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 سياوش دانشور
 

 برگزارى اول مه  
 !در گرو مجوز نيست

 

تمايلى در ميان بخشهائى از کارگران و           
محافل کارگرى وجود دارد که اجتماع             
اول مه امسال را با گرفتن مجوز برگزار        

اين موضوع مانند هر خواست و            .  کنند
مطالبه کارگرى دو جنبه اساسى دارد که         

اهميت اين موضوع   .  نبايد از آن غافل شد    
بويژه براى فعالين کارگرى و هر فعال             
اجتماعى که در شرايط علنى کار ميکنند         

 . اساسى است
 

اخبارى نيز هست که بصورت شايعه و           
بخشا شنيده نقل ميشود که برخى از                     
نمايندگان مجلس رژيم امکان برگزارى          
اجتماعات اول مه را با مجوز قانونى                 
ممکن دانسته اند و آن را تشويق کرده                

خانه کارگر و شوراهاى اسالمى کار      .  اند
و امثال محجوب هم امسال فعالتر دراين          

تالش رژيميها   .  زمينه ميداندارى ميکنند    
از نمايندگان مجلس و خانه کارگر و                   
شوراهاى اسالمى کار معطوف به يک            
توهم است که شايد کارگران را نيروى             
دور دوم مضحکه انتخاب مجلس شان               

" دفاع از توليدات داخلى     "يا پرچم    .  کنند
و اعاده قانون کار رژيم را در تقابل با                
سياستهاى اقتصادى جناحهاى ديگر بلند         

اينها تالش دارند مبارزه کارگرى و      .  کنند
 برگزارى اول    ،تالش براى ايجاد تشکل     

 و هر اقدام ديگرى را به مجراى                   ،مه
دولتى کاناليزه کنند و کارگران           -قانونى

را به ستون پنجم اهداف ارتجاعى و ضد          
کارگران .  کارگرى خودشان تبديل کنند        

بايد برحق برپائى مراسم مستقل خودشان       
در مراسمهاى آنها نيز               .  تاکيد کنند     

شعارها و سياستهاى          

اساس سوسياليسم انسان است 
. چه در ظرفيت جمعى و چه فردى
سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت
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 ۵صفحه 

                            ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه
 ! بپاخيزيدکارگران 

 ٢صفحه 

 :معدن چيان ايران
 

 وحشت مرگ در اعماق
مصاحبه با پزشک 

 !معادن کرمان
ران                       ارگ ی ک ل ج شع اری های راي م ي يکی از ب

ودم                    ه ب واج ا آن م ن ب ه م ان ک رم ادن ک ع  ،م
ه و               .   سيليکوزيس است  ه جسم ري ال ح يعنی است

مثل اين است که شما ريه را پس از مدتی  تبديل  
 . ..به گچ کنيد

 ١٢صفحه على طاهرى                          

 يادداشت سردبير

 !بهروز کريمی زاده آزاد شد
 . آزادى بهروز عزيز را تبريک ميگوئيم

 ابهامات 
 !شکست نخوردگان
 ١٠صفحه على جوادى                                  

کودکان قربانی سرمايه داری و 
 اسالم سياسی

 کيوان صديق
 ١٩صفحه 



٢صفحه   يک دنياى بهتر   

يک طبقه     !  کارگران وطن ندارند        
جهانى اند که در مقابل سرمايه داران       

اول مه روز       .  منافع واحدى دارند      
-تاکيد بر اين هويت طبقاتی                             
. انترناسيوناليستى طبقه کارگر است       

اول مه روزى در ميان روزهاى                 
و "  قومها"و   "  ملت ها  "عوامفريبى   

 روزى عليه همه          ،نيست"  مذاهب"
در اول مه طبقه کارگر با           .  آنهاست

برافراشتن پرچم هويت طبقاتى و                
 اليه هاى هويتهاى کاذب      ،جهانى اش 

را کنار ميزند تا به هويت                                   
سوسياليستى و آرمان رهائى                          

اول مه  .  جهانشمول انسانى نقب بزند    
 ،روز صاحبان واقعى جهان است              

روز بشريتى است که جهان بدون               
روزى .  کار او نميتواند سرپا بماند          

است که اسپارتاکوس هاى اين                       
 رهبران کمونيست و                           ،جنبش

 اعالم ميکنند     ،سوسياليست کارگران  
که براى رهائى جامعه راهى جز                
انقالب کارگری، انقالب بردگان                 
مزدی، عليه سيستم بردگى مزدى               

 . وجود ندارد

اما آرمان رهائى بردگان همواره                
سوال کماکان     .  وجود داشته است        

اينست که استراتژى پيروزى جنبش        
لغو بردگى مزدى کدامست؟ ترديدى        
نيست با سياست حفظ سيستم سرمايه         
داری موجود امکان تغييرى پايه ای          
و بنيادی در زندگى ميلياردها انسان          

در اول مه مسئله تغيير      .  ممکن نيست 
ريشه ای اين نظام عالوه بر بهبود               
روزمره اين اوضاع سوال واقعى هر      
کارگر کمونيست و سوسياليست و              

آنچه .  پيشروان جنبش کارگرى است     
که آرمان رهائى را به جنبشى قوى و      

تبديل "  شبحى در حال گشت و گذار      "
 آنچه که کل تبليغات دروغين         ،ميکند

و شنيع بورژوازی عليه بشريت                  
 قدرت تشکل و ،کارگر را کنار ميزند 

. اتحاد جهانی طبقه کارگر است                   
کارگر در انفراد فاقد هرگونه قدرتى         

قدرت کارگر در تشکل و                .  است
در اول مه       .  وحدت طبقاتى اوست      

تاکيد بر هويت جهانى و                                      
انترناسيوناليستى کارگر عليه سرمايه    

در .  حياتى است، اما کافى نيست              
اينروز بايد عزم زير و رو کردن                 

بر .  وضعيت موجود اعالم شود              
ضرورت گامهاى عملى اتحاد                      
کارگران عليه سرمايه و سنگربندى         
عليه نظام ضد انسانی سرمايه داری         

در اينروز بايد به سرمايه      .  تاکيد شود 

بيحقوقى و سرکوب سرمايه به                 
سنتهاى پيشرو طبقه اش رجوع               
کرده است قادر شده سدى در مقابل       
سرمايه و دولتهاى سرمايه دارى            

از فرانسه تا ترکيه و           .  ايجاد کند  
 کارگر وقتى احساس     ،ايران و کره   

قدرت ميکند که به سنت اجتماعى           
طبقه .  و راديکال خود دست ميبرد       

کارگر بدون سنت راديکال                         
مبارزاتى و بدون ظاهر شدن                     
بعنوان پرچمدار آزادى جامعه در          
قالب يک حزب سياسى کمونيستى        
کارگرى نميتواند اين وضعيت را          

راه مقابله  .  بطور بنيادی تغيير دهد    
 ،با سرمايه در مقياسى جهانى                   

تحکيم هم سرنوشتى بين المللى                
 متکى کردن جدال بيوقفه     ،کارگران

کارگر عليه سرمايه به سنت                       
 ،شورائى و عمل مستقيم کارگرى         

قد علم کردن بعنوان يک راه حل و         
آلترناتيو اجتماعى در مقابل کل                

 . بورژوازى است

در ايران، سال گذشته سال                           
 ،مبارزات گسترده طبقه کارگر              

سال سرکوب وسيع فعالين                           
 سال حمايت بين المللى           ،کارگرى

 و سال         ،از طبقه کارگر ايران            
مطرح شدن جنبش کارگرى در               

سال .  قلمرو سياست جهانى بود           
گذشته در ايران نيز خطوط مختلف      
در مبارزات کارگرى ظرفيتهاى           

بار ديگر معلوم . خود را نشان دادند
شد خطى که ميخواهد چرخ پنجم             
سرمايه شود و کارگران را به                   

و "  بورژوازى خودى  "حمايت از     
" حمايت از محصوالت داخلى             "

 ناتوان از متحد کردن         ،فراميخواند
. ارتجاعی است    .  کارگران است    

سال گذشته بار ديگر معلوم شد که          
ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى از        
کانال ضديت با احزاب                                   
سوسياليستى و کمونيستى و نفى              
تالشهاى تاکنونى کارگران براى           

معلوم شد   .  ايجاد تشکل درنمى آيد      
در اوج اختناق و برو بياى                           
خصوصى سازيها و باالکشيدنهاى       
حقوق کارگران و سرکوب فعالين         

 تنها سنت عمل مستقيم             ،کارگرى
 جنبش مجمع عمومى               ،کارگرى

کارگران ميتواند کارگر را عمال            
 . متحد کند

اول مه امسال پرچم سوسياليسم               
کارگران عليه فقر و فالکت و کليت  

اول مه امسال بر          .  سرمايه است   

  ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه

 !کارگران بپاخيزيد
داران و دولتهايشان اعالم کرد که                   
کارگران ديگر اين وضعيت را نمی              

خواهان نجات بشريت از               .  پذيرند
 .مصائب کنونی اند

 کمابيش در هر      ،سرمايه دارى امروز   
 با تشديد فشار کار و گرو       ،گوشه جهان 

  موانع جدى در     ،گرفتن معيشت کارگر  
مقابل اتحاد و تحرک وسيع طبقه ما                

اين تنها شمشير        .  ايجاد کرده است       
دامکلوس بيکارى نيست که روى سر          
هر کارگر و خانواده کارگرى قرار               

 ، بلکه ناامنى اقتصادى          ،گرفته است   
 محروميت از        ،عدم تامين اجتماعى       

 گسترش    ،آموزش و درمان مناسب           
سرطانى کار قراردادی و افزايش                  
ساعات کار برای تامين معاش از                    
موانع اقتصادی مبارزه گسترده طبقه           

مرتبط .  کارگر در شرايط کنونی است      
انعطاف در    "کردن کار با آنچه که               

 گسترش روز افزون       ،نام گرفته  "  کار
 تالش سرمايه ها براى      ،ارتش بيکارى 

استثمار شديدتر در متن رقابت جهانى         
 نامربوط اعالم         ،براى فتح بازارها        

کردن وظيفه جامعه در مقابل معيشت          
کارگر و خانواده کارگرى و برده وار          

 از نتايج ،شدن بيش از پيش شرايط کار
تحوالت سرمايه دارى براى طبقه                  
کارگر و از موانع واقعى و جدى                      
مبارزه کارگرى در تقابل با سرمايه              

مديريت "آنچه زمانى الگوى           .  است
اطالق "  فورديسم"در مقابل       "  ژاپنى
پيشرفته " امروز در اشکال                  ،ميشد
به الگوى بردگى مدرن سرمايه       "  ترى

و شرايط وحشتناک کار در هر گوشه           
سرمايه دارى   .  جهان تبديل شده است       

قرن بيست و يکمى در ماهيت و                        
کارکرد آن چيزى شبيه سرمايه دارى          

اين بربريت عنان   .  قرن هجدهمى است  
گسيخته که امروز از فرانسه و آلمان و     
روسيه تا آمريکا و ترکيه و کره و چين 
و مصر و ايران و هر گوشه جهان را            

 تنها يک پاسخ ظاهرا     ،درنورديده است 
دارد؛ کارگران راهى جز           "  قديمى"

متحد شدن و برپايی انقالبی عليه                      
 . سرمايه ندارند

 جنبش  ،جنبش رهائى از وضع موجود      
 اما با        ،بردگان مزدى عليه سرمايه          

فراخوان و تقديس مذهبى  آرمانهاى              
اين .  واالى بشرى متحقق نميشود              

. جنبش بايد سازمان يابد و بميدان بيايد        
امروز کمابيش در هر جاى جهان                   
جنبش عمل مستقيم کارگرى و سنت              
شورائى کارگران يک ضرورت عاجل 

هرجا طبقه کارگر در متن همين       .  است

۴۶شماره   

حقانيت تالش براى ايجاد سازمانها و       
تشکلهاى مستقل کارگرى تاکيد کنيم و 
پرچم جنبش مجمع عمومى کارگرى         

اول مه بايد جمعبندى       .  را برافرازيم  
مبارزه طبقاتى در جبهه هاى متنوع          
آن باشد و جنبش کارگرى و                             
سوسياليستى را در تقابل هر روزه             
اش عليه سرمايه و حکومت مرتجع           
اسالمى در محور سياست سراسرى         

کارگران ايران خواهان       .  قرار دهد   
 خواهان افزايش     ،لغو کار قراردادى    

دستمزدها براساس تامين يک زندگى       
 خواهان کار يا بيمه      ،انسانى و مقدور  
 خواهان حق بيقيد و         ،بيکارى مکفى  

 و خواهان     ،شرط تشکل و اعتصاب      
اول .  تغيير فورى زندگى مردم هستند    

مه امسال بايد از هم طبقه اى هاى                
افغانستانى که سال گذشته توسط رژيم 

 از       ،اسالمى قلع و قمع شدند                        
دانشجويان آزاديخواه و برابرى                   

 از مبارزه براى آزادی و                    ،طلب
 از آزادى فورى     ،برابرى زن و مرد    

 دانشجويان و کليه         ،فعالين کارگرى  
 .  زندانيان سياسى دفاع کنيم

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى اول مه   
روز جهانى کارگر را به طبقه کارگر 
و بشريت آزاديخواه و برابرى طلب          
و به سوسياليستها و کمونيستها                      

 ! تبريک ميگويد
 

: فراخوان ما به کارگران اين است             
جهان !  کارگران جهان متحد شويد          

به .  نيازمند انقالب کارگری است           
جهان سرمايه داری و       !  ميدان بيائيد  

تمام مصائب ناشی از آن را تنها با               
انقالبات کارگری ميتوان زير و رو           

 . کرد
 

 !زنده باد اول مه

 !کارگران جهان متحد شويد

 حکومت ، برابرى،آزادى
 !کارگرى

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ١٣٨٧ فروردين ٢٠ – ٢٠٠٨ آوريل ٨



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

خود را فرياد زنند و اجازه ندهند          
که دولتيها پشت تريبون اداى                  

کارگران ايران را         "  نمايندگى"
کارگران بايد در همين    .  دربياورند

مراسمهاى دولتى تودهنى محکمى    
 همانطور که   ،به اين سياست بزنند   

تاکنون و بويژه در مراسمهاى               
 .دولتى سالهاى گذشته کرده اند

  

اما در مورد درخواست مجوز              
 تا  ،براى برگزارى مراسم اول مه     

به کارگران سوسياليست و                       
 چند نکته    ،کمونيست مربوط است   

اساسى مطرح است که از نظر              
سياسى و تاکتيکى بايد بدقت مورد      

 توجه قرار بگيرد؛ 
 

 روز کارگر و مراسمهاى آن      ،اول
دراساس مشروعيت و مجوز و            
حقانيت اش را از خود طبقه                     

 نه  ،نه جرم است   .  کارگر ميگيرد 
قرار است نهادى بيرون کارگران      

 و نه      ،اين اجازه را صادر کند           
کارگران چنين اجازه و اختيارى         

روز کارگر   .  را به کسى ميدهند       
روز يک طبقه جهانى و روز                 
اکثريت عظيم مردم در هر                       

يک تاريخ طوالنى   .  کشورى است 
يک سنت       .  پشت سر دارد             

اعتراضى ريشه دار جنبش بين            
المللى طبقه کارگر است که                     
مدتهاست قانون بورژوازى ناچار     
شده است آن را بپذيرد و از                       

و "  اعتصاب وحشى  "کاتاگورى   
و غيره   "  اقدام عليه امنيت ملى       "

در ايران نيز طبقه          .  خارج کند   
کارگر هم دورهاى قديمتر و                   
بويژه طى سالهاى اخير تالش                
کرده است که اين حق را به                      
کرسى بنشاند و عمال براى آن                

 .  وارد ميدان شده است
  

 جمهورى اسالمى در اين              ،دوم
سالها وارد يک جدال برسر اول           
مه با طبقه کارگر ايران شده                    

در اين جدال کارگران و            .  است
 خانواده  ،رهبرانشان دستگير شدند  

هايشان مورد ضرب و شتم قرار         
 فعالين کارگرى دستگير و     ،گرفتند

 برايشان   ،زندانى و شکنجه شدند      
 زندان برايشان    ،پرونده سازى شد  

بريدند و با فشار بيم المللى بارها           

کارگران راسا اول مه را                       
 ،بصورت مستقل برگزار ميکنند   

چه بهتر که اين مراسم از نظر           
دولت قانونى باشد و امکانات             
الزم را در اختيار کارگران                 

 . قرار دهد
 

 دولت اسالمى برپائى           ،چهارم
روز جهانى کارگر را جنائى              
کرده است و براى کارگران و           
فعالين کارگرى پرونده سازى           

کارگران خواهان غير        .  ميکند
 ،جنائى کردن اجتماع خود                  

متوقف شدن هر نوع مزاحمت         
 و     ،دولت و نيروى سرکوب            

برسميت شناسى مراسم مستقل      
 خواست مجوز    .کارگران هستند 

 نه براى    ،توسط فعالين کارگرى   
گره زدن برگزارى اينروز به            

 بلکه براى غير          ،اجازه دولت   
جنائى کردن روز کارگر و                  
برسميت شناسى قانونى آن                  
توسط رژيم و نهادهاى ذيربط           

 . اش است
 

 تجربه عملى سالهاى اخير     ،پنجم
در سنندج و سقز و تهران و                  
ديگر جاها نشان ميدهد که در             
مواردى رژيم مجوز نداده و               
کارگران هم مراسمشان را                  

در مواردى      .  برگزار کردند     
رژيم تالش کرده است ضمن             
دادن مجوز افراد خود را بعنوان   
سخنران در مراسم بگنجاند و            
کارگران را وادار کند که به                

 ،مزخرفات اسالمى                                 
 ضد کمونيستى           ،ناسيوناليستى

کارگران .  حضرات گوش دهند    
امروز در شرايطى نيستند که            
تن به اينگونه مراسمها دهند و           

روشن و صريح        .  تن نميدهند   
برگزارى اول مه را حق خود            
ميدانند و ميخواهند برگزارش           

موضوع را صرفا به              .  کنند
جمهورى اسالمى اطالع ميدهند     
و درخواست مجوز براى پاسخ        
دادن به بهانه هاى بعدى رژيم            

اما در مواردى هم رژيم        .  است
به اجتماع کارگران با اين                     

قانونى "عنوان که اين اجتماع           
حمله "  مجوز ندارد  "و   "  نيست

کرده است و کارگران و شرکت       
کنندگان را مورد ضرب و شتم          
و دستگيرى و آزار قرار داده             

اين تجربه ها و روش             .  است
برخورد تاکنونى رژيم اسالمى        
براى کارگران معنى اش اينست      

آخرين تعرض رژيم    .  عقب نشستند 
اسالمى زندانى کردن محمود                    
صالحى و شالق زدن کارگران                

جوهر اين جدال براى      .  سنندج بود 
رژيم اينبود که اجازه برگزارى               
اول مه مستقل را به کارگران ندهد         

در .  و متقابال کارگران نپذيرفتند          
متن اين جنگ رژيم حمله کرده و            

 ،کارگران پاسخ دادند و با تلفات              
 شالق     ، زندان شدنها         ،وثيقه ها    
.  و اخراجها روبرو شديم      ،خوردنها

يعنى سنگر اول مه و برگزارى                
مستقل آن براى فعالين و رهبران             
عملى کارگران هزينه داشته اما               

اهميت .  کارگران تسليم نشدند             
سياسى اين جدال يک ذره نبايد                  

نبايد کارگران سر       .  کمرنگ شود   
سوزنى از حق برپائى مراسمهاى         

 . مستقل خود کوتاه بيايند
 

 سياست کارگران سوسياليست    ،سوم
و پيشرو در مقابل گرايش قانونگرا       
و راست اينبوده است که برگزارى        

. روز کارگر را به مجوز گره نزنند      
يک خط اساسى و ثابت جدال                     
کارگران با دولت و ارگانهاى                    
سرکوبش و همينطور حمايتهاى              

برپائى جهانى کارگرى اينبوده که          
اول مه حق بديهى کارگران است            

 .که بايد برسميت شناخته شود                
برگزارى اول مه توسط خود                      

 ممانعت از      ،کارگران جرم نيست     
گره .  آن و سرکوب آن جرم است           

زدن برگزارى مراسم اول مه به              
مجوز دولت هيچوقت سياست                   
کارگران مبارز و پيشرو و                          

کارگران .  سوسياليست نبوده است     
آنجا که مجوز هم ندادند سياست                
شان بدرست اينبوده که مراسمشان        

درست همان     .  را برگزار کنند         
منطقى عمل ميکند که در مورد                
ايجاد تشکل و هر تالش کارگرى            

تشکل بايد به نيروى         .  حاکم است  
خود کارگران ايجاد شود و ايجادش       

 ،در گرو هيچ اجازه قانونى نيست          
اما کارگران خواهان برسميت                  
شناسى تشکل شان توسط دولت و           

يعنى ميخواهند يک      .  قانون هستند  
حق را به سرمايه تحميل کنند و                 

اما نفس   .  جنبه قانونى به آن بدهند        
ايجاد تشکل را به اجازه دولت و               

داشتن مجوز  .  کارفرما گره نميزنند   
. براى هر مراسمى هم همين است         

۴۶شماره   
که بايد مراسم مستقل خودمان را          
متناسب با امکانات و مقدورات و        
بدور از هر نوع محافظه کارى يا        
حرکات نسنجيده و آوانتوريستى          

ما تالشمان دو وجه    .  برگزار کنيم 
دارد؛ اول بر مشروعيت و                       
صالحيت و حق بديهى برپائى اول 
مه توسط خود کارگران تاکيد                 

معتبرترين مجوز مراسم       .  داريم
مستقل کارگرى در اول مه خود            

درعين حال ما      .  کارگران هستند  
ميخواهيم اول مه و برگزارى                
مستقل آن را غيرجنائى کنيم و              
بتوانيم در مراکز شهرها با                      
حضور گسترده کارگران و مردم         
آزاديخواه جشن اول مه را                       

 . برگزار کنيم
 

 قانونى  -اشاره اى به کار علنى 

اين بحث که اول مه مجوز                         
نميخواهد معنى اش اين نيست که         
هر نوع مجوز گرفتنى بايد مورد         

. حمله قرار بگيرد و رد شود                   
انسانهاى شريف و آزاديخواه و             
برابرى طلب زيادى در کانونها و       
نهادهاى مختلف دارند فعاليت                

اين نهادها ثبت شده هستند     .  ميکنند
و بيشترشان دفتر و دستک دارند          
و افرادشان علنى و قابل رجوع             

چنين تشکلهائى براى                 .  اند
برگزارى يک مراسم نه فقط در            
ايران بلکه در هرجا مجوز                       
ميگيرند و هيچ ايرادى به اينکار          

حق برپائى يک         مسئله     .  نيست
 را با        مراسم و يا يک تشکل              

قانونى بودن و غير                   مسئله      
 آن نبايد اشتباه           زيرزمينى بودن   

جنبش آزادى و برابرى          .  گرفت
نقطه قدرتش اينست که در عرصه   

 است و در          علنىهاى متعددى       
چهارچوبهاى تناسب قوا و شرايط      

. قانونى مبارزه ميکند           –علنى      
قانون نهايتا چيزى نيست جز بيان       

. تناسب قوا در يکدوره معين                  
تناسب قوا همواره متغيير است و         
کار ما اينست که اين باالنس را              
مرتبا به نفع خود تغيير دهيم نه               

" ثابت و اليتغير      "اينکه آن را           
بسيارى از اصالحاتى  . فرض کنيم 

 نهايتا بايد   ،که اين جنبش ميخواهد    
يعنى .  در قلمرو قانونى تثبيت شود    
قانون .  به قانون جامعه تبديل شود      

براى ما نه مقدس است و نه غير            
اما قانونيت تالش ما       .  قابل تغيير  

ايمنى بيشتر و امکانات بهترى را        
کارگران .  به فعاليت ما ميدهد            

ميخواهند 

 برگزارى اول مه 
 ...در گرو مجوز نيست

  ۴صفحه 



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

قانونا اخراج ممنوع باشد و يا در          
صورت تعطيلى يک مرکز                     
کارگرى و نداشتن کار براى                   

 قانونا بيمه بيکارى                  ،بيکاران
يعنى نوسانات . مکفى دريافت کنند

اقتصادى زندگى کارگر را در               
مخاطره قرار ندهد و اين امرى             
قانونى شود که فردا کارگر دستش      

 . به جائى بند باشد
 

قانونى -نه معنى فعاليت علنى                
اينست که خود را به                                       
چهارچوبهاى قانونى رژيم                      
اسالمى و سرمايه داران محدود           
کنيم و يا مجيز قانون و نهادهاى            
قانونى و مقامات رژيم را بگوئيم         
و نه معنى اش اينست که بى گدار         
و بدون در نظر گرفتن تناسب قوا        
به هر اقدام آوانتوريستى و بى                

اين فوت و     .  مالحظه دست بزنيم    
فن رهبرى و نقش رهبران عملى         
است که در چهارچوب تناسب               
قواى موجود و آمادگى موجود در       

 اقدامات و فعاليت             ،ميان طبقه    
چپ و   .  هايشان را سازمان دهند      

راست زدن در اين قلمرو همواره       
. زيانهاى متعددى ببار مى آورد           

کسى که از کار علنى و قانونى               
اين را ميفهمد که بايد آب                             
خوردنش را منوط به اجازه قانون      

 -دولتى- دارد خط قانونى               ،کند
دست راستى جرياناتى مانند خانه       
کارگر و شوراهاى اسالمى کار و      

و .  دو خرداديها را پيش ميبرد             
کسى که از سر مخالفت درست با        
قانون و اين خط صرفا شعار                   
ميدهد و مقدورات و معضالت              

 ،واقعى کارگران را نميبيند                     
معموال به سياستهاى آوانتوريستى     

اولى .  و غير مسئوالنه درميغلتد       
ناچار ميشود مجيز دولت و رژيم        
را هم بگويد و دومى به                                
راديکاليسمى شعارى و غير                   

. اجتماعى و بى تاثير قانع شود              
هيچ کدامشان قادر نيستند کارگر         

 متکى   ، اميدوارتر  ،را متشکل تر    
تر بخود در يک جدال معين                     

ميخواهم تاکيد کنم   .  بيرون بياورند 
که شناخت اين دو خط و داشتن              
مرز روشن سياسى و تاکتيکى با          
آن در پيش برد مبارزه علنى و               

. مستقل کارگران اساسى است              
اوال هر کارگر کمونيست و                     

شود و اين يعنى برگزارى                     
مراسمهاى مستقل توسط خود             

مراسمهائى که هرجا     .  کارگران
 ،هم تقاضاى مجوزى داده ميشود    
. استقاللش نبايد زير سوال رود        

هدف تقاضاى مجوز نهايتا رفع         
ممنوعيت قانونى برگزارى اول       

 . مه توسط کارگران است
 

اينجا بايد به ديدگاهى نيز اشاره          
بهانه به رژيم         "کرد که از              

تفسيرهاى عجيب و             "  ندهيم
اين سياست توهمى    .  غريب دارد 

معنى .  را در خود مستتر دارد          
اگر بهانه  "اثباتى اش اينست که       

 ،سرکوب نميکند "  به رژيم ندهيم  
 ، دستگير نميکند     ،زندان نميکند  

شايد اصال کارى به کارگران             
يعنى ماهيت ضد کارگر       !  ندارد

سرمايه و دولت سرمايه دارى           
حاشيه اى و کمرنگ ميشود و             
سرکوبگرى رژيم صرفا                       

بهانه دادن          "واکنشى به                   
اين ديدگاه در     !  است"  کارگران

اساس خود ديدگاههاى جناح                
. راست در جنبش کارگرى است      

ديدگاهى که عمدتا در قالب                   
تعيين تاکتيک به ميان کارگران         
برده ميشود و همواره                               
مشروعيت هر اقدام کارگران را      
با نخى به منويات و اجازه                      

 فالن بند قانون      ، ارگانى ،جناحى
يک .  اساسى و غيره گره ميزند       

معضل ديگر اين سياست اينست       
که سر کالفى را باز ميکند که              
گرايش چپ و سوسياليستى در           
جنبش کارگرى را گامها به عقب    

اگر شما  .  ميبرد و تضعيف ميکند   
برپائى اول مه را به مجوز رژيم    

 برپائى تشکل              ،گره ميزنيد      
کارگرى را به برسميت شناسى         
و مجوز دولت يا جناحى از                   

داريد ...   و      ،رژيم گره ميزنيد     
اعالم ميکنيد که زندگى و نفس           
کشيدن طبقه کارگر با اجازه                

! طبقه حاکم و رژيم اسالمى                
داريد اعالم ميکنيد که تبعيت از        
قانون ضد کارگرى اساس کار و      

داريد اعالم     .  فعاليت شماست    
ميکنيد اعتصاب و تشکل و                   

و !  هم داريم "  غير قانونى "تجمع  
" بهانه"داريد اتفاقا به رژيم                  

اما اگر بگوئيد اول مه          .  ميدهيد
 به تو ربطى             ،حق من است        

 مجوز    ، روز من است          ،ندارد
 همينطور که شما                ،نميخواهد

براى برگزارى روز عاشورا و        

 ...برگزارى اول مه در گرو مجوز نيست

سوسياليست نقطه شروعش اينست        
که کارگران بايد به نيروى خود                 

 خيلى چيزهاى      ،دوما.  متکى شوند  
ديگر هم ممنوع است و طبقه                       
کارگر روزانه سياستى ديگر در              
مقابل آن اتخاذ ميکند؛ اعتصاب هم         

ممنوع است و هر    "  شرعا و قانونا  "
روز در هر گوشه ايران اعتصاب          

برپائى تشکل مستقل        .  رخ ميدهد   
کارگرى هم ممنوع است و                            
کارگران در شرکت واحد عمال آن          
را ايجاد کردند يا در مبارزات                    
مختلف کارگران مجمع عمومى               
شان را برپا ميکنند و بدرست اجازه       

براى اول مه هم     .  از کسى نميگيرند  
دراين زمينه هدف          .  همين است    

خواست مجوز از جانب کارگران           
نه گره زدن برگزارى مراسم به                
مجوز بلکه رفع ممنوعيت از اول           

 و جلوگيرى از پيامدهاى تعرض      مه
دولت به اين بهانه به فعالين                           

 .  کارگرى است
 

 بعنوان جمعبندى؛

کارگران ايران يک جدال چند ساله        
را برسر اول مه پشت سرگذاشتند و       
تاکيدشان بر برگزارى مستقل اول          
مه در مقابل مراسمهاى دولتى و               

. فرمايشى خانه کارگر بوده است            
حتى کارگرانى که توسط خانه                   
کارگر در مراسمهاى دولتى جمع            
شدند عليه وضعيت شان فرياد زدند        
و در موارد زيادى سخنرانان را هو       

 که على   ،کارگران کمونيست .  کردند
القاعده هرجا بخشى از طبقه شان            

 سياست شان    ،هست بايد آنجا باشند     
اينست که اجازه ندهند تريبون روز        
کارگر دست ضد کارگرها و                       
دشمنان رسمى کارگران بيافتد و              
آگاهانه تالش ميکنند مراسم را به             
صحنه محاکمه سرمايه دارى و                 

سياست .  مدافعانش تبديل کنند              
تاکنونى و درست گرايش راديکال          

 خواست انحالل شوراهاى    ،کارگرى
 ،اسالمى کار و خانه کارگر                         

برسميت شناسى تشکلهاى مستقل            
 برسميت شناسى مراسم          ،کارگرى

 و حضور    ،مستقل اول مه کارگران    
توده طبقه کارگر از طريق جنبش            
مجمع عمومى براى طرح خواستها       
و سازماندهى مبارزه و تالش براى       

تالشهاى چند ساله      .  آن بوده است     
کارگران برسر اول مه بايد تثبيت            

۴۶شماره   
جشن هسته اى تان از کارگران               

 کارگر براى روز     ،اجازه نميگيريد 
خودش از شما نماينده سرمايه                  

 و تقاضاى    ،دارها اجازه نميخواهد   
مجوز تالش براى رفع ممنوعيت          
و غير جنائى کردن روز کارگر             

 آنوقت سياست هاى تاکنونى       ،است
 . رژيم را با شکست مواجه کرديد

 

هدف مبارزه روزمره و بيوقفه                
 بهبود وضعيت مادى و          ،کارگرى

معنوى طبقه کارگر و به اين                      
 تغيير  ،اعتبار اکثريت عظيم جامعه   

مدام تناسب قواى تحميلى به                       
 و نهايتا جارو کردن                ،کارگران

سرمايه و قوانين ضد کارگرى و            
در هر کشور و    .  ضد انسانى آنست  

در جدالهاى طبقه کارگر مسائلى            
حياتى اند و به شاخص هاى                        
پيشروى و پيروزى و يا پسروى و        

در ايران    .  شکست تبديل ميشوند      
جدال برسر برپائى مستقل مراسم          
اول مه و ايجاد تشکلهاى مستقل              
کارگرى از موضوعات اساسى             

در هر دو مورد سياست            .  هستند
خطوط مختلف در جنبش کارگرى       
و در جامعه تاکنون نتايج خود را            

در مورد اين بحث         .  ببار آوردند  
 آنهم بعد از     ،مشخص يعنى اول مه    

يکدوره جدال سخت که شهرت               
جهانى يافته است و کارگران دنيا           
عمدتا جنبش کارگرى ايران و                 
رهبرانش را ازاين دريچه                          

 سياست گرفتن گره زدن      ،ميشناسند
 ،برپائى مراسم اول مه به مجوز            
. يک سياست بشدت اشتباه است             

اين سياست دستاوردهاى سالهاى          
اخير کارگران را دود ميکند و به            

نتيجه اى ندارد و حتى       .  هوا ميبرد 
باعث خودآگاهى خاصى در ميان         

اين سياست   .  طبقه کارگر نميشود     
تنها ماشين سرکوب ضد کارگرى         
را جريتر ميکند که تداوم فشار به           

 . جنبش کارگرى را افزايش دهد

. اول مه روز کارگر است                           
. برگزارى اول مه جرم نيست                 

معتبرترين مجوز اين اجتماعات            
اول مه را      .  خود کارگران هستند     

بايد بايد به نيروى خود کارگران و        
باتوجه به امکانات و مقدورات                

بهتر است که دولت            .  برپا کنيم   
خواست کارگران را برسميت                 
بشناسد و اجتماع اول مه را که در          
هر صورت توسط کارگران برپا           

 غير قانونى اعالم نکند و           ،ميشود
به صف مردم گرسنه يورش                     

 .*  نبرد



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 مهمترين مسائل    :يک دنياى بهتر   
طبقه کارگر ايران در اول مه                 
امسال کدامند؟ رهبران                               
سوسياليست جنبش کارگرى بايد         
توجه را روى چه نکاتى متمرکز         

 :کنند

 

 مساله اصلی طبقه      :علی جوادی    
 –کارگر و رهبران راديکال                   

سوسياليست طبقه کارگر همان             
مسائل اساسی و محوری جامعه           

ديوار چينی طبقه کارگر را      .  است
طبقه .  از جامعه جدا نکرده است        

کارگر يک طبقه در خود نيست،          
يک طبقه اجتماعی    .  صنف نيست 

اما بر   .  است، همانند بورژوازی    
خالف طبقات ديگر برای نابودی        
مناسبات کهنه طبقاتی حاکم بر              
جامعه و کار مزدی مبارزه                      

 . ميکند

  

جامعه ايران در آستانه تحوالت            
. تاريخسازی قرار گرفته است             

جدالهای تعيين کننده ای در راه              
سرنوشت آتی جامعه در           .  است

مساله .  حال رقم خوردن است            
. قدرت سياسی در جامعه باز است    

جمهوری اسالمی محکوم به                  
اين حکم مردم      .  سرنگونی است  

است و دست بکار بزير کشيدن             
اما مساله فقط بر سر         .  آن هستند  

. بود و نبود رژيم اسالمی نيست           
سئوال اين است که کدام آينده در           
مقابل جامعه و مردم قرار خواهد         
گرفت؟ سهم مردم، سهم                             
شهروندان، سهم انسان از آزادی،       
برابری و رفاه و سعات چه                       
خواهد بود؟ آيا آينده از مشقات و           
مصائب کنونی رها خواهد بود؟           
آيا آينده و سرنوشت جامعه را                
جريانات راست و ناسيوناليست و       
ارتجاعی رقم خواهند زد يا                      
کارگر و کمونيسم و آزاديخواهی؟      
جدال امروز سرنوشت آينده را             

 . رقم خواهد زد

 

طبقه کارگر و کمونيسم يک پای          
. اين جدال سرنوشت ساز است             

برای .  همبستگی کارگر است       
ايفای اين نقش، برای                                
سازماندهی مبارزه عليه فالکت      
اقتصادی، برای سازماندهی              
يک انقالب عظيم کارگری بايد        

 . آماده شد

 
برشمردن   :نسرين رمضانعلی  

مشکالت و موانعی که طبقه                
کارگر در ايران با آن روبرو              

 که  ،است حقيقتا آنقدر زياد است     
وقتی می خواهيد تاکيد کنيد يا             

 ،اين مشکالت را برشماريد               
احساس می کنيد هنوز ليستی             
ديگر از خواستهای طبقه کارگر      

اما از   .  را نتوانستی طرح کنيد      
آنجا که شما مهمترين را در                 
سوال خود طرح کرديد من هم           
سعی می کنم به مهمترين آنها             

مهمترين خواستهای   .  اشاره کنم  
کارگران پرداخت حقوقهای               

 کاهش  ، افزايش دستمزد   ،معوقه
 مخالفت با                   ،ساعت کار         

قرادادهای موقت و سياست                 
اخراج و تعديل نيروى کار                  

 .است

بجرات می توان  گفت بيش از           
 درصد کارگران در ايران           80

دارای قرارداد موقت هستند و           
دست کارفرما برای اخراج                 

نگاهى به  .  نيروی کار باز است    
مبارزات و اعتراضات                          
کارگران در ايران را نشان                 

 درصد اين    99ميدهد که تقريبا      
مبارزات حول اين خواستها                

اگر تنها يک ماه           .  بوده است   
گذشته را نگاه کنيم بطور                      
متوسط در روز چند صد نفری         

همينطور .  از کار بيکار شدند         
بايد به اين فاکتور اشاره کرد که       
نرخ تورم روز بروز باال می             
رود و طبقه کارگر قدرت                     
خريدش هر روز کمتر و کمتر          

آنچه که به کرات از         .  می شود  
فعالين کارگری می شنويم                    
اينست که شيرازه جامعه دارد           
به هم می ريزد و اتفاقا از                       
امکان شورش گرسنگان                      

در اين      .  صحبت می شود           
اوضاع و شرايط وظايف                      
رهبران راديکال سوسياليست          

 .سنگين تر است 

اما در استانه اول ماه مه اين                 
رهبران بايد نقطه اتکا و                         
تمرکزشان بر روی کدام                       

رهبران کارگری، کارگران                       
سوسياليست طبقه بايد        –راديکال   

تضمين کنند که طبقه کارگر يک             
. پای اين کشمکش تاريخی باشد               

، "واگذار کردن             "هرگونه               
در "  عدم آمادگی  "و يا     "  کوتاهی"

اين جدال برای دهها سال طبقه                  
کارگر را در اسارت چنگال کار              
مزدی و مناسبات استثمارگرانه               

 . موجود باقی خواهد گذاشت

 

در اول ماه مه رهبران کارگری               
بايد برای رسيدن به نزديکترين               
هدفها و منافع طبقه کارگر و                       
همچنين در عين حال برای آينده و          

. سرنوشت اين طبقه تاکيد کنند                  
مبارزه ای برای حال، مبارزه ای           

اين واقعيت که بعد از         .  برای آينده 
دهها سال يک فرصت و امکان                
واقعی برای دخالت طبقه کارگر و         
کمونيسم در سرنوشت جامعه فراهم     
شده است، اساسيترين مساله                       

طبقه .  پيشاروی طبقه کارگر است      
کارگر و کمونيسم بايد تضمين کنند        
که نيروی اصلی و رهبری کننده             
جنبش توده ای برای سرنگونی                

در عين حال    .  رژيم اسالمی هستند   
برای بالواسطه ترين خواستهای            
طبقه مبارزه ای عمومی را بايد                

مبارزه عليه فقر و          .  سازمان داد   
فالکت گسترده حاکم بر جامعه در          
زمره مسائل حادی است که در                 
مقابل رهبران کارگری و کارگران       

سوسياليست قرار گرفته     –راديکال  
 . است

 

اول ماه مه عالوه بر هر مساله                   
خاص و عام ديگری روز جهانی            

روز اتحاد و       .  طبقه کارگر است      

۴۶شماره   

شايد در بهترين       .  خواستها باشد   
حالت بايد بگوئيم اين روز را که           
چند ده سال است طبقه کارگر                 

  ،برای تثبيتش مبارزه کرده است         
 رهبرانی را از      ،هزينه داده است   
 رهبرانش سالها     ،دست داده است    

در سياه چالهای رژيم بودند و                 
هنوز تعداد از اين رهبران و                    

 ،فعالين کارگری در زندان هستند       
تالش هر چه بيشتر و گسترده تر          
برای  برگذاری مراسمهای مستقل     
کارگران در اين روز بايد در                  
دستور کار فعالين و رهبران                   

. راديکال سوسياليست طبقه باشد        
خواست پرداخت حقوق و مزايای       

 ، کاهش ساعت کار                       ،مکفی
برخوردارى از بيمه های درمانی       
و بيمه بيکاری مکفی بايد در                   
سرلوحه خواستهای کارگران                

طبقه کارگر در مقابل تهاجم      .  باشد
رژيم و سرمايه داران بايد                         
مواضعش را محکم کند و آمادگى        

اين يعنى   .  روياروئى داشته باشد     
توان تشکل و اعتراض کل طبقه           

جنبش مجمع      .  بايد باال برود          
عمومی کارگران تنها دريچه باال        
بردن اين قدرت و اتحاد کارگرى         

در مراسمهاى اول مه               .  است
ضرورى و حياتى است که با در          
دست داشتن پالکارتها و تاکيد در         
سخنرانيها در مورد جايگاه جنبش      
مجمع عمومی و ايجاد مجامع                 

 توجه    ،عمومی منظم  کارگرى          
طبقه کارگر را بيش از پيش به               

 . اين مسئله حياتى جلب کنيم

 

شکی نيست امسال نيز مانند                    
سالهای گذشته مراسمها در ابعاد          
مختلفى برگزار خواهد شد و در            
اين مراسمها قطعنامه های                       

اما .  راديکالی تصويب خواهد کرد   
آنچه تضمين می کند که اين                      
قطعنامه ها معنای عملی پيدا کنند        
و از يک آکسيون و اعالم باورها         
به نتايج ملموس تر و مادى ترى            

 داشتن يک استراتژى                 ،برسند
اين .  براى پياده کردن آنست               

چيزى نيست        

 کارگران کمونيست و اول مه
  سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى،على جوادى

  ۶صفحه 



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

جز اتکا به حضور مستمر توده             
کارگران هر واحد صنعتى در               
قالب مجمع عمومى کارگرى و             
حضور و دخالت نقشه مند همين          
رهبران راديکال و سوسياليست          
است که جنبش مجمع عمومى را          
در محيط کار و زندگی تضمين             

 .اجرائی خواهد داد

 

 فقر و فالکت          :سياوش دانشور   
 بيکارسازيهاى  ،اقتصادى همگانى 

 کار قرادادى گسترده و               ،وسيع
 دستمزدهاى پرداخت       ،برده وار   

 دستمزدهاى يک سوم خط          ،نشده
 سرکوب سياسى      ،فقر خود رژيم    

فعالين کارگرى و اجتماعات و              
اعتصابات سراسرى توسط رژيم       

 معضالتى است      ،مرتجع اسالمى  
که در مقابل کل طبقه کارگر قرار       

درعين حال طبقه        .  گرفته است   
کارگر ايران يکسال پر تحرک را       
پشت سر گذاشته و سال جديد                  
پرتحرک ترى را آغاز کرده                   

اين درست است که                   .  است
بخشهاى مختلف کارگرى با                    
مسائل بخشا متفاوتى روبرو                   

 و الجرم مبارزات                         ،هستند
کارگرى و خواستهايشان اين                 

 اما    ،تفاوتها را منعکس ميکنند           
معضالت عمومى تر طبقه کارگر      

. و جامعه ايران اينها هستند                     
رهبران سوسياليست بايد روى             
همين درد مشترک انگشت                       
بگذارند و براى تغيير آن طبقه               
کارگر را حول اتحاد وسيعتر و             
ايجاد سازمان مبارزه سراسرى           

 . بميدان بکشند

 

طبقه کارگر براى اينکه در محور      
سياست سراسرى قرار گيرد و به        
اميد مردم براى آزادى جامعه                

 بايد عليه فالکت                ،تبديل شود     
کارگر .  عمومى برخيزد             

کمونيست و سوسياليست که براى      
اتحاد فورى کارگران حول هر             
ذره بهبود وضعيت معيشتى و                

 ،رفاه کارگران تالش ميکند                    
همواره به طبقه کارگر اين حقيقت      
را ميگويد که اين اوضاع با وجود       

به مسائلش بعنوان يک طبقه و           
نقشى که ميتواند ايفا کند                         

مقابله با          .  متمرکز شود         
بيکارسازى هم نهايتا جنبشى             

امنيت .  سراسرى ميخواهد         
 پرداخت    ، بيمه بيکارى      ،شغلى

 مقابله با         ،حقوق هاى معوقه        
شرکتهاى پيمانکارى و شرايط         

 همه اينها             ،برده وار آنها            
معضالت مشترک طبقه کارگر       
است که تحرکى سراسرى تر و        

اينجا .  هماهنگ تر را نياز دارد      
ظرف سازماندهى کارگران              

. برجسته و مطرح ميشود                    
کارگران را بايد متشکل کرد و         

بهترين و وسيع       .  بميدان آورد   
ترين و ممکن ترين ظرف                    
تشکل مجمع عمومى است که            
کارگران بطور متشکل اراده             

 . شان را اعمال ميکنند

 

رهبران سوسياليست طبقه                   
امسال بايد تالش کنند در جبهه          
هاى مختلفى حضور پيدا کنند؛          
بايد مراسمهاى خانه کارگر را          
که کفش و کاله زيادى برايش             
کرده اند به مراسمهاى اعتراض     
به سرمايه داران و دولتشان                

بايد خواستهاى       .  تبديل کرد      
کارگران را دراين مراسمها               

مراسمهاى مستقل     .  فرياد زد    
کارگران را بايد هرجا که                     
مقدورات و امکانات فعالين                 
کارگرى اجازه ميدهد برگزار           

تالش کنيم مراسمها               .  کنيم
در هر     .  وسعت داشته باشد         

 در دانشگاه و همه جا               ،گوشه
فضا را رنگ و بوى اول مه                

نه فقط بايد بر حق بيقيد و        .  دهيم
شرط برپائى مستقل مراسمها            
توسط خود کارگران تاکيد کنيم         
بلکه خواهان برسميت شناسى          
مراسم مستقل کارگران توسط           

اگر اميدى  .  دولت و قانون شويم    
 ،براى نجات جامعه ايران باشد        
. طبقه کارگر و کمونيسم است           

طبقه کارگر در اول مه بايد در          
موضع رهبر آزادى جامعه                 
ظاهر شود و از اين موضع                  

اينها .  خواستهايش را اعالم کند      
بنظر من مهمترين مسائل در              
کنار طرح خواستها و مطالباتى       
است که کارگران سنتا در اين            
مراسمها و در قطعنامه هايشان        

 .   طرح ميکنند

 

با .  سرمايه دارى بدتر هم ميشود           
جمهورى اسالمى وضعمان همين         

با رژيم سرمايه دارى                  .  است
ديگرى هم بايد سه نسل جان بکنيم          

. که کثافات اين يکى را جارو کنيم          
رهائى ما بعنوان يک طبقه در گرو        
رهائى جامعه است و رهائى جامعه      
در گرو مسلط شدن افق کارگر                  
بعنوان رهبر جامعه براى نفى اين          

. نظام و نجات جامعه است                           
کارگران و رهبران سوسياليست            
بايد در تقابل با سنت ناسيوناليستى          

حمايت از توليدالت     "و طرفداران     
که کارگران را دنبال نخود      "  داخلى

 براى هر معضل           ،سياه ميفرستد   
طبقه کارگر پاسخ روشن خود را             

کار قراردادى الغى بايد    .  مطرح کند 
کارگران خواهان قرار             .  گردد

دادهاى دسته جمعى با شرکت                    
. نمايندگان منتخب شان هستند                   
. بيکارى امر کل طبقه کارگر است       

زندگى بخش بيکار طبقه به هزينه          
دولت .  بخش شاغل آن ميگردد             

موظف است اگر کار ندارد بيمه              
در اول مه بايد    .  بيکارى مکفى بدهد  

طبقه کارگر عليه فقر و فالکت                  
حقيقت .  عمومى حرف روشن بزند     

اينست که اين وضعيت قابل ادامه           
سرکوب خشن و فقر                  .  نيست

جمهورى .  نميتواند ادامه يابد              
اسالمى و هيچ بخش بورژوازى             
ايران چشم اندازى و برنامه اى                 
براى برون رفت سريع ازاين                    

مردم در ابعاد وسيع     .  اوضاع ندارد 
تا به   .  جانشان به لب شان رسيده          

سرمايه دارى و خواب و خيالهايش        
 اين نظام سر راه طبقه           ،برميگردد

کارگر يک ميدان مين گذاشته                    
طبقه کارگر بايد آلترناتيو           .  است

بايد .  اجتماعى خود را مطرح کند         
عليه فقر بايد بپاخواست و                             
خواستهاى مشخص در قلمروهاى         
مختلف براى رفاه همگان مطرح            

روز اول مه طبقه کارگر بايد       .  کرد

۴۶شماره   
 اخراج گسترده     :يک دنياى بهتر    

در ابتداى سال هديه سرمايه                     
با پيامدهاى  .  داران به طبقه ما بود    

اخراج براى خانواده کارگرى               
چگونه بايد روبرو شد؟ سياست            
سوسياليستى در مورد اخراج                 

 کدامست؟ چه بايد کرد؟ 

 

 هزار   ۵٠ بيش از        :علی جوادی  
نفر از کارگران را بنا به آمار                  
دولتی در عرض چند هفته که از          

" اخراج"سال جديد نگذشته است،     
بعضا بهانه شان             .  کرده اند      

" افزايش حداقل دستمزد                         "
واقعا شرم آور       !  کارگران است   

اما اين گوشه ای از کارکرد      .  است
روتين سرمايه داری در ايران               

توحش و لجام گسيختگی          .  است
سرمايه يک ويژگی سرمايه داری      

در اين نظام کارگر        .  ايران است  
. زنده است تا بر سرمايه بيافزايد         

بايد کار کند تا سرمايه انباشت                
تا زمانی کار ميکند که                  .  کند

. کارش سودی بر سرمايه بيفزايد        
در غير اين صورت مانند يکی از       
ابزار و ماشين آالت به کناری                

اين ويژگی ها    .  پرتاب خواهد شد   
و قوانين پايه ای سرمايه داری در       
حاکميت اسالمی ابعاد بسيار                   

 .خشنی بخود گرفته است

 

اخراج کارگر در جامعه ای که              
تنها شکل امرار کارگر فروش              
نيروی کارش است عمال به                     
معنای محکوم کردن کارگر به              

. فقر و فالکت و بی خانمانی است        
يعنی راه امرار معاش و تامين                
نيازمنديهای زندگی را از خانواده       

در شرايطی  .  کارگری سلب کردن  
که بيمه های بيکاری در جامعه             
چيزی بيشتر شبيه جوک است، نه       
مکفی است و نه دائمی، اخراج              
عمال به معنای حکم محروميت             

اخراج به  .  کارگر از زندگی است    
شنيع .  نوعی شبيه حکم اعدام است    

 . و ضد انسانی است

 

پی آمدهای اخراج برای خانواده          
کارگری و طبقه کارگر روشن              

فقر، فالکت، فحشا،                 .  است
گرسنگی، محروميت، اعتياد، کار    

از عواقب چنين          ...  کودکان،     
اخراج بايد غير     .  موقعيتی هستند  

هيچ کارفرمايی نبايد   .  قانونی باشد 

کارگران کمونيست و اول 
 ...مه

  ٧صفحه 



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

حق داشته باشد کارگر را اخراج          
خواست غير قانونی کردن         .  کند

اخراج را بايد به کارفرما و دولت        
ممنوعيت اخراج بايد   .  تحميل کرد 

. يک خواست جدی کارگران باشد     
بعالوه در حين مبارزه برای                   
ممنوعيت اخراج بايد تالش کرد تا  

يا کار با دستمزدهای            "مطالبه    
را "  يا بيمه بيکاری مکفی     -مکفی  

در دستور اعتراضات کارگری           
يک وظيفه اساسی          .  قرار داد    

تشکالت کارگری مبارزه عليه             
اما نظامی که نتواند     .  اخراج است 

مساله معاش کارگر را حل کند،            
 . بايد از پايه دگرگون کرد

 

پيامد هديه     :  نسرين رمضانعلی    
نوروزی حکومت ضد کارگری و     
بشری جمهوری اسالمی  به طبقه       
کارگر در ايران اخراجهای دسته        
جمعی است که هر روز رسما در        
رسانه های خبری به اطالع عموم      

کارگرانی که ماهها         .  می رسد    
است حتی حقوق خود را دريافت         
نکردند و در مواردی حتی فعالين       
کارگری را دستگير کرده و از              
آنها امضا گرفتند که نبايد حقوق و       

. مزايای خود را درخواست کنيد         
اين تعرضی آشکار و عين جنايت       

. است عليه طبقه کارگر در ايران       
اما خانوادههای کارگری در چنين     
شرايطی چه وضعيتی دارند؟                
شکی نيست وقتی می گوئيم طبقه        
کارگر در ايران برای بقا مبارزه         

 اين وضعيت مشقت              ،می کند    
صدبار بدترى به خانواده ها                    

در واقع بايد            .  تحميل ميکند     
متاسفانه بگوئيم اخراجها يعنی فقر   
و فالکت بيش از پيش برای طبقه         

امسال آمار کودکانی که        .  کارگر
مجبور به ترک تحصيل می شوند       

 به تعداد کارتن        ،باالتر می رود     
 به آمار     ،خوابها اضافه می شود       

 آمار  ،کودکان کار اضافه می شود    
تن فروشی و روی آوری به مواد         

آمار قتل و      .  مخدر باالتر ميورد     
دزدی برای سير کردن شکم                   

بايد اين را تاکيد      .  بيشتر می شود   
کرد چنين شرايطی که فقر و                   
فالکت و بيکاری به درجه ای                 

بخواهد در زمان بيکارى از               
حقوق و مزايا مکفی برخوردار       

از نظر عملى و ممکن            .  باشد
بودن بايد گفت در ايران بحد               
کافی ثروت وجود دارد که                   
کارگران مجبور نباشند گرسنه         
سر بر بالين بگذارند يا اينکه به         

 .خيل کارتون خوابها بپيوندند

 

گزارشات :  سياوش دانشور      
خودشان به رقم پنجاه هزار                 
بيکارى در ابتداى سال اشاره            

ترديدى نيست که ابعاد           .  دارد
بيکارسازى با توجه به                            
ورشکستگى در بسيارى از                
صنايع و همينطور طرحهاى             
تعديل نيروى کار بسيار گسترده      

اخراج در شرايطى که          .  است
شغلى ديگر و درآمدى ديگر               
بسرعت جايگزين نشود خانواده     

تمام .  کارگرى را نابود ميکند         
مسئله طرح سياستى است که             
زندگى کارگر و خانواده                        
کارگرى را بعنوان انسان در              
شرايط اخراج و بيکارى                       

سرمايه دار       .  محافظت کند      
اخراج ميکند چون نيازى به کار    
کارگر ندارد و در نتيجه برايش        
مهم نيست چه برسر کارگر مى        
آيد و قانون هم اين را رسميت             

سياست سوسياليستى        .  ميدهد
نقطه عزيمت اش اين است که            
زندگى کارگر و خانواده                        
کارگرى و هر انسان ديگر نبايد       
تابع نوسانات اقتصادى سرمايه       

بايد نرمى از زندگى تامين     .  باشد
و به حداقل توقع هر کسى بدل            

اوال بايد اخراج ممنوع           .  شود
باشد و در صورت تعطيل                     

 کارگر يا                ،مرکز صنعتى       
جايگزين شود و يا حقوق                       
مناسب گذراندن زندگى اش                

يا کار يا بيمه             .  "تامين شود    
خواستى است    "  بيکارى مکفى   

که طبقه کارگر ميتواند پرچمش       
را برافرازد و حول آن نيرو                

اين درعين حال          .  بسيج کند    
تالشى مهم عليه فقر در جامعه          
است که بدرجاتى ميتواند                      
حرمت و شخصيت طبقه کارگر      
را از پيامدهاى فقر مصون نگاه       

به هر حال ما هر درجه           .  دارد
حقوق حقه کارگر را به اين                  

 و کارگر از        ،نظام تحميل کنيم    
موقعيت و حرمت بيشترى                   

 هنوز نتوانسته    ،برخوردار باشد 

است که از مردم توان خريد ابتدائی    
ترين نيازهايشان را سلب کرده                 

 چشم انداز شورشهای                       ،است
 .  خيابانی مردم گرسنه نيز هست

 

 فروشگاههاى    ،ببينيد در خيابانها       
زنجيره ای و مغازه ها نه تنها                     
مايحتاج زندگی مردم بلکه آخرين          
دستاوردهای جامعه بشری در                  

مصرف تمامی  .  ايران موجود است  
اين کاالها و مايحتاج زندگی فقط             
برای يک بخش بسيار محدود                    

بخش عظيم   .  ممکن و مقدرو است      
طبقه کارگر دنبال همان يک لقمه            
نون خشک است که در سفره داشته       

آمارها از شهرهای مختلف و      .  باشد
استانها وضعيت نگران کننده طبقه        

بخصوص .  کارگر را نشان می دهد    
وقتی بعد از چند ماه بازار گرمی             
وزارت کار و اقتصاد و برنامه و            

 در صد     20بودجه اعالم کرد که          
يعنی مبلغی  .  افزايش حداقل دستمزد  

در .   هزارتومان  30 تا      15حدود   
حالی که همين امروز گوجه فرنگی      

 هزار تومان و سيب                3کيلوئی    
 تومان رسيده    1200زمينی کيلوئی    

تمامی کاالهای مصرفی در       .  است
بازار موجود است اما کارگران               
بيکار و يا حتی کارگرانی که کار            
دارند ولی همان حقوق ناچيزشان           
پرداخت نمی شود قدرت خريد نون       

 .خشک را از آنها نيز گرفته است

اما در مقابل اخراج و بيکار سازی         
گسترده سياست سوسياليستی                     
چيست؟ بنظرم اين بحث کمی جای        

برای ما که اساسا می        .  تعمق دارد 
 ،گوئيم کار برای رفع نياز بشريت         

بنابراين مبارزه ما برای الغای کار        
مزدی و مناسباتى است که کار را           

يعنى .  عليه بشريت سازمان ميدهد      
 . براى سود سرمايه

 

بنظر من امروز وقتی طبقه کارگر        
برای ايجاد اشتغال مبارزه می کند          
يک عقب گرد در مبارزه طبقه                  

بايد به اين شرايط          .  کارگر است   
اما در مقابل سياست            .  پايان داد   

اخراج سازی خواست بيمه بيکاری      
مکفی را طرح کرد و طبقه کارگر          

۴۶شماره   
ايم با پديده بيکارى و اخراج و                
سرنوشت کارگر زير دست و پاى       

پاسخ .  سرمايه تعيين تکليف کنيم       
واقعا سوسياليستى اينست که                  
جامعه اى درست کرد که بيکارى       

. و اخراج از مشخصاتش نباشد            
يعنى از سرمايه دارى و جامعه             
طبقاتى و نفس بردگى مزدى                   

 .خالص شويم

 

امروز و مادام که طبقه کارگر در        
موقعيت قدرت سياسى نيست و             
قوانين حکومت کارگرى جارى           

 کارگران سوسياليست               ،نيستند
سياست شان براى کاهش                           
پيامدهاى بيکارى بر زندگى                   

 ،کارگر و خانواده کارگرى                     
يا کار يا بيمه بيکارى             "مطالبه    
است و براى تبديل آن به         "  مکفى

يک مطالبه عمومى بخشهاى                  
. مختلف طبقه کارگر تالش کنند           

جنبش عليه بيکارى در ايران                 
ميتواند جنبشى وسيع و قوى باشد         
در صورتى که از حمايت موثر و        
عملى بخش شاغل طبقه                              

اتحاد کار عليه    .  "برخوردار باشد 
يا کار يا       "و خواست       "  بيکارى

 سياست و      ،"بيمه بيکارى مکفى     
مطالبه اى است که کارگران                   
سوسياليست بايد حول آن کار                 

 .    کنند

 

 اعتصاب نيشکر   :يک دنياى بهتر  
گرايشى ميگويد  .  هفت تپه تمام شد   

 ،که اعتصاب براى کارگران نبود     
نجات کارخانه و ثروت          "براى    
سرمايه "آيا نجات         .  بود"  ملى
وظيفه کارگران است؟ آيا         "  ملى

در صورت تعطيلى کارخانه                  
کارگران بايد بدون هيچ مقاومتى         

 راهشان را بگيرند و بروند؟ 

 

 اجازه بدهيد       :نسرين رمضانعلی   
قبل از هر چيزی بگويم که کسانی       
که می آيند و مبارزات طبقه                     

 ،کارگر را به بيراهه ميبرند                    
بهشان رسما اعالم کنيم آقايان شما      
خيلی بيخود فرمودی و مدعی                
شدی که کارگران برای دفاع از            

اعتصاب "  سرمايه ملی "ثروت و    
اين عين رياکارى و          .  کرده اند   

کارگر هفت   .  جعل سياسی است     
تپه براى دريافت حقوقهای معوقه       
شان اعتصاب کرده تا آنرا از                  

کارگران کمونيست و اول 
 ...مه

  ٨صفحه 



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

حلقوم کارفرمای مفت خورد و              
چرا فعالين  .  سودجو بيرون بکشد   

و رهبران کارگران هفت تپه را            
 چرا به آنها حمله       ،دستگير کردند 

 چرا نيروی گارد ويژه               ،کردند
 چرا سخنگوی         ،برايشان آورند    

کارگران را تهديد کردند اگر                  
مصاحبه بکنيد خانواده های و                
بچه هايت مورد اذيت و آزار                  
قرار می گيرد؟ نسبت دادن اين             
سياست به کل کارگران يک                    

 .دروغ بزرگ است

 

طی يکسال و نيم گذشته هزاران           
شگرد را دولت و کارفرما بکار           
گرفت تا کارگران را خفه کند اما          
هر بار کارگران منسجمتر و قوی       
تر به ميدان آمدند و خواستهای               

اين بار    .  خود را طرح  کردند           
کارگران کارفرما را تهديد کردند       

حاال که    .  به اقدامات جدی تر           
کارفرما بخشا يا الاقل موقتا                     

 ،مجبور به عقب نشينی شده است        
عده اى شکم سير ميخواهند کل             
مبارزات کارگران را به کيسه               

" ثروت ملی و سرمايه ملی                  "
اين مباحث ناشی از                 .  بريزد

. شرايط سرکوب و خفقان است            
کدام کارگر می آيد برای اينکه               

باشد يا نباشد          "  سرمايه ملی    "
اعتصاب کند؟ طبقه کارگر نون           

حضراتی .  شبش را می خواهد          
پيدا می شوند که آگاهانه تالش               
ميکنند مبارزات طبقه کارگر را          

. به کانالهای ديگری هدايت کنند          
اينجا بايد بگوئيم تا ما هستيم و اين   
اجازه را نخواهيم داد کسی زير            
چتر سرکوب و خفقان رژيم                    
بخواهد از خواست برحق                         

حقيقتا .  کارگران سواستفاده کند       
اينها فقط بقول يکی از کارگران           

هم .  که گفت جوک است برای من      
جوک است و هم سياستى است              
آگاهانه که تالش ميکند حاصل              
اين مبارزات را به کيسه خانه                 

. کارگر و سرمايه داران بريزد            
کدام کارگر مصاحبه کرده و                   
اينجوری گفته؟ کدام خانواده                   

سرمايه ملی  "کارگری آمده و از        
دفاع کرده است؟     "  و ثروت ملی    

پاسخ اين طرفداران             .  است
سرمايه داران در پوشش کارگر      

 .را هم بايد محکم داد

 

در اعتصابات  :  سياوش دانشور 
سال گذشته نيشکر هفت تپه و             
کارون و در برخى صنايع ديگر      
مثل نساجيها و ديگر محصوالت     
کشاورزى اين سياست و خط             
مشى طرح شده است و عمدتا             
سنديکاليستها از آن حمايت                  

. کردند و يا طرح کننده آن بودند       
اين سياستى ناسيوناليستى است        
که بسادگى کارگران را زير               
پوشش دفاع از امنيت شغلى                
پشت بخشى از سرمايه داران            

کارگر را به شيپورچى        .  ميبرد
. رقابت سرمايه ها تبديل ميکند        

تازه اينجا شورتر مطرح                       
فدائى "ميگويد کارگر       .  ميشود
اصال بخاطر     .  است"  سرمايه

 در     ،خودش اعتصاب نکرده         
سرمايه "هيئت مدافع تمام عيار        

. ظاهر ميشود        "  دار ملى        
از چرت     "  بورژوازى ملى    "

ترين مقوالت امروز جامعه                
اين ديدگاه   .  سرمايه دارى است    

ارتجاعى و ناسيوناليستى و ضد      
 توسط   ۵٧کارگرى در انقالب        

چپ ايران طرح شد و توسط               
منصور حکمت در شاهکار               

اسطوره بورژوازى ملى و              "
. پاسخ گرفته است            "  مترقى

همينجا توجه اکيد کارگران                 
سوسياليست را به اين کتاب و            

ببينيد .  مطالعه آن جلب ميکنم         
براى .  مسئله ساده است                 

کارگران فرقى نميکند شرکتى          
که در آن کار ميکنند به چه                   

 صاحبش آخوند  ،کسى تعلق دارد 
و حاجى فالنى است يا مستر و           

ايرانى يا کره اى و     .  مسيو فالنى 
فرانسوى است يا ترکيبى از                

کارگران ميرزا بنويس         .  اينها
ستون منفعت و ضرر سرمايه           

 مشاور اقتصادى           ،ها نيستند     
 منافع واحدى     ،بورژواها نيستند  

 کارگران منافع       ،با آنها ندارند      
مستقل طبقاتى خودشان را دارند     
که در اساس در تقابل با منافع             

. سرمايه ها از هر نوع اش است      
يکى " سرمايه ملى"خط دفاع از  

از سياستهاى قديمى توده ايستى       
و دست راستى و ضد کارگرى         
است حتى اگر از زبان                            

. کارگران محروم بيان شود               

دفاع از ثروت ملی همانقدر                         
ارتجاعی است که دفاع از حکومت       
يک مشت مفت خور که خون طبقه        

حاال .  کارگر را در شيشه کرده اند        
مداحان ملی هم فيلشان ياد                             
هندوستان کرده و مبارزات                         
کارگران را می خواهند بريزند                

 !بحساب خودشان

  

اجازه بدهيد من يک نکته را اضافه        
کارگر نيازى ندارد و نبايد از         .  کنم

چرا بايد کارگر     .  سرمايه دفاع کند    
 ،از منافع سرمايه دار دفاع کند                 

مگر ايشان سودش را با کارگر                 
نصف کرده است؟ صاحب سرمايه       
سود خودش را برده و حقوق من              

امروز همراه با    .  را هم نداده است     
پسر عمويش با هزينه کمتری شکر       

اين "وارد می کند و به ما می گويد          
". کارخانه برای من سودآور نيست      

حاال طبقه کارگر برود بگويد نه               
من برای ادامه کارى آن مبارزه               

؟ کارگر بايد بگويد به من         !می کنم 
واردات و صادرات    .  مربوط نيست 

. و تعيين قيمتها که دست من نيست         
به من چه ربطى دارد که کداميک           
شما سودتان کمتر يا بيشتر شده                 

اما هر چى شده حق نداريد با        .  است
آنوقت .  من و خانواده ام بازى کنيد        

هم که سود کالن داشتى که چيزى           
 حاال که ناله           ،به من نمى رسيد          

. ميکنى ديگر وضع من معلوم است      
امروز نميتوانى روى گرده من و            

. روى سفره خالى من سود ببرى             
 بايد  ،بدرک که کارخانه را ميبندى       

امروز .  زندگى من را تامين کنى          
در ايران بايد يک مبارزه گسترده           
برای تامين زندگی کارگران                      

زندگی کارگری که   .  صورت بگيرد 
. بيکار شده است بايد تامين شود               

وقتى کارگر آماده کار است و                    
 بايد زندگى      ،کارش را نميخواهند     

نميشود گفت برو   .  اش را تامين کنند  
تاکيد من اتفاقا اين است                 !  بمير

رهبران و فعالين جنبش کارگری            
بايد برای ايجاد صفی قوی در دفاع        
از معيشت و زندگی کارگران                    
اخراجی و بيکار  در اتحاد با                       

اين .  کارگران شاغل تالش کنند           
رمز موفق و پيروزی طبقه کارگر         

۴۶شماره   
رهبران سوسياليست جنبش                    
کارگرى وظيفه بسيار مبرمى در        
تقابل با عقب راندن اين نوع                     
شعارها و سياستها از صفوف                

. اعتراضات کارگرى دارند                   
نيروى طبقه ما مطلقا نبايد نيروى       
منافع سرمايه داران و رقابت آنها        

ما ميخواهيم همه شان را            .  شود
جارو کنيم و در نتيجه نبايد                        
قطبنماى استقالل و منفعت طبقاتى     

مظافا اينکه     .  مان را گم کنيم            
کارگر اگر اين سياست را بگيرد          

. خود را به حاشيه جامعه ميراند           
چرا وقتى کارگر مدافع سرمايه            

 مردم نروند     ،حاجى فالنى ميشود    
و طرفدار خاتمى و احمدى نژاد            
نشوند؟ اگر طبقه پيشرو جامعه             
پشت سياست و پرچم عقب مانده           
ترين بخش بورژوازى رفته است       
چگونه انتظار دارد که جامعه                
رهبرى و صالحيت اش را در               
مبارزه براى آزادى بپذيرد؟ اين           
سياستهاى ناسيوناليستى تالش              
ميکند مبارزه کارگرى را عقيم             

کارگران .  کند و به شکست بکشاند 
سوسياليست بايد شعارها و                       
سياستى را در قبال اين اوضاع              
مطرح کنند که منافع کارگران را         
بعنوان يک طبقه در مقابل کل                
بورژوازى و نظامش نمايندگى            

در غير اينصورت کارگران      .  کند
به سياهى لشکر آخوندها و حاجى        
بازاريها و سرمايه داران تبديل             

تجربه حزب توده و چپ       .  ميشوند
ناسيوناليست و خلقى نبايد تکرار         

 .  شود

 

مسئله تعطيلى يک کارخانه                     
موضوع بيکارى و پيامدهاى آن          
براى خانواده کارگرى را فورا             

روشن است هر        .  مطرح ميکند   
وقت کارفرما گفت خوب تعطيل          
ميکنم شما هم برويد دنبال                          

البد .   کارگر قبول نميکند     ،کارتان
ميگويد غلط کردى که تعطيل                 

 مگر زندگى من و خانواده      ،ميکنى
ام دست تو است که هر وقت دلت          
بخواهد هر جورى با من رفتار              

مسئله امنيت شغلى که يک        !  کنى
مطالبه قديمى در جنبش کارگرى        

 و با تحوالت سرمايه      ،جهانى بوده 
دارى هر روز بى معنى تر شده             

 در واقع پاسخى به اين                   ،است
مانورهاى سرمايه داران و                      
پيامدهايش براى کارگران و                   

خانواده هاى         

کارگران کمونيست و اول 
 ...مه

  ٩صفحه 



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

وقتى يک رئيس      .  کارگرى است  
جائى استعفا ميدهد و يا بازنشسته        
ميشود کلى سند و قباله پشتش                  
هست که تا بيست سال ديگر هم             

چرا امنيت    .  خيالش تخت است       
کارگر به موئى بسته است؟ اما آيا        
سياست ناسيوناليستى و حفظ                  
شرکت و ادامه کارى آن پاسخگو        
است؟ تجربه جنبش کارگرى در          
کشورهاى مختلف نشان ميدهد که      

خط .  اين سياست پاسخ نيست             
مشى پروتکشنيستى در مقابل                
انتقال کارخانه به محلى ديگر و            

 ،بيکارى دسته جمعى کارگران           
 همه  ،عليرغم دعواها و اعتصابها    

نه کارگران    .  جا شکست خورد      
توانستند سرمايه را در يک کشور      
محبوس کنند و نه سرمايه چنين            

يا تالش        .  خصوصيتى دارد       
کارگران در بيشتر کشورها براى      
سرپا نگهداشتن صنايع ورشکسته      
و از دور خارج شده و جلوگيرى          
از تعطيلى آن عليرغم تالشهاى            

. پرشکوه به جائى نرسيد                           
اعتصابات معدنچيان انگلستان             

در ايران امروز   .  يک نمونه است  
روندهاى مشابهى در جريان                  

يک سرى صنايع عمال             .  است
بخش زيادى از    .  ورشکست شدند 

آنها امکان بازسازى و نوسازى           
استفاده سرمايه از         .  را ندارند    

کارکرد بازار جهانى نتيجه اش            
اينست که کاالى توليدى در ايران       
توان رقابت با کاالى وارداتى را          

اين مسئله تنها مربوط به          .  ندارد
 نساجيها و صنايع           ،شکر نيست   

. ديگر هم همين معضل را دارند          
وانگهى خود کارگر حاضر نيست     

 ۵٠٠ يا       ۴٠٠شکر را کيلوئى          
تومان بخرد اگر مثال در بازار با          

 تومان قابل دسترس         ٢۵٠قيمت   
دولت هم سياستش سوبسيد       .  باشد

دادن به کاالهاى توليد داخل با                
قيمت باال نيست و اساسا خط                   
مشى اقتصادى رژيم جهت                       

 . ديگرى را دارد

 

بنابراين سوال اينست که آيا                     
کارگران ميتوانند استراتژى شان       
را روى سرپا نگهداشتن صنايع           

در خيابان و کوچه ها پيش                    
طبقه .  بردند و برگزار کردند         

کارگر توانست روز جهانی اش       
را به رژيم جمهوری اسالمی            

رسما وزير کار         .  تحميل کند    
پارسال در آستانه اول ماه مه              
اعالم کرد اين روز تعطيل                   

برای جنبش کارگری در      .  است
ايران اين يک موفقيت بزرگ            

اما ما کماکان شاهد و حمله       .  بود
نيرويهای انتظامی به مراسمهای   
مستقل کارگرى بوديم که در               
جريان اين تهاجمات وحشيانه           
تعداد قابل مالحظه ای از فعالين       
را دستگير و روانه زندان                     

 . کردند

 

امسال طبقه کارگر با دو پديده            
روبرو است و بايد آگاهانه به              

اوال خود   .  هر دو برخورد کند       
رژيم جمهوری اسالمی تالش           
خواهد کرد که تجمعات                          
کارگران را محاصره کند و                
توان تحرک را از آنها بگيرد و         
در عين حال يک بخش ديگر از       
رژيم سياست خانه کارگر و                

تالش .  محجوب را پيش ببرند        
ميکنند که کارگران در اين                   
مراسمهای دولتی شرکت کنند و      
چاقوکشى مثل محجوب برای            

بايد !  کارگران سخنرانی کند         
کارگران مراسمهای خود را              

به درجه اى که         .  برگزار کنند  

ورشکسته بگذارند؟ تجربه نشان            
ميدهد که اين صنايع بعد از مدتى             
کشمکش فرساينده باالخره تعطيل          

وانگهى در دوره اى که             .  ميشود
کارگران براى باز نگهداشتن فالن        

 ،کارخانه مبارزه و تالش ميکنند            
 ،کارفرما چند بار عوض شده                   

 پاى بانک و     ،کارخانه فروخته شده   
سرمايه داران ديگر و داللها وسط          

هيچ کدام الزام و تعهدى           .  مى آيد  
قانونى به کارگر ندارند و کارگر             

به نظر  !  نميداند با کى طرف است      
من يک سياست فورى در قبال اين         
وضعيت اينست که کارگر از                     
داشتن کار و تخصص الزم براى            
کار در ديگر صنايع و داشتن                      
امنيت اقتصادى در پس تعطيلى               

يعنى .  مرکز صنعتى حرف بزند         
اگر کارخانه را تعطيل ميکنى نبايد        
پيامدش دامن کارگر و معيشت                  

مسائلى .  خانواده کارگرى را بگيرد    
مانند آموزش کارگر به هزينه                   
کارفرما و دولت براى حضور در          

 برخوردارى از     ،رشته هاى ديگر    
بيمه بيکارى مکفى تا برگشت مجدد  

 استراتژى معقول        ،به بازار کار       
ترى براى طبقه کارگر است که در        
مقابل موج جديد اخراجها                              

 .  سنگربندى کند

 

 سال گذشته           :يک دنياى بهتر           
به جرم برگزارى اول         "کارگران   

 ، زندان شدند      ،سرکوب شدند   "  مه
پاسخ اين سياستهاى   .  شالق خوردند 

سرکوبگرانه را امسال بايد چگونه        
 داد؟

 

 ببينيد اين             :نسرين رمضانعلی      
کشمکشی است که به قدمت رژيم            

کارگران هر     .  جمهوری اسالمی    
سال از ماهها مانده به روز جهانی          

 در  ،کارگر جلسه برگزار می کنند       
محافل خود سازماندهی می کنند که       
اين روز را چگونه گرامی بدارند و       
کيفر خواست خود عليه اين نظام را       

در مقابل تهاجم    .  چگونه اعالم کنند   
گله های حزب اهللا نيروی کارگران       
ايستادند و مراسم خود را در دل                
يک درگيری و حتی جنگ و گريز         

۴۶شماره   
قويتر در مراسمهاى مستقل                     
حضور داشته باشند به همان                   
درجه قدرت سرکوب رژيم                     

اما امسال    .  ضعيفتر خواهد بود       
بنظرم خيلی اوضاع متفاوت تر            

اختالفات .  از سال گذشته است          
درونی رژيم و فشارهای بين                  
المللی موقعيتی پيش آورده که                
رژيم در آستانه اول مه محمود               
صالحی را آزاد و بهروز کريمی         

اين  يعنی     .  زاد را آزاد می کند         
مولفه هائی به نفع مردم و به نفع            

. طبقه کارگر عوض شده است              
تالش برای برگزاری هرچه                  
گسترده تر مراسمهای مستقل                 

 شرکت خانواده های              ،کارگری
کارگری بعنوان يک بخش مهم             

 و حضور فعالين و        ،طبقه کارگر 
رهبران جنبش زنان و دانشجويان      
در اين روز قدرتی بيش از پيش            
را به نمايش خواهد گذاشت و                  
تعرض اوباش اسالمی را                         

 .ضعيفتر خواهد کرد

 

با تالش براى      :  سياوش دانشور  
تثبيت دستاوردهاى سالهاى اخير        
جنبش کارگرى ايران براى                     
برگزارى مستقل مراسم اول مه و       
تحميل آن بعنوان يک حق بديهى          

دراين زمينه   .  و قانونى کارگران    
من در يادداشت سردبير صحبت          
کردم و اينجا از تکرار اجتناب               

 .* ميکنم

کارگران کمونيست و اول 
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  ١٠صفحه   يک دنياى بهتر 

لحن اش بهيچوجه تلخ و يا آميخته        
نا .  پشيمان نبود  .  به غيض نبود     

اما گفته هايش حاکی از     .  اميد نبود 
و "  بازبينی"وجود نوعی                 

به جوانبی از سياست    "  بازنگری"
و تاکتيکهای اتخاذ شده در                         
صفوف برخی از نيروها و فعالين      
دست اندرکار سازماندهی                        

اين يک  .   آذر بود   ١٣اعتراضات  
کمی افسردگی،      .  گرايش است     

کمی حزن، کمی اندوه، اما پخته و     
جا افتاده به همراه سئواالت                      

آيا درست عمل کرديم؟ آيا       :  بسيار
ضربات سياسی وارد شده بهای           
سياسی قابل قبولی برای اين دور         
از اعتراضات بود؟ آيا زمان                   
برای ابراز مستقل کمونيسم و                
چپ فراهم بود؟ آيا ارزيابی                     
واقعی ای از پيامدهای سياسی               
چنين اعتراض و ابراز وجودی           
در اين شرايط سياسی داشتيم؟ آيا         
برای پيامدهای سياسی احتمالی           
اين ابراز وجود سياسی آماده                  
بوديم؟ آيا قدرت نيروی سياسی            
خود را بطور واقعی ارزيابی                
کرده بوديم؟ آيا برای فردای اين           
اعتراضات آماده بوديم؟ آيا آيا                

؟ از قرار در خلوت سئواالت      ...آيا
ديگری هم در اين فضا در گشت          

 ! و گذار است

 

پاسخ ها، ابراز نظرات، ارزيابی        
ها معموال با احساسات و هيجان           
بسياری برای انسانهای عزيزی          
که مورد سخت ترين شکنجه ها و       
اذيت و آزار جسمی و روحی                  

چپ و  .  قرار گرفتند، همراه است     
راست زدنها در تحليل و ارزيابی        

. است"  طبيعی"در چنين شرايطی    
بعضا نا آشنايی سياسی، نو بودن         
پديده، ابعاد يورش رژيم،                          
فاکتورهای واقعی در رسيدن به           
ارزيابی های غير واقعی و يا                  

به اين پديده چگونه    .  زودگذر است 
بايد نگريست؟ علت شکل گيری          

را در کجا بايد         "  روندی"چنين   
 جستجو کرد؟ 

  

چنين روندی، اگر بتوان آن را               

شکل از ابراز وجود از يک                
طرف تحميلی به جنبش ما بود           
و از طرف ديگر محصول                   
اجتناب ناپذير پالريزاسيون               

هر .  سياسی در سطح دانشگاه        
چند که ارزيابی غلو آميز از               
قدرت عمل نيروهای خودی               
معموال يک فاکتور واقعی در            
تعيين و اتخاذ يک تاکتيک                    

اما .  نامناسبت سياسی است           
سرکوبگری رژيم و                                 
دستگيريهای گسترده پس از آن        
نه واکنشی به اين اعتراض                  
بطور مشخص بلکه محصول           
همان روندی است که پيش از            
آن چوبه های دار را در خيابانها      

حتی اگر       .  برپا کرده بود            
کمونيسم دست به ابراز وجود            
مستقلی در اين روز نميزد، به           
جرات ميتوان گفت که موج                 
دستگيريها و سرکوبها همانی            

نه اين    .  ميبود که شاهد بوديم         
 ١٣افراد در جريان اعتراضات      

و سپس دستگير     "  شناخته"آذر   
شدند و نه نفس برگزاری مراسم      

 آذر عاملی در         ١٣مستقل در      
تعيين دامنه و عمق سرکوبگری      

 ١٣آنچه در    .  رژيم اسالمی بود   
آذر بوقوع پيوست تفاوتی با                
بروزات اجتماعی پيش از آن به       
لحاظ محتوی و نيروی انسانی          

دامنه و ابعادش گسترده     .  نداشت
محتوا و جوهرش اما        .  تر بود  

گوشه ای از يک         .  يکسان بود  
واقعيت عظيم اجتماعی در                  

 .زمانهای مختلف بود

 

حضور جنبشی احزاب و                      
سازمانهای سياسی در اين                    
اعتراضات نه يک نقطه ضعف       
بلکه نقطه قوت و نشان بلوغ و           

احزاب ظرف   .  پختگی آن است    
بيان سياسی گرايشات اجتماعی       

سازمانده .  در جامعه هستند           
فعاليت و ظرف عمل سياسی              
انسانهای بسياری بر مبنای                 
اهداف و سياستها و افق داده                

هر جنبش      .  شده ای هستند          
اجتماعی بدون ترديد در هر                
دوره ای به وجود احزاب                      
سياسی معينی در بطن حرکت           

وجود و      .  خود شکل ميدهد          
حضور اجتماعی احزاب در هر      
تحرک اجتماعی يک قاعده و             

ارزيابيهايی که دامنه    .  نرم است 
سرکوبگريهای حاضر را در            

 !ابهامات شکست نخوردگان
 على جوادى

واقعا يک روند ناميد، دامنه گسترده   
اين پديده در همين سطح      .  ای ندارد 

يک محصول جانبی هر اعتراضی       
است که با تعرض و سرکوب                     
گسترده و وحشيانه طبقه حاکم                   

به اين اعتبار ما      .  مواجه شده است   
با صفی از فعالين يک اعتراض               
گسترده و تاريخی که امروز دارند         

را زمزمه ميکنند،   "  سرود ديگری "
اين ارزيابی ها به        .  مواجه نيستيم  

وجود پديده ای که شکل گيری اين          
اعتراض تاريخی را عبث و بيهوده       

داليل .  قلمداد کند، صحه نميگذارد      
اين امر هم تاريخی اند، هم واقعی           

ما نه در دوران               .  و امروزی    
شکست و هزيمت بسر ميبريم و نه         
جنبش ما در حال افول و عقب                    

اما به چند فاکتور در        .  نشينی است 
ارزيابی اين مجموعه بايد اشاره              

 . کرد

 

تاکتيک های اتخاذ شده، مستقل از          
درستی و يا نادرستی آن، مسبب               
سرکوب و يورش وحشيانه رژيم و        

صحت و    .  چنين وضعيتی نيست       
حقانيت يک اعتراض و يا تاکتيک         
سياسی را نميتوان از نتايج بالفصل      
آن در مواجه با رژيم تماما                            

آنچه در يک مبارزه    .  استخراج کرد 
اجتماعی با طبقه حاکم عادی و                  
طبيعی است، پيروزيهای گاه به گاه       

پيروزی گذرا و ناپايدار              .  است
ناکامی ها وجه غالب                   .  است

کشمکش های سياسی و تالقی                   
جنبشهای اجتماعی را در دوران             

. پيشا انقالب تشکيل ميدهند                        
دستگيريهای صورت گرفته، زندان    
و شکنجه و تهديد و اذيت و آزار               
خانواده و عزيزان نه نتيجه                          

اعتراضی بلکه   "  تاکتيکهای غلط  "
ناشی از ذات و ماهيت عملکرد                
وجودی رژيم اسالمی سرمايه                  

اين رژيم صد هزار اعدام            .  است
رژيم گورهای دسته جمعی        .  است
 . است

 

در "  مجزا"و  " مستقل"ابراز وجود  
 آذر و پس از آن محصول يک           ١٣

اين .  انتخاب تماما از پيش نبود              

۴۶شماره   

نقش "فاکتورهايی از قبيل                         
بهره برداری              "،              "احزاب
سوء استفاده     "، و يا               "احزاب
جستجو ميکند، عمدتا         "  احزاب

درک اصولی ای از رابطه                       
سياسی و اجتماعی حزب و جنبش       

 .ندارند

 

با اين وجود آيا جای هيچگونه                
ارزيابی انتقادی از رويدادهای             

 آذر نيست؟ آيا اعتراضات               ١٣
بعدی بايد به لحاظ تاکتيکی پلکانی      

 آذر     ١٣از آنچه در            "  باالتر"
صورت گرفت باشد؟ پاسخ من              

در عين حال به چند         .  منفی است  
 :مساله کليدی بايد اشاره کرد

 

در "  حضور حزبی               "-١
اعتراضات جاری و يا برگزاری        

در شرايط       "  آکسيون حزبی      "
حاضر سياسی يک اقدام نسجيده و      
از عوارض ابتال به بيماری                     

توازن .  است"  آکسيونيسم سياسی "
قوای سياسی در شرايط کنونی              
امکان برگزاری آکسيون حزبی           

. را به جنبش ما نميدهد                                
آکسيونهای " آذر      ١٣اعتراضات   

اما .  به اين اعتبار نبودند      "  حزبی
به لحاظ سبک کاری تمامی                      
جوانب مرزبندی با چنين شکل             
ابراز وجود سياسی ای روشن و           

ادامه کاری و   .  شناخته شده نبودند  
تقليل هزينه سياسی جنبش ما در           
اين عرصه منوط به درک و                    
شناخت پی آمدهای خطرناک                 
چنين شکل ابراز وجودی در                  

 .شرايط حاضر است

  

تصوير فعالين و                            -٢
سازماندهندگان اين جنبش از                  
شکل عمومی و مطلوب کار در            

. دانشگاه يکسان و همه جانبه نبود      
برجسته بودن سياست انجام نوعی     

از آکسيون،          
  ١١صفحه 



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

نوعی از ابراز وجود مقطعی                 
راديکال، در اين صفوف بوضوح      

هم اقدامات و    .  قابل مشاهده است   
 آذر  ١٣ابراز وجودهای پيش از        

و هم تبيين های ارائه شده در                   
ارزيابی از اين حرکت، حاکی از        

در .  وجود چنين تمايزاتی است         
چنين شرايطی چپ و راست زدن       
و در غلطيدن به آکسيونيسم                      
صوری و زودگذر يک محصول        

برخی از      .  طبيعی کار است          
گرايشات در اين واقعه تالش                  

" حزب"ميکردند تا در قامت                 
. سياسی کمونيستی ظاهر شوند            

اين يک اشتباه مهلک و سياستی           
بر خالف ظاهر                 "  راست"
تاکيد کنونی  .  آن است "  راديکال"

دانشجويان آزاديخواه و برابری           
طلب بر علنی  بودن و روی                     
آوری به سبک کار علنی و شکل         
دادن به سازمان توده ای علنی و           

نشان از درک و تالش        "  قانونی"
برای کنار زدن اين ضعف در اين      

هر چند که هنوز راه     .  جنبش است 
زيادی در شکل دادن به يک                    
سازمان توده ای علنی دانشجويی        
در شرايط سرکوب وحشيانه                  

 . سياسی باقی است

 

وجود گرايشات                      -٣
در "  چريکی"و   "  آوانتوريستی"

صفوف اين مبارزه يک عامل               
ضعف و پراکندگی صفوف و                
تضعيف روحيه نيروهای اين                

درک آوانتوريستی    .  جنبش است   
حاملين اين گرايش در عين حال           
عمال زمينه ای برای تفرقه افکنی       
و توطئه های سيستم سرکوب                 

اين .  رژيم پس از زندان است             
گرايش استنباط و توقعی                            

از فعالين و نيروهای        "  چريکی"
دعوت به       .  اين جنبش دارد            

در "  اعتصاب غذای خشک           "
يک نمونه     "  شکنجه"مقابله با         

درگير .  بروز چنين گرايشی است    
و "  شکست"شدن در فغانهای            

در زير شکنجه و             "  وادادگی"
انگشت اتهام بسوی يکديگر                    
گرفتن، نمونه ديگر بروز سياسی       
اين گرايش آوانتوريستی و مخرب     

 !رفيق بهروز کريمی زاده آزاد شد
 فروردين، دقايقی پيش رفيق بهروز کريمی                 ٢٧امروز   

زاده، چهره سرشناس جنبش آزاديخواهی و برابری طلبی،          
رهبر دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب، رفيق دوست داشتنی                         

 .هزاران هزار انسان مبارز ، از زندان اوين آزاد شد
 

انسان های زيادی از    !  آزادی بهروز عزيز، پيروزی برای همه ما است       
همين عزيزی  .  نان شب خود زدند تا وثيقه سنگين بهروز را تامين کنند            

از !  بهروز در قلب تک تک ما جا داشت و دارد       ! بهروز را فرياد ميزند 
طرف همه دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب از طرف خانواده                       
گراميش و از طرف خود بهروز عزيز از همه کسانی که در تامين                         

 .وثيقه بهروز کمک کردند تشکر ميکنيم
 

 !بهروز عزيز

برای همه ما بودن    .  هيچ چيز شوق و شور  آزاديت را نميتواند بيان کند           
ميدانيم که شکنجه شدی، سختی کشيدی و           .  با تو افتخار بوده و هست         

انسانيت و آزاديخواهی را اما        .  جسم را ميتوانند بشکنند     .  اذيتت کردند 
 !نه

به جمع خانواده عزيزت خوش آمدی، به جمع ياران هميشگيت خوش                 
 .آمدی

 

 با افتخار به بهروز کريمی زاده

 دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور

 !بهروز عزيز آزاديت را تبريک ميگوئيم
نشريه يک دنياى بهتر آزادى بهروز کريمى زاده را به خانواده اش و                   

 . همرزمان آزاديخواه و برابرى طلب و دانشجويان تبريک ميگويد

حقيقت اينست که زندان يک ايستگاه در جدال ما عليه ارتجاع اسالمى                 
ايستگاهى که نسل جوان امروز          .  و حکومت سرمايه در ايران است           

بايد تصور قديمى و فرهنگ و       .  بارها و بارها گذرش به آن افتاده است         
مبارزه امروز مبارزه اى       .  ادبيات اليتيستى از زندان را کنار گذاشت           

توده اى است و بايد وسيعترين مردم عادى درآن بتوانند شرکت کنند و                 
مبارزه و تالش ادامه دارد و بايد زندان را همانگونه که            .  شرکت ميکنند 

نه زندانى قرار است از        .  هست ديد و در مبارزه سياسى ملحوظ کرد            
زمره اساطير باشد و نه زندان رفتن ورق آخر کتاب تالش براى آزادى              

جنگ ادامه دارد و پايان آن از نظر ما تنها با پيروزى              .  و برابرى است  
. دراين مسير نبايد قطبنمايمان را گم کنيم                 .  بر ارتجاع ممکن است        

درعين حال ضرورى است از تجارب هر نبرد براى نبردهاى باشکوه              
 يک دنياى بهتر .                                              تر درس بياموزيم

 ابهامات 
 ...شکست نخوردگان

نقد سياسی اين گرايش عامل       .  است
 . مهمی در پيشروی اين جنبش است

پيشروی و گسترش جنبش ما             -۴
در عرصه دانشگاه مستلزم شناخت      
جوانب سياسی و عملی و تاکتيکی          

در "  قانونی"يک مبارزه علنی و          
توده ای شدن    .  شرايط حاضر است   

اين مبارزه نيازمند کم کردن                       
مخاطرات و هزينه های سياسی               
حضور فعال و گسترده دانشجويان        

الگوی علنی   .  در اين جنبش است       
جنبش ما يک تشکل توده ای مانند           
اتحاديه و شورای کارگری در                  

مسلما .  کشورهای استبدادی است       
هر جنبش و اعتراضی دارای                    
پيامدها و هزينه های سياسی معينی       

اما تفاوت برخورد با فعالين        .  است
و دست اندرکاران يک اتحاديه و             
شورای کارگری با يک تشکل                  

. مخفی و زير زمينی بسيار است             
دانشجو و جوانی که به اين حرکت         
می پيوندند بايد بداند که با چه                      
محدوده ای از مخاطرات سياسی            

علنی .  احتمالی روبرو خواهد شد        
" قانونی"کاری و تالش برای کار         

بدون کوچکترين تخفيفی در اهداف      
و سياستها، کليد کار در چنين                      

 . شرايطی است

 

جنبش ما آمادگی الزم برای                -۵
واکنش سريع در مقابله با يورش              
وحشيانه رژيم و پی آمدهای آن را          

اذعان به اين         .  از پيش نداشت        
واقعيت بخشی از تالش برای رفع          
ضعفهای سازمانی اين جنبش و               
کمک به پيشرفت آن در                                  

 . اعتراضات آتی است

 

کمتر اعتراض سرکوب شده ای              
. است که دارای کمبودهايی نباشد          

ارزيابی انتقادی و صريح چنين               
عناصری يک خصيصه جنبشی             
است که برای نبردهای سهمگين             

 ١٣اعتراضات   .  آتی آماده ميشود     
آذر سرکوب شد اما شکست                        

اين اعتراضات مکان             .  نخورد
برجسته ای در تاريخ کمونيسم                  

 . *کارگری دارد

۴۶شماره   

  ماه حبس تعزيری قطعی8محکوميت عابد توانچه  به 
رای                   د توانچه ب د از احضار مجدد عاب بيدادگاه انقالب استان مرکزی بع

ا         27/1/87 صبح  روز      8حضور در ساعت      ه ت سه ای ک ان جل  در پاي
اعت   م          12:45س د حک ول انجامي ه ط ه ب ری را       8 دقيق س تعزي اه حب  م

حضورا به وی ابالغ کرد و به وی بيست روز مهلت جهت درخواست             
 .تجديد نظر داده شد

و           ل راى آزادى منصور اسان ان را ب الشم  ،ت
طورى      ، پيمان پيران  ،بختيار رحيمى  ان  ، على ک

اسى              ان سي ي فرهاد حاج ميرزائى و کليه زندان
 !گسترش دهيم



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 على طاهرى

هفته گذشته کارگران مس خاتون         
باد و جوانان شهر بابک در                    آ

اعتراض به بيحقوقی و بيکاری           
دست به برپايی اعتصاب و بستن        

چهار سال پيش         .  خيابان زدند    
مصادف با اين اعتراض                            
جمهوری اسالمی در سينه                       
کارگران مبارز خاتون آباد گلوله        

وضعيت کارگران معادن     .  کاشت
در استان کرمان همچنان وخيم             

پايين نگه      :  گزارش می شود          
  نبود امنيت         ،داشتن دستمزد ها     

کاری و بهداشت و ايمنی محيط             
کار از فاکتورهايی است که                     
ميتوان به وفور در کار معادن به          

در شهريور ماه      .  آن اشاره کرد     
 نه کارگر معادن ذغال         84  ،سال

از توابع      "  باب نيزو     "سنگ      
 وابسته به شرکت    ،شهرستان زرند 

 در    ،معادن زغال سنگ کرمان         
حادثه انفجار به طرز دلخراشی           

از آن مقطع به بعد        .  جان سپردند 
معادن در ايران برای کارگران با       

وحشت مرگ در اعماق              "نام     
 . معروف شد"

 

 کارگران  ،در نظام سرمايه داری     
طبق قوانين دولتی و اجتماعی               

 تحت سلطه روابط قدرت     ،سرمايه
هستند و قوانين اقتصادی بر آنها          

بورژواها تالش       .  حاکم است      
ميکنند قوانين مبتنى بر استثمار            

 ،کارگر را با وظيفه شناسى                    
 داشتن اخالق و           ،وجدان کارى   

موعظه اين نوع ترهات براى                
در اين  .  کارگر طبيعى جلوه دهند     

سيستم مصلحت کارگر جايی                 
ندارد بلکه اين سيادت طبقاتی                
است که مقدم بر منفعت اعضای          
جامعه است و بر فراز آنها جای            

يک وظيفه هر کارگر و             .  دارد
 نشان دادن اين           ،کمونيست آگاه   

واقعيت است که اين وضع اسفبار       
محصول بی اخالقی کارفرما و يا       

 بلکه  ،سرمايه دار مشخصی نيست   
اين در ذات سرمايه و نظام                       
سرمايه داری است که تنها با کار         
ارزان و کارگر خاموش ميتواند           

مصلحت .  سود نجومى ببرد             

من که کنجکاو شده        .  می گيرد  
بودم ماسک را باز کردم و با              
کمال تعجب ديدم به جای فيلتری      

که بايد برای جلوگيری از ورود       
گازهای مختلف به دستگاه                   

 داخل     ،تنفسی قرارداده ميشد         
ماسک يک تکه اسفنج بود که با        
سيستم خود کفايی ساخته شده             

ماسک ديگری را باز              !  بود
داخل آن  .  کردم تعجيم بيشر شد     

! بود))  اسفنج های سر قيچی      ((
ولی برخی از سرشيفت ها و               
سرکارگر ها از ماسک قديمی           

 .روسی استفاده می کردند

 

بيماری های رايج شغلی در                
ميان کارگرانی که شما با آنها           

 در ارتباط بوديد کدام است؟

يکی از بيماری های رايج شعلی      
کارگران معادن کرمان که من با     

 سيليکوزيس     ،آن مواجه بودم        
يعنی استحاله جسم ريه و       .  است

مثل اين است که شما ريه را                 
. پس از مدتی تبديل به گچ کنيد           

ريه در اين وضعيت تبديل به              
ماشينی می شود که فيلتر                       

هم مصرف      .  هوايش بگيرد     
سوختش باالست هم خوب کار          

در اين حالت بيمار يا       .  نمی کند 
بشود يا منتظر    "  پيوند ريه "بايد  

در چنين   .  مرگ تدريجی بماند     
وضعيتی کارگر بيمار زندگی           
اش در سه چيز خالصه می                 

 ماسک و   ،کپسول اکسيژن :  شود
تنها امکاناتی که در چنين      .  تخت

شرايطی در اختيار کارگران             
قرار می گيرد يک کپسول                   
اکسيژن و ماسک است و او بايد       
روی تختش بستری شود تا                  
زمانی که بميرد و بقيه بايد از             
او مراقبت کنند و اين شيوه زنده        
ماندن عوارض اجتماعی و                 

. شخصيتی بسيار منفی دارد              
انسانی که خود نان آور خانواده        

 اتوريته داشته و نقش                  ،بوده
مهمی در خانواده ايفا ميکرده به      
آدمی تبديل می شود که از                     
جايش نمی تواند تکان بخورد و        
وابسته به مراقبت و سرويس              

طبيعتا نه     .  ديگران می شود        
! پرستيژی می ماند نه احترامی       

و رفته رفته تبديل به يک                       
موجود مزاحم می شود که هم             
خودش از اين وضعيت عاصی        
ميشود هم ديگران از او خسته            

 :معدن چيان ايران
 وحشت مرگ در اعماق

 !مصاحبه با پزشک معادن کرمان

سرمايه با مصلحت کارگر به                     
. عنوان موجود زنده تناقض دارد           

اما انقالب بر عليه وضع موجود با         
قوانينی خود بخودی و طبيعی رخ          

اين امر مستلزم شوريدن     .  نمی دهد 
طبقه کارگر با نقشه ای هدفمند بر            

کمونيسم .  عليه نظام موجود است        
کارگری بايد همواره نقد عميق به           
نظام موجود را به ميان کاگران                

. ببرد و برشرورت تغيير تاکيد کند        
اين نظام ازلی و ابدی نيست و                    
همين امروز به حکم ماتريال                     

در اينجا و   .  موجود قابل تغيير است   
دراين راستا برای فعالين جنبش               
کارگری و خوانندگان نشريه يک           

 مصاحبه ای از بولتن         ،دنياى بهتر  
ساليانه پزشکان ايران آماده کرده           

اين مصاحبه عمق فاجعه را            .  ايم
نشان ميدهد و البته به همان درجه           
سنگينی و وظايف فعالين                               
سوسياليست و کمونيست جنبش               

 . کارگرى را

 

اين مصاحبه توسط يک فعال                     
 10کارگری با دکتری که به مدت           

سال در معادن استان کرمان به کار       
طب اشتغال داشته و به مسائل                    
ايمنی و بهداشتی رسيدگی می کرده      

 . انجام شده است،است

 

وضعيت ايمنی معادن کرمان                     
چگونه است؟ آيا کارگران از                     
وسايل ايمنی استفاده می کنند؟ و           
آيا اصوال وسايلی در اختيارشان            

 قرارداده می شود؟

 

در يکی از بازديد هايم که از يکی            
از معادن زغال سنگ کرمان                     

 صحنه ای ديدم که      ،صورت گرفت 
چرا :  ((به ظاهر عجيب بود                  

کارگران بدون عقل و خرد هستند           
)) و از ماسک استفاده نمی کنند                

برای سالمتی کارگر هزينه می               
 ، پول ماسک داده می شود              ،شود

ولی آنها ماسک را بر می دارند و           
از يکی   .  بدون ماسک کار ميکنند      

از کارگرها علت استفاده نکردنش         
او گفن نفسم    .  از ماسک را پرسيدم    

۴۶شماره   
 .می شوند

 

معموال اين افراد چند سال زنده             
می مانند و آيا امکان دارد در                  

 بيمارستان نگه داری شوند؟

حداکثر پنج سال تا ده سال و در              
اين وضعيت بيمارستان اصال                

 .معنی ندارد

 

آقای دکتر وضعيت پزشکی و                
درمانی معادن کرمان چگونه                

 است؟

شهرک های معدنی کرمان فوق           
چه از لحاظ       .  العاده ايراد دارند     

ايمنی و چه از نظر عوارض                   
دراز مدت که ناشی از بی نظمی          
و وضعيت تمهيدات و موازين               

برای .  بهداشتی و پزشکی آنجاست   
مثال درمانگاه معدن باب نيزو بر        
روی کمرکش کوه تعبيه شده بود          
و در تپه ای قرار داشت که فرد              
سالم هم برای رفت و آمد به آن                

چون هنگام پايين      .  مشکل داشت  
آمدن به دليل شيب زياد خطر                   
سقوط وجود داشت و حمل                        
مصدوم با برانکارد از محاالت            

 60مسئول درمانگاه پيرزن       .  بود
ساله ای بود که پسرش بدون هيچ         
مدرک معتبر پزشکی و بدون                 
آشنايی با بهداشت و درمان                       

من .  مسئول اين بهداری شده بود        
به مديريت معدن گفتم لطفا فکری        

 چون به     ،به حال اين وضع بکند        
جز سه چهار پرستار که تخصص       

 بقيه پرسنل سفارش شده و       ،داشتند
. هيچ صالحيت پزشکی نداشتند          

اختالفات قومی در اين منطقه هم         
در يکی از   .  عامل فشار ثانوی بود   

موارد کارگری را بايد به کرمان          
می فرستاديم تا به اصطالح                     
چيستو بشود تا چرک از ريه                    

 اما راننده          ،هايش خارج شود         
آمبوالنس از بردن او سرباز می           
زد چرا که او متعلق به طايفه                   

 .رقيب بود

 

در همان زمان با وجود                                
 ،بيمارستان مدرنی در زرند                   

 کيلومتر را طی     60کارگران بايد    
می کردند و برای درمان به                      

موضوع را    .  کرمان می رفتند       
جويا شدم  که چرا کارگران بايد            

به بيمارستان       
  ١٣صفحه 



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

رازی فيروز کرمان بروند؟ بعدا         
مشخص شد طرف قرارداد تامين        
اجتماعی امام جمعه رفسنجان به         
اسم مرعشی است و خب به                      
راحتی می شد تشخيص داد که               
اين قضيه از کجا آب ميخورد؟              
بعد از اين بود که من را راهی                

 .تهران کردند

 

می توانيد از وضعيت سکونت              
اين کارگران برای ما تعريف                  

  کنيد؟

در مجاورت معادن يک سری               
شهرکهای معدنی ساخته شده که           
مانند اين است که قوطی کبريت            

در اين  .  ها را به هم چسبانده باشند     
شهرک ها حداقل حوايج را هم در       

درگيری ها و      .  نظر نمی گيرند     
. مشکالت زيادی وجود دارد                 

آوردن آنها به شهرک های معدنی       
به اين دليل است که يک برای                
اياب و ذهاب هزينه نشود و دو               
خستگی طول راه وجود نداشته             
باشد تا کارگر ها بهتر بتوانند                  
کارکنند و ضمنا برای رفت و آمد        
زمانی صرف نشود و از اين                   

. وقت برای کارکردن استفاده شود     

آيا در مناطقی که شما کار می            
کرديد ايستگاه ايمنی و درمان          
وجود داشت؟ يعنی مراکزی که        
بتوانند به کارگران آسيب ديده         

 را کمک کنند؟

 

شما در آنجا ايستگاه های ايمنی        
. و حادثه می خواهيد نه درمان          

بايد ايستگاهی وجود داشته باشد      
که بتواند کمک های اوليه را              
برای مصدومان حادثه انجام              
دهد و سپس آنها را به مراکز               
درمانی ديگر منتقل کند تا آنجا          
کارگران حادثه ديده را معالجه         

موقعی که من آنجا بودم           .  کنند
هنوز اين سيستم از زمان روس        
ها وجود داشت اما تراوس ها و        
چوب ها و غيره دچار ضعف            
 !!هايی مثل همان ماسک ها بود

 

يکی از مسائلی که در حوادث           
معدن وجود دارد اين است که            
بسياری از کارگران مصدوم              
نجات پيدا نمی کنند و به عبارت  
ديگر بسياری از کارگران آسيب   

 ديده می ميرند علت چيست؟
 

تصور کنيد برای نجات                          
کارگران حادثه ديده از همان             

يک .  ابتدا اينگونه عمل کنيد           
هلی کوپتر باشد و کارگران                 
حادثه ديده مجروح نيم ساعت            
بعد در يک مرکز درمانی                     
فرانسوی باشد تا بيمارستان                

آيا باز هم تلفات    .  زرند و کرمان  
 همين مقدار است؟

 

وقتی نگاهی به حوادث معدنی          

 :معدن چيان ايران
 ...وحشت مرگ در اعماق

از طرفی معدن چيان برای داشتن          
سرپناه به خانه های قوطی کبريتی         

در يک کالم           .  تن در ميدهند          
سرويس خدماتی در اين شهرک ها        

 شهرسازی در کار           ،وجود ندارد   
 هيچ استانداردی در کار                ،نيست
حقوق افراد رعايت نمی            .  نيست

. شود و فقط به سود فکر می شود             
در ضمن مواد مخدر در اين محيط         

 .ها بيداد می کند

 

آيا شما تجربه و مطالعه خاصی               
پيرامون وضعين معدن چی ها در          
مناطق ديگر کشور ايران و يا                   

 کشورهای ديگر داريد؟

 

 من فقط استنباط های شخصی            ،نه
ولی چون من ده        .  ام را می گويم       

سال در زمينه طب کار کرده ام و            
به عالوه در رشته تخصصی من             
يک گرايش ام پی اچ است که                     
عمدتا به سيستم های مديريت                     
بهداشتی مربوط می شود و به تبع           
آن يک مقدار هم در مورد سيستم             
های مشابه کشور های ديگر                      

 .مطالعه دارم

۴۶شماره   
 يکی از اتفاقات    ،ايران می اندازيم  

دردناک وضعيت کارگران                     
محبوس شده در يک حادثه معدنی       

در حالی که در بسياری از        .  است
 ايستگاه ايمنی در      ،کشورهای دنيا 

معادن وجود دارد که به کارگران        
محبوس شده کمک می کند تا آنها         

در ايران چنين        .  را نجات دهد       
مثال در  .  کمک هايی وجود ندارد     

 حادثه     ،حادثه معدن باب نيزو            
 9برای کارگران معدن ساعت              

شب اتفاق افتاده و در حالی که                
 صبح تازه در       7کارفرما ساعت     

جريان قرار گرفته و با توجه به             
اينکه معادن زغال سنگ به علت         
گازخيز بودن همواره در خطر             

 ،ريزش و انفجار قراردارند                   
ممکن است بر اثر هر انفجار                  
دهانه بخشی از معدن مسدود شود       

در اين  .  و کارگران محبوس شوند    
صورت برای کارگران حادثه               
ديده چکار می شود کرد؟ در اين           
صورت بايد ديد حساسيت افکار          
عمومی چه ميزان است و چه                  

مثال در يکی   .  نقشی بازی می کند    
 پوتين   ،از حوادث معدنی روسيه       

. ناگزير شد برود در منطقه حادثه       
و باالخره توانستند تعدادی از                 

مثال با  .  کارگران  را نجات بدهند      
لوله هوا برسانند و يا اقدامات                  

اما اين کار تعهد    .  اورژانسی ديگر 
 .اجتماعی می خواهد

 

با تشکر از شما که در اين                         
 .مصاحبه شرکت کرديد

 

متشکر از شما که اين فرصت را         
 .به من داديد

*** 

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
ساعت : يکشنبه  بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه

 در کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠
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لطفا روز و زمان    .   جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم   
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 . خودتان برسانيد
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!کارگران است  
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١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

ا موج                    د را ب دي ه سال ج اي سرم
. اخراج کارگران آغاز کرده است      

 هزار    ۵٠تنها در هفته های اخير      
ه                   ان ه ه ب ر را ب ارگ ام   " ک م ات

اری     ای ک رارداده ش  " ،   " ق زاي اف
ی           م زد رس م ت ل دس داق و "   ح

ار         "  روی ک ي ی ن ن  و عدم      جايگزي
د     "   سودآوری رده ان ن  .   اخراج ک اي

ران است        ! عيدی سرمايه به کارگ
ا در           شرح برخی از اين اخراج ه
ر                   رار زي ه ق ه ب ت ذش هفته های گ

 :است 

  

 کارگر شرکت            ١٠٠٠اخراج      
 ايران نيرو 

بيش از هزار کارگر قراردادی             
شرکت ايران نيرو در هفته گذشته      
در قزوين بدون تصفيه حساب               

يکی از کارگران       .  اخراج شدند   
عيد علی       "اين واحد توليدی،             

، در اين زمينه گفته است        "کريمی
که کارگران با وجود اضافه                    
کاری روزانه فقط حداقل دستمزد       
را دريافت ميکرده اند و هم اکنون       
هم با اين که اخراج شده اند هر               

 هزار تومان از                   ۵٠٠کدام       
 . کارفرما طلب کارند

 

 ١٠٠٠بيکار سازی بيش از                 
 کارگر در بروجرد

بيش از هزار کارگر قراردادی             
در بروجرد با پايان قرارداد خود         
به بهانه افزايش حداقل دستمزد از       

 ۴٠در بوشهر     .  کار بيکار شدند    
هزار کارگر بيکار وجود دارد و         

 ٨بنا به گفته محمد گودرزی در            
سال گذشته هيچ فرصت شغلی              
جديدی در اين استان ايجاد نشده            

اين کارگر اضافه کرد که          .  است
کارفرما کارگران را با                               
قراردادهای موقت در کارهای             
دائم بکار ميگيرد و در پايان هر           

 . سال اخراج ميکند

  

  کارگر در سقز٢٠٠اخراج 

طبق گزارش های رسيده در شهر       
 تن از کارگران    ٢٠٠سقز بيش از    

خواهان دستمزدی شايسته                   
 .تخصصشان هستند

 

آنچه در باال ذکر شده است تنها          
گوشه ای از موج اخراج                        

. کارگران در سال جديد است            
رئيس "  رجبعلی شهسواری      "

اتحاديه کارگران پيمانی و                    
که خود يک     "  قراردادی کشور  

نهاد دولتی است به سايت                      
موج :  "دسترنج گفته است             

اخراج دست جمعی کارگران            
قراردادی که از روزهای پايانی     
سال گذشته آغاز شده بود                       
همچنان ادامه داشته و بسياری          
ازکارگران با اتمام قرارداد                 
کاری و عدم  انعقاد مجدد                       

." قرارداد کاری، بيکار شده اند      
بدليل :  "او همچنين گفته است         

نبود فرصت شغلی در کشور             
بسياری از کارگران اخراجی           
همچنان بيکار بوده و فقر                      
خانواده های آنان را در معرض       

." فروپاشی قرارداده است                  
 ۶۵بيش از    :  "شهسواری گفت    

در صد کارگران کشور به                   
عنوان کارگران قراردادی در          
کارهای دائم بکار گرفته می               
شوند که اين کارگران به دليل            
فقر و نياز به شغل از حقوق                 
قانونی خود گذشته و آينده شغلی       

 ." خود را تباه می کنند

 

کار برای کارگر در جامعه                  
سرمايه داری روش امرار                  

اخراج کارگر و       .  معاش است   
بيکار سازی کارگر معادل                  
محروم کردنش از امکان فراهم       
کردن نيازمنديهای زندگی و               

. معيشت خانواده کارگری است      
اخراج کارگر معادل محکوم              
کردن کارگر به فقر و فالکت و         

به معنای     .  بی خانمانی است        
محروم کردن کارگر از حق               
حيات و زندگی و امرار معاش          

اخراج کارگر يک اقدام         .  است
بايد غير     .  ضد انسانی است         

هيچ کارفرمايی     .  قانونی باشد    
نبايد حق اخراج کارگر را داشته     

 . باشد

 

اما اخراج يک رکن عملکرد              
نظام سرمايه داری معاصر                 

در اين نظام کارگر انسان      .  است

 ! هزار کارگر در سال جديد۵٠اخراج 
 !اين تعرض سرمايه را بايد در هم شکست

قراردادی شهرک صنعتی در اين           
محمد صالح     .  هفته اخراج شدند        

حسينی با اشاره به وضع نامناسب          
کارگران وبيکاری گسترده جوانان       

 ۴٠:  در شهر سقز گفته است                  
کارگر فضای سبز شهرداری و               

 کارگر قراردادی شهر                       ١۶٠
صنعتی در ابتدای سال جديد اخراج      

 .شدند

  

 کارگر شرکت القدير در      ٣٠اخراج  
 زابل

 ٣٠در چند روز گذشته در زابل               
کارگر قراردادی شرکت القدير               

محمد گل  .  زابل از کار بيکار شدند     
بامری کارگر اين کارخانه در اين          

اين کارگران    :  رابطه گفته است       
بيکار شده که مشغول به کار در               

 -پروژه ساخت بزرگراه زابل                   
زاهدان بوده اند در اعتراض به                
اخراج خود به اداره کار شکايت              

کارفرما بهانه اخراج ها       .  کرده اند  
را پايان قرارداد ها ذکر کرده                     

 .است

 

  کارگر در خراسان ٧٠٠اخراج 

کارگران قراردادی استان خراسان       
نيز از موج جديد اخراج های سال          

بيش از   .  جديد در امان نمانده اند          
 تن از اين کارگران در دو                ٧٠٠

. روز گذشته از کار بيکار شده اند          
يکی از کارگران بنام محمد                         
فيروزی گفته است که کارگران               
هيچ گونه مصونيت شغلی ندارند و        
بهانه های ذکر شده برای اخراج              

 کارگر پوچ و بی پايه است و          ٧٠٠
 .اين خصلت ذاتی کارفرماهاست

  

  کارگر صنعتی اراک٣٠٠اخراج 

 کارگر قراردادی در      ٣٠٠بيش از    
واحد های توليدی و صنعتی اراک         

. در روزهای اخير اخراج شده اند          
علی رضا مرادی از کارگران                  

کارفرما بعد از      :  اخراجی ميگويد  
اتمام قرارداد تمايلی برای استخدام        
مجدد کارگران ماهر و با سابقه                 
ندارد چون اين قشر از کارگران              

۴۶شماره   
نيست، يکی از ابزار و عوامل               

هر زمان که کارش          .  کار است   
سودی توليد کند، به کار گرفته               

و زمانيکه کارش سود           .  ميشود
در اين  .  آور نباشد، اخراج ميشود    

نظام نيازهای انسانی زندگی                   
کارگر قربانی حرکت سودآوری         

 .سرمايه است

 

 رفقای کارگر 

اين موج تعرض سرمايه و دولت         
اسالمی حامی آن به معيشت و                

اما .  زندگی را بايد در هم شکست       
در پراکندگی و تفرقه نميتوان به           

. اين خواست عادالنه دست يافت         
. بايد متحد بود     .  بايد متشکل شد     

بايد قدرت عظيم طبقه کارگر را           
در مقابل اين توحش نظام سرمايه        

مجمع عمومی    .  داری قرار داد       
کارگران مناسبترين شکل تشکل         
پايدار طبقه کارگر در شرايط                 

اتحاد کارگر شاغل و    .  کنونی است 
بيکار، اتحاد کارگر شاغل و                   
اخراجی شرط پيشبرد موفق اين           

 .  مبارزه است

 

مجامع عمومی خود را بطور                 
نمايندگان .  روتين تشکيل دهيد         

مجامع عمومی خود را انتخاب              
اين نمايندگان بايد بتوانند با        .  کنيد

ساير نمايندگان مجامع عمومی در      
مناطق کارگر مجاور تماس                     

پرچم چنين مبارزه ای           .  بگيرند
يا کار با دستمزد          "فقط ميتواند       

" مکفی يا بيمه بيکاری مکفی                 
تنها اين مطالبه تضمين              .  باشد

کننده امنيت شغلی و معاش کارگر      
 .در شرايط کنونی در جامعه است

  

! زنده باد اتحاد و تشکل کارگران
زنده باد جنبش مجمع عمومی 

 !کارگران

مرگ بر ! مرگ بر سرمايه داری
 !جمهوری اسالمی

آزادی، برابری، حکومت 
 !کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧ فروردين ٢۵ – ٢٠٠٨ آوريل ١٣



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

The Industrial Workers of 
the World (IWW) 

 

 ٢٠٠٨ آوريل ١٥

 

وع  وض ردن        :   م وم آ ك ح م
ران              ارگ رى و سرآوب آ دستگي

 البرز تاير 

 

آميسيون همبستگى بين المللى              
اتحاديه آارگران صنعتى جهان،         
آه يك اتحاديه آارگرى جهانى و          
مستقل ميباشد، از دستگيرى و               
ضرب و شتم صدها آارگر                      
شرآت توليدى الستيك البرز در           

 ١٢نزديكى تهران در تاريخ                   
 سخت عصبانى شده    ٢٠٠٨آوريل  
آارگران اعتراض آرده         .  است

 ماه  ٥بودند چرا آه دستمزد آنها          
بعنوان .  بود آه پرداخت نشده بود      

شرط آزادى، آارگران را مجبور       
آردند آه تعهد آتبى دهند آه                    
ديگر در هيچ اعتراضى شرآت           

اين نقض آامل         .  نخواهند آرد    
ابتدايى ترين حقوق انسانى در               
ارتباط با آزادى بيان، تجمع و حق       

بعالوه، عدم       .  اعتصاب است      
پرداخت دستمزدها آه موجب               
اعتراض آارگران شد، بروشنى         
يك بيعدالتى عظيم و نيز نقض                

. قوانين ايران و بين المللى است           
چرا نيروهاى   :  ما سئوال ميكنيم     

يعنى (دولتى قربانيان اين جنايت         
را دستگير ميكنند، در       )  آارگران

صورتيكه مرتكبين اين جنايت              

بنا به اخبار منتشر شده                           
بخشهای متفاوت کارگران                  
خطوط لوله و مخابرات و پخش       
و توليد فرآورده های نفتی در             
آبادان، روبروی دفتر مرکزی          
حراست شرکت نفت تجمع                  

اين .  اعتراضی برپا کردند            
حرکت در برگيرنده اعتراض          
سه بخش از کارگران شرکت             

 :نفت بود

 

کارگران رسمی خطوط لوله       -١
و مخابرات و پخش فرآورده               
های نفتی به قطع شدن اضافه             
 .کاری های خود معترض بودند

 

 اعتراض کارگران                          -٢ 
که شرکت  :  قراردادی متخصص 

نفت از استخدام رسمی آن ها              
سرباز می زند و تنها قرارداد             
بخشی از آنها را که اکثرا                       
مهندس و تکنيسين هستند، تمديد      

اين کارکنان متخصص    .  می کند 
از حقوق و مزايای پائين تری            
در مقايسه با کارکنان رسمی              

منازل .  مشابه برخوردارند        
مسکونی شرکت نفت يکی از            

اين شرکت است که        "  مزايای"
اين دسته از کارگران بايد از               
هزار و يک صافی رد شوند تا           
به امکان دريافت آن را داشته             

شايعه واگذاری منازل         .  باشند
سازمانی شرکت نفت چند سالی       

اما .  است به گوش می رسد              
بعضا اين خبر در سطح شايعه          
بوده و برای مثال در اصفهان            
اين منازل مسکونی به اعضای        

. سپاه پاسداران داده شده است           
اعالم به مناقصه گذاشتن منازل       
مسکونی يک عامل اعتراض            
اين دسته از کارگران بود که               
انتظار داشتند که در شرايط باال       
بودن هزينه مسکن، اين منازل         
 .سازمانی به آنها نيز تعلق گيرد

 

اين :  کارگران پيمانی        -٣    
کارگران هيچ گونه قراردادی با      
شرکت نفت ندارند و هر ساله             
چند ماهی در دوره های بيست          
روزه تا دوماهه برای شستشو و       

نامه اعتراضى اتحاديه آارگران                        
صنعتى جهان به جمهورى اسالمى                  

را مورد حمايت   )  مديريت ومالكان (
 .قرار ميدهند

 

آميسيون همبستگى بين المللى                  
اتحاديه آارگران صنعتى جهان اين      
اقدام ظالمانه از جانب حكومت شما       
و شرآت توليدى الستيك البرز را           

ما همبستگى خود را     .  محكوم ميكند 
با آارگران ايران اعالم ميكنيم و از       
مطالبات آنها مبنى بر پرداخت                  
بموقه دستمزدها آامال حمايت                  

ما از حكومت ايران                   .  ميكنيم
ميخواهيم آه فورا تمامى آارگرانى      
آه هنوز آزاد نشده اند را آزاد نمايد         
و از تعهد گرفتن از آارگران                     
بعنوان شرط آزادى آنها صرفنظر         

شرآت توليدى الستيك البرز    .    نمايد
و شرآت هاى شريك آن نيز بايد               
بخطر اين تجاوز به حقوق ابتدايى          
  .آارگران مسئول و جوابگو باشند

 

 با احترام

 مايكل پسا

  

رونوشت به مقامات جمهورى                  
اسالمى ايران و شرآت توليدى                
 .الستيك البرز ارسال گرديده است

 

اتحاد  بين : ترجمه و تكثير از
المللی در حمايت از کارگران در 

 ايران
info@workers-iran.org 

۴۶شماره   

تعمير و تعويض دستگاه های                 
. پااليشگاه به کار گرفته ميشوند           

اين کارگران اساسا به کارهای              
سخت و طاقت فرسا گمارده                     

اين بخش از کارگران از      .  ميشوند
محروم ترين بخش های کارگران       

بعلت بيکاری    .  پااليشگاه هستند   
گسترده، رقابت و کشمکش بر سر      
همين کارهای شاق و طاقت فرسا        

خواست اين       .  نيز باال است            
کارگران کار دائمی در پااليشگاه        

 .  است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری           
از مبارزه بخش های مختلف                   
کارگران نفت آبادان حمايت می           

اتحاد و تشکل شرط الزم              .  کند
پيروزی کارگران در رسيدن به           

اتحاد .  خواستهايشان است            
کارگران شاغل و قرار دادی،                
اتحاد کارگران ماهر و نيمه                      
ماهر، اتحاد کارگران رسمی و             
موقت، يک رکن پايه ای پيروزی       

حزب، .  در اين مبارزه است              
کارگران بخشهای مختلف                        
پااليشگاه آبادان را به تشکيل                  
روتين مجمع عمومی کارگران             

مسکن مناسب،       .  فرا ميخواند      
افزايش حقوق و دستمزد و حق              
داشتن کار، حق تمامی کارگران          

اعتراض کارگران شرکت      .  است
نفت همواره نقش کليدی و تعيين           
کننده ای در جنبش طبقه کارگر             

حزب اتحاد کمونيسم    .  داشته است 
کارگری کارگران شرکت نفت را       
به مبارزه ای متحد و متشکل                   

 .فراميخواند

 

زنده باد جنبش مجمع عمومی 
 !کارگران

 !مرگ بر سرمايه داری

آزادی، برابری، حکومت 
 !کارگری

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٨ آوريل ١۴ – ١٣٨٧فروردين  ٢۶

 

 اعتراض کارگران پااليشگاه آبادان

  پيروزي آارگران آيان تاير  
 ١٣٨٧فروردين  ٢٨

 مقامات حكومتي مجبور شدند دوماه حقوق معوقه         87.1.27روز سه شنبه    
 .آارگران ايران تاير را پرداخت آنند

بدنبال بارها اعتصاب و اينهمه ضرب و        :  يكي از آارگران آيان تاير گفت      
, شتم و بگير وببند و درحاليكه هنوز عده اي آارگران دربازداشت هستند                 

سؤال اين است آه چرا         .   ماه حقوق مارا داد        4ماه حقوق از       2حكومت   
بنظر من  ,  همين حد اقل ناچيز را زود تر ندادند؟ و خودش جواب داد آه                   

فقط بخاطر ايستادگي ما آارگران آنها مجبور شدند آه قسمتي از حقوق ما                
ماه حقوق ما را     2اآلن هم   .را بدهند واال هرگز دنبال دادن حقوق ما نيستند          

 .*نداده اند و بازهم قصد دارند آه ما زمين گير اين مبلغ باشيم



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

  سنندج،گزارش 

 نفر از کارگران بخش خدماتی 10اخراج 
 بيمارستان توحيد سنندج

۴۶شماره   

 عکسهائى از ميز کتاب سازمان آزادى زن در کنفرانس سازمان آزادى زن عراق در لندن 

اعتراض 
کارگران 
کيان تاير 

و 
سرکوب 
وحشيانه 
رژيم ضد 

کارگر 
 اسالمى

 نفر از کارگران بخش خدمات بيمارستان توحيد                 10با رسيدن سال نو          
اين کارگران که هر کدام بيش        .  سنندج تحت بهانه های واهی اخراج شدند        

 سال سابقه کار در بيمارستان را داشتند بدون هيچ حقوق و مزايائی               12از  
 . اخراج شدند87در ابتدای سال 

 

کارگران طی نامه ای به اداره کار و نهادهاى زيربط شکايت کردند و                         
کارگران با مراجعه به استانداری و به              .  خواهان بازگشت به کار شدند        

 نفر از کارگران      6اداره کار موفقيتهای بدست آورده اند که هفته گذشته                 
 نفر ديگر    4تالش برای بازگشت به کار        .  مجددا به سرکار خود بازگشتند      
 .از کارگران هنوز ادامه دارد

 

الزم به ياداوری است اخيرا با سياست گزينش در بخشهای دولتی و                             
شرم اور اين است که کارگران را       .  خصوصی کارگران را اخراج می کنند  

در محيط کار می کنند که مانع                   "  اخالق نامشروع     "،متهم به اعتياد      
اين سياست هدفى جز مرعوب        .  کارگران از سازماندهى اعتراض شوند       

کارگران بايد اعتراضات خود را علنی و در ابعاد             .  کردن کارگران ندارد   
 . *شکايت صرف به ادارات کافى نيست. گسترده سازمان دهند

 گرسنه ،کارگر هفت تپه ايم”
!“ گرسنه ايم،ايم  

 پيش بسوى اول مه



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 تفاوت شما چيست؟

با درود خدمت شما و ديگر دست         
من يکی از    .  اند کاران کانال يک    

عالقه مندان برنامه شما هستم و            
اميد وارم نامه ام را بی پاسخ                   

: دو پرسش از شما دارم      .  نگذاريد
چه فرقی است بين سنديکا و           )  1

چه تفاوتی است بين     )  2اتحاديه؟    
ديدگاه های شما و دوستانی که با           

کانال (عنوان مشابه حزبی در               
صحبت می کنند و يا حزب       )  جديد

حکمتيست آقای مدرسی که هر             
شب يک ساعت برنامه دارند؟              
البته نظر شخصی خود و خانواده        
و چندی از رفقای بيننده را در                
صورتی که مايل باشيد خدمتتان           

. در نامه بعدی عرض خواهم کرد      
. منتظر جواب نامه ام هستم                     

 عسکری -ارادتمند شما 

 

 ،آقاى عسکرى عزيز

. سنديکا و اتحاديه تفاوتى ندارند          
سنديکا نام فرانسوى يونيون يا               

سنديکاليسم البته     .  اتحاديه است    
يک گرايش قديمى در جنبش                   
کارگرى است که تالشش را                   
برايجاد شرايطى براى معامله              
کارگر و کارفرما متکى ميکند و          
در کشورهاى اروپائى و                            
آمريکائى معموال موئتلف جناح           
چپ بورژوازى يا سوسيال                      

در مواردى از      .  دمکراسى است  
نظر ساختار تشکيالتى در سطوح      
محلى و کشورى تفاوتهاى جزئى        

اما سنت مبارزاتى      .  وجود دارند  
معين و معرفه اى در جنبش                     

دراين زمينه توجه   .  کارگرى است 
شما را به بحثهاى منصور حکمت      
در مورد تشکلهاى توده اى طبقه          

 شورا و سنديکا جلب                  ،کارگر
 .ميکنم

 

حزب ما محصول يک جدائى                
تحميلى از حزب کمونيست                      

. کارگرى در يکسال گذشته است        
همينطور حزب حکمتيست                      
انشعابى از همين حزب در سال            

اينجا امکان توضيح   .   است ٢٠٠۴

انصاف و انسانيت يا دم                        
 !خروس

مطلبی که اخيرا در جوانان                 
 چاپ شده              345کمونيست       

بيگمان ذهن هر خواننده                        
بيطرفی را به سئوال و کنکاش          

داستان از اين قرار         .  می کشد  
است؛ يکی از خوانندگان محترم     
آن نشريه که يدی طوالنی در             
توهين و فحاشی به ديگر                       
جريانات کمونيسم کارگری و           
قبل از همه به حزب اتحاد                     

 در نامه   ،کمونيسم کارگری دارد  
ای برای سردبير آن نشريه کلی       
جوک و متلک و فحاشی به                  
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى          
نثار نموده و سر دبير نشريه با           
ژستی بزرگ منشانه بادی به             
غبغب انداخته و اعالم کرده                

اگر اعضای حزب اتحاد       :  است
خواهان برگشت نزد ما باشند با        
انصاف و انسانيت با آنها                       

 !!!برخورد خواهيم کرد

 

گفته های فوق حاکی از يک                
خود بزرگ بينی کاذب و غير            
واقعی است که در خارج از آن          
جريان فاقد هرگونه اعتبار و              

اين .  ارزش کمونيستی است          
ژست گرفتنهای حق به جانب            
دير زمانی است که تاريخ                     
مصرفشان گذشته، نخ نما شده و      
فاقد هر گونه پشتوانه و استدالل       

حتى اين روشها      .  منطقی است  
هم برای فرار از بن بست های          
فکری و تهييج و نگه داشتن                 
روحيه نيروها ديگر کارائی اش      

بيش از  !  را از دست داده است       
يکسال است که رهبری حکک         
از هيچ تالشی برای سنگ                    
اندازی، ضديت و پرخاش گری      
و فحاشی عليه حزب اتحاد                   
کمونيسم کارگرى کم نياورده            

به هر اقدام و ترفندی              .  است
دست زده اند تا شايد سنگی                  
بزرگ تر بر سر راه ما                           

متاسفانه کلکسيونى از   .  بياندازند
انواع توهين شخصى عليه                   
برجسته ترين کمونيستها و                  
همرزمان منصور حکمت گرفته    
تا نسبت دادن زشت ترين                      
خصايل غيراخالقی به رفقای           

تالش !  سابقشان مکتوب است       
پنهانی و فرصت طلبانه برای            
تماس با کادرهای حزب اتحاد           

   ،نامه ها
 سياوش دانشور 

به شما     .  کل اين ماجرا نيست              
توصيه ميکنم اسناد اين جدائيها را          

ما .  در سايت حزب مطالعه کنيد            
خوشحال ميشويم نظر شما و                      
دوستان را بدانيم و حتما در                          
موردش در همين ستون صحبت             

اما من اينجا به نکاتى      .  خواهيم کرد 
اين سه حزب             .  اشاره ميکنم      

مجموعا از نظر برنامه و اصول             
سازمانى و تاريخ و بخش معينى از        
سياستها متعلق به يک سنت واحد            
اجتماعى کمونيستى کارگرى                    

تغييراتى در سيماى سياسى      .  هستند
و فکرى حزب بعد از درگذشت                
منصور حکمت رخ داده است که تا       
امروز محصوالت معينى را ببار           

از جمله حاکم شدن          .  آورده است   
گرايشات چپ راديکال و غير                   
مارکسى در سنت رهبرى و تبئين           
سياسى و تئورى تحزب و يا                        
ارزيابى دو حزب ديگر از همديگر       

تفاوت ما با هر دو جريان       .  و از ما  
 عمدتا در قلمرو سياستهاى           ،ديگر

تاکتيکى از جمله برخورد به مسئله        
 تلقى از تحزب    ،سرنگونى و انقالب  

 روش و سنت رهبرى          ،کمونيستى
 اولويت سياسى بويژه           ،کمونيستى

 و    ،در رابطه با جنبش کارگرى             
برخى تبئين ها و اسناد سياسى در           

به .  مورد رويدادهاى معين است          
نظر ما اين جدائيها اجتناب ناپذير            
نبودند و با علم به تفاوتهايمان تالش       
کرديم اين روند را بازسازى کنيم            

اينکه اين   .  که تاکنون موفق نشديم      
جريانات در قامت و سيماى سياسى       
تاکنونى شان با تمام اشکال و                      

 نميتوان   ،ايرادهايشان ميمانند يا نه      
بايد به       .  حکمى صادر کرد              

رويدادهاى مشخص و چرخشهاى         
معين و سياستهاى مشخص هر کدام      
و تاثيرات آن در تعريف سيماى                

 .عمومى آنها توجه کرد

  

در مورد تفاوتها و اختالفات سر              
موضوعات معين در سرى نشريات     
يک دنياى بهتر ما به تفصيل                       

از شما تقاضا ميکنم    .  صحبت کرديم 
به سايت حزب و آرشيو نشريات             

. مراجعه کنيد و آنها را مطالعه کنيد      
 . موفق و پيروز باشيد

۴۶شماره   
کمونيسم کارگری و قاپ زدن آنها       

سعی وافر  .  هم بجاى خود محفوظ    
نمودند برای شيطان سازی از                
علی جوادی، شيطان سازی از              
رفيقی که به لحاظ انسانی و                       
تئوريکی در نزد موافقان و                      
مخالفانش به گواه خاص و عام               
کمونيستی برجسته و انسانی مورد     

اما آنها که بيشتر         !  احترام است  
فرياد می کشند زخمشان کاری تر       

از استدالل منطقی و روشن     !  است
آنها که   !  شدن حقايق می گريزند      

بيشتر به گرد خود سپر و جوشن           
گرفته اند از به هم ريختن آرامش         

اينها !  کاذبشان در هراسند                
همانهايی هستند که تئوريهاى                 
مارکس و منصور حکمت برای           
بقای کاخ تخيلی افکار پوپوليستی        
و سکتاريستی شان مضر و                      

در اوهام دست و     !  خطرناک است 
پا ميزنند و در کاخ خياالت خود            
در همين فردای سرنگونی                       

 بدون درنظر      ،جمهوری اسالمی  
گرفتن هيچ فاکتور واقعی و بدون        
هيچ اقدام عملی و بدون فراهم                 
آوردن هيچ زمينه واقعی در جهت      
رهبری و سازماندهی انقالب                 

 جمهوری سوسياليستی       ،کارگری
شان را اعالم و اجرا خواهند                   

اينها براستی آدم را به ياد            !  کرد
سوسياليستهای اتوپيايی می                     

همين االن فکر می کنی         !  اندازند
فوريه، سن سيمون و رابرت اون        
برای اجرای يک تراژدی ديگر و       
اينبار از نوع مضحک تر آن در           

اينها همان  !  مقابلت رژه می روند    
جريانی هستند که با گرايشات                
پوپوليستی، سکتاريستی و غير            
کمونيستى کارگرى خود حزب             
رزمنده و قدرتمند کمونيستی                  
کارگران را تا سرحد گروه فشار          
و يک جريان حاشيه ای تنزل                  

اينها همانهايی هستند که در      .  دادند
فردای سرنگونی جمهوری                     
اسالمی شاهدان بال اراده و نظاره       
گران جابجايی قدرت از دستی به        

اينها با   .  دستان ديگر خواهند بود      
اين سياستها حتى عليرغم ميلشان        
ادامه منطقی همان چپ سنتی                 

 بدون    57هستند که در انقالب              
هيچ توان و برنامه ای برای                     
رهبری و کسب قدرت سياسی و           
هژمونی طبقه کارگر همه چيز را       
دودستی به خمينی و مشتی آخوند        

. مزدور سرمايه داری تقديم کردند    
و اما ما خواهان تکرار اين گذشته       

. های تلخ نيستيم    
  ١٨صفحه 



  ١٨صفحه   يک دنياى بهتر 

ما ميخواهيم بطور عملی و با در          
نظر گرفتن بسياری از                                
فاکتورهای واقعی و موجود در            

 حزب قدرتمند کمونيستی        ،جامعه
کارگران باشيم و خوشبختانه در          
يک بيالن کلی با نظری گذرا به            
سابقه يکساله حزب اتحاد کمونيسم   

 عليرغم همه کمی ها و         ،کارگری
 عليرغم همه کارشکنی    ،کاستی ها 

ها، نفرت پراکنی و غرض                      
 ،ورزيهای شخصی تا به امروز          

به جرات می توان گفت حزب                
اتحاد با قدرت توانسته است                     

با .  بسياری از تابوها را بشکند           
شهامت و بروشنی بر بسياری از        
نقاط قوت و ضعف جنبش                         

. کارگری انگشت بگذارد                         
پرچمدار انديشه های انسانی و              
سازمانگرانه و کمونيستی منصور    
حکمت باشد و بر آنها پای                          

با جسارت انقالبی و              .  بفشارد
مسئوليت کمونيستى براى متحد           
کردن جنبش کمونيسم کارگرى            

امرى که متاسفانه         .  تالش کند    
سکتاريستهاى رنگارنگ                         
نميخواهند ببينند و بفهمند و به قاچ       

و اين تالش   .  زين شان چسپيده اند    
زمانى صورت ميگرفت که بزعم      
انديشه های انحرافی و                                 
ماکياوليستی ديگران جنگ و بمب     
های تروريسم دولتی آمريکا و              
تروريسم اسالمی برای                              

فرصت ايجاد می     "  سوسياليسم؟"
اين حزب ما بود که                      !  کرد

مسوالنه انسان را اساس همه چيز       
ديد و عليه جنگ و تحريم بپا                    

 ! خاست

 

از همه اينها که بگذريم  برای                 
رهبری حکک گذشته از خود                
بزرگ بينيهای غير واقعی و غير        

 بهتر و به سود                ،عاقالنه شان   
جنبش کارگری است که اين رفقا         
بيش از اين خود را عقل کل                      
ندانسته و بدانند که دنيا همانی                 

بهتر !!  نيست که آنها فکر می کنند   

جمهورى اسالمى دارند و از             
روند انشقاق در کمونيسم                      
کارگرى ناراضى و حتى                      
سرخورده شده بودند به سياست       
ما با اعتماد و اميد برخورد                   

اما اين مسئله به ديوار          .  کردند
قديمى سکتاريسم و از خود                  
متشکرى چپ راديکال برخورد     

لطفا در اين زمينه مطلب        .  کرد
 را  ۴۵مندرج در نشريه شماره       

ما هم عميقا براين     .  مطالعه کنيد 
باوريم که بايد چپ و کارگر                
سرکار بيايد و براى آن تالش             

اما چشم انداز اين                .  ميکنيم
پيروزى از اتحاد با فدائيان يا              
اتحاد چپ بطور کلى درنمى               

 از برافراشتن پرچم مستقل         ،آيد
کمونيستى طبقه کارگر عليه               
سرمايه دارى و تامين رهبرى و      
ايجاد سازمانهاى مورد نياز يک     

. انقالب اجتماعى حاصل ميشود     
پيروزى کارگر و کمونيسم در          

 .  موفق باشيد. گرو همين است

 

 تشکر از رهبرى حزب

از رهبرى حزب           .  با درود     
نهايت تشکر را داريم که                       
نظرات خود را به طور جامع و        
کامل در مورد صحبتهاى                     
کورش مدرسى در نشريه اعالم      

همه باهم آماده ميشويم         .  کردند
براى حضورى سرخ در روز          

زنده باد آزادى و        .  اول ماه مه    
رامين از جانب رفقاى      .  برابرى

جوانان حزب اتحاد کمونيسم              
 . کارگرى در تهران

 

  ،رامين عزيز

خوشحاليم که    .  با خسته نباشيد      
پاسخ هيئت دائر براى رفقا کافى      

حتما سر  . و قانع کننده بوده است 
فرصت ديدگاهها و مالحظات           
رفقا را در مورد نفس اين                      

. پروژه با ما در ميان بگذاريد            
پيش بسوى اول مه با دقت و                 

دست همگى را   .  سازماندهى باال 
موفق و       .  بگرمى ميفشاريم      

 . پيروز باشيد

  

 ...  نامه ها
است به جای کينه های حقير                       
شخصی و پافشاری بر انديشه هايی      
که هيچ پايی بر زمين واقعی                        

 قدری خود را به واقعيتها،          ،ندارند
به انسانيت و کمونيسم منصور                 
حکمت بزنيد تا معلوم شود انصاف        

! و انسانيت يا دم خروس کجاست           
 کامران پايدار 

 

 ،کامران عزيز

متاسفانه برخى تصورشان اينست         
که ما جزو مسائل اجتماعى يا                     
قربانيان هستيم که حاال قرار است          
دستگاه عدالت ايشان بزرگ منشى        

اين نوع  .  اش را به آنها نشان دهد         
ديدگاهها حتى درک نميکنند که                

پاسخ .  صورت مسئله ما چيست           
دادن به زبان خودشان البته ساده              

 اما  ،ترين و بيهوده ترين کار است        
ما خط مان اينست که وارد اين                   

يک نقطه قدرت   .  سطح پائين نشويم  
ما دورى ازاين فرهنگ فرقه اى و         
شبه مذهبى چپ راديکال و نقد                  

. مستمر و تمام عيار سياسى آنست         
 .  موفق و پيروز باشيد

 

 ابراز محبت و خوشحالى

از اينکه ميبينم کمونيسم کارگرى و       
حزب حکمتيسم متحد شدند                          

اميدوارم همه چپها متحد     .  خوشحالم
شوند و کمى به اين فکر کنند که                

گروهى .  تمام دانش تئورى نيست        
که خود را درست تر از ديگران               
ميدانند شايد در مسائل عملى                       

با فدائيان    .  نواقصى داشته باشند       
متحد شويد بگذاريد چپ             ...  و     

سرکار بيايد و مراحل رشد عملى            
 . مسعوده. خود را طى کند

 

  ،مسعوده عزيز

تعداد .  متاسفانه هنوز متحد نشديم        
زيادى انسانهاى واقعى که                            
معضالت واقعى در تقابل با                        

۴۶شماره   
 ابهامات جواب گرفتند

خواستم به شما بگويم      .  رفقا درود 
مقاله على جوادى و سياوش                     
دانشور بسيارى از ابهامات را              

. پيش بسوى اول مه        .  جواب داد  
 آرش

 

  ،آرش عزيز

خوشحاليم که نکات طرح شده در        
بحث پيرامون سرنگونى به                     
سواالت و ابهامات رفقا جواب              

با دقت و برنامه روشن     .  داده است 
روز .  به سوى اول مه برويم               

کارگر برشما و همه کارگران                
موفق و پيروز    .  جهان مبارک باد   

 . باشيد

 

 ،نيما انصارى عزيز

با تشکر  .  شعر اول ما دريافت شد     
. و تبريک پيشاپيش اول مه                      

تالشهاى شما در مراجعه به                     
نهادهاى کارگرى و متشکل کردن      
پناهندگان و کمک به کسانى که             
قربانى اين وضعيت اند قابل                    

خسته نباشيد و سالم من       .  تقديراند
. را به همه دوستان ترکيه برسانيد       

 . موفق و پيروز باشيد

 

 ،با درودهاى انقالبى

آزادى رفيق بهروز کريمى را از         
سوى جوانان حزب اتحاد کمونيسم     
واده آن          ان کارگرى در تهران به خ
ان و                واه خ ام آزادي م ق و ت ي رف

  .برابرى طلبان شادباش ميگويم

 

هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به 
 ، فروردين٢٧تهران . عشق
 .روزبه

 

  ،روزبه عزيز

م                ي گوئ ي ريک م ب . ما هم متقابال ت
ى             ت ز سالم اميدورام بهروز عزي
اش را بازيابد و دوستان ديگر نيز       

 .بزودى آزاد شوند

*** 

  ١٩صفحه 

!  حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
کارل مارکس                 



١٩صفحه   يک دنياى بهتر   

روزانه هزاران کودک بيگناه در        
نقاط مختلف دنيا قربانی منافع                
سرمايه داری و اسالم سياسی می       

امپرياليسم برای بقای خود      .  شوند
ناگزير به ايجاد جنگ های                       

 جنگ و جنايت در     .وحشيانه است 
افغانستان ساليان طوالنی است که      
جان کودکان زيادی را گرفته و يا        
موجب آوارگی و بی خانمانی آنها       

کودکانی که ديگر          .  شده است    
. فراموش کرده اند که کودک اند          

اين داستان واقعى چند نفر از                  
بيشمار کودکانى است که ساليان          
طوالنی آوارگی و بی خانمانی و         
فقر آنها را نااميد از هر نوع آينده         

پدری غمگين و      .  ای کرده است     
 که از گذر سخت زندگی            ،خسته

هر روز شاهد افسردگی بچه های       
 دست ياری به طرف         ،خود است  

اميد که برای   .  ما دراز کرده است   
نجات اين کودکان همه ی انسان            
های آزادی خواه و برابری طلب         

 .قدم بردارند

مرتضی سروری چهارده ساله             
پسر بزرگ خانواده ـ علی                         
سروری دوازده ساله ـ تمنا                       
سروری ـ يلدا سروری چهار ساله      
و پدر اين بچه ها محمداکبر                      

اين .  سروری چهل و يک ساله           
خانواده پس از تحمل ساليان زياد         
مشقت در مزارشريف افعانستان         
مجبور به فرار به ايران می                     

طی ده سال اقامت در                .  شوند
ايران در اطراف تهران با سخت         

به .  ترين شرايط زندگی می کنند        
دنبال موج ديپورت افغانستانيها از     
طرف رژيم جنايت کار جمهوری       

 مجبور به      ،اسالمى به افغانستان     
آنها  .  فرار به کشور ترکيه ميشوند     

طی سختی ها و مشقت های                     
فراوان به ترکيه می رسند در                 
صورتی که فاجعه ای بدتر در               

به دليل فشارهای    .  انتظارشان بود 

  ترکيه،گزارش

 کودکان قربانی سرمايه داری و اسالم سياسی
 کيوان صديق

 ،اقتصادی و فقر در کشور ترکيه            
مادر و پدر اين بچه ها از هم جدا               

شش ماه قبل مادر بچه         .  می شوند  
ها پس از طالق و ترک شوهر و              
بچه ها با يک افغانی ديگر که                     
ظاهرا وضع مالی خوبی داشته                

 پدر و چهار     ،است ازدواج می کند    
کودک خردسال دراين شرايط تنها         

پدر بچه ها مريض و                 .  ميمانند
افسرده با تنی خسته شب و روز با           
دريافت مزدی بسيار اندک برای             

بعد .  تامين کودکان خود جان ميکند      
از مراجعه به دفتر دفاع از حقوق            
پناهندگان واحد ترکيه تا آنجا که               
امکانات اجازه می داد احتياجات             
اوليه شان را تامين کرديم و برای            
پيگيری کارهای حقوقی شان قدم            

چند نمونه   .  های اوليه را برداشتيم      
 هرچند عکسها     ،عکس ضميمه اند    

بيانگر حقيقت تلخ زندگی اين بچه           
 . هاست

 

سئوال اينجاست اگر پروسه ی                  
ان طوالنی شود چه        .قبولی در يو     

عاقبتی در انتظار اين کودکان                   
خواهد بود؟ اين کودکان دست                    

بياييد به نام     .  کمک دراز کرده اند      
انسانيت دست يلدای کوچک را                
بفشاريم و برای رسيدن به آينده ای         

به اميد يک    .  خوب کمک شان کنيم    
 .ادنيای بهتر برای همه ی انسانه

*** 

۴۶شماره   

 خبر

  نفر از کارگران 70اخراج 
 !شرکت پرس توسعه ايران خودرو تهران 

شرکت پرس توسعه ايران خودرو از جمله شرکتهای تحت پوشش                        
وزارت صنايع است که کار آن انجام سفارشات شرکت ايران خودرو                 

در اين شرکت بيش از هزار کارگر                .  در زمينه بدنه اتومبيل است          
 شيفته  3کارگران در اين شرکت     .  قراردادی و روزمزد به کار مشغولند     

 18 سايت فعال يکی در کيلومتر          2اين شرکت دارای          .  کار می کنند   
 .  جاده کرج قزوين است5جاده مخصوص کرج و ديگری در کيلومتر 

 

 به دستور دادفر مدير عامل         28/12/86در آخرين روز سال پيش در          
شرکت که قبال پاسدار بوده و شخصی به نام بلورچی که مدير توليد                       

 نفر از کارگران بدون هيچ مزايايی از کار اخراج                  70  ،شرکت است 
شده و طی چند هفته اخير اين کارگران بدون اينکه تاکنون به نتيجه ای                

 . برسند بين اداره کار و بيمه و شرکت سر گردانند

 کامران پايدار

 !زنده باد اول مه
 سرمايه، پرچم     در اول مه، در مقابل مذهب 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                !  نخواهد شد 

اگر دنيا دست ما باشد؛ مليت و نژاد و مذهب بشريت را             !  ميکنيم
! همه شهروندان محترم و برابر جامعه اند       .  قصابى نخواهند کرد  

اگر دنيا دست ما باشد؛ زندانها و سالحها و شکنجه گاهها را                     
بجاى سرکوب و انقياد سياسى و اقتصادى،          .  نابود خواهيم کرد   

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

اگر دنيا دست ما باشد؛     !  نيازهاى همگان را سازمان خواهيم داد      
ژنرالها و سرکوبگران و خيل آخوندها و کاردينال ها و خاخام ها  

بجاى توليد   .  و واعظين بردگى بشر را مرخص خواهيم کرد                  
جهالت و سم در جامعه علم و پيشرفت انسان را هدف قرار                          

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

 

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

مبرميت آن فراخوان دهيم و صف خود را در هرگوشه جهان با                
در !  زمزمه سرود انترناسيونال به صف کارگران جهان گره زنيم      

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

 ! جامعه به ميدان بيائيم
              

 !   کارگران جهان متحد شويد 
 !سوسياليسمزنده باد 



  ٢٠صفحه   يک دنياى بهتر 

. درگيريهای درون جريان باند سياهی عبداهللا مهتدی و شرکا يک اتفاق خلق الساعه در اين سازمان نيست                 
گوشه ای از عملکرد طبيعی باند سياهی        .  اين رويدادها نه بدون سابقه و پيشينه اند و نه غير قابل انتظار               

درگيری های مسلحانه، کشمکش بر سر پول، باج گيری، اخاذی،              .  جريان ناسيوناليست و قومپرست اند     
، نفرت پراکنی و دشمنی کور       "خودی و غير خودی   "تهديد و ارعاب مردم، کتک کاری و ضرب و شتم             

با انسان و انسانيت، و تروريسم سازمانيافته از اجزاء الينفک و دائم سنت و سياستی است که اين                                       
اين اتفاقات فقط گوشه کوچکی از عملکرد سياست و سنت ناسيوناليستی و                   .  جريانات به آن تعلق دارند      

 .قومپرستی اعم از کرد و فارس و بلوچ و آذری و عرب است
 

. اين جريانات اساسا فاقد خصوصيات سياسی و متعارف يک حزب سياسی حتی دست راستی هستند                            
نميتوان دستجات متخاصم اين جريانات را با تقسيم بنديهای متعارف در                           .  جريانات باند سياهی اند       

عبداله .  معنايی ندارد "  خوب و بد   "و  "  چپ و راست  "در اين کشمکشها     .  جريانات سياسی ارزيابی کرد    
تمامی اين بخشها   .  مهتدی، عمر ايلخانی زاده، عبداله کهنه پوش و غيره تماما دستجاتی از يک جنس اند                  

بر سر   .  اگر تفاوتی باشد، ميکروسکپی است        .  در اهداف پايه ای و سياستهای عمومی خود مشترکند                 
 . ميزان زور و قلدری و سرسپردگی هر کدام است

 

جنگ و کشمکش مسلحانه ای که اين جريانات اکنون بدان مشغولند، نمونه بسيار کوچکی از عملکرد                           
خونبار و وحشتناکی است که چنانچه اين جريانات ناسيوناليستی و قومپرست امکان آن را پيدا کنند، در                       

ابعاد فاجعه ای که اين جريانات در صورت تحقق اهداف قومپرستانه و         . آينده بر مردم تحميل خواهند کرد 
سياستهای فدراليستی خود ميتوانند بر مردم تحميل کنند در مقايسه با کشتارها و قتل عامهای يوگسالوی                      

هم مسلکان اين جريانات در يوگسالوی، روواندا، و افغانستان محصول                 .  بسيار گسترده تر خواهد بود       
اين جريانات  .  کارشان گورهای دسته جمعی، پاکسازيهای قومی، و آدمکشی های قبيله ای و قومی است                 

 . توجمان ها، ايزت بگويچ ها و ميلوسويچ ها هستند" ايرانی"ما به ازاء 
 

روندها و جريانات و جنبشهای اصلی در جامعه          .  اين جريانات ريشه و زمينه قوی ای در جامعه ندارند            
اما در عين حال جامعه تماما در قبال سموم اين جريانات            .  به سمت عمده کردن اين جريانات سير نميکنند       

اتکاء برخی از بخشهای بورژوازی حاکم در             .  ناسيوناليست و قومپرست از پيش واکسينه نشده است              
آمريکا به جريانات قومپرست و ناسيوناليست و ضد جامعه، مخاطرات ناشی از تحرک خونين اين                                

 .جريانات را به يک احتمال واقعی در تحوالت سياسی آتی تبديل کرده است
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری خواهان شديدترين مبارزه سياسی عليه هر تحرک احزاب ناسيوناليست و                   
اين جريانات را    .  قومپرست برای تحميل افق و آينده تاريک و ضد انسانی بر تحوالت آتی جامعه است                     

 . بايد کامال حاشيه ای و ايزوله کرد
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری برای برقراری يک نظام سياسی و اداری سکوالر، غير قومی و غير                             
مذهبی تالش ميکند که در آن برابری حقوقی کليه اهالی و ساکنين کشور، مستقل از قوميت، جنسيت،                            

حزب اتحاد کمونيسم کارگری با هر تالش ارتجاعی           .  نژاد، مذهب، اعتقادات، و غيره تضمين شده باشد          
برای مبتنی کردن دولت و نظام اداری در کشور بر مبنای مذهب، قوميت، و مليت قاطعانه مقابله خواهد                     

 .کرد

 !مرگ بر جمهوری اسالمی

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری

 !زنده باد جمهوری سوسياليستی
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧ فروردين ٢٧ – ٢٠٠٨ آوريل ١۵

۴۶شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

سازمان "در حاشيه درگيری های درون 
 "زحمتکشان

آدرس تماس با مسئولين حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگری

 

 )دبير کميته مرکزی(علی جوادی 

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی جوادی، سياوش (هيات داير دفتر سياسی 
 )دانشور، آذر ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، نسرين (کميته سازمانده 
 )رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yahoo.com 
 

 )محمود احمدی(مسئول خارج کشور 

mahahmadi@yahoo.com 
 

 )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 

 يک دنياى بهتر
برنامه حزب اتحاد 
کمونيسم کارگرى 
را بخوانيد و به 

دوستانتان توصيه 
!کنيد  


