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مطالبات فورى طبقه کارگر 
 در اول مه

 

 قوانين کار و رفاه اجتماعى
مادام که سرمايه بر حيات انسان ها حاکميت                       

دارد، مادام که فرد براى تامين مايحتاج خويش                     
ناگزير به فروش نيروى کار خود و انجام کار براى          
سرمايه و مالکان وسائل توليد است، مادام که نظام             
مزدبگيرى و خريد و فروش نيروى کار انسانها                  
برقرار است، هيچ قانون کارى، هر قدر مواد و                    
تبصره هايى به نفع کارگران در آن گنجانده شده                   

. باشد، قانون کارى به راستى آزاد و کارگرى نيست        
قانون کار واقعى کارگران، نفى نظام مزدى و ايجاد         
جامعه اى است که در آن هر کس داوطلبانه به                       
اندازه توان و خالقيتش در توليد وسائل زندگى و                 
رفاه همگان شرکت ميکند و به اندازه نيازش از                   

 .محصوالت اين تالش جمعى بهره ميگيرد
 

اما در عين حال، مادام و هرجا که نظام کار                         
مزدى برقرار است، جنبش کمونيستى کارگرى                  
براى تحميل آنچنان شرايطى به قوانين و مناسبات             
کار در اين نظام تالش ميکند که حداکثر آسايش و                
رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کار را براى                     
کارگران تضمين کند و طبقه کارگر و کل                                 
شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدى                 

کمونيسم کارگرى در      .  هرچه بيشتر مصون دارد       
اين مبارزه همچنين براى برقرارى شرايط و                         
موازين کارى تالش ميکند که ارتقاء خودآگاهى                  
طبقاتى و تشکل و توان مبارزاتى طبقه کارگر را به       

 .بهترين شکل ممکن تسهيل نمايد
 

قوانين کار و رفاه اجتماعى نظير کليه حقوق و                  
وظايف شهروندان کشور بايد بدون هيچ تبعيضى               
شامل کارگران خارجى و خارجيان مقيم کشور                   

حزب کمونيست کارگرى مدافع برابرى کامل      .  گردد
حقوقى همه کارگران در کشور، مستقل از تابعيت،           

 . مليت، مذهب، جنسيت و غيره است
 

رئوس مطالبات حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در             
 :زمينه قوانين کار و رفاه اجتماعى عبارتند از

 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

  ٣صفحه 

در چه شرايطی به 
استقبال جشن اول 
 ماه مه می رويم؟

 

ورود بانک : سخنی با فعاالن کارگری
 !جهانی پاسخ گوی معضل کارگر نيست

 على طاهرى
 ٩صفحه 

 !سرمايه داری و شکم های گرسنه
 على جوادى

عکس صفحه اول نشريه پرتيراژ نيويورک تايمز تصوير دختر نو جوانی             
قامت .  خيره شده بود  "  مواد غذايی "را نشان ميداد که چشمهايش به تلی از         

. نگاهش تيز و جستجوگر بود     .  کفشی بر پا نداشت    .  لباسش ژنده و پاره پاره بود       .  بلندی داشت 
" رقابت آزاد "از کجا بايد شروع کند؟ چگونه بايد در          .  گويا معمايی را بايد بسرعت حل ميکرد      

از بغل خود که او هم در جستجو است، جلو بزند؟ چگونه بايد امروز را گذراند و شکم را سير                    
مواد "و نه تلی از         "  زباله"دختر جوان در مقابل تلی از             .  کرد؟ فردا به فردا سپرده است          

برای او زباله   .  معمای او جستجوی مواد غذايی در ميان تلی از زباله بود            !  ايستاده بود "  غذايی
 ۵صفحه !                                          معنای مواد غذايی در قرن بيست و يکم است

                            ،اطالعيه حزب بمناسبت اول مه
 ! بپاخيزيدکارگران 

 ٢صفحه 

: در صفحات ديگر  
 گفتگو با سهراب کاوه از فعالين کارگرى* 

گفتگو کامران پايدار با يکى از کارگران * 
  ،شرکت پرس توسعه ايران خودرو

  ،پيروزى کارگران فاز يک تا پنج عسلويه* 

اعتراض کارگران قند، اعتصاب کارگران * 
  ،معدن حاجی آباد

 در آستانه اول ماه مه* 

برای آزادی کارگران دستگير شده و لغو 
  !احکام زندانی

آغاز به کار دفتر دفاع از حقوق پناهندگى * 
  ،در ترکيه

 فلسفه امام زمان    ،آيت اهللا وحيد خراسانی   *  
 !و خر دجال

 سرکوب اعتراض کارگران اخراجی پارس خودرو 
! خون از سر و روی تعدادی از کارگران بر روی اسفالت جاری بود

 ! تن از کارگران دستگير شده اند۶٠تاکنون حدود 

درگذشت نابهنگام خسرو 
دانش را به همسر و 

فرزندانش و جنبش آمونيسم 
 !آارگری تسليت ميگوئيم



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

۴٧شماره   

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   

 قانون کار    

آزادى کامل و بى قيد و                -١    
 .شرط تشکل کارگران

 

آزادى کامل و بى قيد و                -٢    
اعتصاب .  شرط اعتصاب           

کارگرى نيازمند هيچ مجوزى از        
جانب دولت و مقامات دولتى                  

پرداخت حقوق کامل در         .  نيست
حق برابر براى       .  ايام اعتصاب   

اعتصابيون براى توضيح علل              
اقدام خويش و پاسخگويى به                   
اظهارات دولت و کارفرمايان از        

ممنوعيت .  رسانه هاى عمومى        
غير قانونى کردن کردن موردى         
اعتصابات به هر بهانه، نظير                

شرايط "،   "  منافع ملى و ميهنى      "
و "  شرايط جنگى  "،   "اضطرارى

 .غيره

 

ممنوعيت استخدام               -٣    
اعتصاب شکن و يا بکارگيرى              
نيروهاى نظامى و انتظامى بجاى       
اعتصابيون در کليه بنگاه ها، اعم       

 .از خصوصى و دولتى

 

حق دست از کار کشيدن             -٤    
براى کارگرانى که در اعتراض          
به برخورد و عملکرد کارفرما و         
عوامل او، مسائل ايمنى و يا                    
بروز مشکالت پيش بينى نشده در      
محيط کار، موقتا کار را متوقف           
ميکنند تا به اعتراض آنها                          

 .رسيدگى شود

 

آزادى پيکت در برابر               -٥    
آزادى پيوستن به پيکت      .  بنگاه ها 

هاى کارگرى براى همه مستقل            
از اشتغال و يا عدم اشتغالشان در         

 .بنگاه مربوطه

 

 ٣.برقرارى فورى حداکثر      -٦    
 روز شش   ٥(ساعت کار در هفته      

 ساعت در کارهاى        ٢٥،   )ساعته
سخت و کاهش منظم آن در                       

احتساب زمان    .   ساله   ٥فواصل    

نرخ دستمزدها از طريق مذاکره     
جمعى نمايندگان تشکل هاى               
کارگرى در مقياس سراسرى با       
نمايندگان سراسرى کارفرمايان     

 .و دولت

 

مزد برابر براى زنان و       -١٥    
 .مردن در ازاء کار مشابه

 

ممنوعيت پرداخت          -١٦    
. دستمزد جنسى و غير نقدى               

ممنوعيت تاخير در پرداخت              
ممنوعيت هر نوع           .  دستمزد

کسر دستمزد و جريمه به بهانه         
پرداخت حقوق     .  هاى مختلف    

براى غيبت هاى موجه، دوران        
بيمارى و نقاهت، ايام اعتصاب        
و يا هر نوع توقف توليد بدالئل          
مختلف و يا به بهانه هاى                        

 .کارفرما

 

ممنوعيت مرتبط کردن      -١٧    
دريافتى کارگران به شرايط و           
فاکتورهايى جز نفس انجام کار        

نظير افزايش توليد، بارآورى،      (
انضباط، حد نصاب توليد و                 

همه دريافتى کارگران        )  غيره
بايد بطور يکپارچه بصورت             

 .مزد پرداخت شود

 

ممنوعيت کار حرفه اى      -١٨    
براى کودکان و نوجوانان زير          

 . سال١٦

 

ممنوعيت سپردن کار        -١٩    
سنگين به کارگران باردار و يا          
کارگرانى که بداليل مشخصات       
فيزيکى خاص سالمتى شان در        

حق هر   .  مخاطره قرار ميگيرد    
کارگر به امتناع از انجام کارى        
که از نظر جسمى و روحى                  
براى خويش مضر ارزيابى               

 .ميکند

 

. ممنوعيت اخراج          -٢٠    
پرداخت کامل آخرين حقوق               
دريافتى به کارگرانى که بنگاه          
آنها تعطيل ميشود تا مقطع                    

موظف .  اشتغال به شغل جديد        
شدن دولت به پيدا کردن مشاغل       
مشابه براى کارگرانى که به               

 مطالبات فورى 
 ...طبقه کارگر در اول مه

صرف غذا، فرصت معينى براى           
رفت و آمد، زمان استحمام بعد از            
کار، کالس هاى سوادآموزى و                
آموزش فنى و زمان تشکيل مجمع          

 .عمومى جزو ساعات کار

 

تعطيلى دو روز متوالى در           -٧    
انتقال روزهاى تعطيل در           .  هفته

هفته به شنبه و يکشنبه براى                        
هماهنگى با اکثر کشورهاى جهان         
و بويژه کشورهاى پيشرفته                         

 روز مرخصى    ٣٠حداقل  .  صنعتى
مرخصى کوتاه اضطرارى    .  ساالنه

بدون کسر حقوق، عالوه بر                        
مرخصى ساالنه، براى رسيدگى به      
مشکالت پيش بينى نشده شخصى و      

امکان استفاده کارگران     .  خانوادگى
زن، به تشخيص خودشان، از دو            
روز مرخصى براى دوره عادت            

 .ماهانه

 

. ممنوعيت اضافه کارى            -٨    
دستمزد عادى کارگران بايد در                
حدى باشد که هيچ کارگرى از سر          
نياز اقتصادى ناگزير به تن دادن به       

 .اضافه کارى نشود

 

تعطيل رسمى روز اول ماه          -٩    
 .مه بعنوان روز جهانى کارگر

 

 مارس    ٨تعطيل رسمى          -١٠    
 .بعنوان روز جهانى زن

 

 -ممنوعيت هرگونه کار           -١١    
مزدى، نظير قطعه کارى و کار               

 .کنتراتى

 

تعيين حداقل دستمزد توسط      -١٢    
 .نمايندگان کارگران

 

باالرفتن اتوماتيک حداقل        -١٣    
 .دستمزد به تناسب تورم

 

تعيين حداقل افزايش ساالنه      -١٤    

۴٧شماره   
دليل تعطيلى بنگاه ها بيکار                      

آموزش حرفه اى جديد به     .  ميشوند
هزينه دولت براى کارگرانى که           
حرفه و يا رشته آنها بدليل                          
تغييرات تکنولوژيک از دور                 

 .خارج ميشود

 

بيمه بيکارى مکفى براى       -٢١    
 ١٦همه افراد آماده به کار باالى           

سال برمبناى آخرين حقوق                      
پرداخت بيمه بيکارى        .  دريافتى

مکفى و ساير هزينه هاى                           
ضرورى به کليه کسانى که بعلل          
جسمى يا روانى توان اشتغال به            

 .کار ندارند

 

تقليل سن بازنشستگى            -٢٢    
 سال يا   ٥٥براى زنان و مردان به      

 ١٨( سال سابقه کار          ٢٥پس از     
پرداخت ).  سال در کارهاى سخت    

حقوق بازنشستگى معادل باالترين    
. حقوق دريافتى در دوره اشتغال         

ترميم بيمه بازنشستگى همراه با           
 .افزايش سطح دستمزدها

 

تضمين ايمنى و بهداشت        -٢٣    
محيط کار و تقليل مخاطرات کار         
به حداقل ممکن، بدون هيچ صرفه      
جويى، با استفاده از پيشرفته ترين       
تسهيالت و امکانات مورد استفاده      

نظارت و معاينه    .  در سطح جهان   
پزشکى منظم در برابر مخاطرات     
و بيمارى هاى حرفه اى و ناشى            
از کار، توسط مراجع پزشکى               
مستقل از کارفرما، به هزينه                   

 .کارفرمايان و دولت

 

بيمه کامل کارگران در           -٢٤    
مقابل صدمات و خسارات ناشى           
از کار، اعم از اينکه در محيط               
کار و يا خارج آن رخ دهد و                     
بدون اينکه کارگر نيازى به اثبات       
قصور کارفرما و يا مديريت                   

پرداخت حقوق کامل     .  داشته باشد  
بازنشستگى به کارگرانى که در           
نتيجه صدمات ناشى از کار                     
توانايى کار کردن را از دست                 

 .ميدهند

 

تشکيل هيات هاى                  -٢٥    
حکميت و حل اختالف متشکل از        

افراد منتخب        
۴صفحه   



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 .کارگران

 

تنظيم و اعمال مقررات          -٢٦    
داخلى کارگاه ها و واحدهاى                   
اقتصادى و توليدى توسط                          

 .نمايندگان منتخب کارگران

 

تشکيل هيات هاى                  -٢٧    
بازرسى کارگرى براى نظارت          
بر اجراى صحيح قانون کار در            
سراسر کشور و کليه واحدها و              
موسسات، از جمله در خدمات              

 .خانگى

 

التزام کارفرما به مشاوره      -٢٨    
با نمايندگان کارگران در مورد             
هر تصميمى که بطور اساسى               
روش کار، ساعات کار، محيط             
کار و تعداد کارگران تحت                       
 .اشتغال را دستخوش تغيير ميکند

 

حق نمايندگان کارگران         -٢٩    
به بازرسى دفاتر بنگاهى که در           

کارفرما موظف   .  آن کار ميکنند     
است کليه اطالعات مورد نياز              
کارگران در اين بازرسى را در            

 .اختيار آنها قرار دهد

 

      

 رفاه و بيمه هاى اجتماعى    

پرداخت بيمه بيکارى              -١    
معادل حداقل دستمزد رسمى به            

 ١٦همه افراد فاقد شغل باالى                 
 .سال

 

پرداخت بيمه بازنشستگى        -٢    
دولتى، معادل حداقل دستمزد                 

 ٥٥رسمى، به همه افراد باالى             
سالى که فاقد حقوق بازنشستگى           

 .هستند

 

قرار گرفتن کليه کودکان و        -٣    
 سال که فاقد         ١٦نوجوانان زير      

تامين معيشتى و رفاهى از طريق        

 درصد درآمد فرد يا خانواده       ١٠
بيشتر باشد و مابقى هزينه، در          
صورت لزوم بايد توسط                        

بى .  سوبسيد دولتى تامين گردد      
مسکنى و يا اجبار افراد به                    
زندگى در مسکن پائين تر از              
استانداردهاى مصوب، غير              
قانونى است و مراجع دولتى               
موظف به فراهم کردن فورى            
مسکن مناسب براى کليه                       

 .شهروندان هستند

 

ايجاد موسسات خدماتى        -٧    
ويژه در سطح محلى و در                     
مجتمع هاى مسکونى به منظور       
کاهش بار کار خانگى و تسهيل         
شرکت بيشتر همه مردم در                 
فعاليت هاى اجتماعى، نظير              
شيرخوارگاه، مهد کودک،                  
غذاخورى ها و سلف سرويس           
هاى عمومى، رختشويخانه هاى     

 .مدرن و غيره

 

ايجاد تسهيالت ورزشى        -٨    
و هنرى و فرهنگى رايگان                 

ورزشگاه، سالن ها و کارگاه           (
) هاى نمايش، کتابخانه، و غيره،    

و اختصاص مربيان و                             
آموزگاران کافى در سطح                    

 .محلى

 

ايجاد تسهيالت الزم              -٩    
براى شرکت فعال معلولين و             

 مطالبات فورى 
 ...طبقه کارگر در اول مه

 .خانواده ميباشند تحت تکفل دولت

 

طب و خدمات بهداشتى و             -٤    
پزشکى رايگان، مناسب، و در                 

معاينه منظم و    .  دسترس براى همه   
. واکسيناسيون کامل کودکان                     

تضمين برخوردارى همه کودکان         
از يک رژيم غذايى کافى و مناسب        
مستقل از سطح درآمد خانواده،                

ريشه .  منطقه و محل اقامت و غيره      
کن کردن بيمارى هاى اپيدميک و          
عفونى ناشى از عدم سالمت محيط        
زيست، معاينه منظم همه                              
شهروندان در برابر بيمارى هاى           
قلبى، سرطان هاى رايج و بيمارى         
هايى که تشخيص به موقع آنها در           
درمان و تخفيف عوارض آنها                   

گسترش و بهبود جدى     .  حياتى است 
سطح بهداشت عمومى، اطالعات          

گسترش .  پزشکى و بهداشتى عامه     
و سازماندهى امکانات پزشکى و           
درمانى به نحوى که دسترسى                   
فورى به طبيب و دارو و درمان               
براى کليه ساکنين کشور آسان                   

 .باشد

 

آموزش عمومى اجبارى و          -٥    
آموزش .   سالگى ١٦رايگان تا سن     

) دانشگاهى، تخصصى        (عالى         
رايگان و در دسترس براى همه               

پرداخت کمک هزينه        .  متقاضيان
ريشه کن     .  کافى به دانشجويان         

کردن بيسوادى و رشد دائمى سطح        
سواد و اطالعات علمى و فنى                    

آموزش حق همه         .  اهالى کشور    
است و دسترسى افراد به آموزش و       
دوره هاى آموزشى بايد کامال از             

 .سطح درآمد خانواده مستقل باشد

 

تامين و تضمين مسکن                 -٦    
مناسب، از نظر فضا، بهداشت و            

برق، آب  (ايمنى و خدمات شهرى        
گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و                 
دستشويى داخل ساختمان، وسايل           
تهويه و گرما، امکان اتصال به                
شبکه هاى تلفنى و تلويزيونى و                

) دسترسى به خدمات عمومى محلى     
هزينه مسکن نبايد از        .  براى همه  

۴٧شماره   
افراد داراى نقص عضو در کليه          

ايجاد .  شئون زندگى اجتماعى          
تسهيالت و تجهيزات ويژه                       
معلولين در اماکن عمومى،                      
معابر، مجموعه هاى مسکونى و        

تامين و پرداخت هزينه            .  غيره
وسائل و ابزارهاى فنى و کمکى           
ضرورى براى تسهيل زندگى               
 .روزمره افراد داراى نقص عضو

 

ايجاد تسهيالت و                   -١٠    
موسسات خدماتى براى رفع                   
نيازهاى ويژه سالمندان و بهبود            

ايجاد امکانات  .  کيفيت زندگى آنان  
و تسهيالت الزم براى ادامه                     
شرکت فعال و خالق سالمندان در       

 .زندگى اجتماعى

 

تامين شبکه اتوبوسرانى        -١١    
 .و متروى درون شهرى رايگان

 

ايجاد کليه تسهيالت               -١٢    
برق، آب، تلفن، مراکز         (شهرى   

آموزشى و پزشکى و فرهنگى و          
در کليه مناطق روستايى و      )  غيره

از ميان بردن تفاوت رفاهى شهر         
 .و روستا

 

برنامه حزب    ،يک دنياى بهتر   از  
 .اتحاد کمونيسم کارگرى

 !زنده باد اول مه

مجمع عمومى کارگرى ظرف اعمال اراده 
!مستقيم و مستمر توده کارگران است  



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

برخی از تصاوير گويای واقعيات      
. زنده دوران معاصر خود هستند        

برخی از آمار چکيده و جوهر                
وجودی معضالت را به نمايش             

 .ميگذارند

 

عکس صفحه اول نشريه پرتيراژ       
نيويورک تايمز تصوير دختر نو         
جوانی را نشان ميداد که                             

مواد "چشمهايش به تلی از                       
قامت .  خيره شده بود        "  غذايی

لباسش ژنده و پاره      .  بلندی داشت 
. کفشی بر پا نداشت          .  پاره بود   

. نگاهش تيز و جستجوگر بود                
گويا معمايی را بايد بسرعت حل          

از کجا بايد شروع کند؟          .  ميکرد
از "  رقابت آزاد  "چگونه بايد در       

بغل خود که او هم در جستجو                  
است، جلو بزند؟ چگونه بايد                   
امروز را گذراند و شکم را سير            

. کرد؟ فردا به فردا سپرده است            
دختر جوان در مقابل تلی از                    

مواد "و نه تلی از                    "  زباله"
معمای او    !  ايستاده بود   "  غذايی

جستجوی مواد غذايی در ميان              
برای او زباله     .  تلی از زباله بود      

معنای مواد غذايی در قرن بيست        
 !و يکم است

 

. اما اين فقط يک تصوير است               
آمار شايد کليت اين تصاوير را             

بر اساس گزارش    .  بهتر بيان کنند   
 ٣نماينده سازمان ملل سال گذشته       

ميليون نفر در اثر سوء تغذيه جان       
اکثريت !  خود را از دست دادند؟        

اين جمعيت عظيم کودکان و زنان       
 . هستند

 

امروز ديگر عادی است که                     
تلويزيونها تصاوير مردمی را در       
هائيتی و مصر و چاد و برخی                
ديگر کشورها نشان دهند که                   

نان قلم اصلی غذای        .  گرسنه اند  
اما حتی نان     .  روزمره شان است   

 ! فرياد ميزنند گرسنه اند. ندارند

 

و زمانيکه به فرياد چهره های               

با "  جمعيت"بخشی از تطبيق          
به همين       !  است"  امکانات"

 ! وقاحت و بشرمی

 

اما امروز کمتر کودنی جسارت      
ميکند چنين اراجيف ضد انسانی     
را آشکارا در برابر جامعه قرار      

جامعه سرمايه داری              .  دهد
معاصر پيچيده تر از آن شده                
است که چنين آشکارا به بی                 
مسئوليتی خود در قبال جامعه           

معموال چنين        .  اذعان کند       
اراجيفی را با بسته بندی هايی           
که محتوای آن پوشيده شود، در        

 . اختيار جامعه قرار ميدهند

 

اين نظام    "  فهيم تر   "مفسرين    
علت را نه در داليل ضد انسانی       
امثال مالتوس بلکه در افزايش          
ناگهانی قيمت مواد اوليه غذايی،     
گندم، ذرت و برنج، توضيح               

مقصر گويا قيمت اين         .  ميدهند
مقصر گويا مصرف   .  اقالم است 

. انسانها در چين است       "  زياده"
مساله گويا بدی آب و هوايی                
مناطق توليد کننده برنج و گندم          
و ذرت در اوکرائين و استراليا         

مساله گويا بکار گيری          .  است
اين اقالم مواد غذايی در تهيه              
 . مواد سوختی بيولوژيکی است

 

. اينها تنها بهانه اند        "!  نه"اما   
. توجيهات مضحکی بيش نيستند    

مساله را  !  جمعيت مقصر نيست   
و يا  "  بحران جمعيت "نميتوان با   

. توضيح داد    "  بمب جمعيت    "
مساله کمبود مواد غذايی الزم           
برای رفع نيازمنديهای مردم              

. تکنولوژی مقصر نيست  .  نيست
روزانه هر شخص بطور                     

 واحد     ٢۵٠٠متوسط نيازمند          
کالری و چند صد ميلی گرم                 

مواد غذايی تامين   .  ويتامين است 
کننده چنين نيازی ساليان سال            
است که توسط گوشه ای از                  
قدرت توليدی و تکنولوژيک             

مساله اين    .  بشر تامين ميشود       
نيست که نيروی انسانی و                     
توليدی الزم برای تامين مواد            
غذايی بشريت معاصر موجود         

معضل اين نيست که            .  نيست
امکان تامين اين نيازها موجود         

مساله بر سر           !  ابدا.  نيست
افزايش ظرفيت توليدی جامعه          

 !سرمايه داری و شکم های گرسنه
 على جوادى

انسانهايی که فرياد ميزنند، گرسنه         
يک مشخصه    :  ايم خيره ميشويد       

اکثريت .  بيشتر برجسته ميشود          
عظيم اين انسانها خود در زمره                

. توليد کنندگان جامعه هستند                       
خود کسانی هستند که            .  کارگرند

مواد غذايی مورد نياز بشريت را            
و يا اگر       .  توليد و تامين ميکنند          

امکان نداشته اند که در توليد                       
محصوالت مورد نياز جامعه                    
بشری سهمی داشته باشند، به اين            
علت است که محروم نگهداشته                

. بيکارند.  بيکار گشته اند    .  شده اند  
آماده بکارند، در جستجوی کارند،         
اما جامعه سرمايه داری کاری                  

کارشان از قرار       .  برايشان ندارد   
سودی برای سرمايه دار توليد                   

از اين رو به گوشه ای از           .  نميکند
 .جامعه پرتاب شده اند

   

اين آمار و تصاوير بيان يک                       
. استثناء در جهان معاصر نيستند            

به چند   .  واقعيت تلخ هر ساله اند          
اين :  سئوال اساسی بايد پاسخ داد          

آمار و تصاوير چه ميگويند؟ مسبب      
چنين وضعيتی چه کسی است؟                 
معنای سياسی اين وضعيت                         
دردناک چيست؟ و باالخره چه بايد        

 کرد؟

 

شايد اگر مدافعين مالتوس در برابر       
چنين واقعيتی قرار ميگرفتند، علت      

جستجو "  رشد جمعيت    "را در          
بمب "،  "افزايش جمعيت .  "ميکردند
کلمات کليدی بودند که با        "  جمعيت

آن به توضيح چنين واقعيتی                        
افزايش جمعيت مقصر    .  ميپرداختند

فقرا بی رويه بچه دار                   !  است
آن را   "  امکان"آنان که      !  ميشوند

ندارند که شکم کودکی را سير                   
کنند، نبايد موجب حيات چنين                    

. جامعه مقصر نيست   !  انسانی شوند 
فرد مسئول  .  جامعه مسئوليتی ندارد  

پدر و مادر   .  فرد مقصر است  .  است
راه حل ها نيز روشن             !  مقصرند

 ميليون نفری که جان خود را      ٣.  اند
در گرسنگی و سوء تغذيه از دست         

و "  پااليش"دادند، مکانيسمی برای     
. هستند"  معضل جمعيت      "حل       

۴٧شماره   

مساله بر سر            .  بشری نيست     
حتی کوههايی از    .  کمبودها نيست 

مواد خام غذايی توليد شده را                   
عامدا از بين ميبرند و نميگذارند          
به دست مردمی برسد که اصلی            
ترين بخش آذوقه مورد نيازشان           

مواد .  همين مواد غذايی است             
توليد شده را از بين ميبرند تا به              

" اقتصاد دانان شان         "اصطالح     
عرضه را محدود کنند، تا قيمت            

قيمت ها افزايش    .  را باال نگدارند   
. می يابند تا سود را افزايش دهند          

در اين نظام عرضه اقالم مورد             
نياز بر حسب نياز و ميزان                       

. مصرف اين مواد تعيين نميشود         
معادله ای که حل ميشود اين                     
نيست که چه ميزان مواد غذايی            
برای رفع نيازمنديهای مردم بايد         

. توليد کرد تا همگان سير باشند             
معادله اين   .  شکمی گرسنه نباشد     

چه ميزان از عرضه مواد        :  است
توليد شده، بيشترين سود را برای        
سرمايه تامين ميکند؟ هدف رفع            

هدف .  نيازمنديهای مردم نيست       
سود و سودآوری و انباشت                      

 . سرمايه است

 

" دست نامريی بازار    "اما تکليف     
چه ميشود؟ مگر قرار نبود که                
مکانيسم بازار بهترين و ايده ال             
ترين روش شناخت و رفع                         
نيازمنديهای جامعه باشد؟ مگر             
قرار نبود بر مبنای ادعای تمام              
متفکرين و مبلغين نظام سرمايه            

و "  بهترين"داری، اين نظام               
مکانيسم بشری         "  مناسبترين"

برای رفع نيازمنديهای جامعه                
دست "مگر قرار نبود             !  باشد؟

سرمايه حالل      "  نامريی بازار     
برای پاسخ نبايد    !  مشکالت باشد؟ 
" جمعيت"مساله  .  راه دوری رفت  

مساله .  مساله کمبود نيست   .  نيست
مساله افزايش    .  تکنولوژی نيست  

غير قابل پيش بينی نياز و                          
. پاسخ ساده است    .  مصرف نيست  

اگر مردم   .  اگر مردم گرسنه اند       
اگر .  نان ندارند 

  ۶صفحه 



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

ساليانه چند ميليون انسان جان               
مقصر .  خود را از دست ميدهند         

. نظام اقتصادی موجود است                 
مسبب چنين وضعيتی نظام                      

نظامی .  سرمايه داری حاکم است     
که در اوائل قرن بيست و يک و            
با بيش از دويست سال کارنامه              
نتوانسته است ابتدايی ترين                      
معضل جامعه بشری را حل و               

مساله اش اين است       .  تضمين کند  
که نميخواهد چنين مساله ای را             

اما چنين نظامی شايسته      .  حل کند 
بايد .  نيست که وجود داشته باشد        

 .از سر راه بشريت کنار زده شود

 

شايد در پاسخ مدافعان سمج                     
سرمايه بگويند که گرسنگی                    

. معضلی ديرينه و تاريخی است          
اما بقاء و باز توليد آن امروزی و         
مساله ای مربوط به مناسبات                  

و مساله   .  اقتصادی حاضر است     
اين نيست که اين نظام محتاج                  
زمان برای حل معضل مواد                   

اصوال چنين   .  غذايی مردم است     
معضلی را در مقابل خود قرار              

. مساله شان نيست       .  نداده است   
. چنين صورت مساله ای ندارند           

در مورد بحران مواد غذايی                   
نهادهای متعدد    .  صحبت ميکنند   

جهانی چنين مساله ای را در                   
اما .  مقابل خود قرار داده اند                

مساله شان شکم مردمی نيست که        
مساله شان درد پدر و      .  گرسنه اند 

مادری نيست که فرزند دلبندشان         
در آغوششان حتی توان اشک               
ريختن ندارد و بخاطر گرسنگی          

سه ميليون نفر فقط        .  جان ميبازد  
جمعيت يک شهر   .  يک رقم نيست  

" نه.  "بزرگ جهان امروزی است   
مساله اين نظام تازه زمانی که به          
بحران مواد غذايی اذعان ميکند،        
به پيامدهای سياسی آن می                        

نگران شورش گرسنگان     .  انديشد
نگران عدم ثبات و امنيت          .  است

نظام اقتصادی و سياسی حاکم بر         
نگران سرنگونی    .  جهان هستند   

 

درگذشت نابهنگام خسرو دانش را به همسر و 
 !فرزندانش و جنبش آمونيسم آارگری تسليت ميگوئيم

 

خسرو "  از طرف همسر و فرزندان           "بر اساس اطالعيه دريافتی            
.  ارديبهشت بر اثر سكته قلبی درگذشته است              ١دانش، ايشان يكشنبه       

از دست دادن او غم     .  مرگ خسرو دانش نابهنگام و باور نكردنی است        
 !عميقی را بر قلب تمامی ما نشاند

 

ما .  درد از دست دادن همسر و پدر دردی جانكاه و جبران ناپذير است              
 . خود را در غم و اندوه خانواده و نزديكان اين عزيز شريك ميدانيم

 

جنبش آمونيسم آارگری با مرگ نابهنگام خسرو دانش، يك آادر و                     
ما اين ضايعه را به طبقه آارگر و تمامی             .  فعال خود را از دست داد       

 . فعالين جنبش آمونيسم آارگری تسليت ميگوئيم
 

خسرو دانش در دورانی از فعاليت آمونيستی خود همرزم حزبی ما و               
ما تالشهای ايشان در صفوف جنبش               .  در تالشهای ما شريك بود           

آمونيسم آارگری و در دفاع از سوسياليسم و امر رهايی طبقه آارگر                
 .را همواره گرامی ميداريم

 

درگذشت خسرو دانش را به همسر و فرزندان عزيزش عميقا تسليت                  
 !ياد و خاطره اش گرامی باد. ميگوئيم

 

 حزب اتحاد آمونيسم آارگری
 ٢٠٠٨ آوريل ٢٢ – ١٣٨٧ ارديبهشت ٣

 ...سرمايه داری و شکم های گرسنه

 ؟!نظامهای موجودند

 

در اين نظام آنهايی که جان خود را         
از دست ميدهند، کودکان و                          
انسانهايی عزيزی که ديگر در                 
ميان خانواده و عزيزانشان نيستند،       
ديگر بازی نميکنند، انسان به                    

چرا که پول         .  حساب نمی آيند        
و اگر پول ندارند، يعنی             .  ندارند

. به همين سادگی   .  نيازی هم ندارند   
يعنی نبايد     .  يعنی گرسنه نيستند        

يعنی نبايد جايی در         .  زندگی کنند  
در اين   .  جامعه بشری داشته باشند      

پول .  نظام پول قادر متعال است            
پول تفاوت  .  خدايی و سلطنت ميکند   

تفاوت .  ميان بودن و نبودن است          
اين کارنامه  !  ميان مرگ و زندگی     

نظام ضد انسانی سرمايه داری                 
 . است

 

اما بحران موجود دليل پايه ای عدم        
مطلوبيت نظام سرمايه داری                     

نبايد شاهد چنين فجايعی            .  نيست
باشيم تا حکم به نابودی و                               

ما .  سرنگونی چنين نظامی بدهيم        
اين نظام را ميشناسيم، به چگونگی       

کاپيتال مارکس    .  کارکردش واقفيم   
ساليان سال است که نظام     .  را داريم 

اقتصادی و اجتماعی ديگری                     
مطلوبيت و امکان پذيری خود را            

 . نشان داده است

 

کمونيسم راه حل معمای جامعه                 
نظامی انسانی   .  کنونی بشری است   

. مطلوب و امکان پذير است       .  است
در آستانه اول ماه روز جهانی                   
کارگر پرچم يک تحول عظيم                    
سوسياليستی، پرچم انقالب                         

. کارگری را بايد بر افراشته داشت       
جهان بيش از هر زمان به انقالبات        

حل .  عظيم کارگری نيازمند است        
پايه ای و هميشگی معضالت                     
کنونی در گرو تحقق چنين تحولی          

 .* است

۴٧شماره   
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٧صفحه   يک دنياى بهتر   

از اينکه دعوت       :  کامران پايدار   
منو برای گفتگو پذيرفتيد                           

من پيشا پيش اول مه            .  متشکرم
روز جهانی کارگر را به تو و                 
تمام هم طبقه ايهايمان در سراسر         

اول مه روز      .  دنيا تبريک ميگم     
جشن و اتحاد رزمی همه ما                     
کارگران و انسانهای زحمتکش            

سراسر دنيا برای آزادی و رفاه و         
 .خوشبختی همگان است

شرکت پرس توسعه ايران                        
خودرودر کجا واقع شده، کار و            
توليداتش چيست، چند نفر کارگر        

 داره؟

 

 راستشو      :کارگر شرکت پرس          
بخواهی در بين ما کارگرها و                
همه کسانی که در همچين جاهای        
وحشتناکی کار کرده اند اصطالح      

ما به اين شرکت          .  خوبی هست   
در شرکت   .  قصابخانه می گوييم     

پرس ايران خودرو بيش از                      
 کارگر کار می کنند و                  1000

اکثريت قريب به اتفاق اين                        
کارگران قراردادی و آزمايشی            

 تا سايت       3اين شرکت       .  هستند
 تا از اين سايتها در                    2.  داره

جاده مخصوص  18 و   15کيلومتر  
کرج تهران و سايت ديگر در                  

 جاده کرج قزوين  واقع      5کيلومتر  
چند وقتی می شه يکی از           .  است

. اين سايتها رو تعطيل کرده اند             
توليدات شرکت در زمينه ساخت         
در و بدنه و تهيه اتاق خودرو و              
اجرای سفارشات شرکت ايرا ن           

 .خودرو است

 

 ساعت کار و              :کامران پايدار    
 شيفتهای کاری در اينجا چطوره؟

 

نمی دونم    :  کارگر شرکت پرس      
 ساعت کار      ،منظور شما کدومه     

! اسمی يا ساعت کار واقعی                    
خودتان بهتر می دانيد اگه قانون           
کار و همه آن چيزهای ظاهری و        
دروغين را در نظر بگيريم خوب       

ديگه معلومه کارگر می تونه                   
 ساعت کار کنه و بره                8الی    7

 تومانه با اضافه    190000حدود  
 ، شيفته کار کردن    2کار و حتی     

در اينجا اگه خودمونم بکشيم              
 هزار تومن     300 تا     25  0بين   

خودتان فکر کنيد، بيا    !!!  می شه 
سيب !  و اين معما رو حل کن           

 تومان،      900زمينی کيلويی           
برنج درجه چندم و نامرغوب            

 تومان، گوشت    2000 تا    1500
 تومن، گوجه       000/10کيلويی    

.  تومان   2500فرنگی کيلويی        
هميجوری بگير و برو، خرج            

همه به     ...مدرسه و تفريح و             
تازه اگه آدم مريض نشه و      .  کنار

گذرش به دوا و درمان نيفته،              
تازه مهمتر از همه چيز اگه آدم         

اين آخری ديگه    .  مستاجر نباشه 
اين خونه بدوشی آدمو بيچاره            

االن ديگه در شهرکهای      .  ميکنه
اطراف تهران قيمت اجاره يک        

 متری حد    50 الی    40آپارتمان  
 ميليون پول پيش و      8 الی   7اقل  

هزارتومان کرايه      100ماهی      
حاال خودتان فکر        .  می خوان   

کنيد چطور می خواد سرو ته             
اين زندگی به هم بياد؟ اين                     
همون کالف هزار سريه که اين       
حکومت و آخوندا برامون                    
درست کردن و هيچ افالطونی          

 !هم نمی تونه حلش کنه

 

فکر می کنی        :  کامران پايدار   
آخوندا و وزير وزراشون، کار        
 فرما ها و صاحب کار خونه ها،

پاسدارا و رييس روسای اداره          
اونام مثل شما زندگی         ...کار و  

 می کنن؟

 

يا بايد     :  کارگر شرکت پرس        
خيلی ساده باشی يا ميخوای منو        

اين جانورا حتی   !  دست بياندازی 
 ساعت هم به جای        1نمی تونن    

اينها به قيمت      .  ما زندگی کنن     
بيچارگی ما کارگران به همه جا       

معلو م نيست             .  رسيده اند      
آخوندی که خاصيتی جز چرت        

 ،پرت گويی و شهوترانی نداره        
هيچ کاری هم نميکنه از کجا               
براش ميرسه؟ اون وزير                      
وزرايی که اون باال نشستن                 
اونام دست کمی از آخوندا                    

هر قانونی که وضع می       .  ندارن
! کنن ما رو بيچاره تر می کنه            

صاحب کارخونه ها و پولدارا           
که معلومه چشم و چراغ همين           

با يکی از کارگران  گفتگوی کامران پايدار
شرکت پرس توسعه صنايع ايران خودرو 

 تهران
آخه مگه اين            !  دنبال زندگيش     

شدنيه، مگه اجازه ميدن کارگر به           
همين آسانی بياد و بره، باور کن با          
هزار بند مرئی و نامرئی دست و             

اولش که       .  پای ماهارو بستن            
 تو که         ،ميخوان استخدامت کنن        

 کارفرما با توهزار       ،رسمی نيستی  
و يک  شرط می کنه و می گه هر              
طور که صالح دانستيم و هر                      
ميزان کاری که الزمه بايد انجام              

می تونی بيا جلو و اال ما                  .  بدی
کارگر بيکاره و از زير کار دررو          

. جرات داری بگو نه       .  نمی خوايم  
اگه .  اصال تورو سر کار نمی آرن        

سر کار هم باشی فوری بيرونت               
تازه از اينا که بگذريم با         .  می کنن 

 با   ،اين دستمزدهای ناچيز و پايين        
اين تورم وحشتناک و گرانی و                  

بخاطر شکم خودت   ...  اجاره خانه و  
و خانواده ات هم باشه بايد بيشتر              

اين کارم آدمو بيچاره می      .  کار کنی 
انچنان غرق کار ميشی که             .  کنه

ديگه خودت و همه دنيا رو                           
اصال آدم      .  فراموش می کنی           

روز و  .  احساس می کنه محو شده       
شب هم ديگه برات فرق چندانی               

در نتيجه در اينجا ساعت             .  نداره
تا .  کار حد و مرز مشخصی نداره         

جايی که کارگر توان داره بايد کار         
 شيفته کرده     3کارو در اينجا       .  کنه
 تا    5/4  ، عصر   5/4 تا       5/7.  اند

 5/7 شب تا         5/12 شب و         5/12
خيلی اوقات مثال تعدادی از       .  صبح

کارگرای شيفت صبح در ديگر                
شيفتهای شب تا صبح هم کار می             

 .کنن

 

 دستمزهاتون           :کامران پايدار          
چطوره با اضافه کاری که می کنيد        
چقدر می شه؟ اصال دخلتون به                 

 خرجتون می رسه يا نه؟

 

 دخل و خرج       :کارگر شرکت پرس    
اين ديگه از معماهای هزار سره،           
آدم خندش می گيره، دخل کجا و               
خرج کجا؟ باور کن اگه امام زمان          
همين آخوندها هم راست باشه و               
بياد نمی تونه سر اين دو تا رو به              

پايه حقوق کارگری ما     !  هم برسونه 

۴٧شماره   
پاسدارا و        .  حکومت هستند       

اطالعاتيها هم که وضعشون                   
هرکی اعتراض کنه و           .  روشنه

حرف حق بزنه سر به نيستش می        
اصال باعث و بانی بدبختی         .  کنن

دست .  ما اين جانورای رنگارنگند   
. هموشون تو يه کيسه است                      
 !هموشون از يه آخور ميخورن

 

 در اول حرفات          :کامران پايدار   
گفتی اينجا به قصابخانه مشهوره،       
قصابخانه چه ربطی به کار خانه          

 داره؟

 

اسم اين     :  کارگر شرکت پرس         
!  پرس  ،شرکت لعنتی با خودشه        

خيلی وقتا به جای قطعات و بدنه           
خودرو کارگرهای بيچاره رو               

شايد .  پرس و له و لورده می کنه         
باورتان نشه در اينجا بطور                     
متوسط در هر ماه يکی دو مورد           

. قطع انگشت، دست و يا پا داريم         
 . تا نبينی نميدانی چقدر وحشتناکه

 

 چرا اين حوادث         :کامران پايدار  
وحشتناک و جبران ناپذير برای           
کارگران پيش مياد مگه کارگران        

 مگه    ،حين کار دقت نمی کنن              
شرايط و اصول ايمنی در                          

 کارخانه رعايت نمی شه؟

 

 آخه کدوم آدم    :کارگر شرکت پرس  
عاقليه که بخواد با ندانم کاری تو           
اين دوره زمانه که سنگ رو                    
سنگ هم بند نمی شه اونم با جيب          
خالی و يه شغل موقت و الکی                 
خودشو دچار نقص عضو و                    

اين حرف         !  بيچارگی بکنه        
 اين حرف               ،کارگرها نيست       

کارفرما و صاحب کارخانه و                
اداره کار و اداره بيمه است تا                 
مسئوليت را از گرده خودشون              

اصال اينا عين باندهای       .  بياندازن
گفتم اينا هموشون    !  مافيايی هستند 

من خودم اينجا کار می       !  همدستند
ببين هر  .  همه چيز رو ميدانم    .  کنم

 تا سنسور      3 يا      2دستگاه پرس      
قطع کننده داره که تا اين سنسور           
ها رو نزنی دستگاه پرس پايين              

کارفرماها .  نمياد و کار نميکنه          
بخاطر اينکه سرعت کار باال بره        
و توليدشون بيشتر بشه همه                      

سنسورها يا          
  ٨صفحه 



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

 تای آنها رو از کار می اندازند تا          2مثال  
دستگاه پرس با سرعت بيشتری باال و              

اين يک عامل خطرناک و            .  پايين کند  
دوم اينکه کارفرما هر روز       .  حادثه ساز 

فشار بيشتری به کارگر مياره تا کارگر           
اگه کار    .  با سرعت بيشتری کار کنه            

کارگر به حد نصاب توليدی که کارفرما         
. خواسته نرسه کارگرو اخراج می کنن          

سوم اينکه کار گری    .  اينم يه مسئله ديگه   
 شيفت کار سنگين روز رو انجام            1که  

داده و برای زنده ماندن خانواده اش                   
مجبوره يه شيفت اضافه کار شب رو هم         
با اين خستگی و فشار و دستگاههای                 

 ديگه  ،خطرناک و بدون سنسور کار کنه      
بايد که يه دست يا     .  خودتان قضاوت کنيد  

همين .  پا يا انگشتاش قطع و متالشی بشه      
چند روز پيش بود جلوی چشم همه ما                
مهدی خيری يک پايش از زير زانو                   

تازه هنوز پاشو پانسمان و             .  قطع شد   
معالجه نکرده دادفر مدير عامل شرکت          
که ازون پاسدارا و آدمکشهای حرفه ای         

 با پرداخت پول و رشوه       ،قديمی حکومته 
و تبانی ترتيبات اخراج مهدی خيری رو        

بدون پرداخت   .  با زد وبند درست کرده       
تازه اين خوبه چند سال          !  هيچ غرامتی  

پيش که در سايپا کار می کردم يکی از             
کارگرها نصف بدنش از سر تا کمر در           

خون .  زير دستگاه پرس له و متالشی شد      
کارگرها گريه می   .  به همه جا پاشيده شد    

 فقط دو تا پای اون کارگر                          ،کردند
اين همان  !  مشخص بود که دفنش کردند      

جهنمی است که اسالم و سرمايه دارا                
برامون درست کرده اند و اين تمدن                   

 .* است21دنيای نابرابر بشر قرن 

در اين فاصله با اداره                           
اطالعات و پليس ضد شورش       
برای سرکوب کارگران تماس     

در مدت کوتاهی بيش       .  گرفت
 نفر از مزدوران              ١٠٠از     

گارد ويژه ضد شورش مجهز        
به انواع سالحها و تجهيزات          
سرکوب در محل حاضر شده        
و با گستاخی و وحشيگری               
بيش از حد به ضرب و شتم              
کارگران با باتوم برقی و                   
انواع سالحهای سرد                           

خون از سر و روی      .  پرداختند
تعدادی از کارگران بر روی          

سپس نيز   .  اسفالت جاری بود    
تعدادی از کارگران را                        
بازداشت کرده و با خود                     

شب نيز ماموران             .  بردند
اطالعات به منزل برخی                  
ديگر از کارگران مراجعه و          
تعداد ديگری از کارگران را          

دستگير و با خود به نقاط                     
تاکنون حدود  .  نامعلومی بردند 

 تن از کارگران دستگير            ۶٠
شده اند و عليرغم تالش                      
خانواده های کارگران تا اين           
لحظه هيچ اثر و نشانی از                 
کارگران زندانی در دست                

 !نيست

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری      
اخراج، عدم پرداخت حقوق           
کارگران و سرکوب وحشيانه       
کارگران پارس خودرو را              

با يکی  گفتگوی کامران پايدار
از کارگران شرکت پرس 

توسعه صنايع ايران خودرو 
 ...تهران

بنا به گزارش رسيده به حزب، در          
 فروردين،    ٣١صبح  روز شنبه             

 تن از کارگران             ٣٠٠بيش از         
اخراجی پارس خودرو تهران در           
حاليکه کاغذ های سفيد بزرگی بر          
تن کرده بودند و روی آن نوشته                

در "  حق ما را بدهيد        "شده بود،      
مقابل شرکت پارس خودرو دست          

. به يک تجمع اعتراضی زدند                   
کارگران خواهان دريافت                            
دستمزدهای معوقه و بازگشت به            

تجمع .  سر کار خود بودند                      
اعتراضی کارگران چنان پرشور          
بود که ماشينهای در حال حرکت و        
مردمی که از آنجا عبور می کردند        
به طرق مختلف با اعتراض                        

. کارگران اعالم همبستگی ميکردند    
 ١٢٠٠پارس خود رو دارای                     

کارگر است که بعلت دزدی و فساد        
مالی مديريت در آستانه                                  
ورشکستگی قرار گرفته و از                    

 تن از        ۶٠٠ابتدای سال جاری            
کارگران را در سايپا ادغام کرده             

 نفر ديگر را بی هيچ            ۶٠٠اند و     
 .حق و حقوقی  اخراج کرده اند

 

در مقابل اين اقدام اعتراضی                      
کارگران، قلعه بانی، مدير عامل             
شرکت بهمراه چند تن از ماموران         
حراست در مقابل تجمع کارگران           
معترض حاضر شده و به تهديد                

ساعتی :  "کارگران پرداخت و گفت    
صبر کنيد تا همه حق و حقوقتان را        

و !"  حساب کرده و پرداخت کنيم          

۴٧شماره   

قويا محکوم ميکند و خواهان        
آزادی فوری و بدون قيد و               
شرط کليه کارگران دستگير         
شده و بازگشت به کار اين               

حزب از کليه    .  کارگران است 
کارگران شاغل و اخراجی            
ميخواهد که با تشکيل مجمع          
عمومی خود متحدا در مقابل         
اين اقدام وحشيانه کارفرما و         

. حکومت اسالمی ظاهر شوند    
تشکيل مجمع عمومی                        
کارگران، اتحاد کارگران               
شاغل و اخراجی، دعوت از         
خانواده های کارگری و                   
کارگران منطقه در اين                     
اعتراض شرط تحميل عقب          
نشينی به کارفرما و آزادی             

کارگران کيان  .  کارگران است 
 . تاير راه را نشان داده اند

 

مرگ بر جمهوری اسالمی، 
 !مرگ بر سرمايه داری

آزادی برابری حکومت 
 !کارگری

زنده باد جمهوری 
 !سوسياليستی

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢ – ٢٠٠٨ آوريل ٢١
 ١٣٨٧ارديبهشت 

 تلويزيون  

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

 در کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

يطرف    .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است        ب
ری،              . نيست، جانبدار است  راب ت، آزادی، ب ق ي ق ع ح مداف

ا است            ه ان ادت انس اه و سع ادی، رف رای يک     .   ش ا ب م
لطفا روز و زمان    .   جمهوری سوسياليستی مبارزه ميکنيم   

ان               اي ن پخش اين برنامه ها را به اطالع همه دوستان و آش
 . خودتان برسانيد

 نشريه يک دنياى بهتر 
با نشريه همکارى  کنيد، ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

!سواالت و نظراتتان را با ما در ميان بگذاريد  

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

.غنی آموزش است  

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

 !سرکوب اعتراض کارگران اخراجی پارس خودرو محکوم است
تاکنون حدود ! خون از سر و روی تعدادی از کارگران بر روی اسفالت جاری بود

 ! تن از کارگران دستگير شده اند۶٠



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

امسال جشن اول ماه مه در                        
شرايطی برگزار می شود که                 
جنبش کارگری ايران در مرکز            

توجه جامعه و کانون های سياسی        
شبه سخنگويان  .  قرار گرفته است   

سفيه بوورژوازی که تا  امروز            
و "  محو تدريجی طبقه کارگر   "بر  

هضم شدن آن در اقشار و طبقات         
متوسط اجتماعی تاکيد می کردند        
و با شادی و شعف ساده لوحانه              
ای اعالم می کردند که پيشرفت            
های علمی و جهش های چشمگير       
تکنولوژيک زمينه را برای محو         

 ،طبقه کارگر فراهم کرده است             
امروز مجبورند تا صحت                        
ادعاهای مارکس را در مورد                 
موقعيت تاريخی کارگر در جامعه     

البته مسلم   .  سرمايه داری بپذيرند    
است که در پس اين بهانه های                
تخيلی گرايش نيرومند نظام                    
سرمايه داری پنهان است که می          
خواهد تمام سنگرهاى مقاومت را      
بشکند که در برابر حاکميت                    

. مطلق سرمايه قراردارد                          
سنگرهايی که عمدتا با مبارزه              
کمونيستی و کارگری در سراسر        
جهان و طی ساليان دراز بوجود           

اول ماه مه روز              .  آمده است    
بزرگداشت مبارزات کارگری در      

دراينروز کارگران    .  جهان است   
به سرمايه و نظام کثيف و                          
جنايتکار و ضد انسانى آن دست           

 . رد ميزنند

 

اين روز ها محافل گوناگون                    
سياسی از ضرورت شکل گيری         
تشکل های مستقل کارگری                     

 ولی در اکثر اين     ،حمايت می کنند  
حمايت ها استقالل به مستقل شدن        
از جمهوری اسالمی و حکومت          
محدود می شود و به کل نظام                  
منحوس سرمايه داری تسری نمی      

در اين ميان جنبش کارگری       .  يابد
نبايد بازيچه رقابت جناح های               

چون .  مختلف سرمايه داری شود     
همه آنها عليرغم اختالفاتی که با          
هم دارند در برابر طبقه کارگر              

نيروهای .  موضعی يکسان دارند     
طرف دار سرمايه داری جهانی           
هيچ گاه نمی توانند موافق حقوق          

نيروهای ضد اجتماعی را از             
کيسه اش بيرون کشيده و به                 
جان مردم بی گناه در چهار                  

. گوشه کره ارض انداخته است        
پيشرفت های علمی و                              
تکنولوژيک به جای آن که                   
برای رفاه مردم جهان به کار             

 موجب بيکاری         ،گرفته شوند    
همگانی و گسترش فقر و فالکت      

امروز با اينکه همه        .  می شود  
امکانات فنی و ثروت و نيروى         
انسانى کافى براى برخوردارى      
از يک زندگی خوشبخت در               

نزول " بورژواها   ،دسترس است 
را گريز ناپذير      "  سطح زندگی  

می انگارند و به مديحه سرايی          
در .  از محروميت می پردازند       

اين نظام قربانی ساختن تام فرد         
و جامعه به خاطر نفع سلطه                
سياسى و اقتصادى سرمايه                 
انجام می پذيرد و مورد تشويق          

سرمايه داری    .قرار می گيرد     
در حسرت جهانی می سوزد که       
در آن ديگر کارگران                               
موجوديتى اجتماعى و انسانى و      

برای آنها نيروی      .  زنده نباشند  
کار کارگران مهم است و                      
فرديت و شخصيت اجتماعى             
کارگر به عنوان انسان زنده                
برای آنها موضوعى دست و پا         
گير و مغاير با منفعت سرمايه            

گويی نيروی کار                 .  است
کارگران می تواند مستقل از               

 ! کارگران وجود داشته باشد

 

جنبش کارگری از بطن خواسته      
ها و نيازهای انسانی کارگران          
سر در می آورد و به تعبير                   

 نظام سرمايه داری به        ،مارکس
همراه رشد و گسترش خود                  
گورکنان خود که همانا                           
پرولتاريا باشد را نيز بوجود می      

در نظامی که بر منطق          .  آورد
منفعت کور اقتصادی در قبال            

 که بخش      ،استثمار نيروی کار     
 ،اعظم جامعه را تشکيل می دهد     

می چرخد و ربطی به انسان و           
نياز های انسان ندارد و تنها                 
براى سود توليد ميکند نه براى          

 مبارزه  ،پاسخ به نيازهای انسان    

 در چه شرايطی به استقبال جشن اول ماه مه می رويم؟
 !ورود بانک جهانی پاسخ گوی معضل کارگر نيست: سخنی با فعاالن کارگری

 على طاهرى

 چون چنين تحرکی     ،کارگران باشند 
ثبات اجتماعی مورد نظر آنها را به       

البته تا همينجا صرفا             .  هم زند    
توانسته اند در محيط های بسته                 
روشنفکری تحرکاتی به نفع                       
سرمايه داری جهانی و ورود بانک       

اما فعالين      .  جهانی دامن بزنند          
کارگری در ايران بايد در اين                    

تحرکاتی .  زمينه هشيار عمل کنند       
که به اسم کارگر و دفاع از حقوق            
کارگر انجام می پذيرد و در آن                  
مرز بندی قاطعی با سياست های             

 ،ضد بشری سرمايه وجود ندارد            
نمی تواند منافع مستقل جنبش                     

اين خطى  .  کارگری را منعکس کند    
است که از سويی بر طبل توخالى           

و موقعيت او   "  دفاع از حق کارگر   "
در جامعه ميکوبد و از سويی                     
مشوق سياست های جنگ طلبانه و        

طبقه .  ميليتاريستى آمريکاست        
کارگر ايران به دنبال تجربيات                 
فراوانی که در جريان انقالب و                

 نبايد  ،تحوالت بعد از آن کسب کرد      
آنها بايد   .  به راحتی فريب بخورد       

بعد از تجربيات تلخ بسيار فهميده            
باشند که دنباله روی از سياست                
های غير کارگری نتيجه ای جز              

 .فقر و فالکت بيشتر ندارد

 

تجربه دو دهه اخير دورنمای                     
دنيايی را که سرمايه داری برای             
بشر معماری کرده است به ما نشان       

 ثروتمندتر     ،ثروتمندان:  می دهد    
. شده اند و فقرا فقيرتر شده اند                    

 بی خانمانی و قتل عام های          ،جنگ
وحشيانه در مناطق وسيعی از                   
جهان گسترش يافته است و بيکاری      
و گرسنگی و قحطی در بخش های         

. وسيعی از جهان بيداد می کند                  
بيماری ايدز در فقيرترين مناطق            
جهان و به خصوص در آفريقا در           
حال گسترش است و داروهايی که         
برای جلوگيری از گسترش بيماری      

 به دليل سود             ،ها موجود است        
کمپانی هايی که انحصار ساخت              
توزيع اين داروها را در دست                   

 در اختيار مردم فقير اين                ،دارند
. مناطق گذاشته نمی شود                              

بورژوازی در مقياس جهانی                     
ارتجاعی ترين و خونخوارترين             

۴٧شماره   
کارگران در واقع تالشی است               
برای انسانی کردن جامعه و به              
کار گرفتن ثروت اجتماعى در              
خدمت پاسخ گويی به نيازهای               

اين تنها مبارزه اى     .  واقعى بشری 
است که نه فقط کارگران بلکه کل        
بشريت را از زير سلطه قوانين             

 .ضد انسانى بازار نجات می دهد      
اين مبارزه تنها عامل ايجاد روابط      

. انسانی در جامعه بشری است              
متقابال سرمايه داری در کل جهان      
يک لحظه از مبارزه با جنبش                 
سوسياليستى و کمونيستى                         

. کارگران بيکار ننشسته است               
ادامه عمر نظام منحوس و ضد              
بشريشان ايجاد موانع بی شمار بر       

آنها .  سر مبارزات کارگری است     
به طرق مختلف سعی دارند تا                

از .  مانع اتحاد کارگران شوند            
سرکوب عريان گرفته تا ايجاد               

 باد زدن            ،جنگ های قومی           
ناسيوناليسم و تحريک دستجات           
مسلح مذهبی از جمله تالش های          
نظام سرمايه برای به حضيض             

از سويی   .  بردن اين جنبش است      
بازوهای اقتصادی نظام سرمايه          
مانند بانک جهانی و صندوق بين         
المللی پول ميليارد ها کارگر را به      
ورطه بيکاری و گرسنگی می              
کشاندند و از سويی دم از                            

" طبيعی بودن     "دموکراسی و            
! وضع موجود می زنند                              

ايدئولوژی سرمايه داری می گويد     
وجود راستين بشری در فداکاری        
بی چون و چرا نهفته است و ذات          
زندگی فرد فرمانبرداری و                      

خدمتی که هرگز    .  خدمتگزاريست
پايان نمی گيرد چرا که خدمت و           

انظباط .  "زندگی يکی هستند            
از "  افتخار و آينده ملی          "،"ملی

ترهاتی است که بورژوازی هر           
روزه به خورد طبقه کارگر در              

 .جهان می دهد

 

اين واقعيت ذاتی سرمايه و جامعه       
اى است که سرمايه داران براى           

مصائب .  بشر امروز بپا کرده اند      
اين نظام ربطی به فالن سياست            

سرکوب و     .  غلط دولتی ندارد        
گرسنگی و بيکاری روی ديگر            
سکه انباشت سرمايه و گردش آن        

جنگ و خونريزی و فقر و        .  است
فالکت جواز تضمين عمر سرمايه     

اما امروز در چنين       .  داری است  
دنيای سياهی که نظام سرمايه                

 ساخته و 
  ١٠صفحه 



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 بعضی از تئوريسين      ،پرداخته کرده 
های راست کليد حل برون رفت از           
اين وضعيت برای کارگر را ورود          
سرمايه داری جهانی به ايران می             
دادند و اين طور تبليغ می کنند که با          
ورود آمريکا و بانک جهانی معضل       

! بيکاری دود شده به هوا می رود             
در عوض مبارزه سوسياليستی را            

. امری عبث و بيهوده و می پندارند          
اين محافل که تا ديروز مخالف                    
تحرکات اعتراضی کارگری بوده و       

 ،اصال وجود آن را منکر می شدند           
در شرايط بحرانی که طبقه کارگر           

 دايه  ،در ايران در آن به سر می برد        
هم و   .  دلسوز تر از مادر شده اند            

غمشان اين است که تحرکات                        
کارگری را در کانالهای از قبل                   
تعيين شده ای بيندازند و از آن برای         

آنها می   .  مقاصد خود سود بجويند        
خواهند با دست کارگر مار بگيرند و       
برای همين اعتراض طبقاتی و                   
تاريخی کارگر را محدود به خواسته       
ها و منافع صنفی آنهم با توقع                        

 .خودشان می کنند

 

مستقل از اينکه اين نوع اظهارات             
چيزى جز پيچ و تاب خوردنهاى                
بيهوده در مقابل درد بى درمان                    
سرمايه دارى ايران و بن بست و                

 اما    ،بحران همه جانبه آن نيست              
طبقه کارگر بايد سياست روشنى در        

جنبش کارگری  .  قبال آن داشته باشد    
ايران ناگزير است که يک انتخاب            

طبقه کارگر ضرورى     .  قطعی بکند  
است در آستانه اول ماه مه سياست            
مستقلی را دنبال کند و اين سياست             
مستقل صرفا استقالل و دوری از              
نهاد های رژيم نيست بلکه تعيين                
تکليف با کل جناح های سرمايه                  

فعالين کارگری با           .  داری است     
سياست تقابل با کليت سرمايه دارى         
و برافراشتن پرچم مطالبات بحق و          

 بايد پاسخ روشنى به           ،انسانى خود  
اين تازه روشنفکران نيمه اسالمى            
نيمه ليبرال که تازگيها خود را                     

. جا می زنند بدهند     "  دلسوز کارگر "
بايد به اينها نشان داد که حضرات              
جنبش کارگرى را با حوزه و                        
مستمعين تازه طلبه عوضى گرفته           

 ! * اند

مقابل دادگستری و فرمانداری          
. دست به تجمع اعتراضی زدند       

کارگران نيروهای انتظامی را         
وادار کردند تا کارگران دستگير     

. شده را پس از يکروز آزاد کنند      
در حال حاضر کارفرما به                   
کارگران وعده داده است که               
طرح طبقه بندی مشاغل را از           

 محاسبه و اجرا      ٨٧ابتدای سال    
کارگران با اين        .  خواهد کرد   

 کارگران  ١٠وعده ها و آزادی        
 . زندانی موقتا به کار بازگشتند

 

 اخراج گسترده کارگران 
کارفرمای کارخانه قطعات                 
توليدی خودرو در پاکدشت                 

 تن از کارگران اين واحد          ٢٠٠
کارفرما به بهانه   .  را اخراج کرد  

مشکالت مالی اين کارگران را        
 .  اخراج کرده است

 

 کارگر قراردادی                               ٣۵
در "  نيک شايان پنير      "کارخانه

مديريت .  ساوجبالغ اخراج شدند  
اين کارخانه با اعالم                                 
ورشکستگی و بدون پرداخت           
سه ماه حقوق کارگران را به               
صورت دسته جمعی اخراج               

 . کرده است

 

 کارگر قراردادی شرکت             ۵٠
در سمنان با تمام         "  آسيا لنت  "

. شدن قراردادشان اخراج شدند       
گفته ميشود که هم اکنون فقط              
سی کارگر ماهر و با سابقه بر           

کارفرما سه    .  سرکار مانده اند      

در چه شرايطی به 
استقبال جشن اول ماه 

 ...مه می رويم
 تن از ۵٠٠اعتراض 

 کارگران قند بردسير 
 فروردين ماه،        ٣١روز شنبه        

 تن از کارگران کارخانه             ۵٠٠
قند بردسير در مقابل فرمانداری       

. دست به تجمع اعتراضی زدند         
اين سومين تجمع اعتراضی                 
کارگران در مقابل فرمانداری            

 ٢٩کارگران پنجشنبه           .  است
فروردين نيز در مقابل                              

. فرمانداری تجمع کرده بودند             
کارگران در اين اعتراض                      
انبارهای کارخانه را بسته و                 
مانع فروش کاالها توسط                        

کارگران در اين     .  کارفرما شدند  
روز همچنين خيابان فرمانداری       
را مسدود کرده و از عبور                      

. خودروها جلوگيری کردند                 
کارگران قبال در روز سه شنبه           
در مقابل استانداری کرمان تجمع     

کارگران خواهان    .  کرده بودند   
 ماه حقوق معوقه و           ٧پرداخت   

. عيدی  و مزايای خود هستند               
يکی از کارگران اعتراضی                 

ما همه در شرايط                   :  "گفت
. معيشتی بسيار نامناسبی هستيم        

برخی از خانواده ها متالشی                
گرديده اند و هيچ مغازه داری              
ديگر به ما جنس نسيه نميدهد و           
ما توان خريد يک کيلو سيب                 

اعتراض ."  زمينی را هم نداريم      
کارگران برای دريافت حقوق             
 .  معوقه و مزايای خود ادامه دارد

 

معدنچيان نمايندگان خود را 
 !آزاد کردند

کارگران معدن حاجی آباد                      
خواهان طرح طبقه بندی مشاغل      

. و افزايش دستمزد هستند                      
اعتصاب اين کارگران معدنچی        
چند روز است که آغاز شده                   

روز سه شنبه نمايندگان          .  است
کارگران اعتصابی با فرماندار و      
بخشدار و نيروهای انتظامی                
مذاکره کردند اما به نتيجه ای               

پس از آن نيروهای            .  نرسيدند
 تن از نمايندگان            ١٠انتظامی    

در .  کارگران را دستگير کردند      
واکنش به اين سرکوبگری                     
حکومت اسالمی، کارگران در          

۴٧شماره   
شيفت کاری را به يک شيفت و             
کارگران را به نصف کاهش داده        

 .است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از       
مبارزات کارگران قند بردسير و        
کارگران معدنچی و کارگران               

. اخراجی قاطعانه حمايت ميکند         
عدم پرداخت دستمزد کارگران           
يک جنايت آشکار و تحميل                     
شرايط برده وار به طبقه کارگر           

اخراج کارگران بايد غير        .  است
هيچ کارفرمايی نبايد   .  قانونی شود 

اجازه داشته باشد کارگر را از              
امکان تامين معاش خود محروم          

 . کند
 

اما چگونه ميتوان يک مبارزه              
موفق و جدی را برای مقابله با              
فالکت اقتصادی که سرمايه بر             
کارگران و مردم مزدبگير تحميل      
کرده است، به پيش برد؟                            
محورهای چنين مبارزه ای کدام         
است؟ از نقطه ما برپايی منظم              
مجامع عمومی کارگری در                   
واحدهای توليدی، متشکل و متحد      
نگهداشتن کارگران، حلقه اول             

انتخاب .  چنين مبارزه ای است         
نمايندگان کارگران، مرتبط کردن     
مجامع عمومی کارگری در هر           

خواست .  منطقه، گام بعدی است      
، "کار با دستمزدهای مکفی                "
بيمه بيکاری مکفی برای تمام            "

ممنوعيت "،   "افراد آماده به کار       
از مطالبات اصلی چنين      "  اخراج

حزب اتحاد    .  مبارزه ای هستند      
کمونيسم کارگری تمامی رهبران      
و فعالين کارگری را به مبارزه             
ای متحد و متشکل در مبارزه                
عليه فالکت اقتصادی گسترده               

 . *فراميخواند

 

اعتراض کارگران قند، اعتصاب کارگران 
 معدن حاجی آباد

!کارگران اخراجى ايران صدرا به سرکار برگشتند  



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

 کمی در مورد        :يک دنياى بهتر    
مبارزات کارگران مرکز خود              

 .صحبت کنيد

 

 خوب بايد گفت            :سهراب کاوه   
کارگران اين بخش تقريبا جوان            
هستند همانطور که سازمان                    

ولی باتوجه به    .  توليدش نوپا است  
تمام اينها وقتی توليد در هر نقطه         
راه اندازی ميشود کارگران به              
طور غريزی دست به                                  

دقيقا در همان   .  اعتراضاتی ميزنند 
نقاطی که توسط کارفرما مورد             
تعرض واقع شدند اعتراض                    

مثل دستمزد و ساعت کار     .  ميکنند
که در طی اين چند سال موضوع         
اعتراض بوده وموفقيتهائی هم              

 . بدست آمده است

 

 در مبارزات        :يک دنياى بهتر       
سال گذشته کدام يک از                               
خواستهاى اساسی طرح شد و                

 موفقيتها کدام بود؟ 

 

 خواست افزايش         :سهراب کاوه    
حقوق که معموال در تمام قسمتها          
طرح ميشود و امسال هم در                     

 . جريان است

 

 روز جهانی         :يک دنياى بهتر        
طبقه کارگر  .  کارگر در راه است     

چگونه بايد به استقبال اول مه                 
 برود؟ 

 

 وقتی حرف از             :سهراب کاوه   
 در    ،روز جهانی کارگر ميزنيد         

وهله اول برای يک فرد معمولی         
اين روز مثل روزهای ديگر                   

ولی .  مثل روز پدر يا مادر      .  است
براى کارگر و دولت موضوع اين      

مساله برای          .  طور نيست         
جمهوری اسالمی و کارگران حاد      

برای جمهوری اسالمی    .  تر است 
که حافظ سرمايه داريست روز             
کارگر يعنی ابراز وجود طبقه ای       
که هر روز نظام را به اشکال                 

سالهاى پس از انقالب بود و                
دوره اى که طبقه ما بدرجاتى             
متشکل بود و نظام را به وحشت  

 . انداخته بود

 

 از محيط         :يک دنياى بهتر         
تعداد .  کارتان تعريف کنيد            

 ، وضعيت معيشتی           ،کارگران
  خواستهائى که              ،اعتراضات
 به نظرتان نقاط قوت     ،طرح شده 

و ضعف اين مبارزات کدامها            
 بودند؟

 

 من در منطقه            :سهراب کاوه   
عسلويه کار ميکنم و اين منطقه         
همان طور که ميدانيد يکی از             
مناطق بزرگ اقتصادی برای           
نظام و يک قطب کارگری در            
ايران و خورميانه ميباشد و هر         
روز به اهميت آن اضافه                       

اين منطقه شايد بيش از       .  ميشود
 کارگر در بخشهای               20000

در .  ساخت و توليد جا داده است      
بخش ساخت بيشتر کارگران             
پروژه ای هستند که بعد از اتمام       
کار با آنها تسويه حساب ميکنند        
و اسکلت نيروی انسانی آنرا به        
طور عمده کارگران روستايی          

بخش توليدی آن    .  تشکيل ميدهند 
بخشی است که کارخانه وارد            
مراحل توليد شده و نيروهای              
ثابت خود را تحت شرکتهای              
پيمانی و نيروهای رسمی                     

اين بخش بنا   .  سازمان داده است  
به اهميتی که دارد و همينطور           
از آنجا که شرکتهای خارجی             

 تقريبا سطح      ،اينجا کار ميکنند     
حقوق کارگران نسبت به بقيه             
قسمتها باالتر است و همين                  

 240طور کارگران اينجا بابت        
. ساعت کار در ماه کارميکنند           

اينجا از نظر زير ساختهای                 
 امکانات رفاهی برای          ،شهری

کارگران و مردم ساکن در                   
اينجا .  حداقل امکان قرار دارد       

آب آشاميدنی و تصفيه شده                   
وجود ندارد و آلودگی هوا روی       

. است)زنگ خطر   (خط آالرم        
اعتياد در سطح شهر بيداد ميکند      
و امکانت تفريحی برای                         

 روز   24کارگرانی که هر ماه         
را در اينجا به سرميبرند در حد         

خوب در مورد       .  صفر ميباشد   
 بله اينجا در        ،اعتراضات گفتيد  

اين منطقه در فازهای مختلف و        

گفتگو با سهراب کاوه از فعالين 
 کارگرى

مختلف تهديد ميکند و خاطره خوبی      
يادم می آيد که سال           .  ازش ندارد  

 وقتی کارگران به صف             59_58
 ،ميشدند در روز جهانی کارگر               

مزدوران نظام چقدر بی اراده و               
در طرف ديگر           .  ذليل ميشدند     

کارگران قرار دارند که باتوجه به           
 از   ،ضرباتی که از نظام خوردند          

جمله کارگران را از تشکلهای خود       
دور کرده و امروز طبقه کارگر در       
مراحل اوليه متشکل شدن قرار                

 اول ماه مه برايشان                             ،دارد
روزيست که بتوانند برآيندی از               

 وضعيت   ،قدرت خود داشته باشند       
فعلی خود را بسنجند و برنامه                    

 و دراين مناسبت                ،ريزی کنند     
کارگرى بتوانند با کارگران                        

. بخشهای ديگر ارتباط برقرار کنند      
ميپرسيد چگونه به استقبال اول ماه        

 بايد با پالکارد های                ،مه برويم   
مشخص که حاوی خواستهای روز       

. طبقه ما ميباشد به استقبال آن رفت       
به نظر من اين خواسته ها افزايش           
دستمزد و کاهش ساعت کار با                  
توجه به هر منطقه ميباشد و                         
خواستهای عمومی تری که کل                
بخشهای کارگری را بهم مرتبط کند      
و کارگران را آگاه و دعوت به                   
ايجاد تشکلهای مستقل و توده ای              

من .  خودشان در هر سطحی کرد         
فکر ميکنم امسال بايد هم در سطح          
کارخانجات به استقبال اول ماه مه          
رفت وهم در صورت امکان در               
سطح اجتماعی با برپائى راهپيمائی     

 . کارگرى

 

 از اولين تجربه        :يک دنياى بهتر     
تان و شرکت در مراسم اول ماه                

 . بگوئيد

 

 اولين تجربه من             :سهراب کاوه    
تجربه اى شيرين و به ياد ماندنی              

در شهر ما که يک شهر                 .  است
 نفر  15000صنعتی بود نزديک به     

بطور مستقل راهپيمايی کردند و با        
قدرت خواسته های خود را عنوان         

البته نظام هم در اين روز           .  کردند
راه پيمايی به راه انداخت ولی کسی       

اين راه پيمايی در        .  استقبال نکرد  

۴٧شماره   
پتروشيمی ها اعتراضات مختلف       
حول افزايش حقوق و دريافت                
حقوق معوقه و اعتراض به                      
اخراج کارگران و تقليل ساعت             

 . کار وجود داشته و دارد

 

در مورد نقاط قوت و ضعف                    
اينجا منطقه ای        .  برايتان بگويم   

است که بنا به اهميت آن و نوع               
کار تخصصی آن نياز مبرم به               

بخصوص در   .  نيروی کار دارند    
بخشهايی که راه اندازی شده                   

برای همين نظام سعی               .  است
ميکند که در اعتراضات کارگری      
به خواسته های کارگران جواب           
مثبت بدهد و همين فاکتور باعث          
شده هر اعتراضی در اين بخشها         
برابر باشد با پيروزی برای                     

ولی از طرفی هم با             .  کارگران
توجه به دستکاريهايی که نظام در       

 مثل تقسيم       ،سازمان توليد کرده      
کار به بخشهای مختلف و سپردن         
اين کارها به پيمانکاران مختلف           
که طرف مقابل کارگران ميباشند        
و کارگران را از حالت متمرکز            

 و خود کارفرما             ،خارج ميکند    
پشت تمام پيمانکاران می باشد               
ولی به شکل پنهان و عموما خود          
را از دسترس اعتراض کارگران       

 برای همين                     ،دور ميکند          
اعتراضات بخش بخش می باشد          
و به صورت متفرق اعتراضات          

البته اين مسئله     .  صورت ميگيرد  
يعنی سپردن کار به  پيمانکاران            
برای کل توليد هزينه دار ميباشد           
ولی برای کنترل اعتراض                       
کارگران و جلوگيری از اتحاد               

. آنها برای نظام ضروری است            
عموما در سطح کشور اين هزينه        
را روی درآمد کارگران سرشکن       
ميکنند و از حقوق کارگران و                
رفاهيات انسانی آنها کاسته                       

اين امر باعث اعتراضاتی    .  ميشود
حول همين موارد يعنی افزايش             
حقوق و تقليل ساعت کار و                       
مبارزه برای رفاهيات در سطح           

 و در قسمتهايی که به        ،محيط کار 
 رفاهيات  ،صورت اقماری ميباشد   

. در محل زندگی صورت ميگيرد       
 خوب جنبش کارگری      ،نقاط قوت 

اعتراضاتش را دارد علنی ميکند        
و بدون هيچ تعللی به پيش ميبرد            
و هرچه سرعت توليد بيشتر                    
ميشود و يا نقطه ای از چرخ توليد  

 آنجا اعتراض    ،راه اندازی ميشود   
کارگری 

  ١٢صفحه 



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 ماه است که کشمکش ميان کارگران و کارفرما و دولت      ٣بيش از  
خواست .   کارگران عسلويه در جريان است          ۵ تا     ١در فازهای     

 ٢٠٠ درصد دستمزد، کاهش ساعت کار به          ۴٠کارگران افزايش   
ساعت در ماه، بهبود امکانات بهداشتی و رفاهی در محيط کار و               

اين اعتراضات که    .  زندگی و همچنين قرارداد های يکساله است         
در اشکال مختلف در اين مدت در جريان بوده است اکنون در                      

 .بخشهايی از اين فازها، کارگران به خواستهای خود دست يابند

 

 ۴٠ خواست افزايش دستمزد      ٣ تا   ١ديروز، دوشنبه، نيز فازهای      
بر اساس اين توافق          .  درصدی را به کارفرما تحميل کردند                

کارگران بر حسب حرفه، سابقه کار و پايه حقوقی، افزايش                          
.  هزار تومان دريافت خواهند کرد       ٣٠٠ هزار تا     ١٠٠حقوقی از   

کارگران همچنين توانستند انعقاد قرار دادهای کاری يکساله را                 
مذاکره و   .   به کارفرما تحميل کنند         ٣ تا     ١برای کارگران فاز        

 همچنان با مديريت اين فازها         ۵ و    ۴اعتراض کارگران فازهای     
. است کماکان در جريان است    "  نيمه دولتی   –نيمه خصوصی   "که  

 کارگران عسلويه با توجه به موقعيت            ۵ تا    ١اعتراض فازهای    
اين فازها و ايجاد همبستگی و اتحاد ميان بخشهای مختلف                              
کارگران منجر به موفقيتهای چشمگيری برای کارگران شده                      

 . است

 

طی يکسال گذشته در مناطق و فازهای مختلف عسلويه همواره                
اعتراضات در فازهای    .  اعتراضات زيادی در جريان بوده است        

 عليه اخراج و پرداخت حقوقهای معوقه، و اعتراض                  ١٠ و     ٩
جهت برخورداری از سرويس اياب و ذهاب از جمله اعتراضات            

اين کارگران تاکنون توانسته      .  موفق کارگران اين فاز بوده است        
اند با اتحاد و همبستگی خود برخی سياستهای کارفرما و دولت را       

 .به عقب برانند و خواستهای برحق خود را به آنها تحميل کنند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين پيروزی کارگران عسلويه را               
پيروزی کارگران  .  به اين کارگران و طبقه کارگر تبريک ميگويد        

اين پيروزی محصول     .  عسلويه پيروزی کل طبقه کارگر است           
اتحاد و تالش کارگران و اتکاء اين کارگران به قدرت تجمع                         

 .  روتين کارگران است

 

کارگران عسلويه راه پيشروی مبارزات طبقه کارگر را نشان داده          
. خواست کارگران عسلويه خواست کليه طبقه کارگر است               .  اند

حزب .  پيروزی کارگران عسلويه پيروزی کل طبقه کارگر است           
اتحاد کمونيسم کارگری طبقه کارگر را به مبارزه ای متشکل و                  
متحد عليه فالکت اقتصادی، عليه اخراجها، عليه عدم پرداخت                  
بموقع دستمزدها، عليه قراردادهای موقت و سفيد امضا، و برای              

 . افزايش دستمزد و بيمه بيکاری مکفی فرا ميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨٧ ارديبهشت ٣ – ٢٠٠٨ آوريل ٢٢   

 پيام شما به طبقه            :يک دنياى بهتر     
کارگر و جنبشهای اعتراضی                          
آزاديخواه و برابرى طلب برای روز          

 اول ماه مه چيست؟ 

 

 پيام من باتوجه به اينکه      :سهراب کاوه 
نظام سعی ميکند اول ماه مه را در                 

 ما بايد       ،اذهان به فراموشی بسپارد         
سعی کنيم اين روز را تبديل به يک               
روز به ياد ماندنی و از طرفی برای             
اتحاد هر چه بيشتر کارگران و                         
بازبينی پيشروی کارگران درامر                 

. مبارزاتی خودشان تبديل کنيم                        
همانطور که گفتم اين نظام سياست               
خود را بر سرکوب هرچه بيشتر طبقه       

. در ابعاد وسيع اجتماعی گذاشته است       
يکی از وجوه اين سرکوب ممانعت از       
برگزارى اول ماه مه بعنوان ابراز               
وجود طبقه ای است که سی سال                     
حکومت نظام را بعنوان يک طبقه                

. مدعی زندگی بهتر تهديد کرده است          
اخراج و به حاشيه              -زندان  -شالق

راندن فعال کارگری وسياستهای                   
 جزء الينفک      ،سرکوب پيچيده ديگر     

سياستهای نظام ميباشد که قلب هر                
انسان شريفی را بدرد مياورد و البته            

 .نه نمايندگان سرمايه داری

 

پيام من به برادرانم و خواهرانم اين              
روز .  است که کارگران متحد شويد          

اول ماه مه روز کارگر را هرچه با               
شکوهتر چه در سطح کارخانجات               

. وچه در سطح اجتماع برگزار کنيد            
در انتها به عنوان يک حرکت                           
سمبليک برای روز کارگر يک شاخه        
گل سرخ به هم طبقه ايهايم تقديم                      

 . ميکنم

 

 !اول ماه مه روزت مبارک کارگر

*** 

 يک پيروزی برای کارگران عسلويه
 خواستهای خود را به کارفرما و ۵ تا ١کارگران فازهای 

ولی دارای نقاط      .  خودنمائی ميکند   !دولت تحميل کردند
ضعف عمده ای هم هست که ميشود        
گفت پراکندگی آن است که علت آن          
سرکوب و دستکاری نظام در                      
سازمان توليد می باشد که به                         

 .کارگران تحميل شده است

 

مبارزات  کارگران در محيط کار             
بنا به شکل و سازمان توليد اشکال            
مختلف ميگيرد ولی هيچ وقت از               

نظام طی اين چند سال       .  بين نميرود 
حکومت خود مبارزات کارگران را       
به عقب رانده ولی نتوانسته خاموش       

هر بار با سرعت      .  کند و نمی تواند     
دادن و ترميم سازمان توليد اين                   
مبارزات بنا بر واکنش نسبت به                 
روند توليد اشکال و شدت بيشتری           

ولی در حال حاضراين            .  ميگيرد
مبارزات به داليلی که برايتان گفتم          
در عمق جامعه کارگری در جريان         
است و گاها اين حرکت به صورت          

ما در    .  انفرادی به سطح می آيد             
درجه اول برای شدت دادن به                      
مبارزات کارگران بايد اين سياست         
ها را با روشهای مناسب بی تاثير              

زمينه و محيط برای اتحاد              .  کنيم
هرچه بيشتر کارگران را فراهم                 

در سطح خرد در محيط کار           .  کنيم
روی خواستهای قابل دسترسی که           
موفقيت و دستيابی به آنها امکان                
پذير باشد برنامه ريزی کرد و                     
حرکت کارگران که چشم به فعال              
کارگری دارند را تبديل به يک                    
حرکت عمومی تر کرد که تقريبا کل       
کارگران را در بر بگيرد و فعال                
کارگری را که معموال زير ضرب          
مستقيم است از اين حالت خارج                 

 . کرد

 

من فکر ميکنم در آينده دو فاکتور              
طمع سرمايه برای شدت          -1يعنی   

نفوذ   -2دادن و به صرفه کردن آن          
و حضور هر چه بيشتر فعال                        
کارگری در جوامع کارگری اين               
معضالت را به سرعت حل خواهد          

در سطح اجتماعی مبارزات و      .  کرد
جنبشهای مختلف مثل جنبش                        
دانشجويی و جنبش زنان و ديگر               
جنبشهای مدنی از جنبش کارگران          

 .متاثر خواهد شد

 

۴٧شماره   

 ...گفتگو با سهراب کاوه از فعالين کارگرى



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

در آستانه اول ماه مه روز                        
از هم  .  جهانی کارگر قرار داريم     

اکنون جدال ميان طبقه کارگر از         
يک طرف و سرمايه و نظام                    
اسالمی حاکم از طرف ديگر                  

. شدت بيشتری بخود گرفته است        
اعتراض گسترده کارگران ايران       
صدرا عليه اخراج، اعتصاب يک      
هفته ای چند هزار کارگر نيشکر         
هفت تپه و نبرد کارگران ايران             

برای )  الستيک البرز       (تاير        
پرداخت دستمزدهای معوقه،                 
اعتراض کارگران نفت آبادان               
برای مزايا و لغو کار قراردادی،        

 تن از       ۴٠٠اعتراض بيش از           
"  مينا"کارگران شرکت بهداشتی        

و همچنين اعتراض بيش از هزار       
تن از کارگران نساجی های                    

در اعتراض   "  مه نخ  "و   "  فرنخ"
به قراردادهای کاری و عقب                  
افتادن پرداخت حقوق و مزايای           
کارگری در قزوين در مقابل                  
درب کارخانه، گوشه ای از اين            

 .اعتراضات است

 

ضرب و شتم، دستگيری و                      
زندانی کردن کارگران يک رکن        
هميشگی سياست رژيم اسالمی            
در مواجهه با اعتراضات                          

در اعتراض       .  کارگری است      
کارگران ايران تاير نزديک به              

 کارگر بازداشت شدند که با        ۴٠٠
مبارزه گسترده کارگران و                      
خانواده های کارگری به غير از          
يک نفر، علی قادری، همگی آزاد      

در اين اعتراض رژيم              .  شدند
 تن از              ۶اسالمی همچنين              

کارگران آتش نشانی را که                       
حاضر نشدند به عنوان ابزار                  
سرکوب رژيم اسالمی عمل کرده       
و بر روی کارگران معترض آب         
جوش بپاشند، را چند روزی است       

بنا به گزارشى که دريافت                    
 ٢٢ روز پنجشنبه                      ،کرديم

 پاى مهدى خيرى      ٨٧فروردين  
. کارگر ايران خودرو قطع شد          

مهدى خيرى کارگر شرکت                
پرس توسعه صنايع ايران                    

 ١٨خودرو واقع در کيلومتر              
کرج   -جاده مخصوص تهران       

مهدی خيری در حاليکه        .  است
مشغول کار بود ناگهان ورقه             
های آهنی تيز و سنگين که                    

 ،روی ليفت تراکت مجاور بود        
به روی او فرو می ريزد و بر            
اثر اصابت ورقه های تيز آهنى        
بالفاصله يک پای مهدی از زير      

در حاليکه  !  زانو قطع می شود     
مهدی در محوطه کارخانه بر            
اثر خونريزی شديد از هوش              

 پس از کلی اين دست        ،رفته بود 
و آن دست کردن و اهمال                      

 سرانجام مهدی خيرى      ،کارفرما
را به درمانگاه درجه چندمی در      

. همان اطراف منتقل می کنند            
 سال سن دارد و                ٢۵مهدی    

داراى شش ماه سابقه کار در              
او کارگر    .  اين کارخانه است       

 . قراردادی است

 

 در حاليکه مهدی      ،از هم اکنون   
و خانواده اش با شک و اندوه              

 ،دنبال معالجه و درمان هستند          
دادفر مدير عامل شرکت از                
طريق تبانی و دسيسه چينی با            

 مقدمات      ،اداره کار و بيمه               
اخراج از کار و عدم پرداخت            
هرگونه خسارت به مهدی را             

دادفر مدير   .  فراهم آورده است     
عامل اين کارخانه از فرماندهان     
مزدور سابق سپاه پاسداران                

 .است

 

ما ضمن ابراز تاسف عميق                 
ازاين واقعه ناگوار با مهدى                
خيرى و خانواده اش و                            
همکارانش ابراز همدردى                  

ايران خودرو در ذهن        .  ميکنيم
طبقه کارگر ايران با قتل و                    
نقض عضو مرتب کارگران              

محيط کار در        .  تداعى ميشود   

 در آستانه اول ماه مه
 !برای آزادی کارگران دستگير شده و لغو احکام زندانی

اين کارگران  .  که زندانی کرده است   
آتش نشانی هم اکنون در پاسگاه                
احمد آباد مستوفی در بازداشت بسر      

خانواده های اين کارگران       .  ميبرند
آتش نشانی با تجمع در مقابل                       
پاسگاه خواستار آزادی اين                          

از طرف ديگر         .  کارگران شدند    
حکومت اسالمی غالمرضا غالم           
حسينی از فعالين سنديکای شرکت         

پخش نشريه    "  جرم"واحد را به          
سنديکا در ميدان صادقيه دستگير           

 ماه حبس تعليقی            ۶کرده و به            
بعالوه منصور  .  محکوم کرده است   

اسانلو و بختيار رحيمی همچنان در       
 .اسارت رژيم اسالمی بسر ميبرند

 

در آستانه اول ماه يک رکن تالش           
ما بايد بر آزادی کارگران دستگير         

اعتراضات .  شده استوار شود            
جاری برای آزادی کارگران                      
سکوی پرشی برای آزادی کل                   
کارگران دستگير شده و لغو احکام        

حزب اتحاد   .  زندان کارگران است    
کمونيسم کارگری از تمامی                        
رهبران و فعالين کارگری ميخواهد      
که با تشکيل مجامع عمومی به                  
مبارزه خود برای آزادی تمامی               
کارگران زندانی و دستگير شده               

 .شدت بيشتری بخشند

 

 !کارگر زندانی آزاد بايد گردد

زنده باد اول ماه مه روز جهانی 
 !کارگر

 !مرگ بر سرمايه داری

 !زنده باد سوسياليسم

  

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧ فروردين ٢٩ – ٢٠٠٨ آوريل ١٧

۴٧شماره   

ايران هر روز از طبقه ما قربانى       
ميگيرد اما ايران خودرو قتلگاه          

مسئول قطع پاى    .  کارگران است 
مهدى خيرى بدون هيچ ترديدى          
کارفرما و سرمايه داران و                     

بايد قاطعانه با        .  دولتشان است   
هرگونه تالش کارفرما و ادارات       
پادو سرمايه داران براى صحنه         
سازى و ماستمالى مسئله مقابله           

هزينه معالجه و زندگى             .  کرد
مهدى خيرى و خانواده اش بايد           

سرمايه کارگر را        .  تامين شود   
قراردادى و بى تامين ميکند تا              

محيط "در جهنمى که اسمش را          
گذاشته اند کار کند و در             "  کار

قرار "  حوادث محيط کار   "صف  
طبقه کارگر در اول مه            !  گيرد

بايد متحدانه عليه کار قراردادى         
و فقر و شرايط برده وار کار                 

 . صدايش را بلند کند

 

سرمايه دارى در ايران همين               
اسالمى و غير اسالمى اش     .  است

محيط کار در   .  از يک جنس است   
يک جامعه آزاد و انسانى                         
محيطى ايمن و يک مکان رشد            

 اما    ،شکوفائى و خالقيت است          
سرمايه دارى کار را به يک                  
اجبار تبديل کرده و دراين اجبار         
روزانه مرتب از کارگران                     

 . قربانى ميگيرد

 

طبقه کارگر براى نجات خود و           
جامعه ازاين وضعيت بايد بميدان      
بيايد و نظام کثيف و خونبار                   

 .  بردگى مزدى را برچيند

 

 !مرگ بر سرمايه دارى

 !مرگ بر جمهورى اسالمى

 حکومت ، برابرى،آزادى
 !کارگرى

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 آوريل ١٧ – ٨٧ فروردين ٢٨
٢٠٠٨ 

  

 يک دنياى بهتر 
برنامه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى را 
!بخوانيد و به دوستانتان توصيه کنيد  

 !ايران خودرو قتلگاه کارگران است
 !پاى مهدى خيرى قطع شد



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 ١٣٨٧ ارديبهشت ٠۴
Wednesday, 23 April 2008 

 

" قزل حصار      "مسئولين زندان       
آرج از معالجه و درمان رفيق              
علی کانتوری که بر اثر شکنجه           
در وضعيت نامناسب جسمی به            

 .سر می برد خودداری می کنند

که روز   "  علی کانتوری  "رفيق    
  دی ماه از سوی ماموران                 22

اداره اطالعات قزوين بازداشت          
شد، بر اثر شکنجه های شديد دنده       
هايش شکسته و همچنين از                      
بيماری حاد آسم رنج می برد، اما        
عليرغم اين وضعيت مسئولين              
زندان هيچ اقدامی جهت مداوای          

 .وی انجام نمی دهند

 

از کمپين دفاع از رفيق عابد 
 !توانچه حمايت کنيد

 ١٣٨٧ ارديبهشت ٠٢
Monday, 21 April 2008 

حکم صادر شده عليه رفيق عابد           
تنها شروع راهی است که دستگاه       
های امنيتی و قضايی برای                      
سرکوب آزاديخواهی و برابری           

. طلبی به ما نشان ميدهند                           
همچنانکه رفقا را با اتحاد و                     
پشتيبانی همه مردم آزاديخواه  در        
ايران و در سراسر جهان، از                  

دستگيری خديجه   .  خواهد بود      
مقدم از فعالين زنان و احضار           
گروهی دانشجويان دانشگاه های    

 بی خبری از وضعيت      ،مختلف  
 ،نامعلوم بهروز کريمی زاده             

 ، علی کانتوری        ،پيمان پيران     
فرهاد حاجی ميرزايی فعالين             
چپ و ادامه ی نگهداری غير             

 مجيد    ،قانونی احمد قصابان            
توکلی و احسان منصوری                   
سردبيران نشريات دانشجويی          

 ،دانشگاه اميرکبير و در پايان           
 شواهدی بر     ،تأييد احکام آنان       

اين مدعاست و امروز نيز                    
صدور حکم دور از انتظار                  
رفيق عابد توانچه مبنی بر                    
تحمل هشت ماه حبس تعزيری          

 ما را بر آن داشت       ،از سوی او    
تا با کار گروهی و حمايت از              
اين فعال سياسی از اجرای حکم       

در اين راه   .  وی جلوگيری کنيم     
دست همه ی دوستداران بشريت     

 آزادی خواهان و برابری                  ،
طلبان را سخت می فشاريم و              

باور داريم که اگر زنجير وار و        
پشت به پشت هم در مقابل اين            

 رسالت   ،حکم ايستادگی نکنيم        
بشردوستانه ی خود را فراموش      

اينک هنگامه ی        .  کرده ايم        
پشتيبانی از رفيق عابد توانچه           

با فرستادن ای ـ ميل و           .  است  
  ما را           ،اعالم حمايت خود           

 .ياری کنيد 

کمپين حمايت از رفيق عابد                 
 توانچه

 از سايت آزادى و برابرى

 رفيق علی کانتوری 
 در وضعيت نامناسب جسمی به سر می برد

 !از کمپين دفاع از رفيق عابد توانچه حمايت کنيد

اعالم ميکنيم   .  زندان بيرون کشيديم     
که اجازه نميدهيم ياران و رفقای ما            

دانشگاه !  را مجددا به زندان بياندازند    
های کشور، خيابان های پايتخت های     
جهان و دنيا را عليه اين احکام به                 

 !لرزه در خواهيم آورد

 

اخيرا کمپينی از طرف جمعی از                 
دوستان در مخالفت با حکم هشت                

نا .  ماهه رفيق عابد آغاز شده است           
هماهنگی های اوليه شروع کار اين          

اين .  کمپين باعث اغتشاشاتی شد            
کمپين اکنون مورد حمايت کامل ما            
است و همه مردم، همه دانشجويان            
آزاديخواه و برابری طلب را به                    

 . امضای اين کمپين فراميخوانيم

 

زندان پاسخ هيچ انديشه ای  
 !نيست 

سال هزار و سيصد و هشتاد و هفت           
 که اميد به     ،را در حالی آغاز کرديم       

برقراری شرايطی مطلوب برای               
فعاليت همه ی گروه ها و اشخاص              

 ، سياسی   ،در عرصه های اجتماعی      
. زنان و کارگران در ايران داشتيم             

افسوس که از همان ابتدای سال                    
دريافتيم اين سال نيز سالی سخت                 
برای فعالين در همه ی زمينه ها                   

۴٧شماره   

 اول ماه مه
 عيد انقالبى کارگران
 ،برخيزيد دوزخيان زمين

 برخيزيد زنجيريان گرسنگى
 

 سپهر

اول ماه مه روز جهانی اتحاد و            
همبستگی کارگران و زحمتکشان    
جهان را در حالی پاس ميداريم            
که بحران ناشی از سرمايه داری       
لجام گسيخته بشکل دولتی و                  
خصوصی آن تمامی عرصه                
های زندگيمان را فرا گرفته و              
جامعه بحران زده ما را در                     
باتالق بی عدالتی فقر نابرابری و      

ميليون ها   .  فساد غرق می سازد      
بيکار بيخانمان و گرانی و تورم         
بيش از حد در کشوری که صادر       
کننده نفت يکصد دالری است و          
بر منابع بيکران نفت و گاز تکيه        
زده است عمق فاجعه را نمايان           

حاکمان با سياستهای          .  ميسازد
نابود کنندشان در تمامی ابعاد               

سياسی  و       -اقتصادی  -اجتماعی
فرهنگی ثابت کرده اند که                       
صالحيت و کفايت رهبری مردم       
را نداشته و بايستی طرحی نو در       

 . انداخته شود

 

ما کارگران به عنوان پيشروان           
طبقه تحت ستم در ايران بايستی         
با تشکيل مجامع عمومی و                     
اتحاديه های خود در تمام مراکز        

 -گاز  -صنعتی مانند نفت                   
فوالد   -خودرو سازی   -پتروشيمی

در پی احقاق حقوق بغارت        ...  و
رفته مان باشيم و با اتحاد با                     
کارگران جهان مبارزه خود را با       
سرمايه داری جهانی گسترش             

  .دهيم

 

در انتها اين عيد کارگری را به            
تمام هم طبقه هايم تبريک                        

 !ميگويم

*** 

  ١٩صفحه 

!در مبارزه عليه سرمايه به مجمع عمومى اتکا کنيد! کارگران  
!مجمع عمومى کارگرى ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر توده کارگران است  

  قابل توجه دوستانى که نامه و مطلب ارسال کردند؛ 
. نامه هاى دريافت شده را در شماره آتى پاسخ ميدهيم  

مواضع - مسائل قديم،جنبش دانشجوئى چپ”آرمين عزيز مطلبى با عنوان 
جديد ارسال کرده اند که جهت انتشار براى ستون ستون آزاد سايت حزب 

.  ارسال شد  

 سردبير



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 فلسفه ،آيت اهللا وحيد خراسانی
 !امام زمان و خر دجال

 

يکی از معجزات اسالم در روی          
 وجود آيت اهللا های عمامه         ،زمين

مال های تيپ   .    بزرگ در قم است   
خامنه ای و کروبی مجموعًا توی        
جدالها و کشمکشهای ناگزير                  
سياسی برای نگهداشتن حکومت        

 از وارد شدن اسالم به             ،اسالمی
 ،دروازه های زباله دان بزرگ            

منتها .      نتوانستند جلوگيری کنند    
آيت اهللا هايی که مثل مار غاشيه            
توی سوراخ سنبه های قم پيدا                 
ميشوند که سرشان ششدانگ  به           
حسين و بقيت اهللا است هرازگاهی      
برای انداختن ترس به جان خاليق      

آثار .  و نجات اسالم تنوره ميکشند     
تنوره کشی مارهای غاشيه قم                
آنقدر شنيع و ضد انسانی است که        
مثل جهنمی که در قرآن وصف             

 باطن جمهوری اسالمی را          ،شده
بمراتب بيشتر از پيش آشکار                 

گويا آيت اهللا مرتجع                 .  ميکند
 صاحب يکی از                              ،الکبير

 عظيم       ،بزرگترين عمامه ها             
االنتظام وحيد خراسانی در يک           
جلسه ای که ظاهرًا قرار نبود                 
خبرش پخش شود از فرط نگرانی      
بسيار برای حال و روز اسالم در        

 حرفهايی زده اند که          ،آن مملکت  
دم و  .  تحريف شده اش بيرونی شد    

دستگاه حکومت مجبور شدند از          
 بخشی و يا     ،روی مصلحت اسالم   

قسمی معوج شده از صحبتهای او       
وحيد خراسانی   .  را بيرونی کنند     

حرفمان   "،پريد وسط که نه آقا            
مصلحت .  همان بود که گفتيم             

. امروز اين است که من ميگويم           
ما  مغزهای متفکر اسالميم  پس           

 ".حرف گوش بدين

 

اينطور که از گفته وحيد خراسانی      
درج شده در سايت تابناک بر                  

 خنک و ناخنک
 سعيد مدانلو

ميايد و با نقل قولی که او از بزرگ         
امامه داران قبل از خودش نايينی و        

 کل    ،بروجردی و حائری مياورد         
ماجرای جلسه مزبور آشکار                     

سينه :  "آن فقيهان ميگويند    .  ميشود
 خون هم           ، زنجير بزنيد          ،بزنيد

 ". بشود،جاری بشود

 

آيت اهللا به حق از حال زار اسالم و         
حتی از کنسرتهای تکيه ها و                      
محالت مملکت احساس خطر                   

 . ميکند

 

حال به گوشه ای از حرفهای                      
تحريف و پخش نشدۀ وحيد                           
 : خراسانی  در آن جلسه توجه کنيد

 

آقا .  آقا رقاص خونه اش کردند            "
نکنه .  داره دورۀ آخر زمون ميشه        

فکر کردين اين امام زمون که به              
آقا .  مردم ميگيم راست نيست؟             

اوضاع .  راستی حسينی ميخواد بياد   
. اينطوری که ميشه دوره اومدنشه        

همين .  بهش ميگن دوره آخر زمون     
. روزا خردجال هم پيداش ميشه               

آقا .  مياد در خونه همه تونو ميزنه         
 ، زنجير بزنند       ،بگين سينه بزنند       

کارد بزنند تا خون بياد يا امام                      
زمون يا امام زمون تند تر بيا آسه            

راه !   خر دجال خر دجال       ،چرا؟ آه 
همش هم     .  ميره کنسرت ميذاره        

آقا .  برای مسخره کردن سيد الشهدا      
 قمه  ، کارد بزنند  ،بگين زنجير بزنند  

 قفل به خودشون آويزون                ،بزنند
تا خون نياد . بزنند تا خون بياد. کنند

تا خون جاری نشد          .  قبول نيست   
. خون هم جاری شد بزنيد           .  بزنيد

خودتونو .   هی بزنيد        ،هی بزنيد    
. کمتربزنيد اونها رو بيشتربزنيد             

يادتون باشه اگه     .  جوونها را بزنيد    
از االن نزنيد دوره خر دجال                       

اينو اثير ابن   .  ممکنه بشه هزار سال   
مجهول از امام جعفر صادق نقل              

مسئوالن مملکت اين        .  قول کرده   

۴٧شماره   

 برای بيدق     ،درخت اسالم با خون آبياری ميشه           !  حديث يادشون باشه    
تا امام زمان بياد شمشيرشو بکشه شما        .  اسالم هرچی خون بريزيد حالله    

بعد که خودش مياد اون گنده منده ها        .  بايد با يه دريا خون بريد پيشوازش      
امروز بايد بری برای لشکر امام           .  شما هم ميشی لشکرش      .  رو ميزنه  

اگه امروز خون نريزی فردا که آقا اومد تو               .  زمان شدن ثبت نام کنی       
يادتون باشه اگه از االن خون جاری نکنيد           !  لشکرش ثبت نامت نميکنه    

بقيت اهللا هم حاال حاالها ته چاه يا                   .  خردجال مياد مونده گار ميشه          
ميخوابه خرناسه ملکوتی ميکشه يا بيداره از دست شيعيانش جزجيگر                 

 !"ميزنه

 

هرچيز ديگری غير از اين از گفته های آيت اهللا                !  شما هم يادتان باشد     
 تحريف شده و خالف نظر نامبرده       ،وحيد خراسانی انتشار بيرونی بدهند    

 . *   است

 !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 

!  حال آنکه مسئله برسر تغيير آنست،تمام فالسفه جهان را تفسير کرده اند
کارل مارکس                 



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

از آنجايی آه آماآان در مقياس وسيع مردم از ايران بعنوان پناهجو به آشورهای همجوار و هم مرز با                        
از آنجايی آه امر پناهندگی يك عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ايرانيان؛ در                              ،ايران ميروند 

  از آنجايی آه حمايت از حقوق پناهجويان بخشی از يك                    ،خارج از آشور و يک مبارزه انسانی است            
 ، عليه راسيسم و تعرضات راست در غرب است،مبارزه عمومی تر عليه جمهوری اسالمی

 

واحد ترکيه  فعاليت خود را آغاز            -بدين وسيله  به اطالع می رسانيم که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی                   
 آغاز به کار اين دفتر در شرايطی اعالم ميگردد که حتی هيچکدام از توافقنا مه های کنوانسيون                        !ميکند

ژنو شامل حقوق بشر؛ حقوق پناهندگی؛ حق بهداشت و درمان و غيره در ترکيه رعايت نميشود و                                    
پناهجويان، هر لحظه در خطر ديپورت به جهنم اسالمی ايران قرار دارند، اغلب کودکان پناهجو از حق                    
تحصيل برخوردار نيستند، وضعيت بيش از دو هزار پناهجوی موسوم به شمال عراق پس از گذشت                            
شش سال هنوز نامشخص است و حقوق انسانی هزاران پناهجو در ترکيه در سخت ترين شرايط  و به                           

با توجه به چنين شرايطی، اهداف و طرح عمومی فعاليت اين دفتر از اين               .  گونه هر روزه پايمال ميگردد    
  :قرار اعالم ميگردد

 حمايت همه جانبه از     ،مشاوره حقوقی  در زمينه حقوق پناهندگی به همه آسانی آه از ايران گريخته اند    
 مبارزه و مقابله با          ، صدور نامه های حمايتی به پناهجويان در صورت لزوم                    ،پناهندگان در ترآيه    

 ارتباط وسيع با سازمانهای مدافع حقوق بشر و جريانات راديکال و کارگری در                         ،ديپورت پناهندگان 
 .ترکيه، جهت کسب گسترده ترين حمايتها

 

 دفاع اجتماعی ازپناهجويان از طريق  
 افشای سياستهای ضد       ،افشای جمهوری اسالمی و شرايطی آه موجب فرار مردم از ايران ميشود                       

 مقابله و افشای جريانات راست و         ،پناهندگی دولتها و سازمان ملل و آمپين عليه تعرض به پناهندگان             
راسيست در آشورهای ترکيه و همكاری با ديگر سازمانهای محلی در اين رابطه سازمان دادن خود                          

 . راسيسم و غيره،پناهجويان حول آمپين های مشخص عليه ديپورت
 

واحد ترکيه خود را جزئی از جنبش عمومی تر در دفاع از حقوق                               -دفتر دفاع از حقوق پناهندگی         
جهانشمول پناهندگان ميداند و به استقبال هر نوع همكاری و مشارآت با ديگر گروههای پيشرو ايرانی و                  

اين دفتر يك نهاد خيريه نيست، يک نهاد مبارزاتی است و تالشش بر اين است آه                   .  يا غير ايرانی ميرود   
عضويت در دفتر با      .  از طريق سازمان دادن مبارزه خود پناهجوان به نيازهای عاجل آنها پاسخ گويد                     

 .شرط قبول اهداف باال برای همگان آزاد است

 

 زنده باد دفاع بی قيد و شرط از حقوق جهانشمول پناهندگی انسانها

 نابود باد جمهوری اسالمی ايران

 2008آوريل  7دفتر دفاع ازحقوق پناهندگی واحد ترکيه 
 

 واحد ترکيه  –معرفی دبير و معاون دبير دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 

واحد ترکيه در هفته های گذشته، دبيرخانه اين واحد، در               –پس از تشکيل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی           
نيما انصاری از فعالين      .  اولين جلسه خود، نيما انصاری را به عنوان دبير واحد ترکيه انتخاب نمود                         

سياسی و حقوق بشر و دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکيه ميباشد که تا کنون قدمهای مهم و فراوانی                       
در جهت دفاع از حقوق پناهندگان ايرانی در ترکيه برداشته و قطعا در اين مسئوليت جديد نيز، شاهد                              

 .واحد ترکيه خواهيم بود –موفقيتهای روز افزون ايشان و دفتر دفاع از حقوق پناهندگان 

همچنين، دبيرخانه واحد ترکيه، کيوان صديقی، از فعالين خوشنام و با تجربه عرصه دفاع از حقوق                               
پناهندگان و يکی از نمايندگان دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ترکيه را به عنوان نماينده دبير انتخاب                          

۴٧شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

 واحد ترکيه –آغاز به کار دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 
 معرفى دبير و معاون دبير 

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 

 .کرد

ما ضمن آرزوی موفقيت برای اين رفقا،         
از تمام سازمانها، احزاب و شخصيتهای         
مدافع حقوق بشر، خصوصا دفاتر                        
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در         
شهرهای وان و آنکارا، خواستار                          
همکاريهای نزديک و فی مابين با                         
مسئولين دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در    

 .ترکيه هستيم

 :  آدرس تماس با اين مسئولين 

  com.gmail@refugees.bdr 

 سيروان قادری

 از طرف دفتر دفاع از حقوق پناهندگی


