسيوناليسم و فاشيسم و تفرقه در 
اردوى طبقه کارگر سالح کثيف 

ما .  بورژوازى عليه طبقه ماست
تاکنون اعالم کرده ايم که تامين 
ھزينه بحران از جيب و زندگى ما 

بجاى جايزه به سرمايه !  موقوقف
! داران بايد دستمزدھا افزايش يابد

بيمه ھا و خدمات اجتماعى گسترش 
رفاه و آزادى حق ھمگان !  يابد
کارگران در مقابل تبليغات !  باشد

پرچم  ،ناسيوناليستى و ضد کارگرى
انترناسيوناليسم کارگرى و ھويت 
جھانى و منفعت واحد طبقاتى را در 
مقابل نظام سرمايه دارى 

اما نظام بردگى مزدى .  برميافرازند
و استثمار سرمايه دارى با ھر 
درجه بھبود ھنوز مبتنى بر بردگى 

نظام بردگى را بايد .  مزدى است
برانداخت و اين کار جنبش بردگان 

اول مه روز صاحبان !  مزدى است
روز بشريتى  ،واقعى جھان است

است که جھان بدون کار او نميتواند 
روزى است که .  سرپا بماند

 ،اسپارتاکوس ھاى اين جنبش
رھبران کمونيست و سوسياليست 

اعالم ميکنند که براى  ،کارگران
رھائى جامعه راھى جز انقالب 
کارگری عليه سرمايه دارى وجود 

طبقه ما در روز اول مه بايد !  ندارد

٩٨شماره   

مبارزه ما از تالش براى .  ھستند
بھبود روزمره زندگى طبقه کارگر 
و تعطيل نشدن مراکز کار تا 
سياست کنترل کارگرى و کسب 
قدرت سياسى يک مبارزه واحد 

 . است

 

 !ھمرزمان ،کارگران

اين نظام شايسته ما و بشر امروز 
اين نظام بدون جنايت و .  نيست

سبعيت و فقر و تبعيض و 
. نابرابرى نميتواند سرپا بماند

دنياى امروز بيش از ھر زمان به 
راه حل کمونيستى و انقالب 

سازمانھاى .  کارگری نيازمند است
متناسب با اين ھدف را بايد ايجاد 

احزاب کمونيستى کارگرى .  کرد
را بايد ساخت که سوسياليسم و 
حکومت کارگرى را بعنوان يک 
راه حل در مقابل کل جامعه 

 . بگذارد

 

در !  کارگران جھان متحد شويد
دست در دست ھم و با  ،اول مه

غريوى که خشت خشت کاخھاى 
 ،قدرت بورژوازى را بلرزاند

بميدان آئيم و فرياد بزنيم؛ مرگ بر 
دنيايی بھتر بايد !  سرمايه دارى

جھانى آزاد و برابر و !  ساخت
 ! يک جامعه آزاد کمونيستی ،مرفه

 

 !زنده باد اول مه

 ! زنده باد انقالب کارگرى

 !حکومت کارگرى ،برابرى ،آزادى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٨فروردين  ١١  –  ٢٠٠٩مارس  ٣١

 



يک دنياى بھتر                                                                 ۴صفحه     

اول ماه مه روز جھانی کارگر 
روزيکه پيمان ھا تجديد .  است

و  ،عزم ھا جزم ميشوند ،ميشوند
 ،"يک دنيای بھتر"افق و آينده 

يک دنيای آزاد و انسانی و مرفه 
اول ماه مه .  روشنتر ترسيم ميشود

. در عين حال روز اعتراض است
روز اعتراض به تمامی 

به استقبال اين روز .  نابرابريھا
 !برويم

 

مردم آزاديخواه و  ،کارگران
 برابری طلب

وارونه :  به اين دنيا نگاه کنيد
کسانيکه کار ميکنند و .  است

تمامی ٽروت و مواھب زندگی را 
خود در زمره  ،توليد ميکنند

. محرومترين انسانھای اين جھانند
کسانيکه جھان بر شانه ھا و 

خود در  ،کارشان استوار است
صف بيکاران و گرسنگان و 

در اين جھان .  ستمديدگانند
گسترش ٽروت و قدرت توليدی 
جامعه مترادف با محروميت 

بشريت در يکی از خطيرترين 
دوره ھای تاريخ زندگی خود 

حتی مساله بقاء .  بسر ميبرد
فيزيکی انسانھا معضلی جھانی 

سرمايه داری يک آينده .  است
تاريک و سياه را در مقابل کل 

 . مردم جھان قرار داده است

 

اين دنيای وارونه را بايد از 
اين .  قاعده اش بر زمين گذاشت
اين .  کار کمونيسم کارگری است

ھدف انقالب کمونيستی طبقه 
بجای اين جامعه و .  کارگر است

تمامی تناقضات خرد کننده اش 
 ،بايد نظامی شايسته انسان

برابر و کمونيستی  ،نظامی آزاد
جامعه ای که ھر .  را سازمان داد

کس به اعتبار انسان بودن و 
چشم گشودن به اين جھان به 
ميزان نيازش از کليه مواھب 

جامعه .  زندگی برخوردار شود
 ،بدون خرافه ،ای بدون مذھب

بدون ايدئولوژی و بدون زنجير 
سنن و اخالقيات کھنه بر انديشه 

جامعه ای که .  آزاد انسانھا
خوشبختی و سعادت و آزادی و 

جامعه ای .  رفاه سھم ھمگان باشد
 ،بدون طبقات متخاصم ،آزاد

و ستم و بدون  ،بدون استٽمار
 ،جامعه ای شکوفا.  کار مزدی

 پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
 

 به مناسبت اول ماه مه روز جھانی کارگر

. نسبی و مداوم طبقه کارگر است
از عشق و انسانيت تا حق و "

از ھنر و خالقيت تا علم و  ،عدالت
مقوله ای در جھان سرمايه  ،حقيقت

داری وجود ندارد که مھر اين 
 ."وارونگی را بر خود نداشته باشد

 

انسانی :  به اين زندگی نگاه کنيد
بيش از يک ميليارد انسان .  نيست

. گرسنه شب سر بر بالين ميگذارند
اما  ،صدھا ميليون آماده به کار

سوانح کاری ساالنه صدھا .  بيکارند
. ھزار تن را به کشتن ميدھد

ميليونھا کودک ھر ساله از 
فقر و بی .  گرسنگی جان می سپارند

خانمانی و محروميت و بی حقوقی 
 ،جھالت مذھبی.  انسانھا بيداد ميکند

 ،زن ستيزی ،مردساالری
ناسيوناليسم و قوم  ،نژادپرستی

پرستی و عقب ماندگی و تحجر در 
زندگی انسانھا .  جامعه بيداد ميکند

از کودک و پير و جوان به دست 
در .  بيرحم بازار سپرده شده است

در دل  ،ابتدای قرن بيست و يکم
 ،عظيم ترين تحوالت تکنولوژيک

٩٨شماره   

آزاد و مرفه ھمين امروز ممکن 
توان علمی و تکنولوژيک و .  است

توليدی انسان امروز قادر به رفع 
نيازھا و تامين آسايش ھمگان 

و اين ھدف انقالب .  است
 . کمونيستی طبقه کارگر است

 

دنيای فردا ميتواند از تمامی اين 
محروميتھا و مشقات و کمبودھا 

جامعه آزاد و کمونيستی .  رھا باشد
بايد متحد .  دور از دسترس نيست

بايد دست .  بايد سازمان يافت.  شد
 . به کار تغييرات عظيم شد

 

 علی جوادی

دبير کميته مرکزی حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 ١٣٨٨ارديبشت  ٧ – ٢٠٠٩آوريل  ٢٧

 !اتحاديه کارگری آمريکا خواھان آزادی کارگران زندانی و برسميت شناخته شدن حقوق کارگری در ايران شدند
، اتحاديه )٢٠٩لوکال (، اتحاديه کارکنان حرفه ای و مھندسی، اتحاديه کارگران نجاری )٢۶٢٠لوکال (اتحاديه کارگران شھرداری 
، )۵٠٢لوکال (، فدراسيون شوراھای کارگران لس آنجلس، اتحاديه کارگان حمل و نقل و )۶۶٠لوکال (بين المللی کارگران خدمات 

، فدراسيون )شعبه لس آنجلس(، کنگره سازمانھای صنعتی و فدراسيون کار آمريکا )٣٣٨لوکال (اتحاديه کارگران فوالد آمريکا 
، اتحاديه )٩۴لوکال (، اتحاديه کارگران ماشين سازی )٧٢٨لوکال (، اتحاديه کارکنان سينما و تئاتر )١٠٢١لوکال (معلمين آمريکا 

، اتحاديه )١٠٨لوکال (، اتحاديه کارگان متال )٩٠٠٠لوکال (، اتحاديه کارگران مخابرات )٧٧٠لوکال (کارگران مواد غذايی 
، اتحاديه )١١٨۶لوکال (، اتحاديه کارگران ماشين سازی )۴٠٩لوکال (، اتحاديه کارگران نجار )٢٢٩٧لوکال (کارگران نساجی 

، )۵٢لوکال (، اتحاديه کارگران شستشو )١٧١٠لوکال (، اتحاديه کارگران بارانداز )١١٨۴لوکال (کارکنان ھتل و رستوران 
 )١١٧٠لوکال (اتحاديه کارگران ساختمانی 

 

در قطعنامه اين اتحاديه ھا .  خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط فعالين کارگری دستگير شده و برسميت شناخته شدن حقوق کارگری در ايران شدند
 : آمده است

رژيم جمھوری اسالمی را به خاطر نقض حقوق پايه ای و شناخته شده شھروندی و کارگری و دستگيری و زندان  ،ما اتحاديه ھای کارگری  -١
 . کارگران محکوم ميکنيم

علی نجاتی، فريدون نيکوفرد، محمد حيدری مھر، ما خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط منصور اسانلو و ابراھيم مددی و لغو احکام زندان   -٢
 .قربان عليپور و جليل احمدی ھستيم

يک  ،ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری جرم نيست.  ما خواھان آزادی بی قيد و شرط سياسی، بيان، مطبوعات، تشکل و اعتصاب  در ايران ھستيم  -٣ 
 .حق اوليه کارگری است

افزايش دستمزدھا متناسب با يک زندگی انسانی و ھمچنين جلوگيری از اخراج و بيکار  ،ما از مبارزات کارگران برای دريافت حقوق معوقه خود  -٤
 . زندگی انسانی يک حق انسانی است. سازيھا قويا حمايت ميکنيم

 ٢٠٠٩آوريل  ٢٧حزب اتحاد کمونيسم کارگری 



يک دنياى بھتر                                                                 ۵صفحه     

 نده باد اول ماه مهز

با شرکت ھر چه گسترده تر در 
مراسم اول ماه مه يکپارچه و 
متحد به دفاع از حقوق انسانی 

اتحاديه آزاد   -خود بر خيزيم
کارگران ايران و کارگران يازده 
واحد توليدی و خدماتی به مناسبت 
اول ماه مه خواھان راھپيمائی در 

 سطح شھر سنندج شدند

 

اتحاديه آزاد کارگران ايران و 
نماينده ھای کارگران کارخانه 
ھای پرريس، شاھو، نساجی 
کردستان، گونی بافی سما، فرش 
غرب بافت، کارخانه شير پاک 
آرا، آجر شيل، آرد فجر سنندج، 
نيرو رخش و کارگران خدماتی 
بيمارستان توحيد در مورخه 

با مراجعه به  30/1/88
فرمانداری سنندج خواھان صدور 
مجوز راھپيمائی به مناسبت اول 
ماه مه در سطح شھر سنندج 

اما تاکنون فرمانداری اين .  شدند
شھر پاسخ روشنی به نماينده ھای 
اتحاديه و کارگران کارخانه ھای 

 .فوق نداده است

 

نماينده ھای کارگران کارخانه 
ھای فوق و اتحاديه آزاد کارگران 
ايران اعالم کرده اند در صورت 
عدم صدور مجوز برای انجام 

راھپيمائی در خيابانھای اصلی  
شھر سنندج، حق خود ميدانند که 
مراسم اول ماه مه امسال را با 
راھپيمائی در سطح شھر برگزار 

 .کنند

 

امسال در ميان کارگران شھر 
سنندج شور و شوق وصف 
ناپذيری برای برگزاری ھر با 
شکوھتر مراسم اول ماه مه وجود 
دارد و کارگران کارخانه ھای 
فوق و اتحاديه آزاد کارگران 
ايران بر انجام راھپيمائی در 
سطح شھر بمثابه بديھی ترين 
حقوق اجتماعی خدشه ناپذير خود 
پای فشرده و اعالم نمو ده اند  در 
صورت عدم صدور مجوز از 

برپايی تشکل مستقل   -٣
کارگری، اعتصاب و اعتراض 

 !و تجمع حق مسلم ماست

 

دستمزدھای معوقه بايد بدون   -  ۴
 !عذر و بھانه پرداخت گردد

 

اخراج و بيکارسازی   -۵
 !کارگران بايد متوقف گردد

 

حقوق زنان و مردان   -  ۶
 –درتمامی شئون اقتصادی 

 .اجتماعی بايد برابر باشد

 

بازنشستگان بايد از يک   -٧
زندگی مرفه و بدون دغدغه 

 .اقتصادی برخوردار شوند

 

کارگران با معلمان   -  ٨
، پرستاران و )کارگران فکری(

سايراقشار زحمت کش جامعه 
متحدند و ازمبارزات آنان 

 .پشتيبانی می کنند

 

از اعتراضات و خواسته   –  ٩
ھای کارگران فصلی و 
ساختمانی قاطعانه پشتيبانی می 

 .کنيم

 

کار کودکان غير انسانی و   -١٠
ما با فعالين .  استثمارگرانه است

 .لغو کارکودک ھم سنگرھستيم

 

منصوراسانلو، ابراھيم   -١١
مددی و ديگر کارگران زندانی 
بايد بدون قيد و شرط آزاد گردند 
و تعقيب ھای قضايی عليه ديگر 

 .کارگران بايد فوراً پايان پذيرد

 

 فراخوان کارگران در سنندج و تھران
 به تجمع و راھپيمائى در اول مه

سوی فرمانداری برای برگزاری 
مراسم روز جھانی کارگر، 
برگزاری مراسم اين روز از طريق 
راھپيمائی در سطح شھر، اولويت 
اصلی آنان در گراميداشت روز 

 .جھانی کارگر است

  

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 88پنجم ارديبھشت ماه 

 

 دعوت به مراسم روز جھاني كارگر

براي دفاع از حقوق !  كارگران 
انساني خود و برخورداري از يك 
زندگي بھتر، دوشادوش ھم در 
مراسم روز جھاني كارگر شركت 

 .كنيم 

 

ارديبھشت  11روز جمعه : تاريخ 
 17: ساعت  – 88ماه 

 

تھران خيابان كارگر ،داخل : مكان 
 ميدان آب نما –پارك الله 

 

روز  –ارديبھشت  ١١ -اول ماه مه
 !جھانی کارگرگرامي باد

 

ما کارگران ايران، امروز يک  
پارچه و متحد، مطالبات زير را به 
عنوان حداقل خواسته ھای خود 
فرياد می زنيم و خواھان تحقق 

 :فوری اين مطالبات ھستيم

 

تأ مين امنيت شغلی برای ھمه   -١
کارگران و لغو قراردادھای موقت 
و سفيد امضا و برچيده شدن فرم 

 .ھای جديد قرارداد کار

 

حداقل دستمزد مصوب شورای   -٢
عالی کار، خط مرگ تدريجی 

حداقل دستمزد کارگران بايد  !  است
توسط نمايندگان واقعی و تشکل 

 .ھای مستقل کارگری تعيين گردد

 

٩٨شماره   
ما خود را متحد با جنبش ھای  -١٢

اجتماعی ديگر مانند دانشجويان و 
 .زنان می دانيم

 

ما از کارگران مھاجر مانند   -١٣
کارگران افغانی، به عنوان بخشی 
ازھم طبقه ای ھای خود، قاطعانه 

 .پشتيبانی می کنيم

ضمن تشکرازحمايت ھای   -١۴
جھانی از کارگران ايران، ما 
کارگران ايران، خود را متحد با 

 .ديگر کارگران جھان می دانيم

 

اول ماه مه، بايد تعطيل   -١۵
رسمی گردد و ھرگونه ممنوعيت 
و محدوديت برگزاری مراسم اين 

 .روزملغی گردد
 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی 

 !طبقه کارگر

 
 ١٣٨٨ارديبھشت  ١١ - ٢٠٠٩مه  ١

 

 کميته برگزاری مراسم  

 :اول ماه مه
 

سنديکای کارگران شرکت واحد 
/ اتوبوسرانی تھران و حومه

سنديکای کارگران نيشکر ھفت 
/ اتحاديه آزاد کارگران ايران/  تپه

ھيأت مؤسس بازگشايی کارگران 
کانون /  نقاش و تزيئنات ساختمان

 مدافعان حقوق کارگر
 

شورای ھمکاری فعالين و تشکل 
کميته پيگيری برای :  ھای کارگری

/ ايجاد تشکل ھای آزاد کارگری
کميته ھماھنگی برای کمک به 

شورای /  ايجاد تشکل ھای کارگری
 جمعی از فعالين کارگری/ زنان

!پيش بسوى اول مه  
ما کارگران خواھان جامعه اى آزاد و برابر 

!و مرفه ھستيم  
!زنده باد انقالب کارگرى! مرگ بر سرمايه دارى  



يک دنياى بھتر                                                                 ۶صفحه     

تالش حزب در  :يک دنيای بھتر
جلوگيری از آلوده سازی فضای 
اپوزيسيون توسط برخی جريانات 

حزب "سياسی و از جمله 
 –کمونيست کارگری 

(حکمتيست با )  ح  –ح ک ک " 
عکس العمل عصبی و ھيستريک 
و يک سری اتھامات زشت و پوچ 
از جانب رھبری اين حزب 

چه اتفاقی برای .  روبرو شد
رھبری اين حزب افتاده است؟ 
خالد حاج محمدی، دبير اجرايی 
اين حزب، تالش کرد به بھانه 

از حزب خود "  موضع شخصی"
سلب مسئوليت نموده و در عوض 
مشتی اتھام بار منتقدين اين بی 

نظر و ارزيابی شما .  پرنسيپی کند
چيست؟ رابطه مسئوليت فردی و 
حزبی چيست؟ ادعا ميکنند که در 

جنگ با وزارت اطالعات "
از قرار اين جنگ بھشان "  ھستند

مجوز ميدھد با سابقه ترين 
کمونيستھا را مورد تعرض قرار 
داده و منتقدين خود را به لقب 

مفتخر کنند؟ "  پروکاتور پليس"
اين چه جنگی است که قربانيانش 
کمونيستھا ھستند؟ سالھا پيش 
منصور حکمت در اطالعيه 

اين "  دريغ از يک جو شعور"
شيوه اتھام زنی را عميقا مورد نقد 

آيا تکرار آن مواضع در .  قرار داد
قبال اين حزب موضوعيتی 

 ندارد؟ 

 

واکنش خالد حاج  :آذر ماجدی
محمدی به موضع اصولی و 
مسئوالنه حزب ما عين روش و 

ما از .  سبک کار اين حزب است
اين حرکت متاسف شديم ولی 

ما با روش اين .  متعجب نشديم
حزب در اين چند ساله کامال آشنا 

آنھا ھميشه بقول ضرب .  ھستيم
دست پيش ميگيرند "المثل عاميانه 
زمانيکه اشتباه يا ."  تا پس نيافتند

بی پرنسيپی شان را يادآور 
ميشويد، از يک موضع حق 
بجانب به خود شما حمله ور 

در فرھنگ عامه اين .  ميشوند
روش را رجز خوانی و قلدر 

به اشتباھات شان اذعان کنند، به 
زمين و زمان فحش و ناسزا 

 . ميدھند

 

وزارت اطالعات 
کامپيوترھايشان را ھک کرده 
است و ھر روز به شکل بسيار 
نامناسب و شديدا مضر به حال 
کل اپوزيسيون مدارک و اسنادی 
. را بر سايت ھا منتشر ميکند

اينھا در عوض يک جنگ دون 
کيشوت مابانه عليه وزارت 
اطالعات برای خود تعريف 
کرده اند و به جای مبارزه عليه 
وزارت اطالعات، به جنگ 
لفظی، فحاشی و اتھام عليه 
. اپوزيسيون مشغول شده اند

بجای اينکه راھی برای مقابله با 
نفوذ وزارت اطالعات در 
تشکيالتشان بيابند و ضمنا به 
جامعه اطمينان خاطر دھند که 
مسئوالنه در تالش برای ترميم 
اين ضربه مھم پليسی ھستند، 

مامور وزارت "منتقدينشان را 
و ھمکار و "  اطالعات

 .   مينامند" پرووکاتور پليس"

دنيا در اين حزب کامال وارونه 
 . است

 

دبير اجرايی اين حزب حتی يک 
کلمه در نقد روش عضو کميته 

حتی .  مرکزی حزبش نگفته است
بخود زحمت نداده است که مثال 

"بگويد . اين کار مذمومی است: 
ما از اين اتفاق متاسفيم، اما 
مسئوليت آن بعھده فرد است و نه 

يک چنين موضعی را ."  حزب
ميشد بھشان .  ميشد قبول کرد

اما، .  ارفاق کرد و گذشت کرد
بايد با ھمان رجزخوانی .  خير

ھای زشت و ناپسند خصلتی شان 
چرا؟ .  به منتقد شان برخورد کنند

باين خاطر که فواد عبداللھی ھيچ 
چيزی خارج از مواضع و 
سياست ھای رسمی حزب 

اين حزب .  متبوعش نگفته است
و از زبان اسناد رسمی  "در 

اش نه تنھا به  "مقامات رسمی
افراد حقيقی در اپوزيسيون اتھام 
ھمکاری پليسی زده، بلکه يک 

شاخه وزارت "حزب چپ را 
فواد .  ناميده است"  اطالعات

عبداللھی، تا آنجا که به حزب 
متبوعش برميگردد، ھيچ 

 در پاسخ به دفاعيه خالد حاج محمدی
 

 عذر بدتر از گناه
 آذر ماجدى 

اين روش حاکم در .  منشی مينامند
 .ح است –حزب ح ک ک 

 

اين اولين بار  نيست که رھبری اين 
حزب به اين شکل زشت و ناپسند 
در مقابل منتقدين اش موضعگيری 

و "  حقير"ميکند و ميکوشد آنھا را 
رفقايی که در .  جلوه دھد"  کوچک"

اين چند روزه به موضعگيری خالد 
حاج محمدی برخورد کرده اند، 
مثال ھای متعددی از اين روش ذکر 

در اينجا ذکر اين نکته .  کرده اند
کافی است که فواد عبداللھی، عضو 
جوان کميته مرکزی اين حزب، که 

حزبی را عمدتا   –مبارزه سياسی 
در اين حزب آموخته است، فقط 
دارد مثل يک دانش آموز خوب، 

او .  آموخته ھايش را تراوش ميکند
 .تبلور و سمبل اين سنت است

 

موضع گيری خالد حاج محمدی، 
عليرغم برخورد زشت و حقارت 

دفاعی .  آميزش، بسيار دفاعی است
بودن موضع از ھمان اولين کلمات 

اين رجزخوانی و .  عيان ميشود
تالش برای تحقير کردن طرف 

اين .  مقابل از روی استيصال است
. حزب شديدا زير فشار قرار دارد

اتخاذ سياست ھای اشتباه يکی پس 
از ديگری، و سپس برخوردھای 
غيراصولی و بی پرنسيپی سياسی 
برای الپوشانی کردن سياست ھای 
اشتباه و بمنظور حفظ نيرو، آنھا را 
به اين موضع استيصال انداخته 

 .است

 

در اثر سياست ھای اشتباه، راست 
روی ھای پاتولوژيک و بعضا 
ماجراجويانه و سپس برخوردھای 
تحقير آميز رھبری برای سرکوب 
انتقاد، اين حزب نه تنھا در ميان 
اپوزيسيون منزوی و بدنام شده 

" خونريزی داخلی"است، بلکه به 
در چنين شرايطی بجای .  افتاده است

آنکه به بازبينی اشتباھات خود 
بنشينند و صراحتا در پيشگام جامعه 

٩٨شماره   

پروتکل حزبی، ھيچ موضع 
رسمی حزب و حتی اصول 
سازمانی نانوشته اما حاکم در 
. حزبش را زير پا نگذاشته است

فواد عبداللھی، تا آنجا که به ح ک 
ح برميگردد يکی از حزبی –ک 

 . ترين کادرھای آنست

 

دليل اين برخورد زشت، ناپسند و 
غير کمونيستی خالد حاج محمدی 
را بايد در اين حقيقت انکار ناپذير 
و معرفه در مورد اين حزب 

اين حزب و روش .  جستجو کرد
ھای مذموم آن پديده ای معرفه 

خودشان ھم ميدانند که کسی .  است
. اين ادعاھای آنھا را جدی نميگيرد

اما زير فشار روز افزون از جانب 
جنبش کمونيسم کارگری، 
اپوزيسيون چپ و درون تشکيالت 
خود به خالد حاج محمدی 
ماموريت حمله داده اند و محتوای 
. حمله را نيز برايش تنظيم کرده اند

بايد گفت خالد حاج محمدی مامور 
 .است و معذور

 

اين حزب، طبق معمول، زمانی که 
گاف اش برمال ميشود، به منصور 

ما بارھا از .  حکمت آويزان ميشود
منصور "آنھا خواسته ايم که 

اين ."  حکمت را راحت بگذارند
بار بايد بگوييم که لطفا به منصور 

اين ننگ را .  حکمت آويزان نشويد
نميتوانيد با نقل قول از منصور 

سياست ھا و .  حکمت پاک کنيد
روش ھای اصولی منصور 
حکمت نميتواند شما را از اين 
گردابی که در آن افتاده ايد، نجات 

دريغ از يک جو "اطالعيه .  دھد
. عليه خود شما حکم ميدھد"  شعور

بنفع تان نيست به اين اطالعيه 
 :ارجاع دھيد

 
٧صفحه   
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در پاسخ بيانيه ما، حضرات ھر "
چه در چنته خاليشان داشتند 

فحاشى کردند و .  بيرون ريختند
اعالم کردند که .  رجز خواند اند

از آنجا که ميپندارند با رژيم 
اسالمى مبارزه ميکنند، خود را 
مجاز ميدانند که حقوق مدنى افراد 
را يکجا شکمى ملغى اعالم کنند 
و يک تنه در نقش دادستان و 
قاضى و ميرغضب حق افراد را 

گوئى .  کف دستشان بگذارند
ھا و  مشکل مردم با خلخالى

ھا فقط  ھا و گيالنى ريشھرى
عمامه شان بوده است و ھمه 
منتظرند تا با آغوش باز ھمان 
ذھنيت منحط، ھمان تلقى نازل از 
شأن و حق فرد و ھمان 
دادگاھھاى صحرائى و محاکمه 
ھاى مخفى چند دقيقه اى را در 
بسته بندى جديد از محافل 
درجازده ايرانيان قبال سياسى 
ھامبورگ و ھانوفر تحويل 

در پاسخ فحاشى ھاى .  بگيرند
اينھا ما فقط ميگوئيم خجالت 

 ."بکشيد
 

الزم نيست انسان کمونيست 
کارگری باشد، يا در حزب 
منصور حکمت مبارزه کرده باشد 
تا درک کند اين حکم تا چه حد 

–برازنده روش و رفتار ح ک ک 
ھر انسان منصفی که .  ح است

روش ھای زشت اين حزب را در 
چند ماه پيش مشاھده کرده باشد، 
اتھام زدن ھای آنھا را به افراد و 
جريانات اپوزيسيون ديده باشد، با 

" دريغ از يک جو شعور"خواندن 
نه تنھا حساب اين حزب را درجا 
و کامال از منصور حکمت و 
کمونيسم کارگری حکمتی جدا 
ميکند بلکه ھمچنين تطابق موضع 

... محافل درجا زده "اين حزب با 
را تشخيص "  ھامبورگ و ھانوفر

 . ميدھد

 

يکی ديگر از خصلت ھای 
شناخته شده اين حزب ژست ھای 

ژست ميگيرند، .  توخالی آن است
از روی دست منصور حکمت 

روی ميزھای کتاب حزب 
نگذارد و از سايت روزنه 

به .  خواست که آنرا منتشر نکند
خود اعظم کم گويان اشتباه اش 

و باالخره در .  را توضيح داد
اولين پلنوم پس از اين ماوقع در 
مورد آن صحبت کرد، توجه 
کادرھای حزب را به برخورد 
اصولی و درست جلب کرد و در 
پاسخ اعظم کم گويان که در 
: توجيه رفتار ناپسندش گفت

"گفت."  عصبانی شدم" لطفا : 
منصور !"  عصبانی نشويد

حکمت در برخورد به يک 
توھين زشت به يکی از اعضای 
اپوزيسيون با اين دقت و وسواس 
برخورد کرد و کوشيد کادرھای 
حزب را به اتخاذ روش ھای 

اين .  درست و اصولی تشويق کند
روش و اصولی گری منصور 

ارجاع به منصور .  حکمت است
حکمت فقط اوضاع تان را بدتر 
ميکند و بيشتر باعث آبرو ريزی 

 .تان ميشود

 

کوشيده اند بصيرت نشان دھند و 
نيت ما در محکوميت اين روش 

نيت .  را روانکاوی سياسی کنند
. خوانده اند"  کاسبکارانه"ما را 

مدعی شده اند که حزب اتحاد 
 :کمونيسم کارگری

به بھانه نظر شخصی رفيقی "
ڪه تازه نوشته اش در ھيچ 
 ،نشريه رسمی حزب نيامده است

اھداف حقيرانه ديگری را دنبال 
مسئله دفاع اين جريان .  ميڪند

از حقوق انسان و فضای سالم 
پوششی  ،سياسی در اين ماجرا

   .برای يک کاسبی حقيرانه است
تمام ماجرا اين است ڪه اينھا 
چشم اميد به پيوستن چند نفری 
بسته اند ڪه زمانی در صف ما 

تمام حقوق انسان و .  بوده اند
دفاع از فضای سالم سياسی و 
ادعاھای بزرگ و ڪوچڪ اين 
جريان را چنين منفعت حقيری 

جريانی ڪه اين .  رقم ميزند
قطب نمای سياسی اش در دنيای 

سرانجام بھتری از  ،امروز باشد
موقعيت ورشڪسته ڪنونی 
. حزب اتحاد در انتظارش نيست

جريانی که رسما دروغ ميگويد 
 ."را نبايد جدی گرفت

 
ما مسئوالنه و در پيگيری از  

 

 ...عذر بدتر از گناه

آنھا "کپی ميکنند و اعالم ميکنند که 
ميدانند که اين حزب دستگاه 
سانسور بر نظر افراد خود را 

اين فقط يک ژست توخالی ."  ندارد
رفيقتان طبق اسناد رسمی .  است

حزب تان مقاله ای نوشته و يک 
چھره شناخته شده کمونيست را 

. ناميده است"  پرووکاتور پليس"
اگر با موضع او مخالف بوديد، 
حتما از او ميخواستيد که نوشته اش 
را اصالح کند، از روی سايت تان 
برميداشتيد و از ايرج فرزاد رسما 
معذرت ميخواستيد و اعالم ميکرديد 

اين حزب .  که يک اشتباه بوده است
" دستگاه سانسور"ممکن است 

و تحقير ارعاب نداشته باشد، اما 
مخالف و منتقد سياست ھميشگی 

اگر يکی از کادرھای .  اش است
يکی "  نظر شخصی"تان، بعنوان 

از اعضای رھبری حزب تان را 
پرووکاتور پليس می ناميد ھم 
ھمينطور برخورد ميکرديد؟ 
ميگفتيد نظر شخصی او است و 
شما دستگاه سانسور نداريد؟ لطفا 

 !مردم را بازی ندھيد

 

از آنجا که در مورد اطالعيه ھای 
شخصی به منصور حکمت ارجاع 
داده شده است، ضروری است که 
برای روشن شدن اذھان عموم به 
يک تجربه مشخص از برخورد 
منصور حکمت به يک اطالعيه 

 . شخصی اشاره کنيم

سال پيش اطالعيه ای از  9-8حدود 
اعظم کم گويان از کادرھای حزب 
کمونيست کارگری در مورد 

اعظم کم .  اسماعيل خويی منتشر شد
گويان در اين اطالعيه با لحن 
زشتی به اسماعيل خويی توھين 

اتھام نزده :  توجه کنيد.  کرده بود
او را ھمکار جمھوری اسالمی .  بود

يا وزارت اطالعات و غيره نناميده 
. به او توھين زشتی کرده بود.  بود

منصور حکمت بمحض اطالع از 
محتوای اين اطالعيه که فکر ميکنم 
عمال چند ساعت پس از توزيع آن 
بود، از کميته حزبی در انگلستان 
خواست که توزيع اين اطالعيه را 

از کميته خارج .  فورا متوقف کند
کشور خواست که بھيچوجه آن را 

٩٨شماره   
اصول کمونيسم کارگری حرکت 
زشت و مسموم فواد عبدالھی را 
محکوم کرده ايم و اعالم کرده ايم 

ح -که انتظار ميرفت حزب ک ک 
رسما اين حرکت را محکوم کند، 
نوشته را از روی سايت حزبی اش 

باين .  بردارد و عذرخواھی کند
خاطر مشمول اظھار لطف بيدريغ 
و بسيار مودبانه خالد حاج 
محمدی، بعنوان مقام رسمی، اين 

نيت ما را .  حزب شده ايم
واقعا که .  کاسبکارانه خوانده اند

اين ژست ھای توخالی تا چه حد 
ظاھرا .  ناخوشايند و نابرازنده است

کافر ھمه را به کيش خود "
 !"پندارد

 
جالب اينجاست که در اظھارنامه 
رسمی مقام رسمی شان که قصد 
دارد تقصير يک کار زشت و 
کريه را از دوش حزب بردارد و 
به دوش فرد بياندازد نيز نميتوانند 
کمی خود را کنترل کنند و ادب 

در ھمين نوشته با .  بخرج دھند
لحنی تحقير آميز به کمونيست ھای 
با سابقه ای اشاره ميکنند که در نقد 
به سياست ھا و روش ھای اين 
حزب، که يک نمونه اش را در 
اينجا مشاھده ميکنيم، از اين حزب 

دست بر قضا، .  کناره گيری کردند
يکی از کسانی که در اينجا مورد 
لطف مقام رسمی اين حزب قرار 
گرفته است، موضوع اين جدال 
است و اتھام به او اين 

 . موضعگيری را الزم کرده است
 

اين اولين بار نيست که حزب ما 
وقتی .  چنين برخورد کرده است

حدود دو سال پيش، درست پيش از 
کنگره دوم اين حزب، رھبری ح 
ک ک اين حزب را اتھام باران 
کرد، ما اين حرکت را محکوم 

 –زمانی که جريان آذرين .  کرديم
مقدم بر مبنای اطالعات وزارت 
اطالعات عليه داب مطلب نوشت، 
اين کار را نيز محکوم کرديم و 

وقتی .  عملی شنيع و مذموم خوانديم
اين حزب عنان پاره کرد و راست 
و چپ، اپوزيسيون را به ھمکاری 
با پليس سياسی متھم کرد، اين کار 

ما در .  را نيز محکوم کرديم
اصوليگری خود منسجم و 

پايبندی به اصول خصلت .  پيگيريم
. روش حزبی ما است.  ما است

جای افتخار است که اين حزب به 
کمونيسم کارگری حکمتی پايبند 

 . است
٨صفحه   
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اگر سياست ھای کمونيستی ما، روش اصولی حزب و 
پايبندی مان به کمونيسم کارگری حکمتی موجبات اتحاد و 
نزديکی کمونيست ھای کارگری با سابقه و سرشناس را 
فراھم آورد، اين فقط جای خوشحالی، افتخار و بيانگر 

نزد حزبی که .  درستی و اصولی گری سياست ھای ماست
از سياست فقط سکتاريسم، رجزخوانی و تحقير سايرين 
را ميفھمد، ممکن است اين روش به کاسب کاری تلقی 

اکنون حزب اتحاد کمونيسم .  اين مشکل آنھا است.  شود
کارگری در بيش از دو سال فعاليت پيگير در دفاع از 
کمونيسم کارگری منصور حکمت، در پراتيک پيگير و 
انقالبی کمونيستی، در نقد پيگيرانه اپورتونيسم سياسی و 
سياست ھای راست و چپ سنتی که تحت نام کمونيسم 
کارگری به جامعه ارائه ميشود، جای خود را در جنبش 
کارگری، جنبش کمونيسم کارگری و جامعه کامال محکم 

ح را -ھمين واقعيت مقام رسمی حزب ک ک.  کرده است
بنابراين ادعاھايی .  به پاسخ رسمی به نقد ما واداشته است

را "  حزبی را که دروغ ميگويد نبايد جدی گرفت"چون 
فقط بايد يک ژست توخالی و موضع دفاعی دانست که در 
اثر فشار روزافزون حزب اتحاد کمونيسم کارگری بر اين 

 .حزب برانگيخته شده است
 

از ھمه مضحک تر اين نکته است که در نوشته ای بر 
سر رد محکوميت از حزب و رجز خوانی برای منتقدين، 
گذرا به نقد ما از مواضع شان در مورد بحران جاری 

" دروغ"جھانی سرمايه داری اشاره ای کرده اند و آن را 
نميتوانند .  اين ديگر شاھکار سياسی روز است.  ناميده اند

" کاسبکارانه"يک پاسخ جدی و سياسی به نقد ما بدھند، 
از اين موقعيت استفاده کرده اند تا به تشکيالت شان 
بگويند جواب نقد ھای حزب اتحاد کمونيسم کارگری را 

اينھا ":  سپس خطاب به تشکيالت شان گفته اند.  داده اند
سر سوزنی نه قابل اعتمادند و نه جايی جدی را در 

جارو جنجالھای بی پايه جريانی .  سياست اشغال ميڪنند
حاشيه ای و اپورتونيست ڪه ھر بار دروغی را به اسم 
 ،ديگران در بوق ميکنند، تا دل چند نفر را بدست آورند

نبايد جدی .  ديگر نبايد به مشغله ما و ڪسی تبديل شود
ھيچ فعال سياسی جدی و با پرنسيپی با چنين .  گرفته شود

جار و جنجالھای حقيرانه ای جذب يک جريان سياسی نا 
 ."سالم نميشود

 
و پس از اين موضع آيت الکرسی مابانه، يک فوت بخود 

اميدشان اينست که با اين .  و حزب شان کرده اند
رجزخوانی بی خاصيت، با اين حمله پيشگيرانه که اگر 

نه جدی "کسی جذب حزب اتحاد کمونيسم کارگری شود 
و اين ژست ھای توخالی، حزب "   و نه باپرنسيپ است

شان را در مقابل نقدھای محکم و کمونيستی ما واکسينه 
ح بيش   –اين موضعگيری رسمی ح ک ک .  کرده باشند

خود ميدانند که .  از ھر چيز خطاب به تشکيالت خود است
در ميان اپوزيسيون کسی اين موضعگيری ھای آنھا را 

دارند به فشار درون تشکيالتی پاسخ .  جدی نميگيرد
ميخواھند جلوی خونريزی داخلی ای را بگيرند .  ميدھند

 . *که سر فروايستادن ندارد

 

 ...عذر بدتر از گناه
جمھوری اسالمی بعد از سی سال حکومت آپارتايد جنسى و ارتش ضد زن شکنجه و 

نه فقط انواع گشت .  سنگسار و شالق ھنوز نميتواند نفسى راحت از دست زنان بکشد
سپاه و يگان ويژه و باد زدن ناموس پرستی و مردساالری دردى از اين حکومت ضد 
زن دوا نکرده بلکه روز بروز بنيادھاى اسالم و عقب مادنگی و تحجرشان بيشتر بر 

 .باد رفته است
 

 74آخوند طباطبايی سر اراجيف باف بنياد مفتخواران نماز جمعه اخيرا گفته است 
حال بماند که جوانان شعری ھم برايش .  درصد دختران ايرانی باکره به خانه نمی روند

در اصفھان می نامند و گفته اند ديگر تو را چه به "  شيخ سگ"درست کردند و او را 
ساله را شوھر ميدھی؟ اين عکس العمل نشان  9اين حرفھا که در اسالمت دختر بچه 

دھنده سطح حساسيت جوانان به اين مزخرفات اسالمى است که ھمه جاى ايران رواج 
" دختران ايرانى"اما ھدف اين آخوند از وکيل شدن .  دارد و ميتوان روزانه بارھا شنيد

 ،چيست؟ اينھا دنبال اين ھستند که با تحريک عقب ماندگى و روحيات مردساالر
عناصر ذکور خانواده ھا را از پدر و برادر تا شوھر و عمو و غيره به زندانبان زنان 

چيزی از عمر .  می بينند با اين اوضاع ھر روز سرنوشت اسالم بر باد است. تبديل کنند
لذا با .  منحوس و ارتجاعى شان نمانده و سياست سرکوب ھم که جواب نداده است

گوئى قبال اين روحيات و تمايالت نبوده .  نااميدى دست بدامن عقايد مردساالر شدند
 . است

 

نه اولين بار است منبر و ترھات اسالمى آخوند را ميشوند . اما مردم نه کر اند و نه کور
ترديدى نيست تحميل قوانين ارتجاعى و ضد زن .  و نه اينھا را به پشيزی حساب ميکنند

فقط با سرکوب خونين ممکن نشده است بلکه ميدان دادن به مردساالرى و عقايد کھنه و 
اين نوع اظھارات .  باد زدن آن يک وسيله تداوم اين نظام آپارتايد ضد زن بوده است

چون اينھا .  معنى سياسى دارد و ھمواره مقدمات فاز جديدی برای سرکوب بوده است
ھمين االن مناسبات .  مردم چند قدم به جلو آمده اند ،ھر وقت يک قدم عقب گذاشته اند

 .جوانان دود از کله آيت هللا ھاى فسيل اسالمى بلند کرده است
 

با پايان رسيدن عمر رژيم منحوس !  حضرت آقا:  بايد به اين مجسمه زنده بالھت گفت
زنان .  عمارت ناموس و پرده بکارت و عقايد و رسوم عھد کھن ھم فرو ميريزد ،تان

ته اين خط سرنگونى .  حکومت شما را عليرغم وحشى گريھايتان به تنگ آورده اند
بايد مبارزه عليه اين رژيم را گسترش داد و کارشان را تمام .  شماھا و محاکمه تان است

 . *  کرد

٩٨شماره   

 در حاشيه اظھارات ضد زن آخوند طباطبايی
 

 على طاھرى

!آثار منصور حکمت را بخوانيد  
برای ھر 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/ 
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!را بخوانيد و در توزيع و تکثير آن بکوشيد  
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از قرار معلوم مبالغ معتنابھی از 
الشه شکار بزرگ دويست و 

ھفتاد ميليارد دالری نفت توسط  
موسوم به ″  اصولگرا″کفتارھای 

جناح بدتر و شبکه ھای مربوط  
به آن در سرمايه اسالمی روی 

به نظر .  ھوا تکه پاره و بلعيده شد
ميرسد شبکه ھای اقتصادی و 

″سياسی کرکسھای الشخور 
موسوم به جناح بد، ″  اصالح طلب

قريب به چھار سال به علت در 
حاشيه قدرت بودن و نداشتن 
اتوريته کافی بر سر چپاول خوان 
يغما زيان بزرگی را تجربه کرده 

درگيريھای داخل مجموعه  !باشند
جناحھای بد و بدتر حکومتی 
. عمدتاً منبعث از اين واقعيت است

قدر مسلم دعوا برسِر اصل چپاول 
ثروت جامعه نيست بلکه برسر 
سھم خواھی شبکه ھای موجود 
در ارکان سياسی و اقتصادی 

ازاين نظر .  سرمايه اسالميست
تفاوتی ميان بد و بدترشان موجود 

برای نمونه کروبی که اين .  نيست
از ″  خوش خط و خال تر″روزھا 

بقيه شان به نظر ميرسد در زمان 
اقتدارش در مجلس شوربای 
اسالمی تنھا طی يک فقره از 
ً سيصد  پرده بيرون افتاده شخصا

قربانی ″ميليون تومان از 
شھرام جزايری رشوه ″  معروف
حال ديگرحتی قادرنيستند .  ستاند

 -درحد و اندازه گذشته نيز دزدی
گرگی ھايشان را از مردم پنھان 

 . کنند

 

عملکرد دولت احمدی نژاد به نحو 
آشکاری مبيّن الزامات مافيايی و 
غير متعارف سرمايه اسالمی 

حکومت اسالمى حکومت .  است
باندھاى متفرقه مافيائى در 

سران .  سياست و اقتصاد است
مافيا معموالً برای جلب سمپاتی و 

بخشيدن به حضور ″  مشروعيت″
خود در سطح جامعه در 
مناسبتھای مختلف با وانت بار در 
مناطقی از شھر بسته ھای گوشت 

احمدی .  و بوقلمون توزيع ميکنند
نژاد و دارو دسته، عين ھمين کار 
را با شيوع دادن عريضه و 
استغاثه نويسی در جامعه برای 

تکليف ″مفھوم .  کند ميگيرد
حاکم اسالمی نيز از ″  شرعی

ھرچه .  ھمينجا مستفاد ميشود
نارضايتی و عدم تمکين جامعه 
به اِعمال سياست سرمايه 
اسالمی به زندگيش افزونتر و 
اعتراضش گسترده تر ميشود از 
نظر حکومت اسالمی 
زيانکاريش افزايش می يابد و 
ھر روز بيشتر از گذشته مستحق 
تنبه، فقر، ذاللت و بيخانمانی 

به عبارت ديگر، منافع .   است
ً با  سرمايه اسالمی صرفا
استيالی ھرچه بيشتر اين سياست 

چرخش شديدتر .  تامين ميشود
″ به ″   اصالح طلب″کرکسھای 
و اعالم وفاداری ″  اصولگرايی

به قوانين شديده اسالمی، سيره 
امام خمينی و واليت فقيه در 

جاری نشان ″  انتخابات ِ ″معرکه 
بارز ضرورت تجميع ھرچه 
بيشتر جناحھای سياسی و شبکه 
ھای سرمايه اسالمی حول مبانی 
ايدئولوژيک سياست مزبور 

خوشگلش تر ″بقيه داستان .  است
ميکنم ″  و قابل تحمل ترش

ھايشان درخالل اعالم التزام و 
وفاداريشان به اين اصل اسالم 

 . ناب محمدی، باد ھواست

 

سرمايه داری از ھر نوعش 
چيزی بجز نداری و تباھی برای 
مردم کارگر و زحمتکش و توليد 
کنندگان اصلی جامعه در بر 

منتھا اين يکی از نوع .  ندارد
ً جديد و بی سابقه  ويژه و اتفاقا
  ِ آنست که در امتزاج و کاربُرد
يک تلقی منسوخ و مربوط به 
عصر شترچرانی از وجود و 
نقش انسان در جامعه امورش را 

 .  پيش می برد

 

چه جناح کفتارھا و چه ھريک 
از رقبايشان در جناحھا و شبکه 

″ کليد دار حرم″ھای کرکسھا 
به نحو  ،ثروت جامعه شود

احتراز ناپذيری مکلف است 
دوش به دوش و در ھماھنگی 

و ″  مقام معظم″ھرچه تمامتر با 
ھرگونه .  توابع آن شمشير بزند

نفی و يا ايجاد دوگانگی با 
سياستھای الزم اسالمی در مھار 
جامعه مخاطرات جدی و ازھم 
گسيختگی غيرقابل کنترلی را 
متوجه موجوديت حکومت 

 کرکسھا و کفتارھا، 
 !بد و بدترھای اسالم سياسی

 سعيد مدانلو

حکومت و ″  صدقه سری″دريافت 
توزيع سيب زمينی در سطح بسيار 

اين سياست .  وسيعتری انجام ميدھند
در جوار ارعاب آفرينی و ايجاد 
خوف در مردم با اِعمال تنبيھات و 
مّحرمات اسالمی نعل به نعل 
مطابق دستورات و احکام قرآن، 
احاديث نبوی و فقه اسالمی در 
. نگاھشان به جامعه بشری است

عدم امکان متعارف شدن نظام 
سرمايه دارى تحت حکومت 
اسالمی به علت مبانی ايدئولوژيک 

. سياسى جمھوری اسالمی است  -
در اين حکومت  ارکان گردش و 
عملکرد سرمايه بايد از فيلتر و 
تونل تاريک اعوجاج اسالمى و 
حجره ھاى کرکس ھا و کفتارھا 

از اين نظر بحران .  عبور کند
ً سياسی  سرمايه در ايران اساسا

خصوصی يا دولتی بودن آن .  است
در ھر دو .  ھيچگونه توفيری نميکند

صورت کنترل و مالکيت و ھمه 
چيز در دست سران باندھاى 

 .   مافيائى متشکله در حکومت است

 

براساس مبانی ايدئولوژيک اين 
ً موجودی ″سياست  انسان ذاتا

″و هللا از اين بابت ″  زيانکاراست
(نيزميخورد″  قسم جالله سوره ! 

والعصر و بسياری سوره ھای 
مطابق آيه ھای متعدد قرآن ).  ديگر

انسان برای رھايی از زيانکاری 
ذاتی خود و رستگار شدن تنھا 
ناچاراست مومن به اسالم شده و به 
. تحکيم حکومت اسالمی خدمت کند

ھرگونه تمرد انسان از حکم مذبور 
بدين .  او را مستوجب جزا ميکند

لحاظ بر حکومت اسالمی واجب 
″ زيانکاری انسان″است که جلوی 

را بگيرد و قوانين جزايی سخت 
برای تخفيف زيانکاری او اعمال 

وظيفه اصلی حکومت .  نمايد
اسالمی اعمال جزای ھرچه خوف 
انگيزتر با استقرار اھرمھايی ھرچه 
کاراتر در جامعه است که ازعھده 

زيانکار ″  بدون .  انجام آن برآيد
حکومت اسالمی ″  بودن انسان
حکومت اسالمی به .  معنی ندارد

حضورش در ″  مشروعيت″عينه 
ً از آنجايی که بايد  جامعه را صرفا

مقابله ″  زيانکاری ذاتی انسان″با 

٩٨شماره   

ھرگونه اقدام .  اسالمی خواھد نمود
برای متعارف نمودن سرمايه 
اسالمی و بروز دوگانگی در 
سياست باالی حاکميت، مصنوعی، 
نمايشی و عمل به آن غيرممکن 

کرکس ھای ابواب جمعی .  است
حکومت عليرغم درجاتی از 
محروميت و مغبونيتی که شبکه 
ھای سياسی و اقتصاديشان در 
طول مدت نزديک به چھار سال 
در حاشيه قدرت سياسی متحمل 
شدند، بھتر و روشنتر از ھرکسی 
به اين واقعيت مسلّم و غير قابل 

از اين نظر .  اجتناب وقوف دارند
مالحظه ميشود که تعدادی از 
شبکه ھای مردد حاکميت سرمايه 
اسالمی به ھمراه تعداد کثيری از 
آيت هللا ھای قم برای انتخاب 
رئيس جمھور آينده شان دارند شير 

بسياريشان مانده . يا خط می اندازند
اند که انتخاب کدامشان به صرفه 

کروبی، موسوی، احمدی .  تر است
نژاد و يا  رضايی؟ درگيريھای 
داخل جناحھای حاکميت اسالمی 
عليرغم شدت و حدت روزافزونش 
بر خالف ادعاھايی که ميشود و 
وعده ھای پوچ و بی مايه ايی که 
طبق معمول داده ميشود نه تنھا 
ذره ای متوجه منافع مردم نيست 
بلکه تنھا از سر مغبونيت و 

خزانه ″محروميت از کليد داری 
و شراکت در اعمال ″  بيت المال

قدرت سياسی برای ھدايت سرمايه 
مخالف خوانی و .  و سود است

کشمکش شبکه ھای سياسی و 
″اقتصادی متضرر شده با 

شبکه ھای سياسی ″  انحصارطلبی ِ 
و اقتصادی کفتارھای مسلط بر 
. قدرت سياسی از ھمين جاست
″کوشش مجدانه الشخورھای 

برای جلب آرای ″  اصالح طلب
آيت هللا ھا عليرغم اينکه ميدانند 
مردم بشدت از آيت هللا ھا متنفرند 
و ھمچنين تاکيدات مکررشان در 

″ اصولگرايی اسالمی″پايبندی  به 
غير اسالمی ″برای دفع اتھام 

که از جانب کفتارھا به آنھا ″  بودن
وارد ميشود، جملگی حاکی از 

تضميمن دادن آنھا 
١٠صفحه   
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به کل حاکميت در التزام داشتن به اِعمال 
سياستھايی است که بيش و پيش از ھرچيز 
. در خدمت تداوم بقای جمھوری اسالميست

نماينده ھر يک از جناحھا که متصدی قدرت 
اجرايی شود وظيفه اصلی اش به جز اِعمال 
سرکوب بمراتب گسترده تر از وضعيت 
حاضر، بيکار و فقير سازی و تنبيه مردم، 
بيشتر و سبعانه تر از آنچه که ھست نخواھد 

خاتمی که ابتدا از وارد شدن به صحنه .  بود
مردد بود با علم به اين واقعيت وظيفه 
عمليات آتی رياست جمھوری کرکسھا را به 

ھر دو شان  ،چه فرقى ميکند.  موسوی سپرد
فعال خاتمى نقش !  سيد اند و اوالد پيغمبر

جاده صاف کن دارد و در حاشيه رئيس 
ام القرای ″  تمدن″کالشی و سفير کبيرى 

از عوامفريبى اسالمى تا .  اسالمی را دارد
قمه کشى بسيجی و گازاشک آور و گلوله 
پاسدار و قوای انتظامی و زندان و شکنجه و 
اعدام ھمه الزامات بقاى حکومت کرکسھا و 

 .  کفتارھا است

 

و مادام که قدرت واقعى در مقابل اين 
باندھاى سرمايه دارى اسالمى قد علم نکرده 

يک اول ماه مه .  در بر ھمين پاشنه ميچرخد
پرقدرت و کوبنده الزم است که پشت 

يک نمايش .  جمھوری اسالمی را بلرزاند
″ مرگ بر سرمايه داری″پرصالبت فرياد 

که طنين و پس لرزه اش بيت آيات عظام را 
ديگراين وضع ″يک اُلتيماتوم  که .  بلرزاند

و يک پيام تھديد آميز که ″  قابل تحمل نيست
″ کارگر آماده اعتصابات سراسری است″

بايد محکم به گوش سران حکومت رسانده 
براى اينھا بايد سازمان يافت و نقدا .  شود

شبکه ھای تشکيالتی متکی برمجامع عموی 
با اولين جلوه ھاى .  کارگران را راه انداخت

اعمال چنين قدرتى حکومت ماستش را کيسه 
ديگر جرئت نميکند آدمکشھای  ،ميکند

جرئت نميکند  ،ديروزش را امروز بزک کند
دستمزد کارگر را نپردازد و يا به خودش 
اجازه دھد کارگر را از کارخانه بيرون 

 . بيندازد

 

اول مه امسال فرصتى است که قدرت 
کارگرى به رخ اين حضرات کشيده شود تا 

ھم جامعه  ،ھم کارگران احساس قدرت کنند
و ھم  ،و مردم ناراضى احساس غرور کند

شعله آتش جھنم اسالمی فروکش کند و بد و 
بدترشان از ترس موش شوند و بروند توی 

 . *  سوراخ ھايشان

طی چند روز گذشته تعدادى از کارگران قراردادی 
شرکت صنايع پالستيکی کاج که ھر يک بيش از 
. يکسال نيز سابقه کار داشتند از کار اخراج شدند

قارتان آبھوسيان از سرمايه داران منطقه بومھن و 
حاال که در سال جديد :  مالک شرکت گفته است

دستمزد کارگران را افزايش داده اند من توان 
بايد تعدادی از .  پرداخت دستمزدھا را ندارم

کارگران بروند و کارشان بين ديگر کارگران 
قرار است در روزھای آينده تعداد ! تقسيم شود

شرکت . ديگری از کارگران از کار اخراج شوند
صنايع پالستيک کاج در زمينه توليد قطعات 
پالستيکی يخچال فعال است و عمدتا سفارشات 

اين .  کارخانه يخچال سازی امرسون را انجام ميدھد
کيلومتری شرق  ٢٠شرکت در منطقه بومھن در 

 . تھران واقع است

 

معيشت طبقه کارگر به عناوين مختلف مختلف 
. مورد ھجوم سرمايه داران قرار گرفته است

کارگران در اول مه بايد عليه اين اوضاع برده وار 
آنچه که بورژوازى و .  صدايشان را بلند کنند
طبقه کارگر و حکومت  ،دولتش نميتواند تامين کند

کارگرى در وسيع ترين شکل آنرا تامين خواھد 
 ،معضل کارگران اجراى قانون نيست.  خواھد کرد

قانون در جامعه سرمايه دارى حافظ منفعت سرمايه 
معضل خود اين نظام است که سراپاى .  دار است

آن ضد انسانى و ضد کارگر است و بر استثمار و 
عليه اين نظام .  بردگى اکثريتى عظيم بنا شده است
 . بايد بپاخواست و آنرا بزير کشيد
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 کرکسھا و کفتارھا، 
 ...بد و بدترھای اسالم سياسی 

در ھفته ھاى اخير  ،بنا به خبر دريافتى
کارفرماھا و سرمايه داران در صنايع مختلف 
تالش جديدى را براى تشديد استثمار و اخراج 

تا ديروز با اتکا به .  کارگران شروع کرده اند
قرادادھاى سفيد امضا و سيستم تصفيه اول 
سال با شرکتھاى پيمانى اخراج درصدى از 

مثال در .  کارگران را صورت ميدادند
شرکتھاى وابسته به مجموعه صنعتى ايران 
خودرو ده درصد از نيروى استخدامى توسط 
شرکتھاى پيمانکارى را اخراج و پنج درصد 

اين .  نيروى کار جديد استخدام ميکردند
سياست با ھمکارى کارفرماى ھر واحد 
. مربوطه و ارائه ليستى به پيمانکار پياده ميشد

با گسترش بحران اقتصادى جھانى توجيه 
جديدى براى اخراج کارگران و حمله به 

ھمه سرمايه .  معيشت کارگران شروع شد
داران يکصدا از بحران جھانى ميگويند و 
اينکه وضع ھمه جاى دنيا ھمينطور است و 

 !بايد درک کرد

 

درصدى حداقل دستمزد  ٢۵"  افزايش"بدنبال 
که بالفاصله  ،"شورايعالى کار"کارگران در 

با اعتراض اتاق بازرگانى و کارفرماھا به 
اخيرا مسئله جديدى  ،درصد کاھش يافت ٢٠

سرمايه .  به اين توجيھات اضافه شده است
ما توان "  افزايش دستمزدھا"داران ميگويند با 

لذا راه را در .  پرداخت دستمزدھا را نداريم
کاھش نيروى کار و افزايش شدت کار يافته 

يعنى کارفرماھا آنجا که به منافعشان .  اند
برميگردد براى قانون دولت خودشان پشيزى 
ارزش قائل نيستند و دولت نيز خدمتگزار 

آخرين مورد در صنايع پالستيک .  آنھاست
 . کاج بوده است

٩٨شماره   

 !پخش اطالعيه اول مه حزب در کرج
امروز ھفتم ارديبھشت ماه تعداد زيادی از محله ھا و مناطق کارگری کرج تحت  ،بنا به خبر دريافتى

 . پوشش يکی از تيمھای تبليغاتی حزب اتحاد کمونيسم کارگری قرارگرفت
 

رفقای تيم تبليغاتی حزب صدھا نسخه از اطالعيه حزب بمناسبت روز جھانى کارگر تحت عنوان 
را در محالت و مناطق کارگری "  مرگ بر سرمايه داری، جھانی آزاد و کمونيستی بايد ساخت"

کرج از جمله؛ ميانجاده، حصارک باال، حيدر آباد، شاھين ويال، و باغستان بدست کارگران و 
در اين حرکت  تبليغی اکثر خيابانھای اصلی و فرعی اين مناطق تحت پوشش .  زحمتکشان رسانند

 .قرار گرفت
 

ھمه .  ابتکار و تالش انقالبى فعالين کمونيست را ارج ميگذارد و دستشان را بگرمى ميفشارد ،حزب
بايد در اول مه عليه اين نظام منحط ضد .  جا به استقبال اول مه سوسياليستى طبقه کارگر برويم

 .  اول مه را به کارگران جھان تبريک ميگوئيم. کارگر و ضد جامعه بپاخيزيم
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
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 ؟"!افزايش دستمزدھا"اخراج کارگران به بھانه گسترش 
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در اولين روز از اين اعتصاب، "
معلمان در مدرسه و کالس درس 
حاضر شدند اما در اعتراض به 

ھايشان از  توجھی به خواسته بی 
تدريس خودداری كردند اين در 

آموزان را  حالی بود كه دانش 
نسبت به داليل انجام اين حرکت 

در دومين روز نيز .  آگاه کردند
معلمان در مدارس حاضر شده اما 
از رفتن به کالس درس خودداری 
كرده با اين حال در حفظ نظم 
کالس و مدرسه با مديران و 
معاونان محترم مدارس ھمکاری 

در سومين روز نيز كه به .  کردند
عنوان روز اعتراض ملی معلمان 
نامگذاری شده، تمامی معلمان از 
حضور در مدرسه خودداری 

آنچه در اينجا آماده  ."كنند می
است اجزای اقدام سه روزه کانون 
 .صنفی معلمان است که پياده شد

 

اما بر خالف تبليغات پوچ  
اين مجموعه  ،رھبری اين کانون

طرحی برای سازماندھی 
اعتراض بر حق معلمان و گامی 
در جھت تحقق خواستھای 

بر عکس .  راديکال آنھا نبود
. طرحی برای عقيم کردن آن بود

خودداری کردن از حضور در 
 ،اعتراض نيست ،مدارس

تالشی برای  ،اعتصاب نيست
خانه نشين کردن معلمان معترض 

اعتصاب يک اقدام متحدانه .  است
و متشکل بخشھايی از طبقه 

. است)  و در اينجا معلمان(کارگر 
حتی  ،اقدامی است که ماحصلش

اگر پيروزی بالواسطه نيروی 
افزايش  ،اعتصاب کننده نباشد

درجه اتحاد و ھمسبتگی طبقاتی و 
باال رفتن ميزان خودآگاھی به 

قدرت .  نيروی جمع و تشکل است
در  ،در تشکل ،کارگر در جمع

نام .  ھمبستگی و آگاھی اش است
اين اقدام کانون صنفی معلمان 

اين اقدام فاقد .  اعتصاب نيست
راديکال .  قدرت متحد کننده است

معلمانی .  اعتراضی نيست.  نيست
که به جای اعتراض متشکل و 
 ،متحد در خانه بسر برده اند
 ،قدرت متشکلی را شکل نداده اند

قوی تر نشده  ،متحد تر نشده اند

 ،ھمانطور که قبال اعالم کرده ايم
کانون صنفی معلمان تشکل 
. مستقل و توده ای معلمان نيست

يک تشکل توده .  سنديکا نيست
ای اما با سياستھای راست و يا 

منعکس کننده .  رفرميستی نيست
اراده مستقل توده ھای معلم 

انجمنھای "چيزی شبيه .  نيست
اما از "  خانه کارگر"و "  اسالمی

يک .  جنس دوم خردادی آن است
جريان ملتزم به حکومت اسالمی 

جريانی .  و ارتجاع حاکم است
از .  اسالمی است  -نيمه دولتی  

نوع دفتر تحکيم وحدت و 
انجمنھای اسالمی در دانشگاھھا 

سری به سايت اين جريان .  است
بھترين کار در نزد اين .  بزنيد

 ،"نماز به وقت"جريان پس از 
اشتباه !  است"  جنگ در راه خدا"

فاحشی است اگر اين جريان را 
حتی با سنديکاھای مستقل 
کارگری برابر دانست و يا حتی 

يک تشکل مستقل و .  مقايسه کرد
توده ای کارگری ميتواند راست 

اما اين جريان .  باشد يا چپ باشد
يک تشکل مستقل از حکومت و 
. جريانات حکومتی نيست

منعکس کننده اراده مستقل 
ھمانطور که دفتر .  معلمان نيست

تحکيم وحدت چنين موجوديتی 
خانه کارگر و انجمنھای  ،نيست

وجود و .  اسالمی مرتجع نيستند
فعاليت بخشھايی از معلمين در 

از "  مستقل"اين تشکل خصلت 
حکومتی به اين جريان نمی 

کانون صنفی معلمان يک .  بخشد
تشکل زرد و ملتزم به حکومت 

اين جريان آلترناتيو .  است
احزاب حکومتی برای 
سازماندھی صفوف معلمان در 
خدمت سياستھای ارتجاعی و 

 .اسالمی احزاب حکومتی است

 

يک تشکل توده ای و مستقل 
کارگری ھم ميتواند دارای 
سياست راست و سنديکاليستی و 

سنديکاليسم .  يا توھم آميز باشد
اما .  اساسا چنين سياستی است

حکومتی "تفاوت مساله بر سر 
مستقل از حکومت "و "  بودن
"است"  بودن کانون صنفی . 

فاقد چنين ويژگی و "  معلمان
نتيجتا نوع .  شرايطی است

برخورد ما نيز به اين تشکل در 
زمره برخورد به جريانات 

اعم از جناح راستی يا  ،دولتی

 اعتصاب يا خانه نشين کردن معلمان؟
 

 على جوادى

قدرتشان را به نمايش نگذاشته  ،اند
اين اقدام فشاری را عليه دولت .  اند

نيرويی را به گرد .  اعمال نميکند
صفوف معلمان اعتراضی جمع 

دانش آموزان را به حمايت .  نميکند
گسترده و اعتراضی از معلمان 

خانواده ھای دانش .  بسيج نميکند
آموزان و توده مردم را به حمايت 
از خواست و اعتراض معلمان به 

و اين روش سياسی .  ميدان نميکشد
جريانی است که ھدفش پيروزی و 
تحقق خواستھای عادالنه معلمان 

تالشی برای کشيدن دندان .  نيست
 .اعتراضی معلمان است

 

کانون صنفی "واقعيت اين است که 
يک جريان دوم خردادی "  معلمان
خط حاکم بر اين جريان .  است

مولفه ھای مشترکی با احزاب دوم 
خردادی و مشخصا حزب مشارکت 

تالش برای گردآوری نيرو .  دارد
برای بازگرداندن ميرحسين 

اين قداره بند دوران شکل  ،موسوی
يک رکن  ،گيری رژيم اسالمی

سياست اين جريانات در شرايط 
از اين رو ميکوشند .  کنونی است

پتانسيل اعتراضی معلمان را به 
. نيروی ذخيره اين پرش تبديل کنند

يک رکن ديگر سياست اين جريان 
محدود کردن خواستھا و مطالبات 

مصوبات مجلس "معلمان در قالب 
 . است" اسالمی

   

در شرايطی که توده راديکال 
معلمان بارھا نشان داده اند که آماده 
يک مبارزه جدی و راديکال برای 

کانون  ،تحقق خواستھای خود ھستند
صنفی معلمان به اشکال مختلف اين 
پتانسيل اعتراضی را به بيراھه 

بررسی .  کشانده و تحليل برده است
اين تجربه معين بيانگر آن است که 
پيشروی معلمان و تحقق خواستھای 
آنھا بيش از ھر زمان در گرو کنار 
زدن اين رھبری و سياستھا و شکل 
دادن به تشکل مستقل و شورايی 

  .توده ھای معلم است

 

سياست ما در قبال کانون صنفی 
 معلمان

٩٨شماره   

ھر تشکل توده .  دوم خردادی است
ای کارگری مستقل از سياست 

يک دستاورد طبقه  ،حاکم بر آن
کارگر است و ما برای حفظ 

ما از .  موجوديت آن تالش ميکنيم
ھر دو خشتی که کارگران و 
معلمان روی ھم گذاشته باشند 

ما در درون .  قاطعانه دفاع ميکنيم
تشکالت مستقل توده ای کارگری 

عليرغم نقدمان به  ،سنديکايی
تالش .  فعاليت ميکنيم ،سنديکاليسم

ميکنيم که سياست راست و 
سنديکاليستی و قانونگرايی آن را 

تالش ميکنيم .  نقد و ايزوله کنيم
خط کمونيسم کارگری را در اين 

ميکوشيم .  تشکالت تقويت کنيم
ساختارھای اين جريانات را ھرچه 
بيشتر به ساختارھای تشکالت 
شورايی و منعکس کننده اراده توده 

اما .  کارگر و معلم نزديک کنيم
يک تشکل زرد و نيمه حکومتی را 

ما منتقد .  بايد ايزوله کرد
سنديکاليسم يک .  سنديکاليسم ھستيم

. سياست راست و رفرميستی است
اما سنديکاليسم يک سياست است 
در حالی که سنديکا يک تشکل 

کانون .  توده ای کارگری است
صنفی معلمان تشکلی از جنس 

از اين رو سياست .  سنديکا نيست
کمونيسم کارگری در قبال کانون 
صنفی معلمان و تشکالت مشابه 
نميتواند مشابه سياست ما در قبال 
تشکالت سنديکايی و مستقل 

سياست ما روشن .  کارگری باشد
بايد تشکل مستقل توده ھای :  است
را شکل  ،تشکل شورايی آنھا ،معلم
چنين تشکلی در حال حاضر .  داد

تنھا ميتواند شورای سراسری 
تحقق چنين تشکلی .  معلمان باشد

منوط به برپايی جنبش مجامع 
عمومی معلمان و سازماندھی 
اعتراض توده ھای معلمان در 
. مراکز متعدد آموزشی است

سياست ما در اين عرصه تماما 
مشابه سياست ما در قبال ساير 

بخشھای طبقه 
١٢صفحه   
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مجامع عمومی .  کارگر است
معلمان مناسبترين ظرف در 
برگيرنده توده معلم معترض 

تشکيل منظم مجامع .  است
تعيين نمايندگاه  ،عمومی معلمان

پيگيری مطالبات و  ،معلمان
مرتبط کردن  ،خواستھای معلمان

مجامع عمومی معلمان در ھر 
از اقدامات  ،بخش و منطقه ای

اوليه سازماندھی و شکل دادن به 
 . شورای سراسری معلمان است

 

در اينجا بايد بار ديگر به گرايش 
در قبال اين جريان نيز "  چپ"

درخواست .  اشاره مختصری کرد
استعفای مسئولين کانون صنفی 
معلمان از جانب حزب موسوم به 

يک سياست "  کمونيست کارگری"
راست و رفرميستی و آغشته به 
توھم در قبال اين گرايش دوم 

ھمانطور که .  خردادی است
مطالبه استعفای سران خانه 
کارگر مطالبه ای راست و 

اين .  رفرميستی و توھم آميز است
گرايش را بايد از سر راه توده 
. ھای معلم و کارگر کنار زد

سازماندھی و شکل دادن به تشکل 
مستقل توده ای معلم تنھا راه و در 
عين حال مستلزم کنار زدن اين 

از طرف ديگر .  جريانات است
سياستی که کانون صنفی معلمان 
را ھمانند تشکل سنديکايی 
کارگران از جمله سنديکای 
کارگران نيشکر ھفت تپه و يا 
 ،سنديکای شرکت واحد ميداند

آن عمال "  چپ"عليرغم ظاھر 
سياستی راست و غير کمونيستی 

  .است

 

زمزمه ھای اعتصاب سراسری 
 ملزومات پيشروی: معلمان

کانون صنفی "اقدام سه روزه 
بدون واکنشی از جانب "  معلمان

. رژيم اسالمی پايان پذيرفته است
اعتراضشان .  معلمان ناراضی اند

زمزمه .  به کج راه برده شده است
ھای اعتصاب سراسری در 
. صفوف معلمان شنيده ميشود

معلمان راديکال و سوسياليست 

چنين سناريويی .  ھدايت ميشود
تنھا بر روی کاغذ قابل اجرا و 

سياست .  پياده شدن است
پوپوليستی سياستی معطوف به 
سازماندھی ھمه جانبه اعتراض 

و "  گزارش"ھدفش تھيه .  نيست
برای سازمان مربوطه "  خبر"

در اين چھارچوب .  است
جايگزين "  خبرنگار کارگری"
" رھبران عملی کارگری"

اما در دنيای واقعی .  ميشود
سوخت و ساز و تحرک 
اعتراضی طبقه به نقش رھبران 
. عملی کارگری گره خورده است

کسانی که سرنخ ماجرا را در 
به اعتراض سمت و .  دست دارند
مطالبات را تعيين .  سو ميدھند

 ،توازن قوا ،موقعيت.  ميکنند
تاکتيک پيشروی و يا عقب 

برای .  نشينی را تعيين ميکنند
پوپوليسم چنين مولفه ھايی کامال 

از  ،رھبری غيبی.  بيگانه است
راه دور و يا ماھواره ای 
جايگزين رھبری عملی و محلی 

اين دنيای .  و سراسری ميشود
تخيلی را بايد به عالم تخيلی و 
. معوج پوپوليست ھا واگذار کرد

اما سياست کمونيسم کارگری از 
واقعيت اين .  جنس ديگری است

است که ھدايت مبارزه و 
 ،اعتصاب بدون آژيتاتور علنی

بدون رھبران عملی و علنی 
اعتراض .  کارگری ممکن نيست

معلمان تنھا در شرايطی ميتواند 
بطور موفق به پيش برده شود که 

شبکه ای  ،رھبران عملی معلمان
از معلمان که مورد اعتماد توده 

در راس اين  ،ھای معلم ھستند
خود را .  اعتراض قرار ميگرفتند

در مقام رھبری اعتصاب قرار 
 . ميدادند

  

مساله ديگر چگونگی مقابله  -٢
با سياست جريان حاکم بر 

. است"  کانون صنفی معلمان"
پيشبرد يک مبارزه موفق منوط 
به حاشيه ای کردن اين گرايش 

ھدف .  در صفوف معلمان است
اين کانون تبديل اعتراض بر حق 
معلمان به سکوی پرشی برای 
جريان ارتجاعی دوم خرداد 

اين جريان ميکوشد .  است
اعتراض معلمان را وجه 
المصالحه بند و بستھای 
جناحھای درون ھيات حاکمه 

خنٽی کردن اين .  قرار دھد

 اعتصاب يا 
 ... خانه نشين کردن معلمان

خواھان سازماندھی چنين 
اعتراضی برای تحقق خواستھای 

ذکر نکاتی در اين .  خود ھستند
  .رابطه حائز اھميت است

 

اعتصاب سراسری يک  -١ 
. اعتراض خود انگيخته نيست

اقدامی سازمان يافته و آگاھانه در 
جھت تحقق اھداف اعالم شده و 

در بررسی شرايط و .  روشنی است
ملزومات پيروزی يک اعتصاب 
بايد به مجموعه اقدامات پيش از 

در دوران اعتصاب و  ،اعتصاب
در .  پس از اعتصاب نگريست

نگرش پوپوليستی اعتصاب اقدامی 
گذشته ای .  در روز اعتراض است

برای ما .  آينده ای ھم ندارد.  ندارد
کمونيستھای کارگری اما اعتصاب 
دارای ابعاد و معنای وسيعتری 

ھيچ اعتراض سراسری بدون .  است
وجود رھبری سراسری و شبکه ای 
از رھبران عملی نميتواند به پيش 

اعتراض را نميتوان از .  برده شود
. راه دور کنترل و ھدايت کرد

فضای سياسی مسلما متاٽر از 
فاکتورھای متعددی از جمله ميزان 

اما  ،و حجم تبليغات سياسی است
اعتصاب اقدامی روی زمين داغ 

وجود شبکه ای از .  سياسی است
رھبرای عملی محلی و سراسری 
شرط اساسی پيشروی و پيروزی 

دخالت در ھر .  ھر اعتصابی است
آکسيون کارگری در درجه اول قبل 
از آنکه دخالت از راه دور و 
ماھواره معنی دھد به معنی تاٽير 
گذاری بر سياست و توان 
سازماندھی رھبران عملی و تقويت 
گرايش راديکال و سوسياليستی در 

  .اين اعتراض است

 

سياست و ادبيات پوپوليستی تصوير 
ساده انگارانه از رھبری اعتراض 
اجتماعی توسط سازمانھای سياسی 

در اين تصوير .  چپ بدست ميدھد
سازمان پوپوليستی شعارھا و 
 ،تاکتيک اعتراض را تعيين ميکند

سياست خود را مبنی بر پيشبرد 
و  ،آکسيون اعتراضی بيان ميکند

اعتراض با کنترل از راه دور و يا 
از طريق ماھواره و بطور غريبی 

٩٨شماره   
سياست و نگرش يک وظيفه 
عمومی و دائمی شبکه و محافل 
. راديکال سوسياليست معلمان است

معلمان راديکال و سوسياليست بايد 
در راس اعتراض معلمان قرار 

بايد در مقابل سياستھای .  بگيرند
راست و سازشکارانه و ارتجاعی 

سياستھا و  ،"کانون صنفی معلمان"
مطالبات روشن و راديکال معلمان 

توده معلم بايد رھبری .  را قرار داد
علنی و در محل خود را در جلوی 

 .صف اعتراضی ببينند

  

عالوه براين پيشروی اعتراض -٣
معلمان منوط به جلب حمايت 
گسترده دانش آموزان و خانواده 

اين مبارزه ای در .  ھای آنھا است
عين حال بر سر سرنوشت زندگی 
معلمان و سيستم آموزشی در 

ھر قدم بھبود زندگی .  جامعه است
و شرايط کار معلمان به معنای 
پيشروی جامعه در عقب راندن 

دست .  حکومت کٽيف اسالمی است
مذھب و حکومت مذھبی را بايد از 
زندگی مردم و سيستم آموزشی 

 . کوتاه کرد

   

: فراخوان ما به معلمان اين است
کانون صنفی معلمان تشکل توده 

نماينده .  ای و مستقل شما نيست
انعکاس اراده .  واقعی شما نيست

بيانگر .  آزاد و راديکال شما نيست
خواستھای عميقا انسانی و برحق 

ايجاد تشکل مستقل و .  شما نيست
توده ای معلمان در سراسر کشور 
. گام اول ھر مبارزه جدی است

مجامع عمومی خود را در 
. گرماگرم اعتراضتان شکل دھيد

نمايندگان واقعی خود را انتخاب 
شورای نمايندگان معلمان در .  کنيد

ھر منطقه و جغرافيايی را شکل 
تصميم راجع به چگونگی .  دھيد

پيشبرد اعتصاب بايد توسط 
نمايندگان منتخب مجامع عمومی 
معلمان در ھر سطح و منطقه ای 

به ھيچ مرجعی اجازه .  اتخاد شود
ندھيد تصميمات خود را جايگزين 
. اراده مستقل و آزاد شما کنند

قدرت اعتصاب و اعتراض شما 
توطئه .  در تجمع و تشکل شماست

. ھای دولت را درھم بشکنيد
کانون "سياستھای سازشکارانه 

از .  را خنٽی کنيد"  صنفی معلمان
. نمايندگان خود قاطعانه دفاع کنيد

يک رکن مبارزه 
١٣صفحه   
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برای تحقق خواستھای شما مقابله با تالشھايی است که ميکوشند شما را به 
خواستھا و مطالبتتان را به قوانين و لوايح رژيم اسالمی و يا .  کم قانع کنند

چنين گرايشاتی مدافعين حقوق و مطالبات .  محدود کنند"  مصوبات مجلس"
پيشبرد موفق مبارزه شما در گرو حاشيه ای کردن اين .  شما معلمان نيستند

تالشھا و موانع و سازمان دادن به تشکل شورايی مستقل و توده ای معلمان 
 * .است

 

کمونيسم "بخشھايی از اين مقاله با استفاده از يادداشت ديگری تحت عنوان  -١
 .تھيه شده است" کارگری و اعتراض معلمان

دوران قتل عامھای  .  اسالمی است
دوران جنگ  ،اوائل دھه شصت

خونين و ارتجاعی ايران و 
و در يک کالم دوران  ،عراق

تحکيم رژيم اسالمی در مقابله با 
اعتراضات گسترده کارگران و 
مردمی که ھنوز تحرکشان به 

از طرف .  شکست کشيده نشده بود
ديگر ميرحسين موسوی در فصل 
مشترک نيروی مرکز دو جناح 

رژيم .  رژيم اسالمی قرار دارد
در مقابل .  اسالمی شکننده است

مردمی قرار دارد که برای 
سرنگونی و نابوديش تالش 

نسلی از جامعه که تن به .  ميکنند
سنت و قوانين و زندگی تحت 
اسارت اسالم و حکومت اسالمی 

در ھراس از تحرک .  نميدھد
اعتراض کارگر و کمونيسم قرار 

به اين شرايط موقعيت .  دارند
. اقتصادی رژيم را اضافه کنيد

درآمد اقتصادی رژيم بعد از يک 
دوره رونق حاصل از افزايش 
قيمت نفت به شدت سقوط کرده 

يک احتمال قوی در تقابل .  است
کشمکشھای دو قطب تروريسم 

افزايش دامنه تحريمھا و  ،جھانی
محدود شدن عرضه کاالھا در 

ميرحسين .  سطح جامعه است
موسوی يکی از کارگزاران رژيم 
. در چنين شرايط بحرانی است

ناب "بعالوه تاکيد او بر اسالميت 
به اين کانديد ويژگی "  محمدی

خاصی در مقابله با جامعه ای می 
بخشد که تره بری اسالم و 
سنتھای ضد انسانی اش خرد 

اين شرايط برای کليت .  نميکند
 ،رژيم مستقل از منافع جناحی اش

در نبردھای آتی يک صف مميزه 
خط "ميرحسن موسوی يک .  است
 .به تمام معنا است" امامی

 

ھيچ کدام از جناحھای رژيم   -٢
اسالمی بدون بسيج نيروی مادی 
خود در جامعه نميتوانند به اھداف 

دوران .  خود نزديک شوند
در عين حال دوران "  انتخابات"

. لشکر کشی اوباش اسالمی است
ميرحسين موسوی نيز به 
تالشھای خود در اين حوزه دامن 

اھرم ھای اجتماعی .  زده است
دوم خرداد برای لشکر کشی در 

انجمنھای :  جامعه عبارتند از
اسالمی و دفتر تحکيم وحدت در 

خانه کارگر و  ،دانشگاھھا
شوراھای اسالمی در محيط ھای 

و به درجه ای کانون  ،کارگری

 سه رکن سياست 
 ميرحسين موسوی در مضحکه انتخاباتی

 على جوادى

مضحکه انتخاباتی رژيم اسالمی وارد فاز جديدی از تحرک خود شده 
بيشتر از دو ماه به زمان برگزاری اين مراسم اسالمی باقی نمانده .  است
به  ،چه حکومتی و چه خارج از حکومت ،اکٽريت دوم خرداديھا.  است

در صفوف .  دور قداره بند دوران استقرار رژيم اسالمی گرد آمده اند
اما اکٽريت اين .  احمدی نژاد کانديد است.  جناح راست ترديدھا بيشتر است
دوم خرداد برای افزايش شانس خود در .  باند را ھنوز با خود ندارد

خود نيازمند پيشروی در سه زمينه "  پيروزی"و تامين شرايط "  انتخابات"
بسيج و تحرک   -٢  ،جلب توافق خامنه ای و مراکزی از حاکميت -١: است

مقابله با تقلب   -٣  ،بخشيدن به نيروھای اجتماعی خود در سطح جامعه
نگاھی مختصر به ھرکدام از اين .  گسترده و يک طرفه به نفع جناح مقابل

محدوديتھا و ناتوانيھای اين جناح در پيشبرد اين .  سه عرصه می اندازيم
 سياستھا کدام است؟ 

 

از مساله جلب توافق خامنه ای و مراکزی از حاکميت رژيم اسالمی   -١
ھيچ نيرويی در رژيم اسالمی بدون جلب توافق بخش قابل .  شروع ميکنم

مالحظه ای از مراکز قدرت در رژيم اسالمی نميتواند در مقام کانديدای 
حضور مجدد ميرحسين موسوی .  يک جناح اصلی رژيم عرض اندام کند

در اين عرصه به معنای پذيرش اوليه او در سطح باندھای اصلی شکل 
ميرحسين .  دھنده رژيم اسالمی و مشخصا رھبر اوباش اسالمی است

نماينده خط امام .  موسوی نماينده بخشی از تاريخ سياه رژيم اسالمی است
تداوم خط دوم خرداد در دوران گنديدگی اش .  در دوران خمينی است

موضع گيری خامنه ای در اين چھارچوب عليرغم طرح مجدد .  است
سابقه رقابت باندھای رژيم اسالمی بر سر موقعيت و نقش موسوی 

خامنه ای بطور ضمنی موافقت خودش را از .  نشاندھنده اين واقعيت است
اما يک .  حضور ميرحسين موسوی در اين مراسم اسالمی اعالم کرد

شرط اين تاييد خامنه ای در عين حال اعالم کناره گيری خاتمی از 
خاتمی برای اين دوره رژيم اسالمی بيش از ميرحسين .  کانديداتوری بود

شکنندگی بيش از حد رژيم اجازه .  موسوی دارای ھزينه و ريسک است
از اين رو خاتمی با تشخيص اين مصلحت .  نمايشات ريسکی را نميدھد

به .  عمومی رژيم اسالمی عرصه را برای ميرحسين موسوی ھموار کرد
اعتباری ميرحسين موسوی محصول توافق بخشھای از جناح راست و 

سنتزی از جناحھای رژيم اسالمی .  بخشھای عمده جناح دوم خرداد است
  .است

 

اما مطلوبيت ميرحسين موسوی برای اين دوره حاکميت سياه رژيم 
اسالمی چيست؟ واقعيت اين است که موسوی فقط يک کانديد ساده رژيم 

محسن .  قاليباف نيست.  معين نيست.  اسالمی و جناحی از آن نيست
او فشرده سياست يک دوره حياتی از حاکميت رژيم .  رضايی نيست

٩٨شماره   
ارائه سخنرانی .  صنفی معلمان

 ،افتتاحيه در کنگره خانه کارگر
حضور در جمع دانشجويان 
دانشگاھھای مشھد و اعضای 
انجمن ھای اسالمی دانشگاھھا و 

بيان  ،کال جريان تحکيم وحدت
گوشه ھايی از اين سياست لشکر 

موسوی در ھر کدام از . کشی است
اين اجالسھا تالش کرده است 
گوشه ای از پالتفرم سياسی اين 
جناح را برای بسيج سياسی ارائه 

در کنگره خانه کارگر بر .  دھد
سياست دولتگرايی اقتصادی تاکيد 

گوشه ھايی از اين .  کرده است
صنايع "حمايت از  ،پالتفرم
 ،محدود کردن واردات ،"داخلی

افزايش اشتغال و کاھش بيکاری و 
ھمچنين حمايت از تشکل ھای 

در دانشگاه .  وابسته به دولتی است
قدرت و سلطه "  شيرين"از دوران 

انجمنھای اسالمی پس از قتل عام 
چپ و کمونيسم در دانشگاھھا 

و وقيحانه خود .  صحبت کرده است
" مدافع آزادی و مخالف تحجر"را 

بطوريکه اين .  قلمداد کرده است
جريانات اسالمی دانشجويی آنچنان 
به وجد آمده اند که در آخر با شعار 

" جمھوری اسالمی آزاد بايد گردد"
(از ايشان استقبال کردند اين . 

شعار به طرز مضحکی کليت 
سياست اين جناح را نمايندگی 

 )ميکند
 

مساله تقلب جناحی و به زيان  -٣
اين جناح يک رکن ديگر کشمکش 

انتخابات در .  است"  انتخاباتى"
رژيم اسالمی ھمواره با درجات 
زيادی از تقلب و رای سازی 

رژيم اسالمی در .  ھمراه بوده است
مقابله با مردمی که ذره ای 
مشروعيت برای حکومتش قائل 
نيستند و ھم چنين در بيان چھره 
بين المللی خود به درجات زيادی 
ميزان شرکت کنندگان در اين 
مراسم اسالمی را افزايش داده 

ھر دو جناح رژيم در اين .  است
 ،دعوايی اگر ھست.  اقدام ذينفعند

مساله سھم ھر کدام از جناحھا در 
. جعل و تقلب و رای سازی است

تاکيدات نمايندگان اين جناح و 
ھمچنين فشار رفسنجانی برای 
جلوگيری از تقلب به نفع جناح 
رقيب يک رکن ديگر تامين شرايط 

جناح دوم .  پيروزی اين جناح است
خرداد برای اشغال پست دولت  

 .  *اسالمی خيز برداشته است

 ...اعتصاب يا خانه نشين کردن معلمان 



يک دنياى بھتر                                                                 ١۴صفحه     

وضعيت شرکت فوالد  ،بنا به خبر دريافتى
مبارکه بحرانى است و اين شرکت با ظرفيت 

شرکت توکا .  محدودى به فعاليتش ادامه ميدھد
بوتن يکى از شرکتھاى بزرگ پيمانکارى وابسته 

نفر از کارگران خود را اخراج  ۴۵فعال  ،به توکا
 . کرده است

 

 ۵١خطوط توليد شرکت فوالد مبارکه از واحد 
به بعد تقريبا متوقف شده است و بيشتر کارگران 

در حال حاضر .  در معرض اخراج ھستند
کارخانه صرفا با بخشى از توليد که شامل ريخته 
گرى و فوالدسازى تا مرحله تاکستال سازى 

اما مرحله توليد آھن آالت از جمله .  فعال است
تعداد زيادى از .  ورق درحال توقف کامل است

کارگران اين شرکت در معرض اخراج و 
بيکارى ھستند و نگرانى از بيکارى به فضاى 

 . کارخانه حاکم است

 

پيمانکاران و سرمايه داران براى بيکارى 
کارگران از توجيھات کالسيک و جھانى بھره 

ميگويند بحران اقتصادى است و ويژه .  ميجويند
بايد وضعيت را درک کرد و .  ايران ھم نيست

اين در حالى است که در .  شرايط سختى است
قلمرو سياسى سران حکومت مرتبا ژست ھاى 
توخالى ميگيرند و ميگويند بحران لطمه اى به ما 

البته زمانى که بحران .  وارد نکرده است
اقتصادى جھانى ھم ابعاد ويرانگر خود را نشان 

بحران اقتصادى گلوى رژيم را  ،نداده بود
ميفشرد و بيکار سازى و اخراج با اتکا به 
قراردادى کردن کار و نفى ھر نوع حقوق و 

بحران .  بيمه براى کارگران وسيعا وجود داشت
جھانى اقتصادى به اين اوضاع شدت داده است 
و توجيھات جديدى براى تعرض به طبقه کارگر 

 .  فراھم کرده است

 

کارگران در ايران مانند کارگران در بقيه دنيا 
بايد اعالم کنند که حاضر نيستند بار بحران 

کارگر در دوره .  سرمايه داران را بدوش بکشند
رونق و توليد سودھاى سرشار سھم بيشترى 
نداشته تا در دوره رکود و بحران آن را پس 

کارگران بايد براى حقوق و بيمه بيکارى .  بدھد
و تامين معيشت خود پاى بفشارند و در اول مه 
بويژه عليه مصائب نظام ضد کارگر سرمايه 

 . دارى صدايشان را بلند کنند

   
  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری 
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کارنامه تاکنونی کانون .  شما معلمان است
صنفی معلمان نشان داده است که اين تشکل 

 . ظرف مناسب پيشبرد مبارزه شما نيست

گام اول در راه ايجاد تشکل شورايی   -٢
معلمان که منعکس کننده خواست واقعی توده 

برگزاری مجامع عمومی  ،معلمان است
معلمان در واحدھای آموزشی و مرتبط کردن 
اين مجامع عمومی در ھر منطقه و جغرافيايی 

تشکيل مجامع عمومی معلمان .  در کشور است
در زمان اعتراض مناسبترين فرصت برای 
شکل دادن به واحدھای شورای سراسری 
معلمان و ھمچنين در دست گرفتن رھبری و 
سازماندھی اعتراض سراسری شما معلمان 

شورای  ،بجای کانون صنفی معلمان.  است
واقعی نمايندگان معلمان بايد در راس اين 

تصميم در مورد .  اعتراضات قرار گيرد
چگونگی پيشبرد اين اعتراض و اشکال 
مبارزاتی و مدت زمان اعتراض اقدامی در 
حوزه اختيار و عمل تشکل واقعی معلمان 

نبايد اجازه داد که بار ديگر کانون .  است
صنفی معلمان اين اعتراض را قربانی اھداف 

 . جناحی رژيم اسالمی کند

مبارزه برای افزايش حقوق و مزايا و   -٣
دستمزد مبارزه ای است که يک وجه دائم 

سرنوشت مبارزه .  مبارزه طبقه کارگر است
شما معلمان نيز به ھمبستگی طبقاتی ميان 
معلمان و کارگران و ساير مزدبگيران گره 

تداوم اين مبارزه تا اول ماه مه و .  خورده است
تبديل اين اعتراض به يک اعتراض سراسری 
و گسترده به مناسبت روز جھانی کارگر يک 

تالش .  گام موٽر در پيشبرد اين مبارزه است
برای جلب ھمبستگی کارگران در اين مبارزه 

 .از اھميتی حياتی برخوردار است

مبارزه شما در عين حال مبارزه ای برای   -٤
يک سيستم آموزش و پرورش سکوالر و 

در اين مبارزه دانش آموزان و .  پيشرو است
خانواده ھای و توده ھای مردم  ،دانشجويان

اين نيروی عظيم اجتماعی .  عميقا ذينفع ھستند
را بايد خطاب قرار داد و به اين مبارزه 

پيشروی شما در عين حال .  دعوت کرد
پيشروی مردم آزاديخواه برای يک ۠آموزش 
پرورش سکوالر و کوتاه کردن دست مذھب 

 . از آموزش و پرورش است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از مطالبات 
طبقه  ،حزب.  برحق شما قاطعانه دفاع ميکند

کارگر و تمامی مردم آزاديخواه و دانشجويان 
و دانش آموزان را به حمايت و ھمسبتگی از 

 . اين مبارزه فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
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 بحران در فوالد مبارکه
کانون صنفی معلمان پس از لغو اعتراض 
معلمان در اسفند سال گذشته بار ديگر 
فراخوان به يک اعتراض سه روزه از ششم 

مسئولين .  تا ھشتم ارديبھشت ماه داده است
اين کانون قبال اعالم کرده بودند که بمنظور 

به محک گذاشتن حسن نيت رئيس "
اعتراض معلمان را به تعويق می !  ؟"جمھور
نزديک "اکنون ادعا ميکنند که با .  اندازند

شدن زمان انتخابات احساس نگرانی ميکنيم 
که قانون خدمات کشوری تحت تاٽير فضای 
انتخابات يا اساسا به فراموشی سپرده شود و 

عملی  ،يا به آن شکلی که وعده داده شده
 ." نشود

کانون صنفی معلمان يک تشکل دوم خردادی 
و وابسته به جناحی از حاکميت سياه رژيم 

ھدف اين کانون نه پيشبرد .  اسالمی است
موفق اعتراضات و خواستھای بر حق توده 
معلمان بلکه کنترل و مھار اين اعتراض و 
قرار دادن آن در مجرای جدال جناحھای 

ھمانطور که اسفند ماه .  رژيم اسالمی است
اعتراض معلمان را قربانی سازش و بند و 
بست با دولت احمدی نژاد کردند اکنون نيز 
تالش ميکنند با محدود و کنترل کردن فضای 
اعتراضی در ميان معلمان و انداختن آن در 
مجاری محدود و غير موٽر مانع شکل گيری 
يک اقدام راديکال اعتراضی برای تحقق 

 . مطالبات معلمان شوند

معلمان راديکال و سوسياليست خواھان لغو 
رفع تبعيض ميان  ،قراردادھای حق التدريسی
افزايش دستمزدھا  ،بخشھای مختلف معلمان

برخورداری از  ،به سطح يک زندگی انسانی
بيمه بازنشستگی و ھمچنين خواستھای 
روشنی در زمينه کوتاه کردن دست مذھب از 
آموزش و پرورش و ھمچنين سيستم آپارتايد 

پيشبرد اين اھداف منوط به .  جنسی ھستند
شکل گيری و سازمانيابی تشکل مستقل توده 
ای معلمان و دست زدن به يک مبارزه جدی 

 .  و سازمانيافته است
 

معلمان آزدايخواه پيروزی شما در اين 
 :مبارزه در گرو اقدامات زير است

يک رکن مبارزه برای تحقق خواستھای   -١
شما مقابله با تالشھايی است که ميکوشند شما 

خواستھا و مطالبتتان را .  را به کم قانع کنند
به قوانين و لوايح رژيم اسالمی و يا 

چنين .  محدود کنند"  مصوبات مجلس"
گرايشاتی مدافعين واقعی حقوق و مطالبات 

سياست اصالح طلبان .  شما معلمان نيستند
ھا، را "  مشارکتی"حکومتی، دوم خردادی و 

پيشبرد موفق مبارزه شما .  نمايندگی ميکنند
در گرو حاشيه ای کردن اين تالشھا و 
سازمان دادن به تشکل مستقل و توده ای خود 

٩٨شماره   
 

 پيشروی اعتراض معلمان در گرو چيست؟
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نفر کارگران شرکت سايپا پرس تا  ۶٠٠  ،بنا به خبر دريافتى
روز پنجم فروردين ماه ھنوز موفق به دريافت دستمزدھا و 
مبالغ ناچيز اضافه کاری مربوط به فروردين ماه خود نشده 

قبلتر ھر ماه دستمزد اين کارگران حداقل به موقع .  اند
 ،فشارھای روز افزون مالی و فقر مزمن.  پرداخت ميشد

چرخاندن ھمان زندگی بخور و نمير را براى کارگران و 
به دنبال .  خانواده ھای محرومشان غير ممکن کرده است

عوامل کارفرما  ،اعتراض و پيگيريھای کارگران معترض
وعده امروز و فردا می دھند اما از واريز کردن حقوق 

 !کارگران ھنوز خبری نيست

 

الزم به ياد آوريست که دستمزدھای فروردين ماه  کارگران 
که از زير مجموعه ھای شر کت سايپا در  ،شرکت مالی بل

نيز تاکنون پرداخت  ،زمينه توليد قطعات ريخته گريست
دراين شرکت نيز عوامل کارفرما در مقابل .  نشده است

اعتراض و پيگيری کارگران برای نقد کردن دستمزد 
ھايشان وعده ھای پوچ و پا در ھوا ميدھند و با امروز و 

 . فردا کردن کارگران را سر ميدوانند

 

سايپا پرس در جاده مخصوص کرج واقع است و از 
دراين شرکت .  مجموعه ھای پرسی مھم شر کت سايپا است

با  ،کارگر قراردادی سفيد امضا و يک طرفه ۶٠٠بيش از 
با شيفتھای فشرده  ،ھزار تومانی ٢١٩دستمزدھای ھنوز 

کاری سنگين و پر خطر براى سرمايه داران سود توليد 
 . ميکنند

 

پرداخت نکردن دستمزد کارگران توسط کارفرمايان يک 
گروکشى قلدرمنشانه و سياستى آگاھانه براى تحميل فقر 

تحميل گرسنگى و فقر و .  گسترده تر به طبقه کارگر است
شمشير اخراج و بيکارى ابزار به زانو درآوردن طبقه 
کارگر توسط سرمايه داران و سياستى براى تشديد استثمار 

اين سياست جنايتکارانه تنھا در مورد کارگران و .  است
مزدبگيران صدق ميکند و مشمول نھادھا و دولت سرمايه 

کارگر اگر کرايه منزل و رسيد آب و برق و .  دارى نميشود
نه فقط زندگى اش را توى  ،گاز و غيره را پرداخت نکند

کوچه ميريزند بلکه سر و کله قلدرھاى انتظامى و ماموران 
سرمايه سبز ميشود و سر و کار فرد با دولت و قانون و 

اما سرمايه داران در مورد پرداخت حقوق .  دادگاه است
کارگران از قانون جنگل تبعيت ميکنند و وحوش سرکوبگر 

کارگران نيز راھى و .  و دولت و قانون تماما پشت آنھاست
سالحى جز توقف توليد و اعتصابات قدرتمند براى نقد 

کارگران بايد رسما اعالم کنند که .  کردن حقوق شان ندارند
چون حقوق دريافت نکرده اند قادر به پرداخت ھزينه ھاى 
جارى نيستند و طرف حساب نھادھا و شرکت مسکن و 

 . صاحبخانه کارفرماھا و دولت شان است
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ارديبھشت از ورود کاميونھای حامل بار 
جلوگيری خواھد شد و ھمچنين اين 
شرکتھا تا پايان ارديبھشت موظفند 

در اقدام .  سردخانه را تخليه نمايند
ديگری تابلوی سردخانه و کشتارگاه را 

عالوه براين در روز .  پايين کشيده اند
نفر  ١٠٠نفر از کل  ١١چھار شنبه 

کارگر قراردادی را که طرفشان 
شھرداری تھران است با زور و تھديد به 
مراکز و ميادين تره بار تھران منتقل 

انتقالی که موجب کاھش .  نموده اند
دستمزدھای اين کارگران و افزايش 

ظاھرا قرار .  ساعت کارشان خواھد شد
است طی روزھای آينده مابقی اين 
کارگران را به ھمين روش به ميادين 

از طرف ديگر با .  تره بار منتقل نمايند
نفر  ۵٠٠٠تعطيلی اين مر کز حدود 

کارگر روزمزد کارشان را از دست داده 
و ھرچه بيشتر از زندگی ساقط خواھند 

کارگران بشدت خشمگين و .  شد
معترض اند و فضاى موجود ملتھب 

 . است

 

صفايی که از انفجار خشم و اعتراض 
مرتبا  به  ،کارگران بسيار ترسيده است

کارگران وعده ھای پوچ و دروغ تحويل 
"! به فکر شما ھستيم"ميدھد و ميگويد 

اين  ،آری:  اما به گفته يکی از کارگران
آقايان حتما به فکر جيبھا و حسابھای 

 .بانکيشان ھستند
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 سايپا پرس
 !دستمزدھای پرداخت نشده کارگران

سردخانه و  ،بنا به خبر دريافتى
کشتارگاه ميدان بھمن تھران ھمچنان 
صحنه جدال حکومت اسالمی سرمايه 
داران برای تعطيلی اين مرکز از 
يکطرف و مقاومت و مبارزه کارگران 
برای جلوگيری از اخراج و بيکاری از 

 . طرف ديگر است

 

عوامل حکومت اسالمی در شھرداری 
تھران از جمله محسن قاليباف پاسدار و 

بخاطر گسترش  ،آدم کش حرفه ای
دزديھای کالن باندھای مافيايی در 

از چند ماه پيش  ،شھرداری تھران
تاکنون در صدد تعطيلی سردخانه و 
کشتارگاه ميدان بھمن ھستند و در اولين 
روزھای سال جديد چند روزی اين 

اما به دنبال .  مرکز را به تعطيلی کشيدند
اعتراضات کارگران و بخصوص تجمع 
کوبنده روز سه شنبه يازدھم فروردين 

مسئولين کشتارگاه و شھردارى  ،ماه
تھران موقتا عقب نشينی کردند و 
بالفاصله يکروز بعد يعنى روز 
چھارشنبه دوازدھم فروردين مجددا 
درب کشتارگاه به روی کاميونھای 
حامل بار بازشد و کارگران به سر 

 .  کارھايشان بازگشتند

 

اما درچند روز گذشته تحرک و تالش 
دوباره شھرداری و عوامل حکومتی 
برای تعطيلی سردخانه و اخراج 

درچند .  کارگران مجددا شروع شده است
روز گذشته صفايی مسئول کشتارگاه 
طی بخشنامه اى به شرکتھای پيمانکاری 
مستقر در محل اعالم نموده که از پنجم 

٩٨شماره   

 تالش دوباره حکومت اسالمی

 !برای تعطيلی سردخانه و کشتارگاه ميدان بھمن تھران

!کارگر زندانى آزاد بايد گردد  
در مراسمھاى اول مه عليه محکوميت 
اعضاى سنديکاى نيشکر ھفت تپه و 

اعتراض ” محروميت آنھا از فعاليت کارگرى“
کليه احکام ضد کارگرى و ھر نوع ! کنيد

تعقيب و آزار فعالين کارگرى بايد فورا لغو 
!کليه زندانيان سياسى بايد آزاد شوند. شود  
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ماموران سفارت رژيم اسالمى 
و  ١٧بعد از سفر به گوتنبرگ در 

طى اطالعيه اى  ،مارس ١٨
و  ٢٣اعالم کردند که روزھاى 

. آوريل به مالمو خواھند رفت ٢۴
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و 
جريانات سياسى ديگر پيشتر 
فراخوان اعتراض به حضور 
مزدوران رژيم در مالمو داده 

 . بودند
  

 ٨آپريل رأس ساعت  ٢٣روز 
صبح ده ھا تن از نمايندگان 
احزاب، سازمانھا، نھادھا و 
فعالين اپوزيسيون رژيم اسالمی 

خانه مردم "در خيابانی که 
در آن واقع است "  کاترينه لوند
پليس سوئد محل را در .  جمع شدند

محاصره خود گرفته بود تا 
معترضين نتوانند به محل نزديک 

پالکاردھا و باندرولھای .  شوند
" Wanted"افشاگرانه از جمله 

. توجه ھا را بخود جلب می کرد
شعار مرگ بر جمھوری اسالمی 
بدون انقطاع تکرار ميشد و 
نمايندگان احزاب و سازمانھاى 
اپوزيسيون رژيم اسالمی در 
سخنرانيھای خود به گوشه ھايی 
از جنايات رژيم اسالمی اشاره 

خبر اولين روز .  ميکردند
اعتراض عليه حضور علنی 
عوامل رژيم در مالمو، بالفاصله 
در بزرگترين روزنامه ھای سوئد 
انعکاس وسيع يافت و تلويزيون 

سوئد نيز اين خبر را  4کانال 
رسانه ھا گفتگوھاى .  پخش کرد

متعددى با معترضين در محل از 
. جمله شھال نورى انجام دادند

عکس العمل بموقع جريانات 
سياسى اپوزيسيون يکبار ديگر 
توجه ھا را به مقابله با جمھورى 

 . اسالمى جلب کرد
 

اقدام تحريک آميز پليس مالمو و 
دستگيری تعدادی از معترضين 
در لحظه حضور و فرار عوامل 
رژيم با اعتراض وسيع معترضين 

عوامل رژيم اسالمی .  روبرو شد

 گزارشی از اعتراض 
 عليه حضور جمھورى اسالمى در مالمو

اينبار ھم با وجود حضور پليس و 
ديوارھای حفاظتی جرأت نکردند که از 
در اصلی ساختمان وارد شوند و ھمچون 
زمان حضور در شھرگوتنبرگ سوئد، 
مجبور به فرار مفتضحانه از درب 

 .اضطراری شدند
 

نکته اى که بيش از پيش روشن شد اينبود 
خدمات "که برخالف ادعاى سفارت رژيم 

ايرانيان مقيم .  اى در کار نبود"  کنسولی
مراجعه "  کنسولگرى سيار"مالمو به اين 

اين عنوان پوششى قالبى است و .  نکردند
ھدف واقعى سازماندھى فعاليتھاى 
. جاسوسى رژيم عليه مخالفين نھفته است

يعنى از اول   –ساعت تظاھرات  ١٢طى 
نفر به  ٢۵مجموعا   –شب  ٩صبح تا 

در ميان اين مراجعه .  محل مراجعه کردند
کنندگان اکثريت شان متولدين عراق بودند 
که طبق گفته خودشان، گويا تصميم دارند 
با کمک رژيم اسالمی و از طريق ايران 

 . به عراق مسافرت کنند
 

ھدف واقعى رژيم اينست که يواش يواش 
در شھرھاى اروپا بساطش را پھن کند و 

"  موقعيتش را تغيير دھد خدمات . 
اسم رمز اين تالش سياسى "  کنسولی
ھمينطور جمھورى اسالمى .  است

ميخواھد با دور جديدى از فعاليت علنى 
بويژه در آستانه  ،در خارج کشور

مقدمات گذاشتن  ،"انتخابات"مضحکه 
سياست .  را فراھم کند"  راى"صندوقھاى 

ما و شما ايرانيان آزاديخواه اينست که اين 
تحرکات جديد  رژيم اسالمى را در نطفه 

 . خفه کنيم

 

استکھلم و اماکن  ،گوتنبرگ، مالمو
عمومى آن جاى مزدوران حکومت 

امروز بايد پاسخ اين .  اسالمى نيست
تحرکات رژيم را بدھيم و فردا بايد 
سفارتخانه ھاى جمھورى اسالمى را 

 . ببنديم
   

 واحد سوئد –حزب اتحاد کمونيسم کارگرى 

 ٢٠٠٩آوريل  ٢٣

٩٨شماره   

!زنده باد جمھورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمھورى اسالمى  

 مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و مستمر توده 

کارگران در اعتراضات . کارگران است
. جارى به سنت مجمع عمومى متکى شويد
!جنبش مجمع عمومى را گسترش دھيد  

 آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی  

310 402 6567 1: +Tel  com.yahoo@Javadi_Ali 
 

 ھيات داير دفتر سياسی 

 )علی جوادی، سياوش دانشور، آذر ماجدی(

com.yahoo@d_siavash    com.yahoo@AzarMajedi 
 

 )علی جوادی، نسرين رمضانعلی(کميته سازمانده  

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )آذر ماجدى(مسئول خارج کشور  

com.yahoo@AzarMajedi 
 

 )مجيد پستنچی(مسئول سايت و آی تی حزب 

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه  

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 

!کارگران وطن ندارند  

 زنده باد 

!انترناسيوناليسم کارگرى  


