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   ٨٧اول مه 

 سنندج

 ١٢ امروز      ،بنا به گزارش رسيده به حزب             
 صبح در خيابان چهار         ١٠ارديبهشت ساعت     

راه سيروس مراسم روز کارگر با حضور                   
اين مراسم به فراخوان     .  يکصد نفر برگزار شد   

. کميته برگزارى اول مه صورت گرفت                      
زنده باد       "،!"کارگران جهان متحد شويد           "

اول ماه مه     "،!"جنبش مجمع عمومى کارگران   
 ،کارگر" و    ،!"روز جهانى کارگر گرامى باد       

از جمله      !"   اتحاد اتحاد           ، دانشجو     ،معلم
شعارهاى اين مراسم بود که روى باندرولهائى        

مراسم مورد استقبال             .  نوشته شده بود            
کارگرانى قرار گرفت که در ميدان کار دراين          

اين مراسم مستقل کارگران     .  محل جمع ميشوند  
 دقيقه طول       ٢٠بدليل فشارهاى امنيتى تنها             

مراسم با قرائت قطعنامه توسط يکى از          .  کشيد
کارگران و با سر دادن شعارهاى کارگرى و              

 .   دقيقه به پايان رسيد٣٠ و ١٠انقالبى ساعت 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

  ٢صفحه 

ماجرای تکان دهنده 
که همه جهانيان را 

 !بهت زده کرد
 
 شهال نورى

 ٢۵صفحه 

 ٨٧مرورى بر اول مه 
   على جوادى، آذر ماجدى،سياوش دانشور

 
 
 
 

 ٧صفحه 

  ،در صفحات ديگر
  ،قطعنامه هاى روز جهانى کارگر در ايران* 

  ،آزادى تعدادى از دستگير شدگان اول مه* 

  ،گزارشى از نساجى کردستان* 

گفتگوى کامران پايدار با يکى از کارگران *  
  ،شرکت پرس توسعه

  ،اعتراضات معلمان و فرهنگيان تهران* 

  ،اعتصاب شرکت پرس توسعه ايران خودرو* 

  ،تحصن و اعتصاب عليه زمينخواران مشهد* 

 پرداخت ،اعتراضات کارگرى عليه اخراجها* 
  ، سازمان آب مشهد،نکردن حقوقها در پرديس

  ،تشکيل دبيرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگى* 

  ،صدور حکم براى پروين اردالن* 

   ،گزارش يک کنفرانس در هلند* 

  ،نامه ها* 

.و ستون آخر* ...   

   گزارش از نقض 
   حقوق کارگران

 

 على طاهرى
 ١۵صفحه 

 با تمام قوا عليه تحرآات 
 !ناسيوناليستی -فاشيستى 

 ١۴صفحه 

ناسيوناليسم و سياست 
 "اعالم خطر"

 

 سعيد مدانلو
 ١٣صفحه 

 هيات داير دفتر سياسى 
 حزب پاسخ ميدهد؛ 

 

 على جوادى
 ٢٠صفحه 



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 سنندج

روز اول مه مراسم ديگرى توسط      
اتحاديه آزاد آارگران ايران با               

 نفر در خارج     ١٠٠شرکت حدود    
دراين .  شهر سنندج برگزار شد         

 ،مراسم که يکساعت طول کشيد          
حسن زارعی، صديق کريمی،             
سالم شيخی و فايق کيخسروی از        
اعضای هيات مديره اتحاديه                  

 مبارزات    ،پيرامون روز کارگر      
 و   ،کارگرى و همبستگى جهانى        

فعاليتهاى اتحاديه سخنرانى                     
در پايان اين مراسم                 .  کردند

قطعنامه اتحاديه به مناسبت اول           
ماه مه را خالد سواری نايب                     
رييس هيات مديره قرائت کرد که        
با تائيد و استقبال شرکت کنندگان         

 . مواجه شد

 

امضاى تومار در دفاع از                          
 کارگران زندانى

 ،بنا به گزارش رسيده به حزب             
تومارى توسط فعالين و کارگران        
سنندج در دفاع از آزادى                            
کارگران زندانى و حق تشکل و            
اعتصاب و برخوردارى از يک          
زندگى شايسته انسان تهيه و امضا      

مسئله دفاع از حق           .  شده است   
 ،برگزارى مراسم مستقل اول مه        

برپائى سازمانهاى مستقل                         
 و آزادى فورى                          ،کارگرى

کارگران زندانى يک موضوع             
 . محورى در ميان کارگران است

 

اجتماع معلمان و فرهنگيان 
 سنندج روز اول مه 

 دقيقه ٣٠ و  ٩ساعت  روز اول مه    
دود     ان              ۶٠٠ح م ل ع ر از م ف  ن

اخراجى و فرهنگيان در محوطه         

 . زمزمه ميشد

 

رد     "   ،اگر سخن بگوئى خواهى م
رد           ى خواهى م  ،اگر سکوت کن
 !"پس فرياد بزن تا زنده بمانى

 

اجتماع پرشور معلمان در روز       
 به    ١٢جهانى کارگر ساعت            

مبارزه ادامه       .  "پايان رسيد      
 اين گفته آخر          ،"خواهد داشت   

 . فرهنگيان دراين مراسم بود

 

 کرمانشاه

امسال حضور نيروهای                        
انتظامی و سرکوب جمهوری           
اسالمی در سطح شهر کرمانشاه     

بطور ويژه ای قابل مالحظه               
تالش برای دستگيری            .  بود

فعالين و مردم معترض به هر            
بهانه ای اقدامی برای جلوگيری      
از هرگونه ابراز وجود                          
کارگران و مردم آزاديخواه به           

اما .  مناسبت اول ماه مه بود             
عليرغم اين جو پليسی شعارهای     

اول ماه مه     "متعددی از جمله،       
، "روز جهانی کارگر گرامی باد    

کودک "،  "زنده باد اول ماه مه     "
" فقر، اعتياد و تجاوز    =  کارگر  

در اطراف دانشکده پزشکی، پل     
واليت، و هتل آزادگان در                    
شهرک تعاون در گراميداشت           
 .روز اول ماه مه نصب شده بود

  ... ٨٧اول مه 

دج             ن ن روش مرکزى س آموزش و پ
ع             م ج ان ت ات ب ان اک اب ي ع در خ واق

د     ردن راضى ک ت ن    .   اع واست اي خ
ر از            ف تجمع بازگشت به کار شش ن

ن     ،معلمان اخراجى   اعتراض به پائي
ه    ،بودن سطح دستمزدها    اعتراض ب

تصادى          الکت اق  و آزادى     ،فشار ف
ود               گر ب ان م رزاد ک ى ف . معلم زندان

ان را روى          ايش ه ت واس ان خ م ل ع م
ا          ع ي پالکاردهائى نوشته بودند و وس

عدالت   " از جمله؛   .   در دست داشتند  
د ،بنويسيد اداش    " ،"  تبعيض بخواني پ

ت                اس م م ل ق مس ه ح ال ى س  ،" س
ام                   "  م ا ت ود را ب ى خ گ ت س ب م ه

ه    ،" فرهنگيان کشور اعالم ميکنيم     ب
 . چشم ميخورد

اجتماع معلمان در روز کارگر و             
معلم با سخنرانى پرشور و                           
اعتراضى چند نفر از معلمان                     

سخنرانيها نقد  .  اخراجى ادامه يافت   
عميق و نارضايتى به وضع موجود      
را منعکس ميکرد و مورد تشويق           
پرشور حضار در مراسم واقع                  

الزم به توضيح است که              .  ميشد
تعداد زيادى از کارگرانى که در              
مراسم امروز روز کارگر در                    
چهار راه سيروس حضور داشتند           
دراين مراسم نيز شرکت کرده                  

از جانب يکى از زنان پيامى      .  بودند
در حمايت از خواستهاى کارگران         
قرائت شد که با تشويق حاضرين             

همينطور در مراسم که     .  روبرو شد 
فضائى پرشور داشت شعرى                     

۴٩شماره   
 عسلويه

 ارديبهشت      ١٢امروز عصر            
عصر در حاليکه کارگران                       
فازهای مختلف عسلويه برای                
برگزاری مراسم اول مه در سه            
راه نخل جمع ميشدند و                                
پالکاردهای خود را برمی                        
افراشتند، نيروهای سرکوب رژيم     
اسالمی به آنها حمله بردند،                      
پالکاردها را مصادره کردند و              
جوانمير مرادی و طاها آزادی از        
اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد        
کارگران ايران را بازداشت                    

کارگران حاضر در             .  نمودند

مراسم به بازداشت رفقای خود              
اعتراض کردند و تعدادی نيز به           

بر روی     .  مقابل پاسگاه رفتند         
پالکاردها شعارهايی با مضمون         
تبريک روز جهانی کارگر و                  

 .افزايش دستمزد نوشته شده بود

 

 کامياران

 ٨٧ ارديبهشت   ١٢پنجشنبه عصر   
بدعوت کميته برگزار کننده روز         
کارگر کامياران مراسمى در                  

. خارج شهر کامياران برگزار شد      
مراسم با سرود انترناسيونال                  
شروع شد و با سخنرانى يکى از           
دانشجويان آزاديخواه و برابرى           
طلب ادامه و شعر خوانى ادامه              

 . يافت

 مريوان

نيروهاى انتظامى با حضور در           
شهر مريوان از برگزارى مراسم       

روز قبل  .  اول مه جلوگيرى کردند   
 در  ،از اول مه   

٣صفحه   



٣صفحه   يک دنياى بهتر   

برخى محالت مريوان شيرينى             
پخش شد و بدينگونه فعالين اول            

. مه به استقبال روز آارگر رفتند         
عصر روز اول مه در منطقه                  

سبزه ميدان پالکاردی بزرگ                  
" کارگران جهان متحد شويد               "

نصب شد و در فرصت کوتاهى            

. جمعيت مشتاق اول مه جمع شد          
پخش قطعنامه اول مه و تراکت             

 پخش شيرينى و             ،روز کارگر    
بحث و تبادل نظر از گوشه هاى           

 . اجتماع اول مه مريوان بود

 

 نيشکر هفت تپه

کارگران نيشکر هفت تپه مراسم          
روز کارگر را در محوطه                        

قطعنامه .  شرکت برگزار کردند      
کارگران اين شرکت بمناسبت               
روز کارگر دراين مراسم قرائت         
شد و سپس تحويل مديريت داده             

در مراسم نيشکر هفت تپه            .  شد
کارگران عمدتا در مورد                           
معضالت شرکت و خطر بيکار           

 . سازى صحبت کردند

 

 تهران

جمعه هفته قبل از روز کارگر در        
تهران کارگران و خانواده هاى             

. کارگرى به پارک چيتگر رفتند         
اين مراسم سالهاى قبل در آبشار           

اما نيروهاى   .  خور برگزار ميشد    
سرکوب پارک و وروديهاى آن            
را قرق کرده بودند و اتوبوسهاى         
حامل کارگران را به جاهاى                   
نامعلومى ميفرستادند تا از تجمع          

. کارگران  جلوگيرى کنند                        
جمعهايی از کارگران توانستند             
خود را به داخل پارک برسانند و          

استثمارگرانه و انسان ستيزانه          
به جنگ زندگی و معيشت                    

ما بر اساس       .  کارگران ميرود   
درک اين واقعيتها از مناسبات          
سيستم سرمايه داری خواسته ها      
و مطالبات خود را به شرح زير       

 .اعالم ميداريم 

روز جهانی کارگر بايد              :  1
بعنوان روز تعطيل در تقويم               
رسمی اعالم شود مراسم اين              
روز آزادانه توسط کارگران بر       

 .گزار شود

 

حق ايجاد تشکل ، اعتصاب        :  2
جزو حقوق پايه ای و انسانی               
ماست و ما براين باوريم که                 
شوراهای کارگری موثر ترين         
ظرف برای اراده جمعی جامعه       

 .است 

 

ما خواهان تامين امنيت              :  3
شغلی برای کليه کارگران و لغو      
قراردادهای موقت توقف اخراج     

 .و بيکاريهای گستره ميباشيم 

 

ما خواستار پرداخت بيمه           :  4
بيکاری مکفی برای کارگران و      
ساير نيروهای آماده به کار                  
هستيم و بيمه های مکمل بايد              
توسط کارفرمايان پرداخت                 

 .شود

 

دستمزد کارگران ميبايست       :  5
بر اساس سطح زندگی شايسته          
انسان بوده و نبايد از خط فقر              

 .پائين تر باشد 

 

بر خوردداری کارگران           :  6
مهاجر از حقوق کامل اجتماعی       
و جلوگيری از اخراج و بيکار          

 .سازی آنها 

 

ما خواهان لغو قانون سه             :  7
جانبه گرائی در امور مربوط به       
طبقه کارگر هستيم و سطح                  
دستمزد و شرايط و قوانين کار          
بايد توسط خود کارگران تعيين         

 .شود

 

ما کارگران خواهان تعيين         :  8

  ... ٨٧اول مه 
بخشهاى ديگرى به پارک جهان نما      

ماموران امنيتى مرتبا               .  رفتند
اين .  جمعيت را کنترل ميکردند           

اجتماع که بصورت پيک نيک                 
 بدليل مزاحمت و           ،برگزار ميشد   

وحشت رژيم عمال ناتمام ماند و               
کارگران بعد از ساعاتى پارک را          

 . ترک کردند

 

 سقز و اشنويه

در سقز نيروهاى انتظامى مانع                
برگزارى مراسم کارگران شدند و         
در اشنويه با دستگيرى سه نفر از            
فعالين حقوق مدنى بجرم قصد                   
برگزارى اول مه مانع برپائى                   

با اينحال  .  مراسم روز کارگر شدند    
مراسمهاى کوچکى در شکل محافل     
فعالين در سقز و اشنويه و بانه                   
عمدتا در اجتماعات خصوصى و يا      

 . در خارج شهر برگزار شده است

 

قطعنامه کميته برگزار کننده مراسم 
  در سنندج٢٠٠٨اول ماه مه 

کارگران هم طبقه ايهای ستمديده،          
امروز يک مه روز جهانی کارگر         
است ما در اين روز گرد هم آمده              
ايم با همدوش و همصدا با ساير هم         
طبقه ايهايمان در سراسر جهان اين       

در جهان   .  روز را بر گزار کنيم           
امروز کارگران اين توليد کنندگان         
ثروت و نعمات مادی جامعه بشری      
، خود جزو محرومترين طبقه                   
جامعه ميباشند استثمار و نابرابری        
و ناامنی امروزه به شيوه های                    
مختلف در راستای انباشت سرمايه       
و سود پرستی نهادينه و باز توليد             
ميشود و طبقه کارگر ايران نيز از          

فقدان .اين قاعده مستثنی نميباشند            
تشکلهای طبقاتی کارگران همچون       
معضلی در پيشروی مبارزه طبقه          
کارگر قطبنمائی ميکنند سيستم                 
سرمايه داری در راستای رياست           
سرمايه داری جهانی با متوصل               
شدن به سياست خصوصی سازی          
و تيعاتش از قبيل اخراجسازی و             
بيکاريهای گسترده و افکنی                        
قراردادهای موقت و سفيد امضاء ،       
تعويق دستمزدها و ساير شيوه های       

۴٩شماره   
قوانين سختی کار در محيطهای            
کارگری ميباشيم و خواهان                     
دخالت نمايندگان واقعی کارگران       
در امور بازنشستگی موعد و از           

 .کار افتادگی هستيم

 

ما کارگران از جنبشهای                :  9
اجتماعی از جمله جنبش رهائی            
بخش زنان ، دانشجويان، معلمان         

حمايت کرده و   .....  ، پرستاران و    
خواستار برسميت شناختن                       

 .تشکلهای آنان ميباشيم 

 

کودکان کار از قربانيان              :  10
سيستم سرمايه داری ميباشند، آنرا      
بشدت محکوم مينمائيم و خواهان        
فضائی آرام و سرشار از شادی            

 .برای کودکان ميباشيم

 

ما خواستار آزادی فوری و         :  11
بی قيد و شرط کليه کارگران                   
زندانی از جمله شيث امانی و                 
منصور اسالو هستيم و کليه قوانين   
و احکام صادره بر عليه کارگران       

 .و فعالين کارگری بايد لغو شود

 

به حکم شالق و جريمه                 :  12
کارگران شرکت کننده در مراسم         

 سنندج را محکوم          2007 مه       1
مينمائيم و خواستار لغو احکام               

 .صادره هستيم

 

اعدام ، سنگسار اعمال غير        :  13
انسانيست و ميبايست از قوانين             

 .موجود حذف گردد

 

ما ضمن قدردانی از                    :  14
حمايتهای بين المللی از مبارزات        
کارگران ايران خواهان ادامه اين        
حمايتها بوده و بيش از هر زمان           
ديگری بر همبستگی بين المللی            
کارگران برای رهائی از مشغات        

 .نظام سرمايه داری تاکيد ميکنيم

ما کارگران ايران از مبارزات              
کارگران عليه سرمايه داری در           
ساير کشور های جهان حمايت              

 .ميکنيم

 2008 مه 1کميته بر گزار کننده 
 سنندج

 
۴صفحه   



۴صفحه   يک دنياى بهتر   

قطعنامه اتحاديه آزاد کارگران 
ايران و انجمن صنفی کارگران 

برق و فلزکار به مناسبت اول ماه 
 مه

اين قطعنامه در مراسم سنندج               
قرائت و مورد تصويب پر شور           
کارگران شرکت کننده در مراسم        

 :قرار گرفت

 

اول ماه مه، روز همبستگی                     
جهانی طبقه کارگر و روز                       
مبارزه متحدانه ما برای رهايی از   
ستم سرمايه داری و برپايی                     

 .دنيايی بهتر است

 

امسال ما کارگران ايران در                    
شرايطی در حال برگزاری                     
مراسم اول ماه مه هستيم که تورم         
افسار گسيخته، زندگی و معيشت        
ما را بصورت غير قابل تحملی            
در چمبره خود فرو برده است و            
حداقل دستمزدهای تصويب شده         
حتی کفاف اجاره بهای منزل                  

چنين .  مسکونی ما را نيز نميدهد       
وضعيت اسف باری در حالی                
سايه شوم خود را بر معيشت و              
زندگی ما انداخته است که ناامنی         
شغلی و بيکارسازيهای گسترده،         
قراردادهای موقت، ممنوعيت              
ايجاد تشکلهای مستقل کارگری،         
دستگيری و بازداشت کارگران           
معترض و رهبران آنان و                         
برخورد قهرآميز با اعتراضات           
کارگری، هر گونه روزنه اميدی        
را برای برون رفت از اين                        
وضعيت غير انسانی بر روی ما          

 .بسته است

 

بی ترديد ما کارگران در مقابل              
اين وضعيت بغايت ضد انسانی            
سکوت نخواهيم کرد و اجازه                 
نخواهيم داد بيش از اين هستی ما         

ما توليد    .  را به تباهی بکشانند          
کنندگان اصلی ثروت و نعمت در        
جامعه هستيم و حق خود ميدانيم با       
باالترين استانداردهای زندگی              
امروزی بشر، در رفاه و آسايش          

 .زندگی کنيم

دستمزدهای معوقه بايد فورا       -۵
پرداخت و عدم پرداخت به                   
موقع آن، قانونا بايد جرم تلقی            
گشته و خسارت ناشی از آن به          

 .کارگران پرداخت شود

 

آزادی بيان، ايجاد تشکل              -۶
های مستقل کارگری، اعتصاب،    
اعتراض و تجمع حق مسلم                  
ماست و بايد بی قيد و شرط به            

 .رسميت شناخته شوند

 

ما ضمن اعالم حمايت                  -٧
 ،قاطعانه از مطالبات معلمان            

خود را متحد آنان می دانيم و               
خواهان رسيدگی فوری به                   

 .مطالبات آنان هستيم

 

ما بدينوسيله پشتيبانی خود           -٨
را از تمامی جنبشهای آزاديخواه     
و برابری طلب همچون جنبش          
دانشجويی و جنبش زنان اعالم         
ميداريم و دستگيری، محاکمه و       
به زندان افکندن فعالين آنرا                 

 .بشدت محکوم می کنيم

 

کار کودکان پديده ای ضد             -٩
انسانی و از تبعات نظام سرمايه       

. داريست که بايد برچيده شود            
تمامی کودکان بايد بدون در                
نظر داشت موقعيت اقتصادی و       
اجتماعی والدين، جنسيت، نژاد       
و مذهب و مليت از امکانات                

رفاهی و بهداشتی         -آموزشی    
 .يکسانی برخوردار شوند

 

کليه قوانين تبعيض آميز           -١٠
بايد ملغی شود و برابری حقوق        
زن و مرد در تمامی شئونات              
زندگی اجتماعی و اقتصادی بی      
قيد و شرط بايد به رسميت                    

 .شناخته شود

داشتن مسکن حق اوليه هر       -١١
انسانی است و دولت بايد مسکن       
مناسب و رايگان برای همگان         

 .تامين نمايد

اول ما مه بايد تعطيل                  -١٢
رسمی اعالم گردد و در تقويم            
رسمی کشور گنجانده شود و هر      
گونه ممنوعيت و محدوديت               
برگزاری مراسم اين روز بايد          

  ... ٨٧اول مه 
داشتن يک زندگی شاد و مرفه حق         
مسلم ماست و ما برای تحقق آن،              
تمامی موانع پيش روی خود را با            
بر پايی تشکلهايمان و با اتکا به                 
قدرت همبستگی خود از سر راه              

 .خويش برخواهيم داشت

 

در اين راستا ما امروز اول ماه مه           
 يکپارچه و متحد،               2008سال     

مطالبات زير را به عنوان حداقل             
خواستهای خود فرياد می زنيم و              

 :خواهان تحقق فوری آنها هستيم

 

شيث امانی، منصور اسالو و             -١
همه کسانی که در اعتراض به                   
نابرابريهای اجتماعی به زندان                
افکنده شده اند بايد فورا و بی قيد و           
شرط آزاد شوند و تمامی احکام                
صادره بر عليه کارگران و فعالين          
ساير جنبشهای اجتماعی بايد ملغی        

 شود

 

ما حداقل دستمزد تصويب شده          -٢
برای امسال را با توجه به تورم                 
افسار گسيخته موجود، تحميل                   
مرگ تدريجی بر خود و خانواده             
هايمان ميدانيم و مصرانه خواهان          
افزايش فوری حداقل دستمزدها بر        
اساس اعالم نظر خود کارگران از        
طريق مجامع عمومی کارگری               

 .هستيم

 

اخراج سازی های کارگران             -٣
بايد متوقف گردد و تمامی کسانی            
که از کار خود اخراج شده و يا به             
سن اشتغال رسيده اند بايد تا زمان           
اشتغال بکار از بيمه بيکاری معادل      
 .حداقل دستمزدها بر خوردار شوند

 

 تحميل  ،قراردادهای موقت کار     -۴
بردگی مطلق بر کارگران و                        
تعرض به پايه ای ترين حقوق آنان         
است و بايد تمامی اين نوع                            
قراردادها به استخدام رسمی تبديل        

 .شوند

 

۴٩شماره   
 .برچيده شود

 

ما بخشی از طبقه کارگر               -١٣
جهانی هستيم و تحميل بی حقوق          
مضاعف بر کارگران مهاجر و            
اخراج آنان را به هر بهانه ای                 

 .محکوم می کنيم

 

ما ضمن قدردانی از تمامی          -١۴
حمايتهای بين المللی از مبارزات        

 خواهان تداوم   ،کارگران در ايران  
بيش از پيش اين اين حمايتها بوده         
و بيش از هر زمان ديگری بر                
همبستگی بين المللی طبقه کارگر        
برای رهايی از مشقات نظام                   

 .سرمايه داری تاکيد می کنيم

 

 ،قربانيان اصلی جنگ               -١۵
کارگران و عموم توده های مردم         

جنگ افروزی و تحريم          .  هستند
اقتصادی ناشی از کشمکش                     
قدرتهای سرمايه داری است و از        
سوی هر کشوری که به آن دامن           
زده شود از نظر ما کارگران                   

ما خواهان صلح،      .  محکوم است  
شادی، رفاه و آزادی و برابری              

 .هستيم

 

 زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگی بين المللی 
 طبقه کارگر

اتحاديه آزاد کارگران ايران و 
انجمن صنفی کارگران برق و 

 فلزکار کرمانشاه

 2008اول ماه مه سال 

 

قطعنامه پايانی تجمع فرهنگيان 
 87در ارديبهشت 

 

 يکی از تيره        86بی ترديد سال        
ترين سالهايی بود که جامعه                     

. معلمان ايران تجربه کرده است          
بعد از تجمعات با شکوه معلمان            

 که با دستگيری      85در اسفند ماه      
تعداد زيادی از فعاالن صنفی و             
ضرب و شتم شمار زيادی از                  
فرهنگيان شريف پايان يافت، به           
دليل سانسور شديدی که بر رسانه       
ها حاکم شد چنين به نظر رسيد که    

تشکل های            
۵صفحه   



۵صفحه   يک دنياى بهتر   

صنفی سکوت پيشه کرده اند و يا          
از وحشت در الک خويش فرو              
رفته اند و يا همکاران خود را                
فراموش کرده اند حال آن که                   
فعاالن صنفی با علم به عواقب و          
هزينه های فعاليت در چنين                     
شرايطی بيکار ننشسته و ندای              
حق طلبی معلمان را با شرکت در        
پنجمين کنگره جهانی اتحاديه                
معلمان سراسر جهان در برلين به       
گوش جهانيان رساندند و هزينه            
آن را نيز با دريافت احکام تبعيد ،        
انفصال از خدمت و بازنشستگی         

 .اجباری پرداخت کردند

 

 همکاران گرامی

همانگونه که می دانيد مصوبه               
مجلس در مورد اليحه مديريت             
خدمات کشوری که در واقع                    
حداقل ماليات فرهنگيان هم نبود          
پس از تصويب و ابالغ به دولت           
، انتظار اين بود که با توجه به                

 دالر،   100قيمت نفت بيشتر از          
اين اليحه در سريعترين زمان               
ممکن اجرا شود اما دولت نه تنها         
اين مصوبه را اجرا نکرد بلکه با         
موکول کردن آن به آينده بی                     
توجهی خود را به خواسته های به       
حق فرهنگيان و نمايندگان مجلس       
که عصاره اراده ملت هستند نشان      
داد و اين قشر فرهيخته و                           
زحمتکش را عمًال در مواجهه با          
گرانی و تورم کمرشکن باالی               

حال با   .   درصد تنها گذاشت        30
چنين وضعيتی ما فرهنگيان                   
ضمن تأکيد بر اجرای قطعنامه             
های گذشته اهم خواسته های خود       

 .را به شرح زير اعالم می داريم 

 

ما فرهنگيان استان کردستان        .  1
همبستگی کامل خود را با تمامی          
فرهنگيان سراسر کشور اعالم             
داشته و خود را ملزم به پشتيبانی         
از بيانيه های سراسری شورای           

 .هماهنگی می دانيم

 

ما هرگونه تبعيض و نابرابری      .  2
را محکوم نموده و خواهان رفع            

اينصورت حق انجام مصاحبه با      
رسانه های ديگر را برای                     
 .فعاالن صنفی محفوظ می داريم

 

ما خواهان رفع هرگونه              .  9
محدوديت از فعاليت تشکل های      
صنفی فرهنگيان با استناد به               

 . قانون اساسی هستيم26اصل 

 

ما تبديل پاداش پايان           .      10
خدمت فرهنگيان به سهام عدالت    
شرکتهای ورشكسته دولتی   را         
ضربه جبران ناپذيری به بنيه            
اقتصادی عزيزان بازنشسته              
دانسته و آنرا شديدًا محکوم می         

 .نماييم

 

روز جهانی کارگر را به        .    11
کارگران تبريک گفته و از همه        
فعاليتهای صنفی کارگران،                
دانشجويان، روزنامه نگاران و       
ساير اقشار جامعه حمايت می           

 .نماييم

 دوازده ارديبهشت

 

سرکوب وحشيانه صف اول مه 
 کارگران در ترکيه

 ،کارگران با شعار آزادى
برابرى و مرگ بر سرمايه 
دارى به مقابله سرکوبگران 

 رفتند

بنا به گزارشى که از فعالين                 
 نيروهاى   ،حزب دريافت کرديم    

سرکوب سرمايه وحشيانه به              
صف اول مه کارگران در                    
ترکيه يورش برد و کارگران             
معترض را بشدت سرکوب                

دولت ترکيه که در دست         .  کرد

حزب رفاه و توسعه اسالمى               
 به سياق دولتهاى ژنرالها       ،است

و فاشيستهاى پان ترکيست که            
در ميدان تقسيم به صف                          
کارگران از هر سو اسلحه                    

 در اولين ساعات روز         ،کشيدند
اول ماه مه در استانبول و ديگر         

  ... ٨٧اول مه 
کامل تبعيض و اجرای عدالت                   
اجتماعی به معنی واقعی در                        

 .آموزش و پرورش می باشيم

 

ما خواستار تغييرات اساسی در       .  3
نظام آموزشی ، ارتقاء کيفيت                     
فضاهای آموزشی ، افزايش سرانه        
آموزش ، تجهيز مدارس به                          
تکنولوژی آموزش روز، نهادينه           
کردن نظام مديريت انتخابی و                   
توسعه آزادی بيان در آموزش و               

 .پرورش هستيم

 

امنيت شغلی ، از اساسی ترين          .  4
حقوق انسانهاست لذا به کارگيری          
افراد به صورت پيمانی،                               
قراردادی، پاره وقت ، شرکتی و             
حق التدريسی را محکوم می                      

 .نماييم 

 

ما نگرانی عميق خود را از               .  5
صدور حکم اعدام برای همکار               
عزيزمان آقای فرزاد کمانگر                    
عضو هيات مديره انجمن صنفی             
معلمان استان کردستان شاخه                    
کامياران ابراز داشته و با محکوم           
کردن صدور حکم اعدام برای وی        
خواهان لغو اين حکم ناعادالنه                 

 .هستيم

 

ما خواهان لغو احکام صادره           .  6
برای تمامی فعالين صنفی سراسر         
کشور به ويژه آقايان پيمان نودينيان      

 .و اسکندر لطفی هستيم

 

ما خواهان اجرای اليحه                   .  7
مديريت خدمات کشوری به                        

 1/1/86صورت کامل از تاريخ             
 .می باشيم

 

انعکاس رسانه ای اعتراضات و     .  8
خواسته های فرهنگيان از حقوق            
مسلم ماست ، لذا ما خواهان رفع              
توقيف از تنها  رسانه فرهنگيان               
يعنی قلم معلم هستيم و در غير                    

۴٩شماره   

شهرها به کارگرانى  که خود را            
برای برگزاری مارش روز                    
جهانی کارگر آماده می کردند با           

پليس و     .  قصاوت حمله کردند        
نيروهاى ضد شورش با حمله به          

) ديسک(دفتر سنديکای کارگری       
و ديگر دفاتر کارگری که محل             

 مانع از   ،تجمع اوليه کارگران بود    
برگزاری مراسم اول ماه مه                    

 . شدند

 

متعاقب اين يورش وحشيانه                    
 کارگران به        ،مزدوران سرمايه   

مقاومت پرداختند و درگيری                  
سختی بين کارگران و نيروهای           

. سرکوبگر دولت ترکيه در گرفت     
 ،آزادی"کارگران با شعارهاى؛          

مرگ بر سرمايه              "،"برابری
از .  اف.  ام.آى  "،"دارى جهانى   
تا رسيدن به     " و     ،"ترکيه گم شو    

آزادى و برابرى مبارزه ادامه                
 به مقابله با نيروهای                     ،"دارد

. سرکوبگر ترکيه پرداختند                     
مقاومت کارگران در مقابل                      

نيروهای سرکوبگر ترکيه يادآور       
درگيريهاى کارگران در ميدان             

 بود که در     ٩٠-٨٩تقسيم در سال     
جريان آن يکى از کارگران توسط      
گلوله حافظان سرمايه جان باخت        
و تعداد زيادى زخمى و دستگير و       

روز .  روانه شکنجه گاهها شدند        
اول مه در بيشتر اجتماعات                     

 ،کارگران در ترکيه شعار آزادی        
  سر داده ميشد و                           ،برابری

بورژوازی و دولت مرتجع                      
اسالمى اش به    

۶صفحه   



۶صفحه   يک دنياى بهتر   

کارگرانى که اين شعار را سر               
ميدادند با نفرت و بيرحمى ويژه           

. بورژوازى حمله ميکردند                     
تعدادى از کارگران در جريان              
اين سرکوب وحشيانه زخمى                 

اول مه در ترکيه همواره          .  شدند
يک نقطه جدال بوده است و در              

 روز   ،مقاطعى و از جمله امسال        
کارگر با خون کارگران ورق                

 . خورد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
سرکوب کارگران توسط دولت            
ضد کارگرى سرمايه دارى ترکيه      

ما عميق   .  را قويا محکوم ميکند       
ترين حمايت انترناسيوناليستى و         
همدرى مان را با طبقه کارگر                

کارگران .  ترکيه اعالم ميکنيم         
ترکيه حمايت قلبى طبقه کارگر            
ايران و طبقه کارگر جهانى را               

صف جهانى طبقه      .  باخود دارند  
کارگر يکصدا يورش بورژوازى      
به کارگران را در هرجاى دنياى         

 . سرمايه دارى محکوم ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
  ١٣٨٧ ارديبهشت ١۴ -٢٠٠٨ مه ٣

 

 

تعدادى از دستگير شدگان اول 
 مه آزاد شدند 

 ،بنا به گزارش رسيده به حزب             
 سوسن رازانى از    ،شيوا خيرآبادى 

دستگير شدگان اول مه سنندج با           
قرار کفالت و گذاشتن ضمانت               

اين گزارش     .  ملکى آزاد شدند        

کارخانه نساجى کردستان به              
مانند مديريت پرويز قربانى               

بسيارى صنايع ازاين دست در         
. آستانه تعطيلى قرار گرفته است    

در روزهاى اخير کارگران اين       
کارخانه در اعتراض به نگرفتن     
حقوقها و شايعه تعطيلى و                     
بيکارسازى تومارى اعتراضى      

کارگران اين       .  امضا کردند      
کارخانه از اواخر اسفند                         

. حقوقشان را دريافت نکردند            
دراين تومار که به امضاى                   

 کارگر اين کارخانه رسيده      ٢٠٠
از جمله آمده است در صورت           
نپرداختن دستمزدها روز                     
پنجشنبه مقابل استاندارى تجمع        

 . خواهند کرد

 

 کارگر دارد     ٢٠٠اين کارخانه     
 نفر آنها قراردادى و              ٩٨که    

سابقه کار   .  مابقى رسمى هستند    
 سال  ۵اين کارگران قرادادى از     

در .   سال است       ١٢تا باالى        
 ١۵٠قسمت خط توليد حدود               

کارگر کار ميکنند و مابقى                   
 ،کارگران در قسمتهاى ادارى         

 و تاسيسات کار     ، نگهبانى ،انبار
سهامدار و حامى اصلى     .  ميکنند

و تاکنونى اين کارخانه بنياد                
اما جديدا اين    .  مستضعفان است 

بنياد اعالم کرده که ديگر هيچ            
گونه حمايتى از اين کارخانه              
نخواهد کرد و کارخانه را                     

از چهار ماه   .  واگذار کرده است  
پيش بنياد مستضعفان حمايت             
مالى اش را کامال از فعاليت                
اقتصادى اين واحد توليدى قطع        

کارخانه نساجى     .  کرده است    
 ميليارد تومان   ٢کردستان حدود   

بدهى دارد مديريت هم قبال                  
اعالم کرده است که کارخانه              

با اين اوضاع       .  تعطيل ميشود   
کارگران نميدانند که با چه کسى       

 . طرف هستند

 

پرويز قربانى در روزهاى اخير     
گفته که تا پايان ارديبهشت همه         
دستگاهها خاموش و توليد                    

روز دوشنبه آينده     .  نخواهد کرد 
کارفرماى نساجى در مورد                
گرفتن وام براى کارخانه در               

  ... ٨٧اول مه 
اضافه ميکند که ديگر دستگير                  

صالح   ،شدگان اول مه سنندج              
زمانی، عبداهللا نجار، غالب و علی         

نيز به   و بهاالدين صدوقی        ،حسينی
همين شکل آزاد شدند و يا پرونده             

. آزادى آنها در جريان است                        
همينطور سعيد حضرتى از                        
دستگير شدگان اول مه در عسلويه         
آزاد شده است و قرار دادگاهى                  
براى جوانمير مرادى و طاها                    

بنا .  آزادى ديروز صادر شده است       
به خبر از ابتداى دستگيرى                         
جوانمير مرادى و طاها آزادى در          
بازداشتگاه مورد بى حرمتى و                 
اذيت و آزار قرار گرفتند و روزها         

بنا .  آنها را با دستبند نگه داشته اند         
به همين خبر نسرين محمدى از                
دستگير شدگان اول مه در اشنويه           
و دبير واحد زنان انجمن                                
دوستداران محيط زيست در اشنويه      
با قرار وثيقه آزاد شده است و                     
براى آزادى آرام ابراهيم خاص و           
حميد اطهارى از ديگر فعالين                    

 ،دستگير شده اين انجمن در اول مه       
ظاهرا وثيقه چهل ميليون تومانى            

 . درخواست شده است

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                  
آزادى دستگير شدگان اول مه را به       
خانواده هايشان و کارگران تبريک       
ميگويد و برتالش متحد براى                    

 آزادى  ،آزادى کليه دستگير شدگان     
 بختيار رحيمى و               ،شيث امانى    

منصور اسانلو و کليه زندانيان                  
 .سياسى تاکيد ميکند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠٠٨مه ۶ -٨٧ارديبهشت ١٧

۴٩شماره   

کارفرما با  .  استاندارى جلسه دارد   
وقاحت ويژه هر بورژوا به                      
کارگران گفته که کارفرماى                    
نساجى پرريس به کارگران پاداش     
و عيدى نداده من هم حقوق                        

کارفرماى نساجى مدعى     !  نميدهم
است که تا وام نگيريم پولى نداريم       

داستان وام اينست     .  پرداخت کنيم  
که احمدى نژاد در سفر اخيرش            
به کردستان تصويب کرده که                 

 ميليارد تومان به                 ١٢دولت      
حال .  نساجى وام داده شود                  

کارفرما تالش ميکند با اين بهانه          
 کارگران را بيکار      ،که وام ندادند   

و روانه ادارات دولتى کند تا به              
دولت فشار بيايد و به کارفرما وام        

يک بحث ديگر در ميان             .  بدهد
کارگران اينست که در چند ماه              
اخير شرکت به بهانه منسجم                    

 ،کردن خط توليد و محيط کارخانه     
اقدام به خالى کردن انبار مرکزى        
نموده است و شايع شده سوله هاى       
خالى شده که شامل سالن بافندگى         

 قرار است به فروش          ،هم ميشود  
يک تالش کارفرما اينست       .  برسد

که با خود چند کارگر را که هر              
کدام به تنهائى نماينده ديگر                      
کارگران نيستند به جلسه                            
استاندارى ببرد تا از آنها بعنوان           
اهرم فشار براى گرفتن وام                      

همزمان کارگران     .  استفاده کند    
تالش ميکنند نمايندگان خودشان          
را براى طرح مشکالتشان به                 

همينطور .  استاندارى بفرستند       
کارفرما در مورد تومار                             
اعتراضى به کارگران وعده داده        
که فعال دست نگهدارند و شنبه               
على الحساب پولى را به حساب            

 .کارگران خواهد ريخت

 

کارگران نساجى کردستان امروز      
 ارديبهشت تومارشان   ١٧سه شنبه   

را به دوائر دولتى از جمله                        
استاندارى و شوراى تامين استان        

دراين تومار         .  تحويل دادند        
 روز     ۵٢کارگران از نگرفتن             

حقوق و مشقت خانواده هايشان             
کارگرانى که اکثريت   .  سخن گفتند 

 .* شان مستاجراند

 يک دنياى بهتر
 

کارگر 
 ،زندانى
زندانى 
سياسى 
آزاد بايد 
!گردد  

 گزارشى از نساجى کردستان



٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 مبارزه کارگر و    :يک دنيای بهتر  
سرمايه دائمی و هميشگی است،          

در اول   .  گاه پنهان و گاه آشکار         
ماه مه شاهد تالش و تقال از دو               

تالش کارگر برای         .  سو بوديم    
برگزاری اول ماه مه و تالش                 
رژيم اسالمی سرمايه برای                     
جلوگيری و ممانعت و سرکوب            

ارزيابی عمومی شما از تقابل      .  آن
در اين روز چيست؟ تفاوتها و                
 تشابهات با مه سال گذشته کدامند؟ 

 

 برگزارى          :سياوش دانشور         
 ،مستقل اول مه توسط کارگران           

يک جدال قديمى و يک مسئله                 
محورى جنبش کارگرى ايران             

مسئله صرفا برسر                  .  است
برگزارى يکروز جهانى و جشن         

نفس اين     .  طبقه کارگر نيست         
موضوع باندازه کافى مهم است           
اما در ايران نبرد برسر اول مه             

. معناى وسيعتر سياسى دارد                  
کارگر با بحث مراسم مستقل اول        
مه و تالش عملى براى برپائى               

 دارد ميگويد که سازمانها و            ،آن
نهادهاى موجود دولتى و پليسى            

. که بنام او بپا شدند را قبول ندارد        
ميگويد قانون ممنوعيت اول مه و       
جنائى کردن آن توسط سرمايه و          
دولت مرتجع اسالمى اش را قبول      

دارد .  ندارد و برسميت نميشناسد      
 ،ميگويد ميخواهم دراينروز                  

بعنوان طبقه اى که جامعه روى            
 راجع به           ،دوش من ميگردد          

زندگى و معيشت و رفاه و آينده              
. خودم و کل جامعه حرف بزنم             

دارد ازاين دريچه خود را در                  
محور سياست سراسرى در مقابل      

. کل بورژوازى قرار ميدهد                   
جمهورى اسالمى اين را خوب             

تنها .  ميداند و ميخواهد تن ندهد          
راهى هم که بلد است سرکوب و           

زمانى سخنگويان     .  ترور است    
اول مه مانند رفيق جمال چراغ             
ويسى را ميگرفتند و اعدام                       

امروز رهبران             .  ميکردند
کارگران را به بهانه هاى مختلف        
دستگير ميکنند و با پرونده سازى       
برايشان تالش ميکنند هزينه                   
برگزارى و شرکت در اول مه را        

در نقاط مختلف و در اشکال                
 . خصوصى تر برگزار شد

 

روشن است اين درجه از ابراز        
وجود بيانگر پتانسيل عظيم                 

. جنبش کارگرى نبود و نيست           
اگر چتر اختناق يک ذره کنار            

 اگر کارگران                             ،ميرفت
ميتوانستند رسما و قانونا و با              
فراخوان مردم را به مراکز                 
شهرها براى جشن اول مه                    

 ترديدى نبايد داشت    ،دعوت کنند 
که بزرگترين مراسمهاى اول            

. مه در ايران برگزار ميشد                 
هنوز چادر سياه اختناق تصوير       

. آن جامعه را پوشانده است                 
هنوز کارگر مجبور است با                
هزار مالحظه و رعايت مسائل        
مختلف تحرکى از خود نشان              

تفاوت اول مه امسال با             .  دهد
سال گذشته در کميت مراسمها و     

. تعداد شرکت کنندگان آن بود            
اما شرايط بمراتب بدتر از سال        
گذشته و فشار پليسى و نظامى           

با .  عليه کارگران وسيع بود            
اينحال امسال بايد از مطرح                
شدن بيشتر جنبش کارگرى                 
ايران و سنگينى وزنش در                   

نفس . سياست ايران صحبت کرد 
اينکه رژيم اسالمى ناچار                    
ميشود که براى جلوگيرى از              
اول مه شهرها را قرق نظامى           

 انعکاسى از قدرت کارگر         ،کند
نفس اينکه جريانات             .  است

راست از سلطنت طلب تا جبهه         
ملى ناسيوناليست و غيره براى        

ميدهند و  "  پيام شادباش "اول مه   
ترس شان را از کارگر و                       
اهداف سوسياليستى اش پنهان          

 بيانگر اينست که                    ،نميکنند
جايگاه جنبش کارگرى و سنگر       

اما .  اول مه اش تقويت شده است    
همه اينها همزمان بر وظايف             

ما .  سنگين ما نيز تاکيد ميکند          
بايد بتوانيم اختناق را دور                     

 راه متشکل شدن کارگر          ،بزنيم
 منافع و پرچم        ،را هموار کنيم     

اين جنبش و نقد سوسياليستى              
 و    ،اش را همه جا برافرازيم            

. نهايتا اين جنبش را پيروز کنيم       

 ٨٧مرورى بر اول مه 
  على جوادى، آذر ماجدى،سياوش دانشور

 . سنگين و غير ممکن کنند

در سالهاى اخير اول مه يک محور       
جدال کارگران با رژيم و يک                     
دريچه معرفى جنبش کارگرى و             
جلب همبستگى جهانى با طبقه                  

امسال نيز  .  کارگر ايران بوده است    
قبل از اول مه شيث امانى را                       

کمى قبلتر  .  دستگير و زندانى کردند   
رژيم با سياست بريدن جريمه و               
شالق براى  کارگرانى که در اول           

 ،مه سال گذشته شرکت کرده بودند       
تالش کرد فضاى گورستانى بر               

در .  اول مه امسال بگستراند                 
مواردى غير مستقيم و توسط                     
عواملشان تالش کردند که کارگران     

. را به مراسمهاى دولتى بکشانند            
بعد فهميدند که همين مراسمها هم            
به صحنه محاکمه سرمايه دارى              
تبديل ميشود و از برگزارى آن                  

با تمام اين            .  صرفنظر کردند     
 کارگران و فعالين                       ،تمهيدات

کارگرى در تهران تالش کردند در       
پارک چيتگر هفته قبل از اول مه             
اجتماع کنند که عمال اجتماع آنها با        
کارشکنى ها و نيروى وسيع                       
سرکوبى که پارک را قرق کرده              

در .  بود عمال نيمه و ناتمام ماند              
عسلويه کارگران را از همان                     
. ابتداى تجمع اول مه دستگير کردند

در کرمانشاه فضاى بشدت پليسى           
را به شهر حاکم کردند که يادآور             

با .  روزهاى حکومت نظامى بود        
اينحال در شهر و در نقاط مختلف            

. شعارهاى اول مه برافراشته شد            
در .  در سقز همين کار را کردند            

سنندج عليرغم فشار نيروهاى                  
امنيتى و دستگيريها قبل و در روز         

 کارگران مراسمهاى              ،اول مه      
محدودى را در شهر و بيرون شهر        

در کامياران جوانان   .  برگزار کردند 
آزاديخواه در بيرون شهر مراسم             

مراسمهاى کوچک ديگرى    .  گرفتند

۴٩شماره   
قرار نيست رژيم بزند و بماند و             
کارگر از سرناچارى پشت اسالم        

بايد .  و ناسيوناليسم بسيج شود            
جنبش کمونيستى طبقه کارگر                

ما بايد اين راه را            .  پيروز شود  
 . هموار کنيم

 

همينطور بايد اضافه کرد که                   
امسال روز معلم با روز کارگر             

امسال مجموعا  .  مصادف شده بود   
 صف وسيع         ،صف مزدبگيران    

طبقه ما از کارگر و معلم و                        
 در مقياسى که توانستند     ،بازنشسته

عليه فقر و فالکت و بيعدالتى                   
سخن گفتند و خواستهاى                             
آزاديخواهانه و سوسياليستى را            

در مراسم اول مه       .  مطرح کردند  
 ،کارگران سنندج شعار؛ کارگر           

 اتحاد اتحاد ديده          ، دانشجو   ،معلم
ميشد و کارگران و معلمان در                
همان روز در صف واحدى                     

در اول مه           .  اعتراض کردند     
امسال شعارهاى مهمى مطرح              
شدند که چکيده سنت مبارزاتى و         
راه حل طبقه کارگر براى جامعه         

قطعنامه هاى     .  را بيان ميکرد        
صادر شده بويژه در مراسم                     
سنندج بيان توقع و راه حل کارگر        

از اين   .  براى اين وضعيت است       
روزنه کوچک منظره هاى                      

. بزرگ را ميتوان مشاهده کرد             
سرکوب و ارعاب رژيم اسالمى          
هدفش اينبود و هست که اين                     

جمهورى .  جنبش سربلند نکند          
 اما      ،اسالمى تالشش را کرد               

کارگران نهايتا صدايشان را در            
حد مقدورات و امکانات بلند                    

 . کردند

 

 شعارها معموال     :يک دنيای بهتر   
فشرده مطالبات سياسی و خواستها     

در اول ماه مه شعارهای         .  هستند
کارگران جهان  :  "متعددی ديده شد  

زنده باد جنبش        "،    "متحد شويد   
و "  مجامع عمومی کارگران            

ما کارگران       "باالخره شعار              
خواهان جامعه ای آزاد، برابر و          

ارزيابی شما از اين    ".  مرفه هستيم 
شعارها چيست؟ اهميت و جايگاه        
اين شعارها در جنبش کارگری و         
جامعه چيست؟ وزن اين گرايش           
را در جنبش گرايشی چه می                   

 بينيد؟ 

 
٨صفحه   



٨صفحه   يک دنياى بهتر   

طبقه کارگر در          :  آذر ماجدی    
برگيرنده گرايش های مختلف                

. سياسی است          –اجتماعی         
گرايشات مختلف درون جنبش              

برخی .  کارگری نمايندگی ميشوند   
شعارها هستند که اين تمايز                      

. گرايشی را کامال بيان ميکنند              
مطالبات پايه ای همچون افرايش         
دستمزد، عليه بيکاری و غيره               
مطالباتی مشترک هستند که لزوما     

. به گرايش معينی متعلق نيست             
البته بايد توجه داشت که بعضا            (

چگونگی فرموالسيون اين                      
خواست ها نيز بيانگر گرايشات           

ليکن برخی       .)  متمايز هست       
شعارها هستند که مشخصه يک           

 . گرايش معين اند

 

کارگران جهان      "بطور نمونه           
انترناسيوناليسم "  متحد شويد        

درون طبقه کارگر را نمايندگی             
اين شعار جنبش                     .  ميکند

. رفرميستی نيست   –سنديکاليستی  
ناسيوناليسم مشخصه اين گرايش        

درست است که جنبش    .  اخير است 
تريد يونيونيستی يا سنديکاليستی         
هم بعضا همبستگی طبقاتی از               
خود بروز ميدهد، اما اين                           
همبستگی طبقاتی زمانی که منافع      
ناسيوناليستی بورژوازی                         

بخطر بيافتد کامال              "  خودی"
لذا شعار         .  فراموش ميشود        

کارگران جهان متحد شويد،                    
جوهر همبستگی انترناسيوناليستی   
طبقه کارگر جهانی در مقابل                  
سرمايه جهانی را برجسته و بيان        

اين شعار متعلق به جنبش        .  ميکند
 .مارکسيستی است –کمونيستی 

 

اکنون در جنبش کارگری ايران           
" زنده باد جنبش مجامع عمومی       "

متمايز کننده دو خط کامال متمايز         
سرکوب و ديکتاتوری    .  شده است 

تاريخی در ايران مانع شکل                    
گيری تشکالت کارگری بوده                

بغير از شرايطی که                  .  است
سياسی باعث    –تحوالت اجتماعی   

ضعف دولت مرکزی شده است و       
، 57يا در شرايط انقالب                            

صنفی معروف اند، معموال                
خواهان تغييری برای کارگران       

افزايش دستمزد برای          .  است
کارگران، محکوميت اخراج             

اما اين     .  کارگران، و امثالهم        
شعار مطالبه ای را صرفا برای       

دارد .  کارگران مطرح نميکند       
الگوی جامعه دلخواهش را                 

اين مطالبه شامل     .  اعالم ميکند  
. تمام مردم و کل جامعه ميشود         

گسترش اين شعار و مطالبه                 
ميتواند طبقه کارگر را به                      
دستيابی به مکان رهبری جامعه      

نشان ميدهد که         .  نزديک کند    
جنبش طبقاتی طبقه کارگر با              
آزاد کردن خود قادر است دنيا           

 . را آزاد کند

 

اين سه شعار در کنار هم جنبش        
طبقاتی طبقه کارگر را در تمايز      
با جنبش سنديکاليستی و                         

 .  رفرميستی نمايندگی ميکند

 

 امسال بر         :يک دنيای بهتر         
خالف سالهای گذشته حتی                   
جريانات مرتجع و اسالمی خانه      
کارگر هم نتوانستند و يا                          
نخواستند مراسم خيابانی                       
بگيرند؟ در سنندج تالش کردند        
خود را در مجامع کارگری                 

در تهران در      .  مستقل جا کنند     
هراس از تبديل حرکت در                   
خيابان به اعتراض عليه رژيم و      
سرمايه مراسم خود را در سالن        

مبارزه عليه اين                .  گرفتند
جريانات اکنون چه جايگاهی در     
صفوف طبقه کارگر دارد؟                  
گرايشی بر اين باور است که از       

ميتوان در   "  ظرف"طريق اين     
صفوف اعتراض کارگری تاثير     
گذار بود؟ ارزيابی شما چيست؟      
چه ارزيابی ای از حضور                   
برخی مسئولين سنديکای واحد         
و اتحاديه آزاد کارگران در اين         

 مراسم داريد؟ 

 

 معموال مشاهدات     :علی جوادی  
ساده و آنچه که در سطح جامعه        
قابل رويت است در يک جامعه        
اختناق و استبداد زده تمام                      
واقعيت جامعه، جوهر روندهای    
سياسی و سير تحوالت آتی را            

چرا که آنچه      .  منعکس نميکنند  
در اعماق جامعه در جريان و            

 ...٨٧مرورى بر اول مه 

کارگران معموال با سنديکا های               
جنبش .  زرد روبرو بوده اند                  

 عمال به       57شورايی در انقالب          
يک تشکل توده ای کارگری تبديل         
شد که توسط رژيم اسالمی بشدت           

 . سرکوب شد

 

مجامع عمومی تنها نوع تشکلی               
است که اراده عمومی کل کارگران       

به کارگران، از   .  را نمايندگی ميکند  
پير و جوان، امکان ميدهد که در              
تصميم گيری در مورد شرايط کار        

مجامع عمومی ضمنا     .  دخالت کنند  
بهترين شکل مقابله با سرکوب                  

بهترين ضمانت    .  بورژوايی است   
اين .  حفظ و تداوم اتحاد کارگران          

شکل از تشکل کامال با تشکل                     
تريديونيوستی يا سنديکاليستی که           

و توده      "  رهبران"بر جدايی            
کارگران متکی است، بورکراتيک       
است و امکان دخالت توده کارگران      

. را سد ميکند، متفاوت است                       
کمونيسم کارگری موفق شده است         
اين شعار را بطور نسبتا وسيعی در    

. ميان طبقه کارگر مطرح کند                   
اکنون اين خواست، يک مطالبه               
شناخته شده و معتبر درون جنبش           

 . کارگری است

 

ما کارگران خواهان جامعه ای              "
اهميت ."  آزاد، برابر و مرفه هستيم     

اين شعار نه فقط در طرح مطالبات        
پايه ای کارگران، بلکه در اين                   
است که طبقه کارگر الگوی جامعه       
خود را در مقابل کل جامعه قرار             

اين شعاری است که طبقه          .  ميدهد
کارگر را از قالب يک صنف بدر            
مياورد و به پيشتاز جامعه بدل                   

مطالباتی که به مطالبات            .  ميکند

۴٩شماره   
در حال شکل گيری است در                   
سطح جامعه بعلت فضای                          
استبدادی بازتاب واقعی پيدا                    

چشم غير   "و يا اينکه با         .  نميکند
جامعه .  مشاهده نميشود   "  مجهز

ايران تحت سلطه رژيم اسالمی            
يک نمونه بارز چنين وارونگی و       

از اين رو حقيقت       .  تناقضی است  
و نه   "  اعماق"جامعه را بايد در         

چشمها .  جستجو کرد  "  سطح"در   
گوشها را   .  کرد"  مجهز"را بايد     

بايد به زمين چسباند، تا تصوير             
واقعی تری از جامعه و سير                    

بعالوه در   .  تحوالتش بدست آورد    
شرايطی که بروز يک پديده                    
بسادگی قابل رويت نيست ميتوان        
به تالش برای مقابله با آن نگاه               

ميزان تالش برای جلوگيری    .  کرد
از بروز يک واقعيت بعضا                      
شاخصی برای شناخت ابعاد يک         

برای ارائه يک        .  واقعيت است   
ارزيابی واقعی از موقعيت جدال         
کار و سرمايه در جامعه بايد با               
 .اين روش به سراغ واقعيات رفت

 

آنچه در اول ماه مه امسال قابل               
اندازه گيری است، ميزان تالش           
رژيم جمهوری اسالمی برای                
جلوگيری از دامنه و گستره آن              

رژيم اسالمی با تمام قوا               .  بود
برای جلوگيری از تجمعات و                 
اعتراضات کارگری در اين روز       

ميزان نيروی انتظامی     .  بسيج شد  
بسيج شده در اماکنی که فراخوانی      
برای تجمع داده شده بود، نشانی           
از قدرت اعتراض کارگر در اين        

نمونه ميزان نيروی      .  روز است  
انتظامی ای که در آبشار خور و            
پارک چيتگر به ميدان آورده                   
شدند، انتظار و همچنين هراس             
رژيم اوباش اسالمی حاکم را                  

همين واقعيت        .  نشان ميدهد       
خانه "توضيح دهنده تغيير سياست     

اسالمی در اين روز     "  کارگريهای
در چند سال اخير هر تالش       .  است

اين جريان ارتجاعی و ضد                      
کارگر برای کنترل و مهار تالش        
کارگران با شکست مواجه شده             

تالشی که اين جريانات در        .  است
زمان کانديداتوری رفسنجانی               
بخرج دادند يک نمونه در هم                  
شکسته شدن اين تالشهای                         

در دو سال گذشته    .  ارتجاعی است 
تالش اين جريانات برای                           

" روز کارگر اسالمی    "برگزاری   
به تجمعی               

٩صفحه   



٩صفحه   يک دنياى بهتر   

. اعتراضی عليه رژيم تبديل شد           
امسال برای خوديهای رژيم هم             

" خانه کارگريها  "روشن شد که         
توانی "  دوم خرداديها  "هم مانند      

برای مهار و کنترل قدرت کارگر       
. و توان اعتراضی جامعه ندارد           

دچار سرنوشت دوم خرداد شده            
از اينرو مانند دوم خرداد هم         .  اند

اول .  به کناری گذاشته خواهند شد     
ماه مه امسال شکست و بی                        

را "  خانه کارگريها    "خاصيتی     
برای جناح حاکم رژيم اسالمی             

اسالمی "  ابزار"اين   .  محرز کرد  
همان سرنوشتی را پيدا خواهد               
کرد که دوم خرداد به آن دچار                

اين گوشه ای از پروسه                 .  شد
تحليل رفتن و زوال و ريزش                  

عدم .  جمهوری اسالمی است           
برگزاری راهيپمايی خيابانی                 
توسط خانه کارگريها گوشه ای از      
تسليم به اين واقعيت اجتماعی                

 . است

 

انحالل و برچيدن انجمن های                 
اسالمی و خانه کارگر يک                       
سياست اعالم شده کارگران                    

. راديکال و کمونيست است                    
انجمنهای اسالمی و خانه کارگر         
ابزار سرکوب و تبديل کارگر به          

کارنامه .  زائده رژيم اسالمی است   
ضد کارگری اين جريان نياز                 
چندانی به توضيح برای کارگر            

بر .  راديکال و معترض ندارد           
کارنامه اين جريان نقش خبر                  
چين، جاسوس، و سرکوب                       
کارگران کمونيست و راديکال             

خانه کارگر و      .  نقش بسته است     
انجمنهای اسالمی ابزاری برای          
تفرقه و سرکوب و مانعی در                   
مقابل تالش کارگر در جامعه                 

در عين حال بايد متذکر           .  هستند
شد که وجود برخی از کارگران           
معترض که عمال تعلقی به اسالم         
و رژيم اسالمی ندارند در اين                 

تغييری در نقش و              "  انجمنها"
 .  هويت اين ارگان ايجاد نميکند

 

" ظرف"سياست استفاده از اين            
يک سياست قديمی توده ايستی و          

اين اقدام هيچ خوانايی و تطابقی       
" شرکت اعتراضی  "با سياست     

در راهپيمايی های اين چنينی            
که سالهای قبل در خيابانها                   

. برگزار ميشد، ندارد                              
از محجوب برای     "  درخواست"
حضور در مراسم           "  اجازه"
اسالمی ربطی به   "  خانه کارگر "

سياست راديکال و سوسياليستی      
اقدامی در سنت      .  کارگر ندارد  

يک .  راست و توده ايستی است      
" کارگری"تاکتيک راست                  

 .است

 

 گرايشات      :يک دنيای بهتر           
متعددی در صفوف طبقه کارگر     

ديوار چينی طبقه           .  موجودند
کارگر را از جامعه و گرايشات        

در .  اجتماعی جدا نکرده است        
اول مه امسال کدام گرايشات              
عمدتا فعال بودند؟ حضور                   

 -گرايش سنديکاليستی، ملی               
اسالمی در اين دوره چگونه               
بود؟ قطعنامه کارگران نيشکر         
هفت تپه را چگونه ارزيابی                

 ميکنيد؟ 

 

 سنديکاليستها   :سياوش دانشور  
امسال قطعا بدليل محدوديتها              
همان مراسمهاى سالهاى گذشته      

برخى .  را نيز برگزار نکردند       
از مسئوالن سنديکاى شرکت            
واحد تالش کردند که در مراسم        
خانه کارگر شرکت کنند که                 
نيروهاى امنيتى مانع ورودشان      

گويا اين مراسم اساسا به        .  شدند
اول مه مربوط نبوده و محجوب       
آن را در روز کارگر براى                  
تشکر از هواداران دعوت شده         

حتما اگر    .  اش برپا کرده بود         
خانه کارگر مراسم برگزار                 

 کارگران معترض                  ،ميکرد
تالش ميکردند از خواست                   

البد .  خودشان دفاع کنند                
سنديکا حق  "سنديکاليستها شعار   

را بلند ميکردند و     "  مسلم ماست 
گرايش راديکال عليه سرمايه            
دارى و حامى سرمايه دار                    

 . حرف ميزد

 

 در همان ابعادى     ،اول مه امسال  
 گرايش راديکال     ،که برگزارشد 

سوسياليستى دست باال را                     
 ،بر استقالل طبقاتى           .  داشت

 ...٨٧مرورى بر اول مه 

ادامه همان سياست    .  است"  راست"
توده ايستی است که مردم را به                 

و "  بسيج"و  "  کميته ها "شرکت در   
هر گونه توهم،   .  فراميخواند"  سپاه"

، هر گونه       "سازشکاری"هرگونه    
اعالم نشده، هر گونه        "  همکاری"
با اين جريانات خاک        "  راه آمدن  "

پاشيدن به چشم طبقه کارگر و                    
. راديکاليسم و سوسياليسم است               

اخيرا در شهرهايی در کردستان             
برخی جريانات تماسهايی با اين              

" هماهنگ"جريانات بمنظور                  
کردن برخی فعاليتها در اين روز            
داشته اند، از جمله در مورد اينکه           
چنانچه هر کدام مجوز دريافت                 
کردند در تجمع ديگری شرکت                

اين اقدامات از نقطه نظر ما          .  کنند
همکاری .  عبور از خط قرمز است     

با جرياناتی است که هدف و                        
رسالت اصلی شان ايجاد تفرقه و             
سرکوب کارگر معترض و                         

 . راديکال کارگر است

 

در گزارشات قيد شده بود که                       
سخنگوی اتحاديه آزاد کارگران و          
همچنين برخی از مسئولين                          
سنديکای واحد در اين تجمع خانه            
کارگريها در تهران شرکت کرده            

و به شخص محجوب مراجعه        .  اند
کرده اند که چرا ماموران دولتی              
مانع ورود آنها به اين مراسم                       

گويا بايد  .  تعجب آور است  !  ميشوند
را "  خانه کارگر  "نقش و عملکرد       
مراجعه به        !  بازنويسی کرد؟       

عليرضا محجوب، نماينده جمهوری    
اسالمی، و مسئول حساب پس داده         
خانه کارگر به مرتجع ترين                        
جناحهايی حاکميت اسالمی، از               
طرف اين فعالين نشان يک راست         

. است"  توده ايستی   "روی عميق       

۴٩شماره   
 خواستهاى  ،مراسم مستقل اول مه    

ميليونى کارگران و توده مردم               
 برابرى طلبى و                            ،محروم

 ، برابرى زن و مرد      ،آزاديخواهى
 برپائى سازمانهاى     ،حقوق کودک  

مستقل کارگرى و سنت شورائى          
و مجمع عمومى کارگرى تاکيد             

کارگر بعنوان منادى آزادى        .  شد
جامعه و نيروى متحقق کننده                  
آزادى و برابرى و رفاه معرفى             

يعنى همان قامتى که بايد               .  شد
 . باشد

 

قطعنامه کارگران نيشکر هفت              
 در عين اينکه به برخى                      ،تپه

خواستهاى برحق کارگران تاکيد         
 اما دراساس قطعنامه                      ،دارد

گرايش ناسيوناليستى است که راه       
حلى براى وضعيت موجود ندارد        
و کارگران را به پشت بخشى از           

همان .  بورژوازى فرا ميخواند        
سنت آشناى توده ايستى و خط                 

اين .  جنبش ملى اسالمى است            
قطعنامه موضوع اخراج و                      
بيکارى را نه امرى مربوط به               
سرمايه دارى بلکه نتيجه                           

سياستهاى غلط دولت در                        "
. ميداند"  خصوص صنايع شکر       

امنيت شغلی کارگر را در گرو              
اين ميداند که کارگر فدائى                        

خصوصى "و يا       !  سرمايه شود   
را مورد انتقاد       "  سازى شتابزده   

نويسندگان اين        .  قرار ميدهد       
قطعنامه فکر ميکنند تعدادى                    

موجب ورشکستگى بخش    "  مافيا"
عظيمى از صنايع ايران شده اند و       
اگر دولت سياست ديگرى اتخاذ           

به دولت   !  کند اين اتفاق نمى افتد       
پايين "انتقاد ميکنند که به جاى               

" آوردن تعرفۀ هاى گمرگی                    
سوبسيد به اين کارخانه بدهد تا               

مخالفتشان .  کارگران بيکار نشوند   
را با سياست واردات اعالم                      
ميکنند و حمايت شان را از                       

. محصوالت داخلى اعالم ميکنند        
بدتر از همه اعالم ميکنند که؛                 

البته کارگران شرکت هم قسم              "
شدن تا به هر شکل ممکن در                   
حفظ شرکت کوتاهی نکنند و توليد      
را بيش از هر زمان ديگر بيشتر           
کرده و دست افراد سودجو از اين        

يعنى کارگر  "!  شرکت کوتاه نمايند  
بايد دو شيفت و چه بسا مثل برده           
کار کند تا توليد داخلى ارزان تمام        
شود و قدرت رقابت بيابد و البد             

دست مافياى        
١٠صفحه   



١٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 !شکر کوتاه شود

 

اين سياستها سياست طبقه کارگر         
سياست .  در مقابل سرمايه نيست      

بخشى از سرمايه در ميان طبقه            
چون دراساس       .  کارگر است      

منفعت کارگر و سرمايه در تقابل        
کارگر و سرمايه دار     .  با هم است   

اين دروغ   .  منفعت واحدى ندارند    
بزرگ و کاله گشادى است که                

 ، توده ايها     ،همواره ناسيوناليستها  
جناحهائى از حکومت و دولتها             

. ميخواهند سر کارگر بگذارند              
همين امروز جبهه ملى و سلطنت        
هم ازاين قبيل حرفها به کارگر              
ميزند و تالش دارد کارگر را از           
قدرت طبقاتى و دولت کارگرى            

کارگران شريف    .  "اش بترساند   
بايد چنين کنند و چنان               "  ميهن
سياست ناسيوناليستى دفاع    !  نکنند

از بخشى از سرمايه داران در               
 بدترين        ،مقابل بخشى ديگر              

سياستى است که کارگران در                
. مبارزه شان ميتوانند اتخاذ کنند          

يک نکته را بايد تاکيد کرد؛                      
مبارزه کارگران در نيشکر هفت         
تپه جزئى از مبارزه طبقاتى                    

اما مبارزه طبقاتى همواره       .  است
تراشيده و خراشيده و متکى به               
سنتهاى سوسياليستى و اصيل خود   

از .  جنبش کارگرى نيست                
گرايشات اجتماعى و سنتهاى                

. سياسى و ريشه دار الهام ميگيرد       
در قطعنامه اول مه نيشکر هفت           
تپه سنت ناسيوناليستى و ضد                  
کارگرى دفاع از سرمايه از زبان       

ما بارها   .  کارگران اعالم ميشود     
اعالم کرديم و مجددا تاکيد ميکنيم       
اين سياست نسخه شکست و به              
هدر دادن کل تالشهاى کارگران          

همين .  نيشکر هفت تپه است              
سياست است که بجاى تشکل                  
مستقل کارگرى خواهان انتخابات      

در "  انجمن صنفى        "براى         
چهارچوب قانون کار رژيم                     

همين سياست است که            .  ميشود
کارگر را به جانباز آخوند سرمايه      
دار شفيعى تبديل ميکند تا مثال                
ايشان قدرت رقابت با مصباح               

. يزدى سلطان شکر را داشته باشد     

 مارس و هم اول ماه مه پيام              8
اين دو روز در دنيا         .  ميفرستند

بعنوان روزهای برابری طلبی        
سوسياليستی به ثبت رسيده                  

اگر فرح پهلوی و جبهه          .  است
 مارس   8ملی پيام زنان را در           

ميشنوند و رضا پهلوی و جبهه         
ملی در اول ماه مه به کارگران          
پيام ميدهند نشانه يک زيرکی            
مذبوحانه مسخره ای است که            
مهر شکست را پيشاپيش بر                 

 .خود دارد

 

در تمام طول حاکميت پدر                    
تاجدارشان اين دو روز،  دو               
روز ممنوع محسوب ميشده                

سرکوب طبقه کارگر در       .  است
. راس سياست هايشان بوده است    

اينها تالش کرده اند کسی                       
سرکوب کارگران توسط دولت        

" گرانقدر"مصدق اين رهبر              
جبهه ملی را بياد نياورد، اما ما         
تضمين خواهيم کرد که سياست       

فاشيستی و       –های ناسيونال         
سرکوبگرانه اين جنبش را برای     
ناآگاه ترين بخش طبقه کارگر            

 . نيز افشاء کنيم

 

فکر نميکنم رهبران کارگری            
در ايران اين پيام ها را جدی                

اينها آنچنان در جبهه          .  بگيرند
مقابل طبقه کارگر قرار دارند            
که حتی قادر نيستند در پيام اول        
ماه مه شان بر مطالبات                           

از .  کارگران مهر تائيد بکوبند       
خواست بی قيد و شرط تشکل و        

اين کلمات   .  اعتصاب دفاع کنند    
. برای اين جنبش حکم تابو دارد       

اما بايد توجه داشت که اين                    
واقعيت که اينها به صرافت                 
برسميت شناختن اول ماه افتاده         
اند، بيانگر قدرت طبقه کارگر و      

. به صحنه آمدن اين طبقه است         
روزی نيست که جامعه با يک           
اعتراض و تجمع کارگری                  

درست است که      .  روبرو نباشد  
اين اعتراضات عموما تدافعی          
است، برای دفاع از وضعيت             

اما .  غيرقابل تحمل موجود است    
حتی اين اعتراضات توانسته             
است قدرت بالقوه طبقه کارگر          
را در تحوالت آتی جامعه                     

جبهه ملی و رضا        .  آشکار کند  
پهلوی بعنوان دو سخنگوی                 
جنبش بورژوايی اپوزيسيون اين    

 ...٨٧مرورى بر اول مه 

اين سياست دراين توهم خطرناک          
سير ميکند که گويا کارگران با                  
جانبازى براى سرمايه ميتوانند                

اين تنها  !  خودشان هم سهمى ببرند     
نمايش توهم به سرمايه و باور                   
نداشتن به قدرت طبقاتى و متشکل          

کارگران .  کارگر عليه سرمايه است   
نيشکر هفت تپه براى پيشروى                 
ناچارند که پرچم منافع مستقل                    

 .  طبقاتى شان را برافرازند

 

 امسال به مناسبت     :يک دنيای بهتر  
اول ماه مه جريانات ناسيوناليستی         
و پرو غربی هم اطالعيه هايی                  

آقای رضا پهلوی        .  صادر کردند   
وحزب مشروطه ايران و همچنين          
نهضت آزادی و جبهه ملی در اين           

چه اتفاقی افتاده است؟         .  زمره اند  
حزب مشروطه در اطالعيه ای در        

 روز اول     :  "اين زمينه گفته است      
مه زمان شادی نيست، زمان                      
يادآوری مبارزه ای است که                       
کارگران برای خود، برای صنعت        
ايران و برای آزادی ملت ايران                

مبارزه   ".  درگير آن هستند             
صنعت و آزادی      "کارگران برای      

؟ چه ارزيابی از اين           "ملت ايران  
 سياست و تقال داريد؟ 

 

جنبش ناسيوناليسم پرو   :  آذر ماجدی 
غرب در تالش برای رهبری                    
جنبش سرنگونی مردم تاکنون                  

به درگاه دولت     .  ناموفق بوده است    
آمريکا و بوش برای پياده کردن               

در اين  .  رفتند"  رژيم چنج "سياست  
سياست ارتجاعی و ضد مردمی              
نيز تاکنون موفقيتی کسب نکرده             

در شرايطی که جنبش های             .  اند
اجتماعی اعتراضی در جامعه                  
ايران با تمام قوا در مقابل سرکوب         
خشن رژيم اسالمی ايستادگی و                
مقاومت ميکند، اين جنبش نتوانسته       
است در اين جنبش ها جايگاهی                

لذا به اين   .  برای خود دست و پا کند     
صدای "نتيجه رسيده است که                    

 !" انقالب مردم را بشنود

 

اکنون دو سال است که هم بمناسبت        

۴٩شماره   
دارند .  قدرت را درک کرده اند           

 .ميکوشند آن را بخود جلب کنند

 

صنعت و  "مبارزه کارگران برای     
اين شعار     ."  آزادی ملت ايران        

. شناخته شده بورژوازی است              
هرگاه بورژوازی ميکوشد                      
کارگران را به فداکاری و تن                  
دادن به استثمار بيشتر تشويق                

" عزيز"کند، کارگران به مقام              
ارتقاء می يابند و جايگاهی مهم             

اجتماعی   –در معادالت سياسی         
با اين شعار           .  پيدا می کنند           

بورژوازی ميکوشد احساسات             
ناسيوناليستی را در کارگران به           

مبارزه برای      .  حرکت درآورد     
صنعت و ملت هيچ جايگاهی در           
مبارزات طبقاتی طبقه کارگر                

اين دو مقوله متعلق به               .  ندارد
طبقه کارگر    .  بورژوازی  است      

برای آزادی و برابری بشريت              
ملت مقوله ای طبقاتی      .  می جنگد 

يعنی آزادی   "  آزادی ملت  .  "است
بورژوازی در استثمار طبقه                  

مبارزه کارگر برای رشد      .  کارگر
صنعت، يعنی تحمل استثمار                   
روزافزون، فداکاری، فقر و                   
سرکوب برای قدرت يابی                         
سرمايه، انبار شدن سودهای کالن      

 . برای بورژوازی

 

اين پيام ها فقط بدرد     .  در يک کالم  
رهبران جبهه ملی    .  موزه ميخورد 

بخشی از همان بورژوازی است         
که در ذهن اش کارگر بی اجر و           

. قرب ترين بخش جامعه است               
به .  مستخدم بورژوازی است           

اوامرش گوش ميدهد و او هم تکه        
اين .  نانی در مقابلش پرتاب ميکند     
 .پيام ها بيشتر باعث مزاح است

 

 کال نقاط ضعف     :يک دنيای بهتر   
تحرک طبقه کارگر در اول ماه را       
کدام ميدانيد؟ کمبودها کدام بودند؟       
گرايش راديکال سوسياليست                 
برای غلبه بر اين نقاط ضعف چه         
بايد بکند؟ برای آزادی دستگير             

 شدگان چه بايد کرد؟ 

 

 نقاط ضعفی که در        :علی جوادی 
صفوف طبقه کارگر در اول ماه           
مه مشاهده ميکنيم مسائل ويژه               

تالش برای           
١١صفحه   



١١صفحه   يک دنياى بهتر   

نتيجتا .  عمومی تر و پايه ای ترند . برگزاری اين روز الزاما نيستند 
غلبه کردن بر اين ضعفها نيز مستلزم تالش عمومی تر و ويژه                     

 .تری است

 

در حال حاضر ما    .  اساسی ترين مساله، تشکل پايه ای کارگر است    
فاقد تشکل های پايه ای کارگر که در برگيرنده توده کارگر در                      
محيط کار و زيست باشد، عالوه بر محافل و يا خانواده کارگری،               

در برخی از اعتراضات، کارگران اقدام به تشکيل مجامع            .  هستيم
بطور نمونه ميتوان به تالش کارگران          .  عمومی کارگری ميکنند   

اما .  نيشکر هفت تپه در اعتراضات دور گذشته شان اشاره کرد                
حتی در اين حوزه های فعاليت کارگری هم، تشکيل مجمع عمومی       

 . کارگری به امر روتينی تبديل نشده است

 

مساله ديگر عدم تحرک جدی در واحدهای توليدی بزرگ توليدی             
نيروهای .  و حساس برای برگزاری مراسم اول ماه مه است                       

انتظامی رژيم اسالمی از پيش اماکن اعالم شده توسط برخی                        
مانع تجمع کارگران در اين     .  کردند"  اشغال"جريانات کارگری را    

اما هيچ رژيمی قادر نخواهد شد که هر کارخانه ای               .  اماکن شدند 
. هر واحد توليدی را اشغال نظامی کند           .  را محاصره نظامی کند     

تالش برای برگزاری مراسم اول ماه مه در محيط توليدی، اگر                   
اين واحدها تعطيل نباشند و زور کارگر نرسيده باشد که اين                            
واحدها را تعطيل کند، ميتواند يک اقدام موثر برای برگزاری اول            

 . ماه مه باشد

 

يک وظيفه پايه ای کارگران راديکال و سوسياليست فائق آمدن بر             
تالش گسترده و همه جانبه برای دامن زدن به              .  اين شرايط است   

به هر  .  جنبش مجامع عمومی کارگری کليد تغيير اين شرايط است         
درجه که ما شاهد برگزاری و برپايی مجامع عمومی کارگری                     

 به هر درجه که ما شاهد روتين شدن و متکی کردن هر                       ،باشيم
مبارزه کارگر به مجمع عمومى و عمل مستقيم کارگری باشيم، به             
همان ميزان کارگر با قدرت بيشتری بمثابه اصلی ترين نيرو و                    

مسائل ويژه  .    عامل تغييرات انسانی در جامعه ظاهر خواهد شد            
سازماندهی اين روز را تنها در پرتو چنين تغييراتی ميتوان به                      

 . طور پايه ای حل کرد

 

در حال حاضر برخی از بازداشت شدگان اول ماه مه به قرار                        
 شيوا    ،بنا به گزارشات رسيده به حزب                .  وثيقه آزاد شده اند         

 سوسن رازانى از دستگير شدگان اول مه سنندج با                      ،خيرآبادى
صالح زمانی،  .  قرار کفالت و گذاشتن ضمانت ملکى آزاد شده اند          

 و بهاالدين صدوقی نيز به            ،عبداهللا نجار، غالب و علی حسينی           
. همين شکل آزاد شدند و يا پرونده آزادى آنها در جريان است                        

همينطور سعيد حضرتى از دستگير شدگان اول مه در عسلويه                    
آزاد شده است و قرار دادگاهى براى جوانمير مرادى و طاها                         

تالش برای آزادی تمامی دستگير شدگان       .  آزادى صادر شده است    
شيث امانی،   .  و فعالين کارگری را بايد با تمام قوا ادامه داد                         

منصور اسانلو و بختيار رحيمی و کليه دستگير شدگان اعتراضات     
 . *کارگری در اول ماه مه بدون قيد و شرط بايد آزاد شوند

 ...٨٧مرورى بر اول مه 
۴٩شماره   

!على کانطورى را آزاد کنيد  

بنا به گزارش رسيده به حزب، کارگران شرکت پرس توسعه صنايع ايران                        
خودرو اعالم کرده اند چنانچه کارفرما به خواسته هايشان ترتيب اثر ندهد،                      

اين اقدام در ادامه اعتراض کارگران در سه              .  دست به اعتصاب خواهند زد       
شنبه ده ارديهبشت ماه است که برای افزايش دستمزد و کاهش ساعات و فشار                 

کارگران بمنظور پيگيری خواستهای خود،           .  کاری دست به اعتصاب زدند          
کارگران به مديريت و بلورچی مدير توليد            .  نماينده خود را انتخاب کرده اند         

يکماه فرصت داده اند تا به خواسته های کارگران رسيدگی و نتيجه را به                              
کارگران مصمم اند در غير اين صورت دست به                      .  کارگران اعالم نمايند     

 ميليون تومان   ٨٠هر روز اعتصاب کارگران  ضرری معادل         .  اعتصاب بزنند 
 . برای کارفرما بدنبال خواهد داشت

مسئولين اين شرکت در هراس از اعتصاب و مشاهده عزم کارگران به آنها                       
اما کارگران اعتمادی   .  قول داده اند که به خواسته هايشان رسيدگی خواهند کرد          

ميدانند که کارفرما هدفش نه رسيدگی به خواست                  .  به اين وعده ها ندارند          
کارگران بلکه وقت خريدن است تا در اين مدت به بهانه های مختلف رهبران                  
و فعالين اين حرکت را از کار اخراج و با بکار گيری نيروی اعتصاب شکن                    

کارگران اين شرکت     .  صف متحد کارگران را دچار تفرقه و پراکندگی کنند                
 !همگی قراردادی هستند

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از اعتراض کارگران برای افزايش دستمزدها و            
استخدام اعتصاب شکن برای مقابله با      .  بهبود شرايط کاری قاطعانه دفاع ميکند     

حزب از کارگران پرس ايران خودرو          .  کارگران اعتصابی بايد ممنوع گردد       
ميخواهد تا با تشکيل منظم مجمع عمومی کارگری صفوف خود را برای تحقق               

تالش برای جلب حمايت ساير      .  خواستها و پيشبرد مبارزه شان متحد نگهدارند        
کارگران وابسته به اين مجموعه توليدی يک رکن مهم ديگر پيشبرد موفق اين                

حزب تمامی کارگران ايرن خودرو      .  مبارزه و تحقق خواستهای کارگران است      
 . به حمايت از مبارزه فرا ميخواند

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٧ ارديبهشت ١۵ – ٢٠٠٨ مه ۴

کارگران شرکت پرس ايران خودرو برای 
افزايش دستمزدها و بهبود شرايط کاری تهديد 

 !به اعتصاب کردند



١٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 سالم عزيز، خسته    :کامران پايدار 
نباشی از اينکه دعوتم را برای              

شما  .  گفتگو پذيرفتی متشکرم           
روز سه شنبه دهم ارديبهشت                 

 جريان چی بود؟. اعتصاب کرديد

 

 من هم           :کارگر شرکت پرس          
خوشحالم از اينکه يکی پيدا شده و       
مشتاقانه به حرفهای ما گوش                  

ببين داستان زندگی پردرد و     .  ميده
رنج ما کارگران از روز هم                     

از صبح تا شب کار،       .  روشن تره 
آخرش هم    .  کار و باز هم کار            

سرشب بايد با تنی خسته و بی                 
روح، با جيب خالی و با روی                 

. شرمنده نزد خانوادههايمان برويم   
. داستان اعتصاب هم همين است         

مشکل ما ساعات کار زياد و                   
کشنده، دستمزدهای خيلی پايين و       

 . بی حقوقی کامل است

 

 از ساعت و فشار       :کامران پايدار 
 کار گفتی بيشتر توضيح بده؟

 

ساعت و    :  کارگر شرکت پرس       
فشار کار در اينجا خيلی                              

تازه وقتی ساعت و           .  وحشتناکه
فشار کار هم بيشتر می شه                        
خطرات جانی و بدنی از نظر                 
قطع و يا نقص عضو بر اثر                     
خستگی زياد برای ما کارگران            
پرس کار به همان ميزان بيشتر             

چون کار با اين                          .  ميشه
دستگاههای پرس نياز به                           
هشياری، حواس جم و رعايت              

در غير  .  کامل اصول ايمنی داره     
اينصورت جان و جسم کارگر در        

. زير همين دستگاهها پرس ميشه        
 شيفت    ٣سال قبل اين کارخانه             

تازه در آن موقع هم      .  کاری داشت 
ما کارگران کلی مشکالت و                    

حاال .  گرفتاريهای کاری داشتيم       
خودتون فکر کنيد در آغاز سال            

 60جديد اين حضرات بيش از               
 که هر    ،نفر از کارگران اينجا را      

 ،کدام چندين سال سابقه هم داشتند       
بی هيچ دليلی از کار اخراج                     

 نفر کارگر و             60اين     .  کردند

بخاطرش اعتصاب هم کرده ايم       
. مسئله حقوق و دستمزدها است      

 هزارتومان،  220با پايه حقوق      
چند شيفته کار کردن و اين همه         

  آخرش سر برج کل                   ،فشار
 تا   300دريافتی ما چيزی بين          

اگر .   هزار تومان ميشود       350
!! دست يا انگشتامون قطع نشه        

اگر حقوقمان را بموقع پرداخت       
اگر از کار اخراج نشده           !  کنند

. باشيم و هزار اما و اگر ديگر           
خودتان قضاوت کنيد با اين پول       
چطور می شه تو اين جامعه و            
اوضاع نابسامان زندگی کرد؟ با     
اين پول چطور می شه خانه                
تهيه کنی، دوا و درمان و دکتر          
داشته باشی، بچه هاتو به                       
مدرسه و تحصيل برسانی،                 
تفريح و مسافرت داشته باشی،          
چطور می توانی رنگ گوشت         
و پنير و ميوه و غيره را ببينی؟          
با کل دستمزد ماهيانه ما حتی             

 40 يا    30نميشود يک آپارتمان     
متری در اطراف تهران را هم          

 ! اجاره کنی

 

 برای افزايش         :کامران پايدار    
 دستمزدها چه اقدامی کرده ايد؟

 

 اعتصاب،   :کارگر شرکت پرس    
دادن .  انتخاب نماينده و هشدار       

يک فرصت يکماهه تا فکری به      
در غير        .  حال ما بکنند              

. اينصورت کار را می خوابانيم      
ما حرفمان را به بلورچی و                  

. مسئولين دزد شرکت زده ايم            
اگر مشکالتی برايمان پيش                 

 !نياورند

 

 منظور شما از        :کامران پايدار  
 چه مشکالتی     ،مشکالت چيست  

می توانند برای شما پيش                       
 بياورند؟

 

 هرجا که بحث            :کارگر پرس   
اعتراض و اعتصاب ميشود               
اولش سعی می کنند با وعده و            
وعيد کارگران را آرام کنند تا             

در اين فاصله خيلی    .  کار نخوابد 
موذيانه رهبران کارگران و               
کارگرهای معترض را شناسايی    
می کنند و به بهانه های مختلف         
مثال تاخير در ورود يا هر بهانه        

 گفتگوی کامران پايدار 
 !با يکی از کارگران اعتصابی شرکت پرس ايران خودرو

 

خانوادههايشان رو بی هيچ تضمين       
و بدون هيچ حمايت و پشتوانه ای            

اين .  بين آسمان و زمين رها کردند       
در اينجا که    .  يه طرف قضيه است     

 حاال  ، شيفت کار می کرديم       3قبال  
.  شيفته شده است           2ساعت کار        

يعنی آن يک شيفت رو که حذف               
 ساعت و فشارش را بين               ،کردند
اين .   شيفت تقسيم کرده اند          2اين   

اين يعنی فشار و تحميل       !  يعنی چه 
بدبختی بيشتر به ما کارگران و                 
يکی از خواستهای ما برداشتن و             
کاهش اين همه فشار کار بوده و                

زندگی که معنی اش اين              .  هست
نيست همه اش کار، کار و بازهم              

آخرش هم يک جيب خالی و          .  کار
يک تن بيمار و ناقص برای کارگر        
که پولی هم برای درمان و معالجه          

من خودم در اين       .  در بساط نيست    
خراب شده چند سال سابقه کار                  

بيشتر ما کارگران بر اثر              .  دارم
کارهای سنگين مهره های کمرمان       
آسيب ديده است و کمر درد مزمن           

. همدم هميشگی امثال من است                 
همينجا، کارگرى داريم که از صبح      
تا شب از درد کمر به خودش می              

از شدت درد نمی تونه بشينه،      .  پيچد
انواع !  نهارشو سرپا می خوره            

 سعی   ،قرصهای مسکن تو جيبشه       
ميکنه دردشو پنهان کنه تا کارفرما        

اگر بلور چی مدير        .  متوجه نشود  
توليد اينجا بفهمد از کار بيرونش             

اون وقت جهنمی بدتر از            .  ميکند
. اينجا به روی کارگر باز ميشه                

بيکاری، جيب خالی و بی پولی،              
اجاره خانه، خانواده و هزار فکر            

. پريشان ديگر به سراغ آدم مياد              
اون وقت ديگه نميفهمی شب                       
کجاست و روز کجا، اصال نسل               

 سال بيشتر     4 يا     3کارگران اينجا     
 يک نسل       ،يک نسل مياد      .  نيست
کارگران همين طور عوض       .  ميره
 ! ميشن

 

 اوضاع                 :کامران پايدار                 
 دستمزدهاتون چطوره؟ 

 

 يکی از           :کارگر شرکت پرس           
اصليترين خواستهای ما که                         

۴٩شماره   
ديگری کارگر را اخراج می کنند        
و به جای آنها از کارگران                         

. ارزانتر و ناآگاه استفاده می کنند        
اين کار خيلی کثيف و غير انسانی       

ما کارگران را در برابر هم      .  است
قرار ميدهند تا کار نخوابد و                     

 .خودشان سود بيشتری ببرند

 

 گفتيد کارگران          :کامران پايدار    
يک نسل جای    .  اينجا نسلی هستند   

يعنی .  يک نسل ديگر را می گيره      
 چی؟

 

 در اول صحبتهای        :کارگر پرس  
خودم گفتم در اينجا فشار و                        

. صدمات کاری خيلی باالست               
همين االن اگر لباسهايم را در                 
بياورم بيش از بيست جای بدنم              

همه ما کارگران که     .  بخيه خورده 
در اينجا کار ميکنيم همين                          

تازه ما جز       .  وضعيت را داريم      
کارگران خوشبختی هستيم که                

! هنوز دست يا پاهايمان قطع نشده      
سر و صدای بيش از حد و نبود              
نور کافی باعث ضعف بينايی و            
شنوايی اکثر ما کارگران شده،               
کمر درد و زانو درد تقريبا در                

. اينجا همه رو مبتال کرده است             
اگر چند سال در اينجا کار کنی و           
شانس هم داشته باشی و دست و             

 تازه ميفهمی   ،پايت قطع نشده باشد   
که تمام توان کاريت را از دست            
داده ای و در همچين مواقعی فورا       

آخه !  تو را از کار اخراج می کنند      
. ديگه به دردشان نمی خوری                

بيرونت می کنند و به جای تو از            
کارگران جوان و تازه نفس تر                

به همين خاطر        .  استفاده ميکنند   
گفتم کارگران اينجا از يک نسل            

. به يه نسل ديگر عوض می شوند       
کارگرانی که در اينجا کار می               

 سال بيشتر دوام نمی       4يا  3کنند     
 .* آورند

يک دنياى بهتر    
را بخوانيد و به دست 

با نشريه ! دوستانتان برسانيد
همکارى  کنيد، سواالت و 
نظراتتان را با ما در ميان 

!بگذاريد  



١٣صفحه   يک دنياى بهتر   

ناسيوناليستهای ايرانی تا توی               
سياست دموکراسی بازيشان کم            
مياورند و زورشان به کشيدن                

 فوری  ،مطالبات جامعه نمی رسد     
البته !  مملکتشان به خطر ميافتد         

اين مختص ناسيوناليستهای                    
منتها ناسيوناليسم    .  ايرانی نيست   

ايرانی اين روزها به بهترين                   
وجهی اين داستان را به نمايش              

 . گذاشته است

جمهوری اسالمی بی وقفه جلوی        
 –ناسيوناليسم عربی              "چشم       
سران امارات و                 "  اسالمی

عربستان و کليه کشورهای عرب       
عمليات سياسی    " دارد با           ،زبان

اش هنرنمايی      "  ضد اسرائيلی     
 .ميکند

 

بخش تحريکات ناسيوناليستی               
شيخهای امارات و عربستان عليه      

ش "  ضد اسرائيلی تر        "رقيب     
 سبيل گوگل را    ،جمهوری اسالمی 

چرب کرد و داد زير اسم خليج                
در "  عزيز هميشه فارس                "
"Google Earth  " يواشکی

روی اين   ".  خليج عربی  "نوشتند   
حساب ناسيوناليستهای ايرانی              
انگار که مآئده آسمانی برايشان             
نازل شده ريختند سر گوگل و                 

مثل "  مزدور اجنبی      "هرچی       
داشتند پاشنه در گوگل را       .  اوست

اسالمی و سرمايه داری موجود       
افق .  آن مملکت باال ميرود              

" منافع ملی         "سياسی و                   
ناسيوناليستها به آينده اين                      
مطالبات و پی آمدهای سياسی           

" منافع ملی .  "آن نامربوط است   
. شان هرگز تا آنجاها قد نميدهد        

از اين رو هرچه افق                                 
حضرات "  دمکراسی خواهی   "

" منافع ملی       "برای تامين                
سرمايه کورتر ميشود دوز                  

همه را سربسر فدای         "سياسی   
شان باالتر        "  خاک نمودن       

 . ميرود
 

که "  پان ايرانيست      "حزب       
مدتهای مديدی از زمان شاه                
گرفته تا سراسرعمر سی ساله          

 توی کوزه       ،جمهوری اسالمی   
 دوباره    ،ترشی کپک زده بود          

! وجودش الزم آمد    .  ظهور کرد  
يک وقت چشم باز کرديد ديديد          
سومکا و دارو دسته هم توی               
تهران و تبريز جواز تظاهرات        

 ! گرفتند

 

 حرف  ،جمهوری اسالمی برافتد   
کمونيستها و صحبت آزادی زن       
برود توی راديو تلويزيون و               

 ،رسانه های همگانی آن مملکت     
شيخهای امارات زودتر از                  
آخوندهای ايران فلنگشان را              

 . بستند و در رفتند

 

الزم دارند اينهمه هارپورت               

 "اعالم خطر"ناسيوناليسم و سياست 
 

 سعيد مدانلو

و مقدار زيادی   "  تاريخ و مدرک  "با  
هارت و پورت از جايش در                          
مياوردند که طرف هم مانده بود                 
اينها از بابت اين ابتکارش                              
خوشحالند يا به راستی دارند به او             

نماينده گوگل به     !    اعتراض ميکنند  
حاال شما      "اطالعشان رساند که              

 آنها طرف     ،روی نقشه يک طرف       
 تا دلتان ميخواهد رو به آنها            ،ديگر

بهتر از  .  هارت و پوت راه بيندازيد      
 ". اين چيزی ميخواستيد؟

اينطور که از  کار و کردارشان                  
برمی آيد ظاهرًا توی تبريز هم يک          

 با يک تيردو         ،عده ريختند بيرون     
باالخره اينها هم نشان        !  نشان زدند  

ميمنت حضور    "دادند ميتوانند به           
تعدادی برای لشکر     "  پان ترکيستها  

خودشان نفرات دست و     "  مام ميهن "
 . پا کنند

 

ادعای مالکيت       "،"خليج عربی    "
و يکی    "  عربها برای سه جزيره          

دوتای ديگر از اين دست از جمله              
که کم کم اينهم دارد         "  شط العرب  "

دوباره دستمايه کار آنها ميشود را             
خداوند برای ناسيوناليسم آن مملکت      

 ! آفريده

 

اعتصابات کارخانه ها و مطالبات            
مردم دارد از سروکول جمهوری             

۴٩شماره   
. عرب و عجم راه بندازند                          

شان بيشتر از اين        "  دموکراسی"
.  ترسيدند     ،کم آوردند     .  نميکشد

مطالبات جامعه دارد به سرعت            
از سر آروزوهای سياسيشان رد          

اينگونه پيش برود مردم        .  ميشود
روز روشن خط قرمزها و                        
تابوهای آنها را زير پا خواهند                

باالخره مجبورند با             .  گذاشت
اين .  جمهوری اسالمی يکی کنند      

سياست استراتژيک حکومتهای          
غربی است که باالخره سر همه            
شان را بکنند داخل جمهوری                  
اسالمی تا يک قواره خوشگل از          

 . آن برايش ببرند و بدوزند

 

کار .  وای کمونيستها دارند ميان     "
و کردار مردم داره با کار و                      

همه جا   .  کردار اونها يکی ميشه       
. توی وطن اعتصاب کارگراست       

داره کم کم پاشون به خيابونها باز         
آمريکا هم کميتش لنگ             .  ميشه
خودش االن کلی گرفتاری      .  مونده

يا صاحب     .  داخل خودش داره        
 جمهوری اسالمی مدام داره        ،قبله

بابا پای   .  با کارگرا جنگ ميکنه       
 ،اينها رو چرا کشيدی وسط                     

! وطن داره بباد ميره                !  نفله؟
فدای !  دانشگاه ها قرمز شدن             

تماميت .  خاک وطنش کن بابا            
! ارضی رو آخه برای چی گفتن؟        

برای يه وجبش بايد شيش تا گوش        
بريد و سی و شيش تا يک سر و              

بجنب بابا  .  دوگوش تيربارون کرد  
مام وطن       .  داره دير ميشه             

 خطر خطر      ، درخطره  ،درخطره
 "! خطر

  ، مشهد،گزارش
 

 اعتصاب و تحصن قربانيان زمين خوارى
 شهريار افروزه

قشر عظيمى از توده ضعيف و ستم آشيده از اهالى شهر                          
 آه چندى پيش به اميد داشتن سر پناهى اقدام به                                ،مشهد

خريدارى زمين از تعاونى مسكن و اراضى آه  معروف به                   
 بعد از گذشت مدتى       ،اراضى نيروى انتظامى بود آرده بودند        

به اميد تفكيك و واگذارى امالآشان متوجه شدند آه مورد                        
اين در حالى بود آه با اقدامات و شكايات پى در پى آنها به اين مرجع و عدم پاسخگويى                       !  شده اند )  متولى امنيت (آالهبردارى آنهم از يك نهاد مدعى        

اين تجمع از زمان  ورود احمدى نژاد به مشهد شروع            .   تنها راه چاره را تجمع و تحصنى نمادين يافتند          ،در حالى آه تمام هستى خود را بر باد ميديدند          
متحصنين اقدام به  برپايى چادر در همين اراضى آه در مجاورت نمايشگاه بين المللى مشهد                  .  و تاآنون آه بيش از يكماه ميگذرد ادامه پيدا آرده است           

 بهمراه خانواده با شرايط      ،متاسفانه تعدادى قابل توجه از اهمين افراد آه عمدتا آارگر و آشاورز و از قشر آم درآمد جامعه ميباشند                          .  است آرده اند  
 مسئوالن ذيربط استان از هرگونه          ،با وجود خيل عظيم شرکت کننده دراين تحصن و طوالنى شدن آن                     .  مشقت بار در همين چادرها بسر ميبرند           

 . جوابگويى شانه خالي آرده اند و بيرحمانه زندگى چادر نشينى را بدون وجود امكانات اوليه به مردم محروم تحميل آرده اند

 !* زنده باد استقامت وعدالتخواهى اين متحصنين و ننگ باد سردمداران نظام ننگين سرمايه دارى



١۴صفحه   يک دنياى بهتر   

 به فراخوان   ، ارديبهشت ١٣جمعه  
و امکانات مالى و تبليغاتى                        

سازمان تربيت بدنى استان                   "
و حمايت       "  آذربايجان شرقى      

 ،ناسيونال فاشيستهاى ايرانى                
در پاسداشت روز      "هزاران نفر      

از ابتدای جاده    "  ملی خليج فارس   
 شاهگلی به طرف استخر شاهگلی    

دراين .  در تبريز راهپيمائى کردند   
مراسم شعارهاى فاشيستى مانند          

 ،"چو ايران نباشد تن من مباد             "
 ،"وطن يعنى خليج تا ابد پارس          "

در دست شرکت کنندگان بود  ... و  
و در پايان جوايزى به برخى                  

. شرکت کنندگان داده شد                           
همينطور روز سه شنبه پان                     
ايرانيست ها با تجمع در مقابل               
سفارت امارات متحده عربی در          

تحريف نام خليج          «تهران، به          
، و ادعای اين کشور در             »فارس

قبال جزاير ابوموسی، تنب بزرگ     
و تنب کوچک، با شعارهاى                    
فاشيستى و ضد عربى                                  

از هاشمى     .  کردند"  اعتراض"
رفسنجانى و برخی بلندگوهاى              
تبليغاتى جمهورى اسالمى تا                  
بسيج دانشجوئى و پان ايرانيست          
ها و ناسيوناليستهاى فاشيست زير      

عليه "  خليج هميشه فارس    "پرچم   
کارگران ايران و مردم منطقه هم        

 .جهت و هم سو شده اند

  

ترديدى نيست آه موسسه گوگل           
نه ميتواند و نه امكان دارد                         
جغرافيای منطقه را به نفع اين يا           

. آن جناح ناسيوناليستى تغيير دهد      
پارس يا        "-بحث نام خليج                

بحثى قديمى در متن               -"عربى
رقابت و دعواى ناسيوناليسم                  
عظمت طلب ايرانى و ناسيوناليسم   

قديمی و حاشيه ای       .  عربى است  
اما اين پرچم را امروز              .  است

جمهورى اسالمى هم در دست              
گرفته و در جهت جاه طلبيهاى              
سياسى و تحكيم موقعيت خود در         

. منطقه از آن استفاده ميکند                     
جناحهايی از جمهورى اسالمى از     
آنجا که اسالم برايشان عنصر                

 به ناسيوناليسم    ،بسيج کننده نيست   
و فاشيسم ايرانی روی  آورده اند          

فاشيستى   -تحرکات ناسيونال       
بايد هوشيار بود و قاطعانه                 

 . عليه آن ايستاد

 

کارگران بايد اعالم کنند که               
. ندارند"  همسايه ها  "جنگى با     

اين تبليغات جنگى به ما و طبقه     
ما و جنبش رهائى بخش ما                 

ما در مقابل اين         .  تعلق ندارد  
سياستهای شوم ناسيوناليستی          
سياست انترناسيوناليسم و                  
همبستگی طبقاتی و انسانی               
همه مردم را مستقل از تابعيت         

. و محل تولدشان قرار ميدهيم         
اين تبليغات ارتجاعی در عين         
حال آه عرب ستيزند و                         
ناسيونال رقيب را هدف خود           
قرار ميدهند، در عين حال نيز         
تالشی برای قربانی آردن                 
آارگران و مردم زحمتكش در        
خدمت اهداف ارتجاعی و                  

. ناسيوناليستی سرمايه است            
هدف اين تبليغات دشمنی و                
مقابله آشكار با رشد آگاهی                 
طبقاتی و قدرت سوسياليسم و          
انساندوستی و انترناسيوناليستی   

هدف درهم    .  در جامعه است      
کوبيدن و به انزوا راندن                      
آزاديخواهى و برابرى طلبى و       
سوسياليسمى است که طبقه               
کارگر و اردوی آمونيسم                   
آارگری پرچمش را در دست         

مثل هميشه فاشيستها و         .  دارد
ناسيوناليستهای عظمت طلب          
جلو مى افتند تا روى جنازه                
کارگران و آزاديخواهان و                
سوسياليستها و کمونيستها رژه       
بروند و خود را به اهداف ضد         

. انسانی شان نزديك تر آنند              
اينها همان چکمه پوشان                      

با تمام قوا عليه تحرآات 
 !ناسيوناليستی -فاشيستى 

و هر چه بيشتر عناصر اين خرافه          
را به سياستهای ضد انسانی                        

از .  اسالمی خود اضافه ميكنند             
مسئله هسته اى تا نام خليج و بحث           

 همه بهانه     ،قديمى جزاير سه گانه       
هائى براى دامن زدن به خرافات            
ناسيوناليستى و بسيج مردم پشت             
ارتجاع اسالمى و ناسيوناليستی              

دراين ميان فاشيسم ايرانى،        .  است
پان ايرانيستها و مشروطه خواهان        
و ناسيوناليستهای عظمت طلب بی        
شرمانه در آنار رژيم آدمكشان                

 .اسالمی قرار گرفته اند

 

 ! مردم آزاديخواه،کارگران

اين تبليغات فاشيستى و بيگانه ستيز       
يک سر سوزن به منافع شما و امر          

. آزادى و برابرى ربط ندارد                      
ناسيوناليستهاى عظمت طلب                    
ايرانى آودنانه فکر ميکنند ميتوانند      
رژيم اسالمی و جامعه را از درون        

دارند عمال به زير      .  کنند"  تسخير"
. پرچم جمهورى اسالمى ميخزند           

دارند زمينه جنايت های جديد                    
ديگری را عليه مردم، چه در ايران       

اين .  و چه در منطقه، فراهم ميکنند      
جنگى برسر      .  جنگ ما نيست          

. هژمونى سياسى در منطقه است           
جنگى عليه اکثريت مردم منطقه              
بطور اعم و عليه طبقه کارگر و               
وحدت کارگران منطقه بطور                   

قرار است جواب         .  اخص است    
گرسنگى و بيمارى و بيکارى و               
فالکت عمومى را با ترهات                        
ناسيوناليستى و خلسه و خرافه ملى        

اين جنگى عليه رشد طبقه          .  بدهند
کارگر و پرچم سوسياليستى آنست         
که هدفش را آزادى و برابرى                    

 همزيستى مسالمت آميز با        ،همگان
 و پر کردن شکافهائى      ،مردم منطقه 

که تاريخا توسط ناسيوناليستهاى             
.  قرار داده است     ،متفرقه ايجاد شده   

پرچم فاشيستى را برمى افرازند و          
جوانان و حتى کودکان معصوم را         
قربانى اين نمايش مضحک ميکنند        
تا حقوق پايمال شده مردم زحمتكش       

تا در مقابل        .  را پايمال تر کنند          
سوسياليسم و نفوذ آراء و عقايد و             
سياستهای جنبش آمونيسم آارگری     

در مقابل اين           .  سد بندی آنند          

۴٩شماره   
 همان قوم پرستان عهد              ،آريائى
 ، همان فاشيستهاى ايرانى       ،عتيقى

همان آرکانها و توجمانهاى                      
هستند که پتانسيل هر           "  وطنى"

. جنايت و پاکسازى قومى را دارند  
–بساط اين جريانات فاشيستى               

پان ايرانيستى را بايد             -اسالمى
 .  برچيد

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
طبقه کارگر و مردم آزاديخواه و          
برابرى طلب را به سنگربندى در       
مقابل اين تبليغات فاشيستى و ضد        
کارگرى کمپ متحد رژيم اسالمى      
و پان ايرانيست ها و                                      
ناسيوناليستها و قوم پرستان                     

 حزب اتحاد کمونيسم       .فراميخواند
کارگری خواهان شديدترين                    
مبارزه سياسی عليه هر تحرک             
احزاب ناسيوناليست و قومپرست       
برای تحميل افق و آينده تاريک و         
ضد انسانی بر تحوالت آتی جامعه  

حزب اتحاد کمونيسم               .  است
کارگری برای برقراری يک نظام     
سياسی و اداری سکوالر، غير              
قومی و غير مذهبی تالش ميکند          
که در آن برابری حقوقی کليه                 
اهالی و ساکنين کشور، مستقل از        
قوميت، جنسيت، نژاد، مذهب،             
اعتقادات، و غيره تضمين شده              

حزب اتحاد کمونيسم                .  باشد
کارگری با هر تالش ارتجاعی              
برای مبتنی کردن دولت و نظام            
اداری در کشور بر مبنای مذهب،       
قوميت، و مليت قاطعانه مقابله               

 .خواهد کرد

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠٠٨ مه ٢ – ٨٧ ارديبهشت ١٣

 تلويزيون  

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

 در کانال يک   ظهر بوقت تهران  ١٢:٣٠

ست،    .   برای يک دنيای بهتر يک برنامه سياسی است    ي بيطرف ن
اه و                .   جانبدار است  ری، شادی، رف راب مدافع حقيقت، آزادی، ب

ی                  .   سعادت انسانها است   ست ي ال ما برای يک جمهوری سوسي
ه                    .   مبارزه ميکنيم  ا را ب ه ه ام رن ن ب لطفا روز و زمان پخش اي

 . اطالع همه دوستان و آشنايان خودتان برسانيد



١۵صفحه   يک دنياى بهتر   

همه موجودات زنده و از جمله              
انسانها به طور طبيعی حق حيات        

 رشد و    ،برای ادامه حيات   .  دارند
 تغذيه و غذا خوردن      ،بقای زندگی 

امری گريزناپذير است و تامين            
غذا نيز به هر حال نوعی کار و             
فعاليت را الزامی می کند و به                 
همين سبب است که حق کار و                
اشتغال و برخورداری از يک               

 مطابق با          ،زندگی شرافتمندانه    
حيثيت و کرامت انسانی نيز حق          
طبيعی همه انسانها شمرده می              

پيمان جهانی حقوق بشر در      .  شود
 بر اين حق اين       23 از ماده     1بند  

هر شخصی   :  گونه تاکيد می کند      
کار خود را      .  حق دارد کار کند       

آزادانه برگزيند و شرايط منصفانه     
و رضايت بخشی برای کار                     
خواستار باشد و در برابر بيکاری      

قانون اساسی همه     .  "حمايت شود  
کشورها و جوامع نيز به نوعی بر       
اين حق تاکيد کرده دولت ها را به         

در .  رعايت آن موظف می کند           
 قانون اساسی جمهوری      28اصل  

هر کس حق     :  اسالمی آمده است    
دارد شغلی را که بدان مايل است          
و مخالف مصالح عمومی و حقوق     

دولت .   بر گزيند     ،ديگران نيست  
موظف است با رعايت نياز                     
جامعه به مشاغل گوناگون برای          
همه افراد امکان اشتغال به کار و        
شرايط مساوی برای احراز                    

 29در اصل      .  مشاغل ايجاد کند     
همين قانون دولت موظف به                   
تامين خدمات اجتماعی و حمايت         
از کسانی می شود که توانا به کار        
کردن پا پيدا نمودن شغل و کار              

اما در عمل ميبينيم    .  مناسب نيستند 
که آمارهای رسمی تعداد بيکاران      

 ميليون و منابع مستقل              5.2را    
تعداد جمعيت بيکاران فعال و                 

 4 الی      3.6جوينده کار را بين            
جوان .  ميليون اعالم می کنند             

بودن جمعيت و آمار متولدين سه          
دهه گذشته گويای اين واقعيت                
است که همچنان هر روز جمعيت       
جوان جويای کار بيشتری وارد            
بازار کار ميشود و اين در حالی           
است که نظام اقتصادی جمهوری       
اسالمی هر روز بيشتر در بحران       
فرو می رود و هر روز                               

 60در شش ماه اول سال حداقل        
شده )  بيکار(هزار نفر اخراج         

 .اند

 

 فقط به استناد           2جدول شماره   
گزارشهای سايت خبری ايلنا             

 39424نشان می دهد که                      
 واحد مختلف       114کارگر از       

توليدی و خدماتی هر کدام به              
 ماه دستمزد     7.7طور ميانگين     

و حقوق عقب افتاده طلب کار             
  .هستند

 

مقايسه خط فقر در سال های               
مختلف و ميزان حداقل حقوق و        
مزد کارگران و مقدار افزايش           
ساير سطوح دستمزدی اختالف       

. بسيار فاحشی را نشان می دهد       
به بيان واضح تر شورای عالی        
کار تحت رهبری و مسئوليت            
وزير کار وقت و با کسب                      
مشاوره و راهنمايی از                           
کارشناسان اقتصادی و                          

همه ساله   !!  اجتماعی خبره ؟؟     
در اسفند ماه با تعيين مبلغی به            
عنوان حداقل مزد کارگران                

 به طور          ،برای سال آينده              
قانون "واضح و آشکار خود              

و اعالميه جهانی حقوق         "  کار
بشر خود سرمايه داران را زير        

اين هم سندی بر      (پا می گذارند      
پوچ بودن تبليغات رنگارنگ            
نظام سرمايه مبنی بر رعايت            

آخرين مصداق   )  حقوق انسانها  
نقض اين حقوق پايه ای تعيين            

 هزار تومان برای           219مبلغ    
کارگران ايران در سال جديد             

در حالی که تامين                   .  است
نيازهای اوليه يک خانواده                  
کارگری بر اساس محاسبه                  
ارزش ريالی مجموعه کاالهای       
موجود در سبد کاالی مورد نياز      

 400 نفری  بين       4يک خانواده    
  . هزار تومان است500تا 

 

عالوه بر نقض حقوق رسمی             
 41 و     23واقع و آشکار مواد          

ميثاق حقوق بشر و قانون کار            
توسط نهاد رسمی تصميم گيری      

 مديران و          ،در وزارت کار         
کارفرمايان بسياری از کارخانه      

 موسسات توليدی و خدمات        ،ها
 ،دولتی و بخش خصوصی                  

کارگاههای کوچک و دور از            

 گزارش از نقض حقوق کارگران
 

 على طاهرى

فرصتهای شغلی بيشتری از بين              
در عين حال هيچ گونه          .  می رود  

حمايت و پشتيبانی از نيروهای                 
شاغل بيکار شده و جمعيت عظيم            
جوينده کار به عمل نمی آيد که                   
شانس بسيار کمی هم برای اشتغال         

 .دارند

 

 آمار و تعداد فاجعه      ،اثبات اين ادعا  
اميز اندک بيکارانی است که تحت         
پوشش بيمه بيکاری هستند و حقوق       

هرچند .  بيکاری دريافت می کنند        
که سازمان تامين اجتماعی تاکنون        
از کسانی که حقوق ايام بيکاری               
دريافت ميکنند آمار رسمی ارائه            

اما آمار واقعی ولی        .  نکرده است  
تائيد نشده از طرف سازمان تامين          

 تعداد دريافت کنندگان            ،اجتماعی
حقوق بيکاری را در سال گذشته             

 هزار نفر اعالم    200 الی تا  35بين  
 3.6تفاضل دو عدد             .  می کنند    

 هزار ميزان واقعی      200ميليون و    
 قانون اساسی     29اجرا شدن اصل       

 از پيمان       230 از ماده          1و بند       
جهانی حقوق بشر را در ايران                  
نمايان و عمق فاجعه وجود بيکاران      
بدون هيچ حمايتی را بر مال می                

 .کند

 

 کارگر  6415 تعداد   1جدول شماره   
 کارخانه و کارگاه نشان        72را از    

می دهد که در شش ماهه دوم سال           
گذشته در اثر سياست های ضد                 

 اخراج و      ،کارگرى سرمايه دارى     
الزم .  کار خود را از دست داده اند        

است تاکيد شود اين جدول و ساير            
جدولها و آمار های ارائه شده در              
اين گزارش برگرفته از سايت                   
خبرگزاری ايلنا است و به همين              
دليل فقط بخش کوچکی از واقعيت         

منابع غير رسمی و آمار      .  موجودند
های تاييد نشده اما نزديک تر به               
حقيقت گاهی تا ده برابر بيشتر از            

به .  اين تعداد را نشان می دهند               
عنوان نمونه و باز هم طبق                          
گزارش فردی از خبرگزاری                    
کميسيون برنامه و بودجه مجلس             
شورای اسالمی اعالم می کند که            
در اثر سياست های اقتصادی دولت      

۴٩شماره   
 فروشگاه ها و                             ،بازرسی

نيز به طور      ..  بيمارستان ها و         
روزمره حتی همين حداقل حقوق        
و مزد تعيين شده توسط شورای            
عالی کار را هم را رعايت نمی              

صدها هزار زن و دختر             .  کنند
جوان در انواع فروشگاهها و                 
کارگاههای کوچک با حقوق و              
دستمزدی بسيار کمتر از حداقل            
تعيين شده در شرايطی مجبور به         
کار هستند که متاسفانه خطر سو           
استفاده و آزار جنسی نيز در                    

بسياری از          .کمين آنهاست        
پيمانکاران تامين نيروی انسانی          
طرف قرارداد با شهرداری های         

 شهرداری ها و          ،سراسر کشور   
بيمارستان های دولتی نيز با                    
حمايت رسمی و ناديده گرفته شدن    
بسياری از تخلف ها توسط نهاد             

 دستمزدهايی کمتر از               ،زيربط
مقدار قانونی ميپردازند و يا                     

 حق    ،مزايائی مثل اضافه کاری         
نوبت کاری و کار در شب را                  

: گزارش های ايلنا    .  نمی پردازند  
 شرکت     ،کارخانه نساجی زابل         

 پيمان کاری       ،قارچ سينا همدان      
 ،های شهر سقز واحد تنظيف                 
 ،پيمان کاری بيمارستانهای طبس      

 پيمان کاری   ،شرکت گچ کردستان  
 پيمان کاری           ،شهرستان طبس     

 شهرداری     11 منطقه         2ناحيه     
 .نمونه ای از خروار است.... و

 

پی گيری مطالبات حقوقی و                    
 حق  ،قانونی حق طبيعی همه افراد    

طبيعی همه انسانها و از جمله                 
و .  کارگران و حقوق بگيران است    

 نهادها به       ،طبيعتا وقتی مقامات      
راه و روش های قانونی از پاسخ          
گويی به کارگران در مورد                      
مطالبات و حقوق معوقه يا پايمال         
شده آنان طفره رفته يا شانه خالی          

 برای مزد و حقوق                       ،ميکنند
بگيران هيچ راهی جز تجمع و               
اعتراض دسته جمعی يا اعتصاب      
باقی نمی ماند و اين هر دو شيوه            
در بيشتر کشورها پذيرفته شده              

اما در ايران نه تنها کانالی         .  است
برای اين منظور پيش بينی نشده           
است بلکه کارگران به خاطر پی          
گيری مطالبات قانونی شان                     
اخراج می شوند يا مورد ضرب و      

. شتم و بازداشت قرار می گيرند          
 دوازده مورد از       3جدول شماره     

اين موارد را نشان می دهد که                
توسط ايلنا در      

١۶صفحه   



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

سازمان بين المللی کار ای ال او در کنوانسيون ها              .  شش ماهه دوم گزارش شده است       
  خود را به طور مفصل به اصل آزادی کارگران در ايجاد و فعاليت                   98 و   87شماره  

در تشکل های خود اختصاص داده است و تاکيد می کند هر نوع ايجاد مانع در راه                           
 .تشکيل يا دخالت دولت ها و کارفرمايان در امور تشکل های کارگری ممنوع است

 ، چه به عنوان يک انسان و حتی به عنوان فرد تعريف شده در جامعه سرمايه داری                  ،ولی تالش طبقه کارگر ايران براى دستيابی به حقوق حقه خود           
چند دهه سيطره سرمايه داری با اتکا به نظامهای ديکتاتوری امان را از طبقه کارگر ايران برای داشتن                   .  توسط بورژوازى و دولتش سرکوب ميشود     

سرمايه داری ديوی است که فقط با موی خودش می           .  کليد حل اين وضعيت در دل خود اين تناقضات است          .  زندگی شرافتمندانه و انسانی بريده است     
برای محکم تر کشيدنش و به درک فرستادن نظام سرمايه نيروی عظيم و اتحاد طبقاتی                   .  اين بند امروز در دست کارگران است       .  توان خفه اش کرد   

 .اين طبقه کارگر است که بايد با توان کمونيستی اش اين ورق را برگرداند. معجزه ای در کار نيست. کارگران شرط اساسی و تعيين کننده است

 .با تشکر از همکاری رفيق مجيد پستنچی در طراحی جدول

۴٩شماره   

 ...گزارش از نقض حقوق کارگران

 ر پرداخت دستمزد هايا تاخيگزارش عدم 

 

مدت عدم         تاريخ خبر نام موسسه و نوع فعاليت محل تعداد کارگران علت عدم يا تاخير پرداخت

 07-01 نساجی رحيم زاده اصفهان 350 سو مديريت -بحران صنعت نساجی ماه 10

 07-05 نازنخ اصفهان 300 سو مديريت -بحران صنعت نساجی ماه 29

 07-10 اکسدانه تهران 100   ماه 6

 07-11 (بافکار(چيت سازی تهران تهران 20 تعطيلی و انحالل کارخانه ماه 24

سو مديريت و مشکالت شرکت های               ماه 6 شرکت پيمانکاری طرف      63 خوزستان 2200 16-07 

از زمان بازنشسته شدن حقوق مزايا را        ماه 48  07-17 فيلتر سازی قزوين قزوين  100

 07-20 چينی سروش فارس کليه کارگران   ماه 2

 07-20 ذوب رکورد مشهد خراسان کليه کارگران   ماه 7

 07-27 گردباف يزد 120   ماه 2

 07-27 (توليد نخ نايلونی(پارسيلون خرم اباد لرستان 10 سو مديريت -خصوصی سازی ماه 4

 08-07 شاهين توفيق اروميه اذربايجان 81   ماه 4

رانندگان اتوبوس های درون          کرمان  کليه کارگران   ماه 3 08-08 

 08-17 يخچال سازی البرز نيشابور 10 نبود بازار فروش_بحران نقدينگی ماه 7

 08-22 کاغذ سازی کارون خوزستان 100   ماه 8

 08-29 شير و لبنيات تعريف کرمانشاه 50   ماه 3

توليد قطعات بدنه     (ايران ساينا   رشت 200   ماه 4 02-09 

شهر صنعتی         (کالچ چدنی         قزوين 80   دو ماه 08-09 

 09-08 نوشاب تهران 300   ماه 1

 09-08 صندوق نسوز کاوه تهران 20   ماه 1

 09-08 شرکت فرش پوشش بافت تهران 15   ماه 1

 09-12 شرکت فرش پارس قزوين 250   ماه 4

 09-19 پرفيل پارس تهران 61   ماه 3
 8الی      6
 ماه

سو -بحران نقدينگی    -بخش خصوصی    
 مديريت

 09-19 پوشينه بافت نساجی قزوين 350

 09-19 قوه پارس قزوين 72 تعطيلی کارخانه ماه 5

عدم 
دريافت 
سنوات 

بازنشستگ
 ی

کارگر  120  
 بازنشسته

 09-12 قوه پارس قزوين

بحران نساجی و            -بخش خصوصی      ماه 3
 نقدينگی

 09-22 يزد فاستون يزد 100



١٧صفحه   يک دنياى بهتر  ۴٩شماره    

١٢صفحه   

بحران نساجی و            -بخش خصوصی      ماه 3
 نقدينگی

 09-22 يزد فاستون يزد 100

سودجويی کارفرما و مشکالت پيمان            ماه 5
 کاری

شرکت جهاد توسعه منابع                  بوشهر 200
 سد رييس علی دلواری_اب

22-09 

سودجويی کارفرما و مشکالت پيمان            ماه 5
 کاری

شرکت _  شهرداری طبس        خراسان 80
 پيمانکاری

26-09 

سودجويی کارفرما و مشکالت پيمان            ماه 7
 کاری

 شرکت     2_شهرداری ياسوج     کهکليويه و بوير احمد 70
 پيمانکاری

22-09 

صنايع چوب طالقانی اسالم             تهران 60 کمبود نقدينگی ماه 7
 شهر

10-11 

 11-10 سيمين بال ساوه 30   ماه 5

 10-27 نساجی_پاکريس سمنان سمنان 450 سو مديريت -بحران صنايع نساجی ماه 2

چند ماهی است که به جای حقوق                        
 هزار تومان         10 هفته ای             ،قانونی

 .پرداخت می شود

 10-27 کشاورزی-قارچ سينا همدان 90

کشت و صنعت گوهر                           سيستان و بلوچستان 200   ماه 2
 خاش_کاوه

28-11 

سود جويی و سو مديريت شرکت های           ماه 4
 پيمانکار تامين نيروی انسانی

 11-02 کارگران دانشگاه بو علی همدان 400

 11-02 پارسا نيک قزوين 200   ماه 5

 11-02 حرير قائم شهر مازندران 120   ماه 28

 11-02 ک بتون.شرکت ام تهران-شهريار 120   ماه 3

 11-02 سازمايه پاکدشت ورامين 240   ماه 36

سودجويی و مشکالت شرکت های                  ماه 4
 پيمانکاری

 11-02 شهرداری سقز واحد تنظيف کردستان  

عدم اجرای تعهد شرکت سرمايه                       ماه 24
 گذاری اتيه دماوند

 11-04 يخچال سازی بوژان لرستان 150

 11-04 قند ياسوج کهکليويه 200   ماه 4

 11-04 مژده وصل شيراز قزوين 120   ماه 4

 11-04 شرکت پيمانکاری چاه نيمه سيستان-زابل 150 مشکالت شرکت های پيمانکاری ماه 3

 11-06 کارخانجات صنايع فلزی تهران-شاداباد 1000 تصميم به انحالل شرکت و کارخانه ماه 5

   کارخانجات گچ کردستان کردستان  75 کار بدون بيمه و ساير مزايا ماه 6
ماه  و        2

عيدی و          
 پاداش

شرکت های پيمانکاری وابسته     خوزستان 2000  
فضای (به شهرداری ابادان            

خدمات   -اتوبوس رانی     -سبز
 (گورستان

06-11 

توليد (شرکت ژگال شمال                 گيالن 70 تعطيل و انتقال کارخانه ماه 5
 (لوازم التحرير

11-11 

 11-20 نساجی درخشان يزد 140   ماه 10

 11-11 چينی البرز قزوين 250   ماه 6

 11-11 نساجی-الياف شيروان خراسان شمالی 800   ماه 28

سودجويی و مشکالت شرکت های                  ماه 6
 پيمانکاری

 ، پرليد ،شرکت های زيگورات   ايالم 1500
 شهرستان دره           ،سد سيمره     

 شهر

11-12 

سودجويی شرکت های پيمان کار تامين       ماه 8
 نيروی انسانی

-بيمارستان مصطفی خمينی          طبس 30
 کارگران خدمات

11-12 

 8الی       3
 ماه

 11-17 (توليد نخ نايلون(پارسيلون لرستان 1000 خصوصی سازی سو مديريت

توقف فعاليت ها و پرداخت نشدن طلب         ماه 5
 پيمانکاران

شرکت های پيمان کار فعال               1000
 عسلويه

17-11 

 11-18 چوب و صنعت ايران تهران 40 مشکالت بخش خصوصی ماه 6

کنستانتره و اب           (نار ايران      ساوه 100 بخش خصوصی  ماه 2
 (ميوه

18-11 

شرکت دولتی دامپروری سفيد       گيالن 540 بازسازی و نوسازی و تغيير ساختار ماه 2
 رود

18-11 

تغيير در پرداخت          -بخش خصوصی      
 حقوق

 11-18 1يخچالسازی البرز نيشابور خراسان 79

      



١٨صفحه   يک دنياى بهتر  ۴٩شماره    

 

 

مجموعه شرکت های                           تهران-دماوند 400 واگذارشده به بخش خصوصی 25الی        6 18-11 

درصد  50 پرداخت نشدن بدهی دولت به                                11-20 تراکتورسازی تبريز اذربايجان 6000

همکاری نکردن بانک   _بحران نقدينگی  ماه 7  11-21 (پوشاک(ايران برک  گيالن 600

 11-22 اطهر بافت خرم دره اذربايجان/زنجان 142   ماه 4

تهيه غذا برای       (سپاهان پخت    عسلويه 24 ميليونی از       58پرداخت نشدن طلب             22-11 

 11-22 معدن سنگرود گيالن 650 حقوق معوقه سال های گذشته ماه 17

 11-24 (سمنان(کاشی سمند سمنان 300   ماه 6

 11-29 اجرماشينی اروميه اذربايجان 70 سو مديريت-بحران نقدينگی ماه 5

يک و يک    -شرکت اروم دشت    اذربايجان 80 سو مديريت-بحران نقدينگی ماه 5 28-11 

مشکالت مالی به علت بدهی به بانک             ماه 6  11-28 ،ارام نخ :مجموعه شرکت های     70

 11-29 فرش البرز بابلسر 50 تعطيلی و انحالل شرکت ماه 15

تصميم به    -سو مديريت     -بحران مالی    ماه 3 کارگر باقی     20  11-30 حرير قائم شهر مازندران

 11-30 شرکت فوالد گوزين يزد 90   ماه 8

سودجويی مديران و مشکالت شرکت           ماه 4 کارگران (شهرداری کرمان           کرمان   01-12 

 12-02 معدن قلعه زری بيرجند خراسان همه کارگران طلب کاری  از سال های قبل ماه 13

 12-04 کاغذسازی کارون خوزستان-شوشتر 230 تحت مالکيت صنعت و معدن ماه 12

 12-05 شيشه لرستان لرستان 250   ماه 8

 12-05 نقش ايران قزوين 200   ماه 5

قطعات چدنی       (کالچ سازی       قزوين 80  ماه تاخير3-کارگر اخراج 63 ماه 5 05-12 

 12-05 لوله سازی اهواز خوزستان 750   6الی       3

 12-06 کشت و صنعت کارون خوزستان-شوشتر 5000   ماه 2

علی رغم دريافت غير قانونی برگه                   شهرداری طبس شرکت                     خراسان 20 06-12 

 12-07 شرکت ارض گستر مهاباد کردستان 15   ماه 3

شرکت خدمات ترابری برق            تهران 80   ماه 2 08-12 

درصد حق سنوات بازنشستگی            50 ماه 12 بازنشستگان -مخابرات تهران      تهران 30 08-12 

ماه 1  ساعت کار در سه شيفت بدون                11 -11منظقه    -شهرداری تهران    تهران کارگر افغان 20 08-12 

کارگران (فرودگاه طبس                   خراسان 18   ماه 5 11-12 

 12-11 کشت و صنعت مهاباد کردستان همه کارگران   ماه 2

 12-15 کشتی سازی اروندان ابادان 400   ماه 3

شرکت الکترونيک                                تهران 200   ماه 9 12-12 

 12-15 گچ خوی اذربايجان 50   ماه 5

 12-15 شير پاستوريزه مياندواب اذربايجان 50   ماه 3

 12-18 شرکت پرسان رشت گيالن 300 ميليارد تومانی از           7.2دريافت وام        ماه 36

تعطيل از کار به علت فعاليت های                    ماه 12 شرکت واحد اتوبوس رانی               تهران 50 19-12 

 12-18 نساجی خوی اذربايجان 500 تعطيلی کارخانه ماه6 

 12-18 نساجی خاتم االنبيا بوکان 100 نيمه تعطيل ماه3

 12-15 ماز ايران نوشهر 170 مشکل نقدينگی  ماه 2

-7ناحيه  -    2شهرداری منطقه    تهران کارگر افغان 25 صبح  5 شب تا    10(ساعت کار شبانه  7 ماه 2 16-12 



١١صفحه   يک دنياى بهتر  ۴٩شماره    

١٢صفحه   

 گزارش اخراج کارگران

 

 تاريخ درج خبر نام موسسه و نوع فعاليت مکان علت اخراج تعداد اخراجی ها

 07-05 ايران صدرا بوشهر بوشهر   40

 07-06 نساجی کردستان سنندج سو مديريت -بحران صنايع نساجی  13

 07-10 اکسدانه تهران   20

   شرکت ادوات کشاورزی تهران   80

اعتراض به عدم و تاخير در پرداخت              20  07-20 چينی سروش فارس

 07-26 مرغ داری پرنده پرواز   جای گزينی با کارگر افغانی 30

 07-08 شاهين توفيق اروميه اذربايجان   30

اجرا نکردن قانون و عدم تمکين به                    100  08-12 شرکت تاسيسات دريايی خرم شهر خوزستان

شرط بازگشت به کار استعفا و انعقاد                39  08-15 رستوران بوفالو تهران

 08-16 کشت وصنعت شهريار تهران به کار بگيری با قرارداد موقت 500

مصادره توسط بانک ملت و بالتکليفی           60  08-18 مزرعه افتاب تابان کرمانشاه

 08-18 بافت ازادی تهران پی گيری مطالبات صنفی و قانونی 2

 08-24 شرکت اب و فاضالب روستايی کردستان کردستان   11

 08-24 کارخانه شيرو لبنيات تعريف کرمانشاه تعطيلی کارخانه 50

 08-26 صندوق نسوز کاوه تهران   25

نفر نماينده         3  09-05 صندوق نسوز خرم تهران نبود بازار فروش-بحران مالی

 09-06 پوشش بافت تهران   11

 09-12 صنوبر پاکدشت ورامين تهران تعطيلی کارخانه 102

 09-12 پيروزباف-شين باف کردستان بيماری و فرسودگی 1

 09-14 مشهد گيربکس خراسان نماينده کارگران در شورای کار 2

 09-15 البرز دارو تهران   10

   شهريار-شرکت فدک تهران   70

 09-18 فرش گيالن گيالن  83تخريب در اثر برف زمستان  21

 09-18 قوه پارس قزوين پی گيری مطالبات کارگری 9

 09-29 شرکت توليدی پژوهش مواد غذايی قزوين نبود بازار فروش-بحران نقدينگی 120

 09-29 (قطعات چدنی قزوين(کالچ سازی قزوين نبود بازار فروش 80

 10-04 عالی فلز ساوه مرکزی   11

 10-04 کمپرسورسازی ايران قزوين تعطيلی و انحالل کارخانه 250

 10-04 تاکستان-لنت ترمز ايستا قزوين   40

 10-05 اتوبوس رانی ياسوج کهکيلويه و بوير احمد   22

 10-10 شير پاستوريزه سنندج کردستان بحران نقدينگی 14

 10-25 سيمين بافت گيالن   28

 10-27 بافت ازادی تهران پی گيری مطالبات صنفی  14

 11-01 اجر گلچين فارس تعطيلی کارخانه 40

 11-02 معدن زغال سنگ-پاميکو طبس خصوصی سازی-تعديل نيرو 37

 11-02 چينی البرز قزوين خصوصی سازی تعطيلی کارخانه 200

 11-06 نساجی پاکريس سمنان تعطيلی کارخانه 400

 11-10 (کشتی سازی و صنايع دريايی(ايران صدرا بوشهر نبود پروژه فعاليت 38

 11-10 فراورده های گوشتی سالم ايالم تعطيلی شرکت  

انحالل -نبود نقدينگی و بازار فروش              200 سفيد -صابون سازی کوير        :شرکت های          ايالم 10-11 

-هم کاری نکردن بانک های عامل                  70  11-11 -ارام نخ   -ديبا نخ   :مجموعه شرکت های            ايالم

نبود بازار فروش و غير فعال شدن                    2000  11-24 کوره های اجر پزی ورامين و قرچک تهران

   ويتانا تهران تغيير ساختار 300



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

اخيرا سه تن از کادرهای                 -١
حزب کمونيست کارگری از اين           

اين رفقا در     .  حزب استعفا کردند    
اطالعيه استعفای خود بر وجود          

در "  مناسبات بوروکراتيک      "
چه .  حککا دست گذاشته اند              

ارزيابی ای از اين مساله در                   
حککا داريد؟ اين استعفاها را                
چگونه ارزيابی ميکنيد؟ واقعيتی      
ساده يا گرايشی مبنتی بر                          

 ؟ "ريزش سياسی"

 

 آنچه در حککا              :علی جوادی    
ميگذرد صرفا يک سوخت و ساز       
طبيعی در يک حزب سياسی                  

مسلما در هر حزبی در            .  نيست
هر زمان افرادی به آن می                        
پيوندند و افرادی هم به داليلی جدا       

عضويت در احزاب            .  ميشوند
سياسی امری پايان ناپذير و غير          

در سنت ما        .  قابل تغيير نيست       
. عضويت امری داوطلبانه است         

اما استعفاها و جدايی ها در حککا       
دارای داليل سياسی و ويژه ای             

هر چند که اين جدايی ها            .  است
هر کدام به داليل سياسی و با                   
پرچمهای متفاوتی صورت                     
ميگيرد اما در عين حال نشاندهنده     
تغييرات معين و بحرانی در                    

 . صفوف حککا است

حککا بعد از مرگ منصور                     
حکمت تغييرات ويژه ای کرده              

گسترش نفوذ آراء و                  .  است
سياستهای چپ راديکال                             
پوپوليستی و ناسيوناليستی در               
رهبری و سياستهای اين حزب              

. يک واقعيت انکار ناپذير است           
دوران جديد برای اين حزب،                 
دوران دوری عملی و سياسی هر        
چه بيشتر رهبری کنونی اين                   
حزب از چهارچوبهای سياسی و         
پراتيکی کمونيسم منصور حکمت     

دوران رشد و تحکيم                 .  است
سنتهای چپ سنتی و پوپوليستی و       

. فرقه ای در اين حزب است                    
دوران حاشيه ای شدن و بی ربط          
شدن اين حزب به واقعيتهای                   
سخت اجتماعی از يکطرف و از         
طرف ديگر ادعاهای کاذب                     
بمنظور حفظ موقعيت حزبی و              

ايجاد نميکند؟ آيا اين تفاوتها            
چهره حزب را مخدوش                         
نميکند؟ آيا هيچ کنترلی روی            
مضمون اين نوشته ها نيست يا       
نبايد باشد؟ آيا حزب نبايد در              
قبال اين نوع مطالب و مقاالت          
اعالم موضع کند؟ آيا ناظرين            
قضاوت متفاوتی از حزب به              

 اين اعتبار ارائه نخواهد داد؟

 

 اين مساله جديدی      :علی جوادی 
همواره .  در جنبش ما نيست            

وجود داشته، بعدها هم وجود              
ما صف واحدی     .  خواهد داشت  

اما تماما يک شکل و             .  هستيم
اعضا و کادرهای   .  شمايل نيستيم 

حزب انسانهای واقعی با تمام             
خصوصيات و ويژگيهای فردی     
و سياسی خود هستند که در                  
چهارچوب واحدی در کنار هم          

حزب .  در حزب فعاليت ميکنند     
دارای خصوصيات سياسی و            
مختصات داده شده و روشنی             

اما تمام افراد و اعضای         .  است
حزب الزاما به يک شکل اين              
ويژگيها و تاکيدات حزبی را               

حزب اتحاد     .  منعکس نميکنند    
کمونيسم کارگری در طول                  
حيات خود پرچمدار اصولی              
ترين و متمدنانه ترين روش                
برخورد سياسی و نظری در              
جنبش کمونيسم کارگری بوده           

اين واقعيتی است که              .  است
دوست و دشمن به آن اذعان                 

 .دارد

در ادامه بررسی جوانب مختلف     
اين مساله مايلم به بحث منصور       
 : حکمت در اين زمينه اشاره کنم

 

ما از سنت تاکنون چپ بی                 "
چهره، که انگار اطالعيه                      
هايشان به قلم خود شخص                    
تاريخ يا کل ماشين سازمانی               
است و در همان حال                                
رهبرانشان را در انظار عام               

خطاب ميکنند،  "  آتقی"و  "  ممد"
. بشدت فاصله گرفته ايم                        

کمونيستها، فعالين جنبش                      
کمونيسم کارگری، انسانهای             
واقعی اند، با قلم و بيان و                        
تشخيص فردی خودشان در قبال     

بگذاريد در مقابل خيل        .  مسائل
وزير وکيلها و دکتر مهندسها و         
تيمسارها و آيت اهللا های طبقه            
حاکم، مردم طيفی از چهره های      

 هيات داير پاسخ ميدهد
 على جوادى

دوران در دست    .  سياسی خود است  
گرفتن پروژه های دست راستی               

دوران پی   .  مانند اکس مسلم است       
بردن به فوائد حمله نظامی آمريکا          

 . ميليونی است٧٠به جامعه ای 

اين واقعيات حککا را در هر دوره         
ای دستخوش تحوالتی از اين جنس       

نيروهايی در اين حزب به         .  ميکند
حاضر .  نقد اين واقعيت ميپردازند      

نميشوند تسليم گرايشی شوند که در       
رهبری اين حزب شکل گرفته                  

اما اين نقدها دارای جايگاه و       .  است
مکان سياسی يکسان و واحدی                  

الزاما .  از يک زاويه نيستند    .  نيستند
. سنت واحدی را هم بيان نميکنند            

آينده يکسانی را هم در مقابل خود            
 . قرار نميدهند

وجود گرايشات بوروکراتيک در          
حککا يک واقعيت سياسی دوران          
کنونی حيات سياسی اين حزب                 

اين گرايش کوچکترين              .  است
ربطی به سنت و تاريخ حزب                     
کمونيسم کارگری در دوران                      
منصور حکمت و مبانی سياسی               

محصول رشد  .  اعالم شده آن ندارد    
اين .  سنت و گرايش ديگری است         

اما بروز  "  بوروکراتيک"مناسبات  
تشکيالتی و سياسی يک گرايش              
پوپوليستی و چپ سنتی در اين                  

نقد آن نيز بايد متوجه       .  حزب است 
اين مبانی و نقد زمينه های                            
اجتماعی و سياسی و عملی اين                 

 . گرايش باشد

ما اميدواريم که جدايی و نقد                        
گرايش حاکم در حککا همراه با                
تشديد فعاليت کمونيستی و کارگری      
و متشکل و با پرچم کمونيسم                      

اين راهی    .  منصور حکمت باشد      
است که ما در مقابل خود گذاشته              

 . ايم

 

برخی از کادرها و فعالين حزب         -٢
بر سر مسائل متنوعی با امضای            

گاها لحن  .  شخصی مطلب مينويسند  
و مواضع اين مطالب با مواضع و          
سبک و شيوه نگارش و سنت                  
مبارزه سياسی حاکم  برحزب در            
مورد مسائل مختلف منطبق نيست،     
آيا اين مساله تناقضی در کار حزب       

۴٩شماره   
ملموس، قابل دسترسی و واقعی           
از قطب شرافت و انسانيت را در         
جامعه ببينند و نسبت به تک تک           
آنها قضاوت و محبت داشته                     

ما داريم صف خودمان را        .  باشند
اين .  به جامعه معرفی ميکنيم             

روش بسيار ما را قويتر کرده                 
 . است

اجازه ...  هيچ مرجعی در حزب         
اين جسارت را به خود نخواهد              
داد که اعالميه فردی رفيقی را              

اين رابطه  .  کنترل و سانسور کند     
ای است بين آن فرد و جامعه ای            

مقدار .  که در آن زندگی ميکنند           
زيادی صالحديد و مشورت و                
نصيحت طبعا در اين ميان رد و            

اين اعالميه های         .  بدل ميشود    
حتی بهترين و            .  فردی است     

کمونيستی ترين آن سند رسمی              
در ابتدای کار برخی   . حزب نيست 

ناظرين اينها را به پای حزب                  
خواهند نوشت، اما به تدريج                    
جامعه خواهد پذيرفت که                           

متشکل از طيف وسيعی     ...  حزب  
از انسانهای مستقل و صاحب فکر      
است که با همه گوناگونی لحن و           
عواطف بيانشان، به يک جنبش            

فرديت تک تک   .  واحد تعلق دارند  
ما در کنار وحدت سياسی مان به          

کاری .  رسميت شناخته خواهد شد    
که جنبشهای طبقات ديگر کرده            

تفاوت .  اند و ما هنوز از آن عقبيم       
و بعضا نواقص مضمونی و لحنی      
اطالعيه های فردی فعالين حزب        
کسی را در رهبری اين حزب                

طبعا همه دوست      .  نگران نميکند  
داريم لحن ها و مضامين مناسب           
باشند و به لطف اينترنت امکان             
نظر پرسی از رفقای حزبی قبل            
از انتشار اطالعيه های فردی                

اما کليد مساله     .  کامال وجود دارد    
در تحليل نهايی تقويت انجسام                

و .  سياسی يک جريان است                
باالخره واضح است که نشريات          
و ارگانهای حزبی از ميان اين               
کوه اطالعيه ها آنهايی را منعکس      

 ."خواهند کرد که خود ميپسندند

 

ما در عين حال که تالش خواهيم           
کرد با باال بردن انسجام سياسی و        
تحکيم سنتهای سياسی حزب، به          
صف يکپارچه تر و منسجم تری          
شکل دهيم، در عين حال که از               
کادرها و اعضای خود انتظار               
داريم پرچمدار اصوليت و تمدن           

٢١صفحه   



٢١صفحه   يک دنياى بهتر   

باالی حزب باشند، در عين حال           
جايگاه و مکان تالشهايی را که             
ميکوشند چهره حزب را بخاطر          
اين بروزات مخدوش کنند،                      

" روش تعميم  "ما اين      .  ميشناسيم
را شيوه ای اصولی در نقد و                    
ارزيابی ديگران و يا خودمان                

 . نميدانيم

 

اما مايلم در ادامه به مساله                         
ديگری در صفوف جنبش مان               

در دوران حاضر         .  اشاره کنم    
جنبش کمونيسم کارگری شاهد              
شکل گيری گرايشات متعدد                    
راست و تقليل گرايانه و                              

صفوف جنبش    .  پوپوليستی است   
کمونيسم کارگری در دوران اخير      
دستخوش تغييرات بسياری شده           

چپ .  تضعيف شده است       .  است
سنتی و پوپوليستی و راست                     
ناسيوناليستی به گرايشات متعددی    

. در جنبش ما شکل داده اند                       
مبارزه ايدئولوژيک درون جنبشی    
در چنين شرايطی يک واقعيت              

اما شکل و     .  اجتناب ناپذير است    
مضمون و سرنوشتی که بعضا             
مبارزه درون جنبش کمونيسم                
کارگری بخود گرفته است، عميقا       
تاسف آور است، ناشی از وجود           
و رشد و گسترش يک بيماری                
شناخته شده قديمی در جنبش ما             

بيماری سکتاريسم و فرقه        .  است
اين گرايش کوچکترين         .  گرايی

ربطی به سنت و روش کمونيسم          
جايگزين .  منصور حکمت ندارد     

کردن مبارزه همه جانبه فکری و        
سياسی و اجتماعی عليه گرايشات      
حاکم و جاری در جامعه با                        
گرايشات درون جنبش کمونيسم          
کارگری يک بروز ديگر                          
تغييراتی است که در جنبش                     

. کمونيسم کارگری شاهد آن هستيم    
در اين راستا مبارزه با معلول                
جايگزين مبارزه با علت شده                  

همان چهارچوبهای سياسی    .  است
و فکری و همان مناسبات ميان              
جنبشهای متفاوت اجتماعی                     
جايگزين مناسبات و مبارزه                   

گرايشات .  درون جنبشی شده است   
مدعی درون جنبش ما به جای                
اينکه به جنگ گرايشات حاکم و           
جنبشهای اصلی جامعه بروند، بر      

اين حزب نقطه نظرات مخالف         
خود را در قبال اين نظرات                  

بايد ديد       .  مطرح کرده اند            
سرنوشت اين تزها در خود                 
حزب حکمتيست به کجا می                

بعالوه ما تاکنون نتايج و     .  انجامد
استنتاجات عملی و پراتيکی               

. چنين تزهايی را نديده ايم                    
قضاوت عجوالنه و غير                       

 . منصفانه هم روش ما نيست

اما تا آنجائيکه به نفس اين نقطه         
اين نظرات   .  نظرات برميگردد  

نشان يک گسست و دوری                   
سياسی از نقطه نظراتی است            
که مبنای ارزيابی های سياسی         
کمونيسم کارگری حکمت در             

. قبال بحران رژيم اسالمی است     
اين نظرات قبال به روشنی در            

آيا پيروزی کمونيسم        "سمينار    
پاسخ "  در ايران ممکن است؟        

نيازی به ارزيابی        .  گرفته اند   
منصور حکمت در   .  مجدد نيست 

 : اين زمينه ميگويد

 

اولين ريشه بحران جمهورى          "
مشکل .  اسالمى اقتصاد است        

اقتصاد ايران بدسياستى                         
رفسنجانى يا فالن اقدام و                       
سياست غلط دولت يا فالن                    
اشتباه در رابطه با صنايع و                 

اقتصاد ايران    .  مديريت نيست   
اقتصاد يک کشور هفتاد ميليونى     
است که در جهان سرمايه دارى       
امروز از حوزه عمومى انباشت      
سرمايه در مقياس بين المللى              

هر کشورى  .  بيرون افتاده است   
را در اين موقعيت قرار دهيد از       

. نظر اقتصادى بدبخت ميشود          
اينطور نيست که گويا کسى                 
سياست غلطى اتخاذ کرده و                

. اقتصاد ايران خراب شده است       
فقر زياد شده و يا ثروت بايد                

سرمايه دارى بايد      .  تعديل شود  
سرمايه دارى باشد و رشد کند تا       
بتواند حداقل رفاهى که شرط پا         
برجا بودن آن است را تأمين                

بايد بتواند نيازهاى سرمايه     .  کند
و نيازهاى تکنولوژيک جامعه         
را رفع کند و بتواند به صاحبان         
وسائل توليد سودى را برگرداند       
و به بخش توليد کننده جامعه نيز       
معاشى را، تا اين سيستم بتواند          

سرمايه دارى    .  ادامه پيدا کند       
ايران و سرمايه دارى هر جا              
اگر بخواهد اينکار را بکند بايد         

 ...هيات داير پاسخ ميدهد

از نقطه  .  روی يکديگر تيغ ميکشند    
نظر ما نقد فرا جنبشی، فرا مکتبی،       
فرا حزبی، آن روشی است که                   
ميتواند منجر به نقد اصولی                         
بروزات چنين گرايشاتی در جنبش       

مسلما .  کمونيسم کارگری شود           
برای ريشه کن کردن اين بيماری           
بايد پايه های مادی و اجتماعی و              
ضروريات سياسی آن را شناخت و       

تالقی ها و کشمکش          .  درک کرد   
های کنونی که شاهد آن هستيم                   
انعکاس فشار و بازتاب تحرک                
ساير جنبش های اجتماعی در                    

 . صفوف ما هستند

يک نمونه کوچک بروز روش                 
برخورد حزب حکمتيست و حککا        

باور نکردنی     .  به يکديگر است        
يکی ديگری را در اردوی          .  است

رضا پهلوی و ارتجاع ناسيوناليسم        
پرو غرب قرار ميدهد و ديگری آن       
حزب را در کنار اردوی ارتجاع             
اسالمی حاکم و احمدی نژاد و                    

اين .  خامنه ای و سپاه پاسداران             
بيماری را بايد نقد و طرد و حاشيه          

اما نقد آن از کانال نقد              .  ای کرد  
گرايشات اصلی جامعه، از کانال            
نقد ناسيوناليسم پرو غربی، و                    

اسالمی و گرايشات       –جنبش ملی     
 . متعدد آن ميگذرد

 

اخيرا کورش مدرسی از حزب           -٣
حکمتيست نظراتی در زمينه                     

جمهوری "  متعارف شدن           "
اين .  اسالمی مطرح کرده است            

نقطه نظرات به جدالهايی در                      
نظر .  جنبش ما دامن زده است              

حزب در قبال چنين تزهايی                         
 چيست؟ 

 

 اين نقطه نظرات تازه     :علی جوادی 
هر چند که در شرايط تازه         .  نيستند

در پاسخ در دو     .  ای مطرح شده اند    
 -١.  سطح بايد به مساله اشاره کرد        

نفس ارزيابی از اين نقطه نظرات،        
حزب .  استنتاجات ناشی از آنها       -٢

حکمتيست در اين زمينه نظر                     
نظر رسمی ای هم        .  واحدی ندارد  

در عين   .  تاکنون اعالم نکرده اند        
حال برخی از رفقای رهبری خود          
اين حزب علنا در نشريات رسمی           

۴٩شماره   
در بازار جهانى کار کند و در                 

المللى جاى خود را پيدا        مقياس بين 
بعينه ميبينيم که جمهورى           .  کند

اسالمى و اقتصادى که جمهورى        
اسالمى باالى سر آن است بيرون        
از حيطه انباشت جهانى سرمايه           

نه به اين عنوان    .  قرار گرفته است  
که انباشت نميکند و يا حتى رشد           
نميکند، رشد جزئى هم ميکند،               
ولى به اين عنوان که اينجا جائى           
نيست که سرمايه بيايد با يک                   
شتاب کافى با توجه به رشد                       
جمعيت، با توجه به توقعات مردم        
آنجا، با توجه به نيازهاى                            
اقتصادى، سياسى و فرهنگى                 
جامعه، با يک شتاب کافى                         

. نيازهاى جامعه را برآورده کند          
اى که بايد           چون مقدار سرمايه      

اينجا بريزد و اشتغالى که بايد                 
اى که بايد      ايجاد کند و تکنولوژى     

براى يک چنين شکوفائى                          
اقتصادى و يا به راه افتادن                        
اقتصاد ايران مصرف شود، به             
ميزانى است که سرمايه دار بومى      
از طريق اضافه محصولى که               

. بدست ميآورد، نميتواند تأمين کند     
اى که بايد در ايران        ارزش اضافه 

ريخته شود، بايد بخشى از يک              
" ايران.  "تقسيم کار جهانى باشد        

بايد منشاء و جائى براى صدور            
بتوان در آنجا توليد     .  سرمايه باشد 

کرد، کارى که کشورهائى که يک      
دوره شکوفائى اقتصادى دارند،          

جمهورى اسالمى   .  انجام داده اند    
چون .  شانس رشد اقتصادى ندارد     

يک اقتصاد منزوى سرمايه دارى      
که با منابع خود تنها مانده باشد،             
بخصوص در شرايط دنياى                     
امروز که تکنولوژى خيلى تعيين        

. کننده است، نميتواند شکوفا شود        
تکنولوژى مقدار زياد پول                        

رشد اقتصادى به جاى       .  ميخواهد
پابرجائى در جهان سرمايه دارى        

. معطوف به غرب احتياج دارد            
جمهورى اسالمى جواب مسائل           

اينکه .  اقتصادى مملکت را نميدهد   
حاال نفت اين هفته باال رفته يا ده            
روز بعد پائين آمده يا غيره دردى        

حتى اگر نفت را       .  را دوا نميکند    
 دالر و از حاال تا پنج       ٣٥اى    بشکه

سال ديگر هم بفروشند، جامعه              
هفتاد ميليونى را با اين درآمد نفت        

در نتيجه      .  نميشود اداره کرد          
. جمهورى اسالمى مشکل دارد            

ريشه اصلى مشکالت جمهورى          
اسالمى اين اقتصاد، بحران                     

اقتصادى، و         
٢٢صفحه   



٢٢صفحه   يک دنياى بهتر   

ناتوانى از پاسخگوئى به مسائل            
ميشود فرض کرد   .  اقتصادى است 

که اگر اينها اقتصاد شکوفائى                
شان خيلى    داشتند، اگر وضع مالى    

خوب بود، ميتوانستند نيروهاى            
طرفدارشان را بسيج کنند، از                
نظر سياسى مخالفين خود را                   
ساکت کنند، و از نظر فرهنگى             
يک درجه اختناق فرهنگى را بقا         

ولى اين اقتصاد به آنها               .  دهند
اجازه نميدهد که اختناق و                         
سرکوب فرهنگى را با سوبسيد             

. اقتصادى به جامعه تحميل کنند           
ممکن است عربستان سعودى               
اينطور دارد طبقه متوسط خود و         
حتى کارگران مهاجر را راضى          

: و مثال بگويد که             .  نگهميدارد
خوب باالخره وضع حقوق                      
اينطور است و طب مجانى است،       
حاال چکار دارى که شيخ                           
اينطورى است؟ چکار دارى که           
حق رأى ندارى، برو زندگی ات          

 ميليون  ٦٠ولى ايران با     .  را بکن 
آدمى که در گرسنگى زندگى                  

اى است که ميداند      ميکنند و جامعه  
دنيا چطور است، جامعه                            

اى نيست، با اين شرايط              دربسته
 . نميتواند به بقاء خودش ادامه دهد

 

نکته دوم و منشا دوم بحران،                  
بنظر من مسأله         .  سياسى است    

سياسى در ايران يک مسأله نسلى        
مسأله سازمانى و فردى           .  است
به اين معنى نيست که اين        .  نيست

نارضايتى افرادى از حکومت              
يا بحث حقوق مدنى افراد          .  است

است يا بحث اين است که                           
سازمانهاى اپوزيسيونى هستند که      

. گردن به حکومت نميگذارند                
يک نسل جديد     .  بحث نسلى است    

که اين چارچوب سياسى را                     
علت اينکه نميخواهد       .  نميخواهد

هيچ دليل سياسى ندارد جز اينکه          
. ميداند دنيا جور ديگرى است               

يک جوان بيست ساله در ايران             
بيند که بنا به                هيچ دليلى نمى       

تر    تر، محروم    تعريف بايد بدبخت   
تر از کسى باشد که         و عقب مانده   

در يونان، ترکيه يا فرانسه يا                   
اين نسل   .  انگلستان زندگى ميکند    

 ٢١اين نسل قرن       .  اينترنت است  
مسأله .  پذيرد   اين نسل نمى    .  است

پذيرد،    اين نيست که اکثريت نمى        

است در کارخانه در اين مقياس        
حق خودش   .  چنين کارى بکنند    
به يک درجه   .  ميداند حرف بزند  

. فرقش با زمان شاه اين است              
زمان شاه يک شهروند آدم                    

يعنى شما       .  محسوب نميشد      
فرض ميکرديد که زير دست و         

. پاى سلطنت و ساواک هستيد           
ميدانستيد نبايد حرف بزنيد،                

. نبايد در اين قضايا دخالت کنيد        
شهروند امروز ايرانى اينطورى    

فکر ميکند حکومت            .  نيست
فکر .  ماند   بدون او سر پا نمى          

ميکند با عراق جنگ کرده                   
فکر ميکند  .  اند  قربانى داده .  است

تصميم سياسى با او است و                  
باالخره خود حکومت هم معلوم       
است مجبور است مدام روى              

يک .  بسيج مردم کار کند                 
شهروند ايران امروز آن آدم تو         

. سرى خورده زمان شاه نيست         
هرچقدر هم رژيم استبدادى و            
عقب مانده است ولى او براى             

اين .  خودش شخصيت قائل است   
اين نسل  .  يک فضاى ديگر است   

نسل قبلى       .  اينطورى است      
همچنان دارد يواشکى جزوه رد      
ميکند، نسل ما هنوز دارد آهسته      

آيد و            ميرود و آهسته مى                
يواشکى از اين سوراخ به آن              

جوانهاى اين     .  سوراخ ميرود    
دوره دارند رسمًا عليه حکومت       
شعار ميدهند، فحش ميدهند،               
حرفشان را ميزنند و فکر                      
ميکنند وسط فرانسه زندگى                

فکر ميکنند قاعدتا اگر       .  ميکنند
آنجا شلوغ شود کوفى عنان به            

واقعا اينطورى   .  دادشان ميرسد  
تصورى از اختناق   .  فکر ميکنند 

ندارد، چون تصورى از يک             
بايد او را   .  شکست سياسى ندارد  

به نظر من            .  شکست دهند     
حکومتى ميتواند به جنگ اين            
نسل برود و او را شکست بدهد         
که يکپارچه باشد و از دل يک            
جنبش در آمده باشد، طورى که        

يک .   سال پيش بودند      ٢٠اينها   
حکومت متفرقى که مشروعيت       

سؤال   خودش براى خودش زير       
است با اولين هجومى که به                 
مردم ببرد و اولين دفاعی که               
مردم بکنند از درون متالشى             

بيشتر اينها، اگر                 .  ميشود
بخواهند به مردم حمله کنند                  
کرور کرور صف حکومت را         
ترک ميکنند و پيش مردم                      
استغفار ميکنند و ميگويند ما               

 ...هيات داير پاسخ ميدهد 

له      پذيرد، کومه         حزب توده نمى        
پذيرد، حزب کمونيست                          نمى

پذيرد، سلطنت طلبها        کارگرى نمى  
پذيرند، دمکراسى ميخواهند؛           نمى

مسأله اين است که اين نسل                          
بيحقوقى سياسى را از        .  پذيرد   نمى

اين .  پذيرد    جمهورى اسالمى نمى      
 . مشکل اينها است

 

در اين چارچوب است که تاکتيک          
سازمانهاى سياسى براى                              
آزاديخواهى معنى و برد وسيع پيدا        

به نظر من اگر حکومت             .  ميکند
مسأله حق رأى و سکوالريسم را             

سکوالريسم سياسى،    (تأمين نکند        
يعنى اينکه هر کسى بنا به تعريف           
بعنوان شهروند حق رأى، آزادى            
فعاليت سياسى، آزادى مطبوعات و      

، مردم     )آزادى بيان داشته باشد             
مهم نيست با     .  برند   سرشان را مى    

اين نسل را يا        .  اى   ايدئولوژى   چه   
بايد شکست بدهند و يا اين آنها را             

براى اينکه اين نسل    .  شکست ميدهد 
را شکست بدهند ابعاد اختناقى که           

. حاکم ميکنند بايد خيلى وسيع باشد        
نسل قبلى تان را ما سرکوب       :  اينکه

کرديم ديديد، جواب نسل جديد                   
ميگويد کردى که کردى،        .  نميشود

 . من چيزى حس نميکنم

 

اگر شما با ايران سر و کار داشته             
باشيد و نوع تصورى که اين نسل            
جديد از سياست دارد را تجربه                 

ميگويد :  بينيد  کرده باشيد اين را مى     
ام اين است، آدرسم اين               من خانه  

است، اسمم اين است، کارمند فالن        
يا رئيس فالن بخش دانشکده هستم،       
لطفا بگوئيد فالن کس از رهبرى             
حزب کمونيست کارگرى به من              

يا من ميخواهم با             .  زنگ بزنند    
ايکس و واى صحبت کنم و پاى                
تلفن ميگويد آقا اين چه مملکتى                 

اى الدنگ        است يا ميگويد خامنه         
اين آدم هيچ      .  فالن و فالن ميکند        

 سال پيش، يا    ٢٠تصورى از اينکه    
سال پيش اينها کرور کرور         ١٠ ١٢

ميداند اعدام  .  اند، ندارد   اعدام کرده 
کرده اند ولى ميگويد اينها البد طى         

چطور ممکن  .  اى بوده است     پروسه
است آدمى عادى مثل من را از                  
دانشگاه بردارند و ببرند کارى با             

يا مثال چطور ممکن           .  من بکنند   

۴٩شماره   
براى اينکه ميدانند اين            .  نيستيم

با سپاه پاسداران   . اند بحث را باخته 
 ٧٠و بسيج نميشود در يک کشور       

ميليونى با يک جامعه بيدار و پر           
اين را فهميده      .  توقع روبرو شد     

درنتيجه اين مسأله سياسى بايد . اند
 . جواب بگيرد

 

آيا جمهورى اسالمى              :  سؤال
ميتواند جواب سياسى کافى به اين       
مسأله بدهد؟ آيا ميتوانيم يک                    
جمهورى اسالمى داشته باشيم که        
آن حرمت سياسى و اختيار عمل          
و حقوق مدنى که يک شهروند               
ايرانى امروز فکر ميکند بايد                 
داشته باشد را به او بدهد و هنوز           
جمهورى اسالمى بماند؟ جواب            

! سؤال نه است              من به اين               
جمهورى اسالمى اگر حقوق                  
مدنى را به رسميت بشناسد اولين         
تصميم آن شهروندان نسبتا آزاد            

. انحالل جمهورى اسالمى است          
ميگويند .  ميگويند بيائيد راى بدهيد   

باشد راى ميدهيم به آنهائى که                 
طرفدار سرنگونى هستند، حاال            
چه ميگوئيد؟ در نتيجه جمهورى          

 . اسالمى پاسخ سياسى ندارد

 

کسانى که فکر ميکنند، آخوند                 
آيد و با لبخند و مسامحه       خاتمى مى 

و تساهل و غيره مسأله را ساکت          
ميکند، اين شکاف نسلى را                       

 ٥٥-٥٦طرف خودش     .  بينند   نمى
سالش است، چند دفعه زير دست          
ساواک و بعد جمهورى اسالمى           
شالق خورده و سرکوب شده و              
اعدامى داده، االن ديگر از زندگى      

فکر ميکند اين مقدار از     .  ذله است 
. اصالحات راه نجاتى است                    

تاکتيک او اين است که يواش                  
خود و حزب و            .  يواش برويم   

سازمان و گروهش را ميبيند که تا       
چند وقت پيش زندان بودند، يا تا            
چند وقت پيش زير دست و پاى              
حکومت بودند، توسرى ميخوردند    
و موتورسوارها ميزدند در صف        

اما کى گفته نسل           .  تظاهراتشان
امروز بايد به اين آخوندى که حاال     
ميآيد و ميخواهد نوانديشى کند               
رضايت بدهد؟ چرا و از کجا اين          

ايم که آرمانهاى يک        را در آورده   
 ساله امروز ايران     ٣٥ تا   ١٨نسل  

با آخوند جواب ميگيرد؟ اين را              
تلويزيون را که روشن     .  نميخواهد

بيند     ميکند مى   
٢٣صفحه   



٢٣صفحه   يک دنياى بهتر   

بيند   مى.  که آمريکا چه خبر است       
بيند     ژاپن چه خبر است و مى                

فرانسه چه خبر است و فکر                     
نميکنم احدالناسى چيزى کمتر از        

ممکن است مردم اين    .  اين بخواهد 
را يک پروسه ببينند و بگويند از          
آخوندها هزار و يک جنايت بر             
ميآيد، بايد طورى برويم که                      
ضربه نخوريم و آهسته و يواش            

ولى کسى اگر از         .  يواش برويم  
آنها بپرسد شما چه ميخواهيد؟                

تر   جالب است خبرنگارهاى جدى     
غربى که ميروند و ميپرسند شما          

: چى ميخواهيد؟ جواب ميگيرند          
از دست اينها ديگر        .  اينها بروند  
يک زندگى مثل       .  ايم    خسته شده   

تمام .  زندگى شما ميخواهيم              
گزارشهاى واقع بينانه از خانه              
هاى مردم ايران نشان ميدهد که            

. اينها اصًال اسالم سرشان نميشود     
اينها اصًال اين حکومت را يک             

هيچکس را  .  اپسيلون قبول ندارند   
 سال   ١٥بينيد که مثال مثل               نمى

پيش بگويد بله امام خمينى را من          
خيلى قبول دارم، و انقالب کرديم         

. که امام خمينى بيايد سر کار                  
ميگويند .  هيچکس اين را نميگويد    

نافرمانى ميکنيم، قبول نداريم، آقا       
پينک فلويد، ما بايد پينک فلويد              

نميدانم گزارش بى      .  گوش بدهيم  
ايد؟ طرف ميگويد     بى سى را ديده    

آقا ما مردم پينک فلويد گوش                   
آقا با اين يارو راه نرو             .  ميدهيم

چرا رفتى با اين         ".  الدنگه"اين   
مصاحبه ميکنى، اين طرفدار                
حکومت است؟ مردم اينطورند و        

در نتيجه بحث    .  علنًا هم اينطورند   
. دمکراسى يک بحث نسلى است        

سازمان شش در چهار اپوزيسيون     
دو نسل قبل، يک نسل قبل، که                
تاکتيک ميزند براى اصالحاتى            
در حکومت، طورى که حاال                  
قانون اساسى خودشان را اجرا             
کنند، يادش ميرود که اين نسل                

. هيچ تعهدى به اين پروسه ندارد         
آن چيزى که ميخواهد را                            
ميخواهد، نه يک کمى بهتر شدن          

اصال صورت      .  اوضاعش را     
مسأله از اپوزيسيون شروع نشده        

صورت مسأله از مردم            .  است
عليه حکومت شروع شده و                     
اپوزيسيون دوباره فعال شده                   

در نتيجه استراتژى اکثريت    .  است

ازشان و حرمت خود، ارزش            
خود، و نحوه زندگى فرهنگى            
خود، اين تصوير، با جمهورى         

اينهم .  اسالمى در تناقض است       
به نظر من      .  تعديل بر نميدارد     

: اجزاء آنرا ميشود شمرد                     
حکومت غيرمذهبى و جامعه            

. مدرن غربى الگوهاى اين است    
به نظرم اگر برويد و از مردم             
بخواهيد تصوير کنند در چه                
شرايطى ميخواهند زندگى کنند،     

ما :   درصدشان ميگويند          ٩٠
براى تعطيالت رفته بوديم يونان     
يا فالن کشور يا ترکيه،                           

. ميخواهيم مثل آنها زندگى کنيم       
کسى را بخاطر لباسش اذيت              
نميکنند، آدم ميتواند آهنگ گوش     
بدهد، سينما ميشود رفت، شبيه         

کسى نميگويد   .  اروپا و آمريکا     
من خيلى دوست دارم ايران                 
شبيه عربستان سعودى بشود،           

هيچکس اين  !  خوب شد پرسيديد  
همه ميگويند  .  تصوير را نميدهد  

دوست داريم اينجا جور ديگرى       
. اين تناقض واقعى است      .  بشود

اين تناقض در ذهن حزب                     
اين .  کمونيست کارگرى نيست      

تناقض در زندگى روزمره                  
مردم و کشمکش بيست ساله               
 . جمهورى اسالمى با مردم است

 

اگر مجموعه اينها را کنار هم             
بگذاريد، تصويرى که از اين             
روند بدست ميآيد اين است که            
رفع اين بحران جمهورى                      
اسالمى با حفظ و بقاء جمهورى       

اين بحران  .  اسالمى تناقض دارد  
تا وقتيکه جمهورى اسالمى                

تا جمهورى  .  هست، رفع نميشود  
اسالمى سرجايش هست اين               

به .  بحران سر جايش خواهد بود    
اين معنى ما از بحران آخر                   

ها ميگويند    خيلى.  صحبت کرديم 
شما خيلى وقت است از بحران          
آخر صحبت ميکنيد، پس کى؟           
به نظر من جامعه روى پله آخر        
مانده و بايد اين پله را باالخره             

پله ديگرى بعد از اين       .  طى کند 
پله بعدى نبود             .  پله نيست      

جمهورى اسالمى است وگرنه         
بحث بحران  .  ايم  روی همين پله   
يعنى اين يک       .  آخر يعنى اين     

وضعيت سياسى است، راه حل         
سياسى دارد، به مردم عقب                 
نشينى فرهنگى نميتوانند تحميل       

راه حل اقتصادى نميتوانند     .  کنند

 ...هيات داير پاسخ ميدهد

يا حزب توده يا سازمان                                  
زحمتکشان هيچ است، پوچ است،          

درست .  هر چى ميخواهند بخواهند     
به همين خاطر است که در                           
چارچوب چنين سيستمى کسانى که       
با وجود اينکه اصالحات ميخواهند       
و ميخواهند حکومت را تعديل کنند،   

. در کمپ ارتجاع قرار ميگيرند              
براى اينکه اهالى چيز ديگرى                  
ميخواهند و عمًال دفاع از اصالح           
جمهورى اسالمى، دفاع از تعديل           
جمهورى اسالمى، بيشتر وجه حفظ     

اش به چشم ميآيد       جمهورى اسالمی 
که اين ميخواهد تعديلش کند و                    
نگهش دارد و ما نميخواهيم و اين            
نخواستن خيلى وسيعتر از اين                   

 . است

 

در بعد فرهنگى، ارزشهائى که                
جامعه با آن زندگى ميکند و                         
تصويرى که ازشان خود دارد و              
تصويرى که از رفتار و روش خود       
دارد با اين حکومت در تناقض                  

سيستم ارزشى جمعيت و            .  است
اهالى با اين حکومت در تناقض               

طرف خودش را موجود             .  است
ديگرى ميداند، تصويرى که از                
زندگى دارد تصوير متفاوتى است         
با آن چيزى که اين حکومت                         

در نتيجه مردم   .  ميخواهد اعمال کند  
زندگيشان را، پشت پرده، بيرون از      
دست حکومت به محيطهاى                        

بيرون دست    .  خانوادگى برده اند      
حکومت دارند آن زندگى را ادامه           

اين مثل موقعيت زن در            .  ميدهند
در قوانين جمهورى      .  جامعه است  

اسالمى موقعيت زن اصًال تطابقى        
با موقعيت زن در جامعه ايران                 

زن در جامعه ايران آنقدر           .  ندارد
توسرى خور نيست که در قانون              
جمهورى اسالمى توسرى خور              

اينقدر در خانواده      .  تصوير ميشود  
حقوق نيست که در قانون                         بی

جمهورى اسالمى بيحقوق تصور          
ميشود، اينقدر در عرصه سياسى           
بيحقوق نيست که در قانون                          
جمهورى اسالمى در سطح فرمال         

جامعه زن را آنجا      .  حقوق است   بی
باال و جمهورى اسالمى            :  ميداند
مردم هم دارند             .  پايين:  اينجا

ميگويند ما که   .  زندگيشان را ميکنند  
اين تصوير  .  ميدانيم شکاف آنجاست  

۴٩شماره   
داشته باشند و در نتيجه شرايطى          
که جمهورى اسالمى برگردد به           
يک ثبات اقتصادى با مردمى که          
به آن رضايت داده اند، بدون يک         

يا بايد  .  تحول سياسى ممکن نيست    
اين تحول سياسى يک يورش                  
ارتجاعى به مردم را با خودش              
بياورد و بزنند و اين نسل را هم              
مثل نسل ما شکست بدهند، که اين        
يک حرکت عظيم در جامعه                    
ميخواهد و حکومت اين توان را           

به .  در خود ندارد و يا بايد بروند         
 ٥.  اين معنى اين بحران آخر است     

سال ديگر هم طول بکشد اين                   
بحران آخر جمهورى اسالمى               

 روز   ٩خاتمى ميگويد هر       .  است
يکبار براى من يک بحران                       

ما هم همين را       .  درست کرده اند    
 روز يکبار    ٩طرف هر    .  ايم  گفته

 . حس کرده يک بحران هست

اين موقعيت جمهورى اسالمى              
است و به نظر من اين پروسه                 

چارچوبى که    .  قابل ادامه نيست      
ميتوانيم راجع به آن صحبت کنيم         
اين است که اين رفتن جمهورى            

اى اتفاق      اسالمى در چه پروسه        
و اينجا من ميخواهم                 .  ميافتد

: توجهتان را به دو مقوله جلب کنم      
آيا .  يکى سرنگونى و يکى انقالب     

عليه جمهورى اسالمى انقالب              
ميشود؟ و آيا اگر عليه جمهورى           
اسالمى انقالب نشود به معنى اين        
است که جمهورى اسالمى                       
سرنگون نميشود؟ به نظر من                 
االن ديگر احتمال دارد خيزشى            
که مردم عليه جمهورى اسالمى           
ميکنند آنقدر وسيع باشد که بشود          

ولى .  اسم آنرا يک انقالب گذاشت     
حتى بدون آن هم به نظر من                     

. جمهورى اسالمى سقوط ميکند          
سقوط جمهورى اسالمى در مقابل      
نارضايتى عمومى محتمل است؛        
به اين خاطر که بورژوازى                     
ميگويد چرا ما اين وزنه را به پا            
و گردن خودمان آويزان                             

ولش کنيم، از شرش    !  ايم  نگهداشته
خالص شويم و تا مردم انقالب               
نکرده اند اين حکومت را عوض         

يعنى .  اين عملى است           .  کنيم
مبارزه مردم ميتواند منجر به                 
شرايطى شود که بخشهاى مختلفى      
از هيات حاکمه بگويند از شر اين        
حکومت خالص شويم و گرنه               

 ديگر ميشود و اين دفعه          ٥٧يک  
در .  ها سرکار ميآيند          ديگر چپ  

نتيجه اگر               
٢۴صفحه   



٢۴صفحه   يک دنياى بهتر   

ميخواهيم حکومت          
دست بورژوازى              

. بماند، بايد کودتا کرد   
بايد کنار گذاشت، بايد    
خودمان برويم کنار،      
بايد بدهيم دست                  
کسى، بايد پايه را              

بعد از سه   .  وسيع کنيم 
حلقه حکومت                      
جمهورى اسالمى که     

تر شده ممکن        ائتالفى
است جاى خود را به       

. چيز رابعى بدهد             
برعکس، ممکن است   
اينها کودتا کنند و               

شان از طرف            عليه
کسانى که کامال                 
بيرون از جمهورى         
اسالمى هستند ضد          

اگر اينها  .  کودتا بشود 
کودتا کنند ممکن               

 ماه  ٦است به فاصله     
ارتش به طرفدارى         
از راست غربى                 

آيه نيامده   .  کودتا کند  
که حتما اگر ارتشى         
باشى طرفدار                      
جمهورى اسالمى            

هزار و يک      .  هستى
پروسه محتمل است        
که در آن اينها بروند،     
بدون اينکه مردم               

. انقالب کرده باشند         
در نتيجه اين دو                  
حالت هر دو باز                 

بحث من اين       .  است
نيست که مردم                    
انقالب ميکنند و اينها     

. را سرنگون ميکنند      
بحث اين است که              
مردم اينها را                        

. سرنگون ميکنند             
بهتر است انقالب              

اى   بشود چون پروسه   
که طى ميشود خيلى        

تر    راديکالتر و عميق    
در جامعه ريشه                 
ميدواند ولى بهرحال      
مردم اينها را                        

 ." سرنگون ميکنند

 

اسالم سياسی خود را           .  ميکند
بعنوان ايدئولوژی رهائی بخش       
مطرح ميکند و در منطقه تحت         

نفوذ اسالمی بويژه پس از حمله        
به عراق و لبنان اين فريب                    
برای بخش وسيعی جذابيت يافته     

ما اگر حقيقتا    :  "آذر گفت .  است
خواهان منزوی کردن و حاشيه        
ای کردن جنبش اسالم سياسی و       
اسالميست ها هستيم بايد توجه          
داشته باشيم که خود را کامال از        
سياست های دولت آمريکا و               

مردم .  اسرائيل تفکيک کنيم          
بشکلی کامال پراگماتيستی ميان       

. بد و بدتر، بد را انتخاب ميکنند       
و در نبرد ميان دو قطب                          
تروريست، بخش وسيعی اسالم       

. سياسی را انتخاب کرده است          
ما بايد بتوانيم آنها را قانع کنيم            
که آنها مجبور به انتخاب ميان           

. يکی از اين دو قطب نيستند               
آلترناتيو سوم، انتخاب سومی            

 ."نيز موجود است

 

در پايان پانلی با شرکت هوگو           
استرال، هرمن فيليپس، استيون        
ال، آذر ماجدی و ديويد نش با              
مدراتوری راب تيلمن برگزار          

مباحث بسيار جالبی در اين      .  شد
بحث عموما   .  بخش مطرح شد     

بر رابطه آموزش و پرورش و          
مذهب و کودکان و مذهب                     

هيات داير 
 ...پاسخ ميدهد

سکوالريسم "روز شنبه سوم مه کنفرانسی با تم          
در شهر اوترخت، هلند           "  اخالقی و سياسی      

اين کنفرانس بمناسبت افتتاح دفتر        .  برگزار شد 
* سی اف آی   )  هلند و بلژيک   (کشورهای پايين    

در کنفرانس يازده         .  سازمان داده شده بود            
سخنران شرکت داشتند و مباحث جالبی در                    

اومانيسم، تاريخ     –زمينه برنامه سکوالريست       
کفر در مسيحيت، آموزش و پرورش سکوالر،          
آيا ميان علم و مذهب جنگ است؟ طرحی در                
مورد سکوالريسم اخالقی، آگاهی سکوالر،                

اومانيسم دخالتگر و           -اسالم و سکوالريسم        
تفکيک گرايش چپ و راست در سکوالريسم               

سخنرانان عبارت بودند از راب تيل          .  درگرفت
من، پل کرتز، ديويد نش، يوپ شريخ ورز،                   
استيون ال، هرمن فيليپس، فلوريس دن وربرگ،       
آستين ديسی، نورم آلن، ابن وراق و آذر                            

يکی از سخنرانان تشکيل يک موزه              .  ماجدی
 .هنرهای برخورنده آنالين را نيز اعالم کرد

 

کليه سخنرانان بر اهميت گسترش جنبش                         
در .  اومانيستی تاکيد کردند         –سکوالريستی    

. مورد تعريف دقيق اين ترم مباحثی ارائه شد               
رابطه مذهب با سياست، دولت و مذهب، علم و           
مذهب، حقوق انسانی و مذهب و آزادی و                        
مذهب به تفصيل در سخنرانی های مختلف                    

 . مورد بحث قرار گرفت

 

آذر ماجدی در مورد اهميت سازمان دادن يک            
جنبش اجتماعی وسيع عليه مذهب و برای                      

بر اين مساله تاکيد        .  سکوالريسم صحبت کرد    
گذاشت که کار علمی بسيار مهم است ولی                      
بهيچوجه کافی نيست و بايد پا در عرصه                         

وی اعالم  .  اجتماعی قرار داد    –مبارزه سياسی   
کرد که جدايی مذهب و سياست کامال بی معنی            
است، چرا که مذهب خود يک پديده کامال                       

مساله بايد بر جدايی مذهب از             .  سياسی است  
آذر اشاره کرد که بايد            .  دولت متمرکز شود     

بکوشيم دريابيم که چرا عليرغم آماری که                      
حکايت از تعداد نسبتا وسيع غير مذهبی ها و                
آته ئيست ها در غرب دارد، جنبش های مذهبی           

آنگاه .  اين چنين رشد کرده و گسترش يافته اند            
وی به رشد جنبش اسالميستی، اسالم سياسی،             

او گفت که اين جنبش بسيار سياسی             .  پرداخت
است و برای سهيم شدن در قدرت مبارزه                        

۴٩شماره   
آذر ماجدی در اين       .  تمرکز يافت  

بخش بر ممنوعيت مدارس مذهبی     
تاکيد کرد و همچنين افزود که                 

اين مذهب  .  کودکان مذهب ندارند   
اوليا شان است که بر آنها تحميل           

اين واقعيت را جامعه و  . شده است 
 .دولت بايد برسميت بشناسد

 

سخنرانی و صحبت های آذر                  
ماجدی با استقبال بسياری روبرو       

بسياری از حضار اعالم              .  شد
کردند که با پيشنهادات و نظرات          

تعدادی .  او احساس توافق ميکنند      
حقوق زنان  "از کتاب آذر ماجدی      

در مقابل اسالم سياسی بفروش              
 . رسيد
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٢۵صفحه   يک دنياى بهتر   

 آپريل پليس اتريش            27روز    
 ساله را به           ٧٣يک پيرمرد        

اتهام زندانی کردن دخترش به          
 سال در زير زمين             ٢۴مدت    

دختر .  خانه خود، بازداشت کرد   
اين مرد که اليزابت نام دارد هم        

 در   که او.   ساله است  ۴٢اکنون  
" ناپديد" ميالدی         ١٩٨۴سال     

 ١١از سن     :  شده بود می گويد      
سالگی توسط پدرش مورد آزار      
و اذيت جنسی قرار گرفته است       

 فرزند  7و از پدر خود صاحب        
شده که يکی از آنها در دوران           
طفوليت درگذشته و متهم جسد         

 .  او را آتش زده است
 
پليس اتريش می گويد سه تا از         

آن کودکان با مادرشان در زير         
زمين خانه متهم زندانی شده               
بودند و سه تا از آنها هم توسط           

متهم و   (پدر و مادر بزرگشان         
به .  بزرگ شده اند      )  همسرش

گفته بازرسان، سه کودکی که           
توسط پدر و مادر بزرگشان               
بزرگ شده اند در بدو تولد به             
همراه نامه ای که در آن آمده               

اليزابت نمی تواند از آن          "بود   
، به پدر و مادر      "ها مراقبت کند  

 .بزرگشان واگذار شده بودند
 
پليس زمانی وارد عمل شد که          

دختر نوجوان بيماری بنام                   
کريستين برای مداوا به                          

مقام های   .  بيمارستان منتقل شد    
بيمارستان که به شدت نگران            
کريستين بودند، خواستار ديدار      

. با مادر او يعنی اليزابت شدند          
اليزابت و کودکان وی هم                     
اکنون تحت مراقبت های                      
پزشکی و روان پزشکی قرار          

 .دارند
 

يوزف که مردی   :  گفته می شود  
پرانرژی و باهوش به نظر می         
آيد، در تمام اين مدت اين راز            
را ازهمسر و شش فرزند                     
ديگرش يعنی خواهر و برادران     

اع و                     رده و او را از دف ک
 .کمک طلبيدن ناتوان سازد

 
واع فشارهای            ا ان هم زمان ب
ه کودک         جسمی که برای تنبي
ه             ال می شود ک نافرمان اعم
روج            رای خ ری ب م ا م اه گ
اعی است،        م ت ای اج اره فش
ی از                 س ن اده ج ف ت وء اس س
اوت             ف ت کودکان در اشکال م

 .دمی گيرصورت 
 

ران نشان            آمار موجود در اي
ه سی            د ک درصد از    می ده

کودکان مورد خشونت های         
د،           رن ي حاد والدين قرار می گ
ار             ه آم ان ف اس ت در عين حال م
خشونت جنسی بر کودکان از    

ر است        رات ز ف ي ن ن د   .اي اي  ب
م            ی رغ ه عل وجه داشت ک ت
اينکه غالب قربانيان تجاوز و     
ر        آزار جنسی بر کودکان دخت

چه          ،بچه ها هستند   ا پسر ب  ام
ان              ن آزار در ام ها نيز از اي

وده  ار                ،نب ر آم ا ب م که دائ ل  ب
 . ددمی گرقربانيان آن افزوده 

 
نمونه های بسيار موارد آزار      
جنسی، زنگ خطری است           
که به ما ضرورت مقابله                 
آشکار با آن را گوشزد می             

 در مورد ايران اما                     .کند
آماری در دست نيست که               
بتوان با ارجاع به آن ابعاد              
اين فاجعه را توضيح داده و          
 .برای آن راه حل ارائه نمود        

علت اين امر در تابو بودن و         
سکوت و در خفا ماندن اين            

تابويی که در       .  له است   امس
مذاهب، فرهنگ ها و جوامع       

 نوزدهمختلف در اوايل قرن         
می برای مواردی به کار                

فت که انجام آن مصلحت             ر
می عمومی را خدشه دار                

خت، در حال حاضر رنگ     سا
و روی ديگری به خود گرفته      

صاحبان قدرت، کليسا     .  است
و ديگر نهادهای اجتماعی،           
برای حفظ سيستم ناعادالنه           
کنونی به تابوسازی پرداخته       
و هر آن چه که قدرت و                    
سيطره آنان را به زير سوال         

ماجرای تکان دهنده که همه جهانيان را 
 !بهت زده کرد

 
 شهال نوری

او مايحتاج  .  اليزابت پنهان کرده  
زندگی مخفی اش را از                          
شهرهای ديگر تهيه می کرده و       
غذا و پوشاک اليزابت و                        
فرزندانش را به زير زمين می         

قراراست يوزف به          .  رسانده
اتهام تجاوز جنسی و زندانی              
کردن دخترش و فرزندان او در      

 . زيرزمين خانه، محاکمه شود
               

قرار است خانه امن ترين محل        
اشد     ان ب ودک دگی ک رار   ! زن ؟ ق

ايت         که کودکان    است تحت حم
والدين بدون ترس و وحشت در       

د         ن ا در      ! خانه خود رشد کن ؟ ام
يش از              کمال تعجب هر روز ب
دن              ی ش ان رب د ق اه ه ش ت ذش گ
ه        يل وس کودکان در خانه خود و ب
م و           ي ت ود هس واده خ ان راد خ اف
ر          وان زي ن ع گی ب ان اوز خ ج ت

ه ای از              وع م ج ت  " م ون خش
ا اعضاء          "   خانگی در ي توسط پ

ديگر خانواده بر کودکان تحميل     
ود   ی ش ن از      .   م ي رم ج هدف م

قط ارضای            تجاوز به کودک ف
أ              خش که ب ل جنسی خود نيست ب
بمنظور اعمال قدرت و آزار و        
ی صورت می                ان رب جه ق شکن

ور می           .   گيرد ذب افشای کيس م
د جو رعب و وحشت را                توان
ورد          ان م نزد کودکان و نوجوان
عاصر                سی م اذيت و آزار جن
ز از           رگ ه ه رد ک ب اال ب درب ق آن
در،           وسط پ ترس زندانی شدن ت
خشونت جنسی وارده را افشاء        

 . نکنند
 

سی                  ا آزار جن اده  ي ف ت سوء اس
غ           ال ردی ب کودکان يعنی اينکه ف
عيت             وق ه و م از قدرت، آتوريت
اده               ف ت ه کودک اس خود نسبت ب
رای ارضای               رده و از او ب ک

) ديگران( جنسی خود يا ديگری     
اده            ف ت و يا اعمال قدرت خود اس
گی           کند و با ايجاد ترس، وابست

کودک را وادار به سکوت       . . .   و

۴٩شماره   

ببرد به عنوان تابو معرفی                 
کرده و جامعه را از انجام آن            

 برای مثال     .بر حذر می دارند     
در جوامعى که مردساالرى و         

 ،مذهب قدرت بيشترى دارد            
کنترل زن بر جسم خويش تابو        
قلمداد شده و از دست دادن                  

در ...  باکرگی، سقط جنين و          
منظر عمومی عملی ناپسند               

 يا برای حفظ      .دمی شو معرفی  
نظام خانواده و استفاده از کار          
خانگی زن در جهت تربيت              

و )  نيروی کار آتی     (فرزندان   
باز سازی نيروی کار فعلی               

، هم جنس گرايی                  )مردان(
تقبيح شده و هر گونه رابطه               
خارج از نرم موجود تابو به              

 قطعا با باال          .ودمی ر   شمار    
رفتن آگاهی اجتماعی و                       
شکستن چنين تابو هايی                       
عرصه بر عاملين تجاوز به             

 اما    ،کودکان تنگ خواهد شد         
هنوز تا ريشه کن کردن اين               
معضل راهی دراز در پيش              

 بايستی سکوت پيرامون        .است
اين جنايت را که هر لحظه                 
زندگی ده ها و صدها و                         
هزاران کودک بی گناه را به             

 .کام خود می کشد شکست                 
انجام کار توضيحی و آموزش        
اصولی به کودکان و در عين            
حال اعتماد به آن ها و جدی               
گرفتن حرف هايشان باعث              
خواهد شد که آن ها ضمن                    
يافتن شهامت مقابله با اين                   
عمل، ياد بگيرند که                                
مرزهايشان کجاست و بتوانند         

 بايستی خواهان       .بگويند"  نه"
وضع قوانين به نفع حقوق                  
کودکان و در حمايت از                        

امری .  کودکان آسيب ديده شويم   
که در اين کشورها هر چند                

در .  ناکافی، اما موجود است         
ايران اما هيچ ارگانی در دفاع         

 از کودکان و 
٢۶صفحه   



٢۶صفحه   يک دنياى بهتر   

حمايت حقوقی و اجتماعی از قربانيان تجاوز              
 تمام کسانی که در ادارات و                  .موجود نيست  

نهادهای قانونی در اين ارتباط مشغول به کار              
هستند، بايستی در ارتباط با اين موضوع                         

 بايستی خواهان ايجاد             .آموزش کافی ببينند        
نهادهای اطالع رسانی و آموزشی برای کودکان، رسيدگی به شکايات، مراکز                   
مشاوره و درمانی برای کودکان و خانواده های آنان شويم و اين خواسته را در                     

 تحصيل اجباری و رايگان، ممنوعيت .برنامه ها و مطالبات سياسی خود بگنجانيم
 اصل حمايت قانون از حقوق کودک مستقل از موقعيت اقتصادى                   ،کار کودکان 

خانواده و مصونيت قانونی و اجتماعی فعالين و مدافعين حقوق کودک از جمله                    
خواسته های پايه ای هر تشکل مدافع حقوق کودک بايد باشد که خواهان آزادی و                

 *.برابری انسان ها می باشد

 
" دفتر دفاع از حقوق پناهندگی"دبير خانه سراسری 

 !تشکيل شد

نقض پياپی حقوق بشر، زندان، شکنجه، ترور و اعدام             
در حکومت اسالمی از يک طرف و وضعيت اسفبار                     
پناهندگی در کشورهای پناهنده پذير در اروپا و آمريکا             
و تحرکات بازرهای جهانی و معادالت و مماشات                           
سياسی اين کشورها با جمهوری اسالمی و در رقابت با            
يکديگر به جهت سودآوری اقتصادی بيشتر، و تاثيرات           
مستقيم و بغايت منفی اين سياستها بر زندگی و                                
سرنوشت پناهجويان از سوی ديگر، نياز ايجاد جبهه                
ای وسيع و جهانی در تقابل با اين وضعيت غير انسانی              

 ١١پس از واقعه    . را عاجل و غيرقابل انکار نموده است 
به يکی از     "  خارجيها"سپتامبر، راسيسم و ضديت با           

ارکان اصلی سياستهای دول اروپايی و آمريکايی تبديل           
شده و تمام ابزارها و بنگاه های تبليغاتی عظيم جهانی،            

 قرار گرفته اند تا     ٢١در اختيار اين بربريت سياسی قرن       
انسانيت را قربانی منافع اقتصادی و سياسی جهان                       

 . سرمايه کنند

معضل پناهندگی، يک مسئله سياسی است و بايد پاسخ              
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در اين                .  سياسی بگيرد  

شرايط و برای پاسخ به اين نياز سياسی تشکيل شده                   
اين دفتر، ميتواند و بايد راه حل سياسی اين                       .  است

 .شرايط غير بشری باشد

 آوريل با حضور اکثريت اعضای      ٢٨در جلسه ای که در      
هيات مؤسس دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برگزار شد،           
اعضای موقت دبيرخانه سراسری اين دفتر انتخاب شدند       
و اداره امور و پيشبرد اهداف اين دفتر، تا مقطع                             
کنفرانس سراسری دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ماه          

اعضای .  ژوئن امسال، به اين دبيرخانه سپرده شد                    
هيرش :  منتخب دبيرخانه سراسری دفتر از اين قرارند           

احمدی، محمود احمدی، نيما انصاری، مجيد پستانچی،           
کيوان صديقی، مريم کوشا، کريم نوری و سيروان                        

همچنين سيروان قادری به عنوان دبير دفتر                 .  قادری
دفاع از حقوق پناهندگی تا مقطع کنفراس سراسری در             

 .ماه ژوئن انتخاب گرديد

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، ضمن تبريک به اين                      
فعالين ، آرزوی موفقيت و پيشبرد سريع اهداف انسانی           
اين دفتر را دارد ، همچنين از سازمانها ، نهادها و                         
شخصيتهای مدافع حقوق انسانی پناهندگی، انتظار                     
نهايت همکاری با تشکيالت اين دفتر در کشورهای                     

 .مختلف را دارد

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، کليه پناهجويان را در                   
کشورهای مختلف ، به تشکل در اين سازمان انسانی                  
فرا ميخواند، نشريه و وب سايت رسمی دفتر، در                           

 .روزهای آتی معرفی خواهد شد

 تشکيالت سراسری –دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 

 ٢٠٠٨ آوريل ٣٠

ماجرای تکان دهنده که 
همه جهانيان را بهت زده 

 ...کرد

پروين اردالن به دو تا سه سال حبس 
 !تعليقی محکوم شد

 

 قانون مجازات اسالمی پروين        610 دادگاه انقالب اسالمی طبق ماده            13شعبه  
 فعال جنبش حقوق زن را به اتهام اجتماع و تبانی غير قانونی و تمرد در                 ،اردالن

مقابل پليس به قصد برهم زدن امنيت کشور به دو تا سه سال حبس تعليقی متهم                      
 .کرد

 
 در ميدان   1385 خرداد   22پروين اردالن از فراخوان دهندگان برگزاری تجمع           

 تير بود که با ضرب و شتم نيروی انتظامی و دستگيری تعداد زيادی از فعالين                 7
امسال در آستانه روز جهانی زن، وی برای دريافت    . جنبش حقوق زن پايان يافت 

جايزه از بنياد اوالف پالمه عازم سفر به کشور سوئد بود که ناگهان ممنوع                               
 .الخروج شد

 
هدف رژيم اسالمی از صدور احکام تعليقی تالش برای سرکوب و به سکوت                      

طبق اين احکام  در صورتيکه              .  کشاندن فعالين جنبش های اعتراضی است             
به اين   .  متهمين طی ايام تعليق مرتکب جرمی شوند، احکام قابل اجرا ميشوند                   

ترتيب رژيم زندگی و آزادی اين فعالين را به گرو ميگيرد تا سکوت آنها را                             
 .تضمين کند

 
سازمان آزادی زن به اسارت کشيدن و به گروگان گرفتن فعالين جنبش حقوق                      
زن را قاطعانه محکوم و اعالم ميکند که تنها راه خالصی از اين شرايط تداوم و                  

ما .  گسترش اعتراض و مقابله با سرکوب اين رژيم سرکوبگر و زن ستيز است                 
کليه انسان هايی که قلبشان برای آزادی و برابری زنان می طپد را به پيوستن به                  
سازمان آزادی زن دعوت ميکنيم تا با هم و درکنار هم برای آزادی و برابری                        

 .  مبارزه کنيم
 

 سازمان آزادی زن
 2008 مای 3

۴٩شماره   

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

 

کارل مارکس                 



٢٧صفحه   يک دنياى بهتر   

 ١۵ روز يکشنبه     ،بنا به گزارشى که بدست حزب رسيده است         
 نفر از معلمان در محوطه آموزش       ١٠٠ بيش از ٨٧ارديبهشت  

.  تهران دست به تجنع اعتراضى زدند               ۵و پرورش منطقه        
بيشتر اين معلمان از بازنشستگان آموزش و پرورش بودند و                
هر يک از آنان چند ورق پاره بی ارزش و بی اعتبار به نام                      

معلمان در ادامه اعتراض        .  در دست داشتند    "  بن کارمندی  "
 در برابر   ، تهران ۵شان در محوطه آموزش و پرورش منطقه          

فروشگاه اين اداره عليه کاله برداری جديد حکومت اعتراض             
معلمان ميگويند که آموزش و پروش و دولت                               .  کردند

 تومان از حقوقشان کسر کرده و در             ١۶٠٠٠خودسرانه مبلغ    
" بن کارمندی  "ازاى آن چند ورق پاره بدون پشتوانه به نام                    

 . تحويل آنها داده است

 

يکی از معلمان زن می گفت؛ ما نياز به قيم و وکيل وصی                         
غلط کرده اند خودسرانه برای ما تصميم گرفته اند و                 .  نداريم

فروشگاه آموزش و     !  اين چند برگ آشغال را به ما داده اند                 
پرورش يا جنس نداره يا به انحا مختلف از ارايه اجناس خود                  

مگر حقوق ما چقدر       .  اين دزدی آشکار است      .  داری می کند    
يکی ديگر از معلمان بازنشسته      !  است که از اين هم می دزدند        

 ديوانه  ، خسته شديم  ،با خشم و عصبانيت می گفت؛ کشتند ما را        
دو هفته است دنبال اين بن های لعنتی ميدوم هنوز            !  مان کردند 

 ميگن يا جنس نيومده يا      ،هر جا ميری  .  هيچی دستم نيامده است   
آخرش ما نفهميديم به چه کسى      !  تمام شده يا به ما مربوط نيست      

مربوط است و چرا بدون اطالع ما از حقوقمان کسر کرده اند                
اين کار فقط توهين و دزدی      .  و اين ورق پاره ها را به ما دادند         

فروشگاه اداره ثبت احوال تهران در ميدان حسن         !  و بی شرفيه  
کارمندان ثبت احوال      "  بن های کارمندی     "آباد هم از قبول           

خودداری نموده و اعتراض برخی از کارمندان اين اداره عليه            
اين دزدی آشکار تا وزارت کشور حکومت هم کشيده شده                       

 .است

 

 هزار تومان از حقوق ماهانه                    ١۶کسر خودسرانه مبلغ            
 شگرد  ،مستخدمين دولتى و ارائه بن های جعلی بجاى حقوق              

جديد حکومت اسالمی برای غارت بيش از پيش دستمزدهای               
ناچيز حقوق بگيران است که از آغاز سال جديد در سراسر                    

اين دزدى آشکار از سفره مردم         .  ايران به اجرا در آمده است        
محروم در شرايطی صورت ميگيرد که در روزهای اخير                    
قيمت گوشت قرمز، مرغ و حبوبات و نيازهاى اوليه مردم                     

دستمزد و حقوق ها بايد سر       .  افزايش سرسام آوری داشته است    
تقسيم مزد و حقوق به نامهاى             .  وقت و يکجا پرداخت شود         

 ،مختلف و احاله دريافت آن به نهادها و بنگاههاى مختلف                       
. روش ديگرى براى چاپيدن سفره خالى مزدبگيران است                      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى معلمان را به اتحاد در مقابل                     
تعرض به معيشت شان و به کرسى نشاندن مطالبات و حقوق                
حقه خود که سالها براى آن تالش و مبارزه کرده اند                                      

 !  فراميخواند
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
١٣٨٧ ارديبهشت ١۶ – ٢٠٠٨ مه ۵   

 گزارش از کامران پايدار
 

کارگران شرکت ايده نگر خواهان 
دريافت دستمزدهای معوق خود 

 !هستند

 نفر از کارگران شرکت        100بيش از    
ايده نگر که دفتر مرکزی آن در تهران         

 ،و کارخانه اين شرکت در قم می باشد         
 و مبالغ مربوط به       87حقوق فروردين    

 را    86سنوات و اضافه کاری سال               
در پی     .  هنوز دريافت نکرده اند              

اعتراضات مکرر، کارگران در چند           
روز اخير موفق به دريافت                                  

اوضاع .   شده اند  86دستمزدهای اسفند   
در اين شرکت به شدت ملتهب بوده و            
کارگران خشمگين خواهان دريافت              

. دستمزدهای عقب افتاده خود هستند            
کارخانه شرکت ايده نگر که در قم                   

 ،واقع است کارش توليد سوپاپ خودرو     
لوازم جانبی آن و انجام سفارشات                   

 . ايران خودرو است

18/2/87  

 اعتراض و تجمع 
  تهران ۵معلمان منطقه 

  حقوق از دفاع دفتر فراخوان

  ترکيه واحد پناهندگی

نقض پياپی حقوق بشر، زندان،                     
شکنجه، ترور و اعدام در حکومت             
اسالمی از يک طرف و وضعيت                    
اسفبار پناهندگی در کشورهای                      

اروپا و         ، پناهنده پذير درترکيه            
آمريکا و تحرکات بازرهای جهانی و         
معادالت و مماشات سياسی اين                     
کشورها با جمهوری اسالمی و در               
رقابت با يکديگر به جهت سودآوری         
اقتصادی بيشتر، و تاثيرات مستقيم و       
بغايت منفی اين سياستها بر زندگی و        
سرنوشت پناهجويان از سوی ديگر،        
نياز ايجاد جبهه ای وسيع و جهانی             
در تقابل با اين وضعيت غير انسانی            
را عاجل و غيرقابل انکار نموده                    

 سپتامبر،    ١١پس از واقعه          .  است
به "  خارجيها"راسيسم و ضديت با         

يکی از ارکان اصلی سياستهای دول          
اروپايی و آمريکايی تبديل شده و                 
تمام ابزارها و بنگاه های تبليغاتی               
عظيم جهانی، در اختيار اين بربريت          

 قرار گرفته اند تا           ٢١سياسی قرن      
انسانيت را قربانی منافع اقتصادی و         

 . سياسی جهان سرمايه کنند

 

معضل پناهندگی، يک مسئله سياسی        
. است و بايد پاسخ سياسی بگيرد                 

دفتر دفاع از حقوق                                                  
ترکيه در اين شرايط و      واحد پناهندگی

برای پاسخ به اين نياز سياسی                       
اين دفتر، ميتواند    .  تشکيل شده است   

و بايد راه حل سياسی اين شرايط غير      
 .بشری باشد

 

دفتر دفاع از حقوق                                                  
ترکيه همچنين از               واحد  پناهندگی

سازمانها ، نهادها و شخصيتهای                
مدافع حقوق انسانی پناهندگی، انتظار     
نهايت همکاری با                                                     

پناهند حقوق از دفاع دفتر   تشکيالت
دفتر  همچنين   واحد ترکيه رادارد    گی

دفاع از حقوق پناهندگی ، کليه                        
را به تشکل در        ترکيه پناهجويان در  

 اين سازمان انسانی فرا ميخواند                  
 
 
 واحد پناهندگی حقوق از دفاع دفتر

  ،ترکيه
 انصاری نيما

 
٢٠٠٨/٠۵/٠۵ 

۴٩شماره   

 مجمع عمومى
ظرف اعتراض مستقيم و 
مستمر توده کارگران عليه 

!سرمايه است  
 

!کارگران  
در مبارزات جارى به 
مجمع عمومى متکى 

!شويد  
جنبش مجمع عمومى را به يک 
سنت قوى جنبش کارگرى تبديل 

!کنيد  

سايت حزب اتحاد 
 کمونيسم کارگرى؛ 
 www.wupiran.com 

www.for-
abetterworld.com 

 



٢٨صفحه   يک دنياى بهتر   

 نساجى پرديس

 روز      ،بنا به گزارش دريافتى               
 ارديبهشت کارکران        ١۶دوشنبه    

نساجى پرديس سنندج طى                          
اعتراض به کارفرما خواهان                   
پرداخت عيدى و سنوات ساليانه            

. که به آنها بايد تعلق بگيرد شدند             
کارفرما وعده پرداخت خواستهاى      
کارگران را داد اما ديروز فقط                 
عيدى کارگران را پرداخت کرد و        
ساير خواستها هنوز متحقق نشده           

 . است

 

بيکار شدن بيش از پانصد کارگر          
 در خراسان رضوی

 ،بنا به گزارش رسيده به حزب              
شرکت آب منطقه ای خراسان                 
رضوی توان پرداخت مطالبات             

اين امر  .  پيمانکاران خود را ندارد    
باعث شده تا شرکت هائى که کار           
انتقال آب سد دوستی را به مشهد             

 پروژه خود را نيمه        ،انجام ميدهند 
فعال کنند و با کارگران زيادی                 

همچنين اين   .  تسويه حساب نمايند    
وضع برای شرکت تيفرم نيز رخ          
داده است تا جائی که کارگران با            
سرپرست کارگاه نيز درگير شده           

همچنين شرکت ماندژ سازه          .  اند
نيز به همين وضع دچار شده                     

دعواى شرکت آب منطقه اى     .  است
و شرکتهاى پيمانى مستقيما به عدم       
پرداخت حقوق کارگران و                         
بيکاريهاى گسترده منجر شده                  

بيش از پانصد کارگر در            .  است
شرکت آب منطقه اى در خراسان          
 . رضوى در اين ميان بيکار شدند

 

نيشکر "احضار فعالين کارگری          
 " هفت تپه

 بيدادگاه   ،بنا به اخبار منتشر شده         
 پنج  ،رژيم اسالمى در شهر دزفول    

نفر از فعالين کارگرى نيشکر                  
هفت تپه بنامهاى فريدون نيکوفرد،     
علی نجاتی، جليل احمدی، محمد           
حيدری مهر و رمضان عليپور را        
احضار کرده و از آنها خواسته                

 ارديبهشت خود     ٣١است تا روز       
اين فعالين در        .  را معرفى کنند       

 معدن سنگرود گيالن

بنا به خبر سايت دو خردادى               
 کارگر معدن          ۶١٨  ،دسترنج

سنگرود گيالن از ابتداى سال            
اين .  حقوق دريافت نکرده اند         

خبر از زبان يکى از کارگران          
مى افزايد که معدنچيان                           

 ماه حقوق                 ١٧همينطور         
. پرداخت نشده و معوقه دارند           

اين در حالى است توليد و                      
فروش مواد معدنى بخوبى                   

کارگران .  صورت ميگيرد        
بارها در مورد خواستهاى خود        
و پرداخت حقوقها اعتراض               
کردند اما مديريت عليرغم وعده     

. ها کارى صورت نداده است            
اخيرا دراين معدن در اثر                      

يک کارگر بشدت    "  سانحه اى "
مجروح شد که اين گزارش حال       
 . وى را وخيم عنوان کرده است

 

 ،نپرداختن دستمزدها                              
بيکارسازى و اخراج دسته                  

 و    ، ناامنى محيط کار          ،جمعى
تبانى و همکارى دولت و                      
اطالعات و سرمايه داران براى      
سرکوب اعتراض برحق                      

 به وقايع روزمره               ،کارگران
کارگران .  ايران تبديل شده است    

به تجربه دريافته اند که اگر                 

 اخبار مبارزات کارگرى
  يخچال سازى لرستان،نيشکر هفت تپه ،شرکت آب خراسان رضوی ،نساجى پرديس

اعتراضات سال گذشته نيشکر               
هفت تپه توسط اطالعات رژيم               
دستگير و پس از مدتى بازداشت           

 . با وثيقه آزاد شده بودند

 

   کارگر نيشکر         ٢٠٠٠اعتصاب   
 هفت تپه

بنا به گزارش ديگرى روز                       
 ٢٠٠٠ ارديبهشت           ١۶دوشنبه      

کارگر مجتمع نيشکر هفت تپه                 
بدليل عمل نکردن مديريت شرکت      
به وعده ها و خواستهاى کارگران        
مجددا اعتصاب و در مقابل دفتر            

کارگران .  مديريت اجتماع کردند     
اين مجتمع سه ماه حقوق معوقه              

همينطور اعمال فشار    .  طلب دارند 
امنيتى به فعالين کارگرى در اين           
مجتمع روز به روز افزايش مى             
يابد و پرونده سازى براى                           
کارگران و فعالين کارگرى ادامه          

از ديگر خواستهاى                  .  دارد
کارگران موقعيت نابسامان رفاهى      
خانواده هاى کارگرى است که                
مرتبا در اين اعتراضات روى آن         

کارگران نيشکر   .  تاکيد شده است     
هفت تپه به مديريت اخطار دادند           
که در صورت عمل نکردن به                
وعده هاى خود اعتصاب خود را          
بصورت گسترده ادامه خواهند              

 . داد

  

اجتماع کارگران يخچال سازى              
 مقابل استاندارى لرستان

بنا به خبر سايت دو خردادى                    
 بدنبال خصوصى کردن        ،دسترنج

يخچال سازى لرستان و اخراج              
 ، کارگر اين کارخانه                        ١۵٠

کارگران اخراجى با بستن خيابانها      
مقابل استاندارى اجتماع کردند و          

. عليه مسئولين دولتى شعار دادند         
مسئولين "کارگران فرياد ميزدند         

اين "!  ايم گرسنه     غيرت گرسنه     بی
کارگران خواهان بازگشت به کار        
و پرداخت حقوق و مطالبات خود         
هستند که در جريان تعطيلى و                 
خصوصى سازى توسط کارفرما         

 . باال کشيده شده است

 

۴٩شماره   
نيروى متحد و اراده قاطع شان را        
بميدان نکشند و محکم بر خواست       

 به جائى         ،خود پافشارى نکنند        
 ،آنها را سر ميدوانند           .  نميرسند

 در  ،فعالين شان را دستگير ميکنند    
يک بازى فرسايشى توانشان را            

 با ايجاد رقابت و           ،تحليل ميبرند  
شکاف در ميان شان اعتراض               

 و نهايتا   ،کارگران را مهار ميکنند   
. حقوق ها را هم باال ميکشند                    

کارگران در کليه مراکز صنعتى         
بايد نيرويشان را در مجامع                      
عمومى کارگرى بميدان بکشند و        
اعتراضاتشان را به قدرت و                   
تصميم جمعى کارگران در مجمع       

سرمايه دارى  .  عمومى متکى کنند  
در ايران چشم انداز برون رفت            
از اين اوضاع وخيم اقتصادى و           

. چپاول روزمره کارگر را ندارد        
کارگران راهى ندارند که براى            
دفاع از موجوديت و بقا خود و               
خانواده شان متشکل شوند و با               
تنى واحد در مقابل سرمايه و                   
دولت مرتجع اسالمى شان                       

مقابله با اخراج و                    .  بايستند
 ، نقد کردن حقوقها                    ،بيکارى

حفاظت از فعالين و نمايندگان                
 مقابله با سياست                       ،کارگران

سردواندن کارفرما و سرکوب              
پليسى تنها الزمه اش قدرت متحد        

راه اين قدرتمند شدن    .  کارگر است 
متکى شدن به  مجمع عمومى و             
 . سنت عمل مستقيم کارگرى است

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ١٣٨٧ارديبهشت ١٧ – ٢٠٠٨مه ۶

!پيمان پيران آزاد شد  
 دانشجويان ، دوستان،آزادى پيمان عزيز را به خانواده

! آزاديخواه و برابرى طلب تبريک ميگوئيم  



٢٩صفحه   يک دنياى بهتر   

 آرش 

تعداد زيادی اطالعيه حزب را              
برای توزيع در محالت کارگری        

ماشين را روشن        .  بر ميدارم        
با خود   .  ميکنم و  حرکت ميکنم         

ميانديشم که از کجا شروع کنم؟            
آيا منتظر بايستم تا شيفت ظهر               
تمام شود و آنگاه اطالعيه ها را             
که به مناسبت اول ماه مه است               
توزيع کنم يا اين که شيوه ديگری         

در اين افکار هستم      .  به کار ببندم   
که به  مقابل کارخانه ايران                       

مردی .  خودرو نزديک ميشوم         
نسبتا تنومند دست بلند کرده و می        

سرعت را کم    .  خواهد سوار شود   
کجا :  ميکنم و مقابلش می ايستم          

ميروی؟ پاسخ ميدهد که ميدان               
نميخواهم .  سوارش ميکنم  .  آزادی

به .  که فرصت را از دست بدهم          
همين خاطر پس از لحظاتی چند           
ازش ميپرسم که آيا کارگر ايران          

از فردا که       .  خودرو است؟ بله      
روز اول ما مه است و مشکالت           

انگار منتظر    .  کارگران ميپرسم   
يک همچنين سئوالی بوده باشد و          

 : شروع به صحبت ميکند

 

 کارگر دارد که در      32000حدود  
.  شيفت کارگران کار ميکنند              3

نيروی رسمی وجود ندارد و اگر         
. باشد در حال بازنشستگی هستند        

 2.  تقريبا همگی قراردادی هستيم     
يک .  نوع کارگر قراردادی هستند    

نوع که با خود شرکت قرارداد               
دارند و نسبتا از وضع بهتری                 
برخوردار هستند و نوع ديگری          
کارگر قراردادی که توسط                      
پيمانکار دست دوم با شرکت                  

اين .  ايران خودرو قرارداد دارند      
کارگران که تعداد زيادی را نيز           
تشکيل می دهند از موقعيت پايين        

ولی به هر      .  تری بر خوردارند     
جهت همگی قراردادی هستيم که        

هر وقت  .  هيچ امنيت شغلی نداريم   
بخواهند با اين قراردادها عذر ما         

اضافه کاريهای   .  را می خواهند     
اجباری؛ جسم و روح ما را در               

هر گاه بخواهند    .  هم شکسته است   
مگر ما    .  بايستی سر کار بياييم         

 صبح    6چقدر توان داريم؟ از              

حزب بمناسبت اول مه در                    
اين .  مناطق کارگرى درد نکند       

حزب به کارگر و اعتراض                 
 ،سياستش.  کارگرى تعلق دارد     

 ، مشغله فعالينش     ،سبک کارش  
 ، معضالتش ، سواالتش ،ادبياتش

و در يک کالم هويت اش                       
معطوف به کارگر و نقد و                     
اعتراض سوسياليستى کارگر به     

دستتان را    .  نظام موجود است      
 . بگرمى ميفشارم

  

 کوروش

ا                    م ه ش راوان ب ا درود ف ب
مدتهاست صحبت هاى منصور       
ى و            وائ ق حكمت و جناب حميد ت

همين طور شما استاد ارجمند را       
شه دوست              ي م رده و ه ال آ ب دن
ده                 ي ق م ع ى و ه رائ داشته ام هم
ارى از              ي ا در بس م ا ش ودن ب ب
اعث            م و ب ن وارد را اعالم آ م
ورد                ر در م ت اگ ار اس خ ت اف
ى             ائ م ن عضويت در حزب  راه

د ي ائ رم ارغ       .   ف ن ف ن م در ضم
ان     . . . .   التحصيل رشته    ه از اصف

م       ت ى  .     و ساآن شمال ايران هس ب
ا                اسخ شم ظار پ ت صبرانه در ان

 . ميباشم

 

 ،کوروش عزيز

سم           ي ون م خوشحاليم که آگاهانه ک
يب             ق ع کارگرى و حزب ما را ت
وان        ن کرديد و خواهان فعاليت بع

د              ي ت ن صف هس و دراي . عض
م          ري ي گ ي . جداگانه با شما تماس م

ا و         اميدوارم که توانائى هاى شم
ه             رچ ان ه ک ت زدي ان ن ت دوس
قالب            بيشتر در جهت اهداف ان
ر              وث ارگر م ه ک ق کمونيستى طب

 .  پيروز و موفق باشيد. واقع شود

 

 آرزو

ه                   م آ ي ت ما جمعى دانشجو هس
ا خط             دلمان ميخواهد به جمع م
ام           ظ ه ن ي ل م ع ي وان ت ا ب د ت ي ده ب

 .فعاليت آنيم

 

  ،آرزو عزيز

دى        سياست ما در دانشگاه در سن
وان            ن ت ع ح ف " ت اي وظ
تبئين شده " دانشجويان کمونيست 

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

 غروب است که         7اومدم و حاال        
ميدونند که فردا       .  بايد خونه برم      

اما عمدا  .  روز جهانی کارگر است     
همه جا را تعطيل کرده اند که                     
کارگران هيچ جلسه و همايشی                  

جلو تشکيل مجامع       .  نداشته باشند   
براستی از   .  عمومی را گرفته اند       

 چه ميترسند؟ 

 

 ادامه  ،بی آنکه از او سئوالی بپرسم      
در بسياری از کارخانه             :  ميدهد

جات سلف سرويس کارگران را              
سرويس اياب و        .  قطع کرده اند       

ذهاب کارگران را برداشته اند و              
کارگران مجبور شده اند که هزينه          
زيادی برای رفت و آمد خود                       

يک کارگر از آنسوی           .  بپردازند
تهران پا ميشود و می آيد اين سوی          

مگر چقدر دستمزد ميگيرد؟    .  تهران
ميگويند نداريم دستمزدها را                      

ولی در همين پايان        .  افزايش دهيم  
قيمتها .  سال فروش زيادی داشته اند    

با سرعتی باور نکردنی افزايش              
 حال آنکه دستمزدها             ،پيدا کرده    

همچنان در حداقل آن باقی مانده               
 . است

 

کم کم به ميدان آزادی نزديک می            
به نمايندگی از حزب اتحاد         .  شويم

 ارديبهشت   11  ،کمونيسم کارگری  
روز جهانی کارگران را به او                    

بر اتحاد و تشکل       .  تبريک ميگويم  
تمام کارگران براى تحقق آرزوى          
رهايی تمام انسان ها از بند استثمار       

نسخه ای از     .  سرمايه تاکيد ميکنم    
پيام حزب را به ايشان تقديم کرده و        
از او ميخواهم که آن را دست به               
دست به کسان ديگر رسانده تا                    

ميدان آزادی پياده     .  همگی بخوانند  
خود را بسرعت به مقابل          .  ميشود

. کارخانه ايران خودرو ميرسانم            
 ...و 

 

  ،رفيق آرش عزيز

توزيع ادبيات کمونيستى در ميان            
کارگران يک وظيفه تعطيل ناپذير         

دست شما و      .  هر کمونيستى است     
رفقاى ديگر براى توزيع اطالعيه          

۴٩شماره   
ان            .   است ت ان ت از شما و جمع دوس

ه             ع طال د را م ن تقاضا داريم اين س
د   ي ن ر            .   ک خص ت وارد مش در م

م       ري از .   جداگانه با شما تماس ميگي
ان سالم               جانب من به جمع دوست

 . موفق و پيروز باشيد. برسانيد

  

 کمال

د     ي اش ه           .   خسته نب طم ا ل حزب شم
ارگرى در            سم ک بزرگى به کموني

ا     .   ايران خواهد زد   ه ت مثل سانتريس
شويک و                ل ن ب وست براى به هم پي

ک شوي ن ا       .   م ه ه آن دا ب دي ن ش ي ن ل
 .بخاطر اتحاد حمله ميکرد

 

  ،آقاى کمال

ى            ن و ب ري سانتريست البته پرت ت
ه            ه اى است ک ل و ق ن م ري ات ن ع م
سم               ي ون م اد ک ح ميشود به حزب ات

رد     طور      .   کارگرى اطالق ک ن ي م ه
ه دو         اطالق بلشويسم و منشويسم ب

شويسم و           .   حزب ديگر   ل ى ب جدائ
ا شروع شد                ،منشويسم از هرج

اعى      نهايتا در يک تالقى مهم اجتم
اى              م ي ل س رد و ک دا ک ي ى پ ن ع م
ن دو خط را دگرگون                سياسى اي

د             .   کرد ت اگر دنبال خط مشى و م
يک        لنينى به معنى ماترياليسم پرات

د         گردي ي  ،و عنصر اراده انقالبى م
ت                  ن ه س ا ب ع ت واق ن ه س ر ب اگ
ارکس و           رى م ارگ م ک س ي ون م ک
د رجوع         ي منصور حکمت ميخواه

د          ،کنيد ي ن ک  اگر به جريانى فکر مي
که استراتژى و سياست و پراتيک      
ر و                   ارگ ه ک ره اش را ب روزم
د                  ق رى و ن ارگ راض ک ت اع
ه       سوسياليستى و کمونيستى اين طق

ا      ،معطوف کرده است   م ي  بايد مستق
اد              ح و بدون ابهام سراغ حزب ات

سم   .   کمونيسم کارگرى بيائيد   کموني
بش                 ا جن ه ب ران ن کارگرى در اي

ق  "  سم        "   مسلمانان ساب ي ال ک و رادي
اعى          م شعارى و ناتوان و غير اجت
شور                     ن ا م ه ب شود و ن ي متحقق م
دى            ن ه ب رحل ز م ى و ت ون گ رن س
م            ي م ع اسى و ت ي حول س ردن ت ک
است                  ى از سي ائ ه ه ره نابجاى ب

ران        ا    .   بلشويکها به امروز اي ه ن اي
ديدگاههاى معرفه چپ راديکال و       
سنتى است که توسط رفقاى ما در        

شود        . اين احزاب تبليغ و ترويج مي
ران        چه    ،کمونيسم کارگرى در اي

بعنوان يک جنبش اجتماعى و چه        
ک        وان ي ن ع ب

٣٠صفحه   



٣٠صفحه   يک دنياى بهتر   

پرچم انتقادى و مارکسيستى بسيار جلوتر از بلشويسم          
ردازى و جنگ               .   و حتى لنينيسم است    شه پ ي ل بجاى ک

ان             دت ق مقوالت از شما تقاضا ميکنيم بحث مشخص و ن
روز   .  را مطرح کنيد تا صميمانه پاسخ دهيم  ي موفق و پ

 . باشيد

 

 ايران بان

دانشگاه غير انتفاعی نبی اکرم در شهر تبريز از                      
اواخر بهمن سال گذشته سلف سرويس دانشگاه را                   

بخصوص دانشجويان  (تعطيل و دانشجويان اين مرکز      
. را دچار مشکالت عديده ای کرده است          )  غير بومی 

از جمله مشکالتی که در حال حاضر دانشجويان با آن        
 :دست به گريبان هستند عبارتند از 

پرداخت هزينه های گزاف برای خريد غذای گرم         .  1 
 از رستوران های اطراف دانشگاه

استفاده از غذاهای سرد و ساندويچی که در دراز           .  2 
مدت تاثير مخربی بر بدن و بخصوص دستگاه                          

 .گوارش دارد

از دست دادن بخشی از ساعات کالسی به دليل                .  3 
 ...صرف ناهار در فاصلۀ نسبتا دور از دانشگاه و 

 

متاسفانه شرايط برای دانشجويان غير بومی اين                      
دانشگاه بسيار سخت تر است؛ چرا که اين دانشجويان          
برای تهيه غذای شام نيز با مشکالتی مشابه دست و                

خوابگاه دختران دانشگاه نيز مانع      .  پنجه نرم می کنند    
از خروج ايشان در ساعات پايانی روز شده و                             
دختران خوابگاهی ناچارند زمان نسبتا زيادی را                    

مديريت .  برای درست کردن غذا اختصاص دهند               
دانشگاه عدم اعطای وام از طرف وزارت رفاه را                   

. بهانه قرار داده و خود را از هر گناهی مبرا می داند             
ايشان در پاسخ به خانواده دانشجويان معترض،                       
وزارت علوم را مقصر دانسته و با لحنی زننده از                    
خانوادۀ دانشجويان می خواهند تا با وزارت علوم                    
تماس گرفته و گرفتاری پيش رو را با ايشان مطرح                

وزارت علوم وزارت رفاه، و وزارت رفاه                   .  کنند
مديريت دانشگاه را مقصر دانسته و هر کدام به نوعی          

 . مسئوليت خود را به دوش ديگری می اندازد

 

در همين خصوص گروه کوچکی از دانشجويان با                 
جمع آوری امضا خواهان توضيح مسئولين و مديريت         

همچنين به دليل امنيتی بودن فضای             .  دانشگاه شدند  
استخدام گسترده مامورين حراستی، نصب          (دانشگاه   

دوربين در سالن ها، کالس ها و حتی راهرو توالت                
دانشجويان هر نوع تجمعی را برابر با                 ...)  ها و      

اخراج از دانشگاه و تشکيل پرونده های سياسی و                    
دانشگاه نبی اکرم هر ترم قريب به           .  جنايی می دانند   

پانصد هزار تومان از دانشجويان مطالبه می کند و                 

 و تعطيلى      ،امکانات خانوادگى آنجا ندارند        
 اين    ،غذاخورى معضل ايجاد کرده است              

بودن "  بومى و غير بومى         "مسئله را با          
اگر شما بخواهيد هر        .  نميتوان توضيح داد     

موضوعى را از روزنه ناسيوناليسم و                       
 نهايتا راهى نداريد که بجاى            ،قوميت ببينيد  

اينکه عليه اين وضعيت همراه با ديگر                       
 تقابل دانشجوى      ،دانشجويان اعتراض کنيد     

اين .  را دامن بزنيد     "  بومى و غير بومى        "
حتما هدف شما نيست اما تحليل موضوع                  
بدينصورت ميتواند شما را به اين سمت                    

 . ببرد
 

فضل و   "در مورد سياست رژيم در باره                
بخشش به سريالنکا، نيکاراگو، بوليوی                   

نيز بدرجه اى همين نگرش حاکم                  ..."  و
آنچه که جمهورى اسالمى خرج                  .  است

 ،ميکند"  ضد امپرياليستى "تروريسم و بلوک    
دهها و صدها برابرش را به پاسداران و                    

خالصا "حزب اللهى ها و سرکوبگران                      
کمپ .  لطفا هدف را گم نکنيد     .  ميدهد"  ايرانى
 ماهيت     ، ايرانى و غير ايرانى                 ،ارتجاع

رژيم ارتجاعى شاه هم از اين         .  واحدى دارد 
فضل و بخشش ها زياد ميکرد و منتقدين آن            

. رژيم هم ازاين سر سراغ موضوع نميرفتند        
مسئله ثروت عظيمى است که در جامعه                   
وجود دارد و ميتوان با آن رفاه مردم را                      

مسئله داشتن سياست خارجى          .  فراهم کرد   
اينها .  آزاديخواهانه و انسانى و انقالبى است        

هيچکدام نه از رژيم اسالمى و نه هيج رژيم           
تنها يک    .  ديگر سرمايه دارى برنمى آيد            

حکومت کارگرى و متکى به اراده مستقيم و          
مستمر مردم ميتواند اين معضالت را پاسخى       

" ايرانيان"به  "  منزل"آنچه در    .  روشن بدهد 
 قابل مقايسه با آنچه که در                    ،روا نميشود   

هر دو   .  به بقيه روا ميشود نيست         "  مسجد"
قرار است ارتجاع را تقويت کند و کار ما                 

موفق .  اين است که اين ارتجاع را جارو کنيم       
 .*     و پيروز باشيد

در اعتراض خانواده ها به اين مسئله غير          ...نامه ها
دولتی بودن و خودکفايی اقتصادی داشتن         
را علت مطالبه شهريه های سنگين عنوان        

حال سوالی که اين جا مطرح              .  می کند  
است اين است که چرا رياست دانشگاه                

 درجه تغيير   180امروز حرفهای خود را      
داده و عدم حمايت دولت را عامل اين                   
وضع می داند؟ کشوری که دومين ذخاير          
گازی، سومين ذخاير نفتی، دومين معادن         

را در جهان دارد، چرا بايد             ...  مس و      
دانشجويانش از يک وعده غذای گرم                   
محروم باشند؟ دليل اين همه فضل و                      
بخشش به سريالنکا، نيکاراگو، بوليوی            

غير چيست حال آن که بسياری در             ...  و
. اين کشور به نان شب خود محتاجند                     

فراموش نکنيم چراغی که به خانه                          
 ايران بان. رواست به مسجد حرام است

 

  ،ايران بان عزيز

اگر واقعا اين اجحافات را فقط براى                      
در اين دانشگاه     "  دانشجويان غير بومى    "

 آنوقت چگونه اين سيستم             ،بکار ميبرند   
بومى و غير      "امنيتى مورد اشاره شما            

را تشخيص ميدهد؟ به نظر ميرسد       "  بومى
دراين دانشگاه مثل هر دانشگاه ديگر                   

 وضعيت معيشتى و رفاهى                          ،ايران
دانشجويان غيرقابل قبول است و آن را با          

. سيستم سرکوب و ارعاب ادامه ميدهند             
راه مقابله با اين وضعيت اتحاد                                  

بومى " مستقل از محل تولد و         ،دانشجويان
.  برسر مطالبات شان است     ،"و غير بومى  

ترديدى نيست هر نوع اجحاف و دسته                
بندى دانشجويان از جانب دولت يا حتى              
خود دانشجويان سياستى ارتجاعى است            
که تنها تفرقه و نفرت ملى و قومى را در             
دانشگاه تقويت ميکند و اين اتفاقا به نفع               
جمهورى اسالمى و سيستم سرکوب                     

اگر منظورتان اينست که                       .  آنست
منزل پدرى و      "  غير بومى  "دانشجويان   

۴٩شماره   

  ،برمه
 !طوفان قتل عام ميکند

 

روز شنبه اين هفته طوفان و گردباد شديدى  
گزارشها   . کشور محروم برمه را درنورديد     

از کشته و مفقود االاثر شدن دهها هزار و     
. بيخانمانى يک ميليون نفرى سخن ميگويند   

آيا بشر توان اين را ندارد در مقابل طوفان    . اجساد به شکل وحشتناکى هر گوشه ديده ميشود  
 ،اينها قربانيان طبيعت نيستند. از خود دفاع کند؟ پاسخ مثبت است" خشم طبيعت"و زلزله و 

!                              قربانيان سرمايه دارى اند که براى بشر پشيزى ارزش قائل نيست     

 يک دنياى بهتر                                 



٣١صفحه   يک دنياى بهتر   

زور روشنفکری و سمبليسم خود کارگردان هم                  
 . نمی فهميد چه ميخواهد بگويد

 

فيلم پرسپوليس هيچ ادعای تعهد و امر سياسی                      
اما يک تعبير بسيار نزديک به حقيقت از                .  ندارد

فيلم .  انقالب و بعد از آن را به تصوير ميکشد                      
تاريخی نيست، اما از بسياری مورخينی که                           
خواسته اند انقالب ايران را بررسی کنند به تاريخ             

شايد همين بی ادعايی و صرفا           .  نزديک تر است    
تالشی برای بيان و سهيم شدن آن است که به اين                 

تاکنون آنچه در ادبيات      .  فيلم اين جذابيت را ميدهد       
بستر اصلی مشاهده کرده ايم، بر مسلمان بودن                    

. توده ها و غيره تاکيد دارند و اسالمی بودن انقالب          
انقالب .  اين تصوير از فيلم پرسپوليس غايب است          

مردم از رژيم شاه، از            .  پديده ای است به حق           
انقالب .  ديکتاتوری و خفقان به تنگ آمده اند                     

مردم .  مردم اميدوارند  .  محصول اين شرايط است      
اما طولی نميکشد تا دنيا بر         .  شاد و در هيجان اند       

زندان، اعدام، خفقان،        .  سر همه خراب ميشود          
حجاب و سرکوب زن، سرکوب شادی، زندگی                   

 .سخت و تالش برای فرار از اين شرايط

 

در فيلم فشارهايی که يک جوان پناهنده يا مهاجر                
. در غرب با آن مواجه است را نيز مشاهده ميکنيم             

اين بعد نسل سوخته را به بازماندگان و فراريان،               
اما مگر اين بجز حقيقت است؟        .  همه، تعميم ميدهد   

فيلم با تکفير انقالب و تالش برای تغيير تمام                          
اين نيز يک نقطه متمايز کننده اين اثر                   .  نميشود
، "عجب خريتی کرديم    "صحبت از اين که         .  است

خوشی زير دلمان زده          "،    !"باز هم زمان شاه         "
طی روايتی که مرجان در طول فيلم          .  نيست."  بود

ارائه ميدهد، بيننده با اين احساس از سينما خارج                
بی .  ميشود، که مردم حق داشتند شاه را نخواهند               

شکنجه و زندان و اعدام را            .  عدالتی را نخواهند    
 . انقالب محصول اين نخواستن بود. نخواهند

 

نکته ديگری که فيلم را برای من بسيار آشنا                            
ميکرد، خاموش نشدن مرجان تحت هيچ شرايطی            

از زمانی که کودک بود تا زمانی که يک زن             .  بود
جوان شد اعتراض و بيان نظراتش يکی از نقاط                 

مساله ای که به دردسرش       .  اصلی شخصيتش است   
اما مشخصه ای که قطعا برای ساختن                .  مياندازد

چنين فيلم زيبا و عميقی به او بسيار مدد رسانده                    
مرجان نمونه زن جوان عصيانگر جامعه ما       .    است
و من اين زن جوان عصيانگر را ستايش                  .  است

زير پا   .  زنی که زير بار سنت نميرود           .    ميکنم ...ستون آخر 
زير بار مذهب و زن ستيزی            .  خرافات نميرود  

زنی که ياد گرفته است صدايش را                    .  نميرود
در چشمان  .  سرش را پايين نياندازد    .  غورت ندهد 

هر چيز و هر کس چشم بدوزد و حرف راست را           
در جامعه  .  و اين زيبا است    .  کف دستشان بگذارد  
را ستايش   "  خوب و پارسا    "زن ستيزی که زن         

ميکند، متانت و وقار بهترين و منحصر بفرد                    
است، اين ويژگی قابل           "  زنانه"ترين صفات       

در جامعه زن ستيزی که به زنی که        .  ستايش است 
حرفش را ميزند و صدايش رسا است، لقب سليته           

و هيجان   .  ميدهد، مرجان يک نسيم تازه است             
انگيز است زمانی که ميدانيم، مرجان ستراپی                 

 .اين وجه مشخصه نسل جوان است. تنها نيست
 

آگاهم که اکنون بسياری از زنان نسل جوان چنين          
اما زمانی که يک اثر هنری ميتواند اين چنين         .  اند

وسيع پخش شود و بر ميليون ها نفر تاثير                             
بگذارد، آنگاه ديگر ما با مرجان کنکرت مواجه             

ممکن است   .  با مرجان آبستره روبرويم       .  نيستيم
کسانی که اين خطوط را ميخوانند، پيش خود                    

ربطی به ما      "  زنانه"بگويند اين الگوی سنتی            
" منورالفکر"ما  .  ما از آن عبور کرده ايم        .  ندارد
. قطعا تغييرات بسياری را شاهد بوده ايم          .  هستيم

اما از من بپذيريد که هنوز زنی که خاموش نمی              
نشيند، زنی که بخود جرئت ميدهد هر گونه                        
مقدساتی را به نقد کشد، تابويی نمی شناسد،                       
معترض است و بخصوص در مقابل مردان                      

می ايستد، در اذهانمان شيطان است يا          "  بزرگ"
هنوز راه درازی داريم    .  شيطان سازی اش ميکنند   

تا از اين دالون تنگ و تاريک سنت، شرق زدگی           
 .و زن ستيزی عبور کنيم

 

سبک فيلم در موفقيت آن بسيار      .  به فيلم باز گرديم   
توسل .  طنز سالح مهم و موثری است       .  موثر بود 

مانع .  به طنز مانع از سانتی مانتال شدن ميشود             
و .  از درغلطيدن به کليشه، افتادن در دام موعظه         

در استفاده از طنز مرجان ستراپی بسيار استاد                
اينکه فيلم در قالب کارتون است نيز به                  .  است

اگر فيلم بازيگر    .  موفقيت فيلم بسيار کمک ميکند      
داشت، بنظر من نميتوانست اين چنين حقيقت                   

سياسی را بيان کند و اين        -تاريخی و نقد اجتماعی   
چنين قلب های ميليون ها انسان را تحت تاثير                   

 .قرار دهد
 

اگر فيلم را هنوز نديده ايد، توصيه ميکنم حتما                  
با .  تمام پيش داوری ها را کناری بگذاريد         .  ببينيد

با فکر لذت    .  فکر نقد فيلم به تماشای آن ننشينيد           
دوست دارم بدانم که چه فکر        .  بردن آن را ببينيد    

 .*ميکنيد

۴٩شماره   

 يک دنياى بهتر
 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى                 
بهتر يک اميد و آرمان                          
هميشگى انسانها در طول                  
. تاريخ جامعه بشرى بوده است    

عليرغم رواج ايده هاى                        
قدرگرايانه و خرافى اعم از               
مذهبى و غير مذهبى حتى در           
دنياى باصطالح مدرن امروز،       
ايده هايى که هريک به نحوى          
عالج ناپذيرى و مقدر بودن              
وضع موجود را تبليغ ميکنند،        
زندگى واقعى و عمل روزمره          
توده هاى وسيع مردم همواره        
حاکى از يک اميد و باور                      
عميق به امکان پذيرى و حتى         
اجتناب ناپذيرى يک آينده بهتر      

اين اميد که دنياى فردا          .  است
ميتواند از محروميت ها و                  
مشقات و کمبودها و زشتى               
هاى امروز رها باشد، اين                  
اعتقاد که عمل امروز انسان            
ها، چه جمعى و چه فردى، در         
تعيين چند و چون دنياى فردا            
موثر است، يک نگرش ريشه        
دار و قدرتمند در جامعه است          
که زندگى و حرکت توده هاى           

 .وسيع مردم را جهت ميدهد
 

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

 

 برنامه حزب“ يک دنياى بهتر”از 



٣٢صفحه   يک دنياى بهتر   

 

 !پرسپوليس، انقالب و زن نوين
چند سالی است که اسم مرجان ستراپی و                                       

.  بود 2002اولين بار سال    .  را شنيده ام  "  پرسپوليس"
يکی از دوستان دو کتاب او را به من قرض داد تا                    

گفت که خيلی جالب است، داستانی طنز آلود         .  بخوانم
در آن زمان دل و          .  در نقد موقعيت زن در ايران           

ورقی زدم و     .  دماغ زيادی برای خواندن آن نداشتم         
" مود"از نظر روحی بيشتر در                   .  نگاهی کردم   

خواندن رمان هايی بودم که مرا با خودم در شرايط               
راه انطباق را به من نشان        .  جديد زندگيم نزديک کند    

سپس نام مرجان و پرسپوليس را يک سال و                 .  دهد
زمانی که جايزه فستيوال فيلم      .  خورده ای پيش شنيدم    

خوشم .  مصاحبه ای با او خواندم     .  کان نصيب آن شد    
بنظرم يک زن آزاد، روشن، بانمک و متواضع          .  آمد
با .  بعد شنيدم که کانديد جايزه اسکار شده است           .  آمد

 .خود فکر کردم که فيلم را ببينم

 

فستيوال فيلمی از طرف انستيتوی فرانسه برگزار                
فستيوال فيلم هايی که تهيه کننده آن نهادهای                   .  شد

فرانسوی اند و کارگردان آنها زنانی که اصل و نسب          
شان به خاورميانه و آفريقای شمالی ميرسد، اما                      

چند فيلم را ديدم واقعا جالب         .  شهروند فرانسه هستند   
 -محصولی لبنانی      "  کارامل"يکی باسم             .  بود

-محصولی الجزايری  "  انشاءاهللا يکشنبه  "فرانسوی،   
با .  سوئيسی و پرسپوليس  -فرانسوی، يک فيلم تونسی    

بی اطالعی واقعا      .  يک دنيای جديدی روبرو شدم          
اما متاسفانه زندگی شلوغ ما اجازه          .  چيز بدی است   

 .نميدهد از مواهب زندگی برخوردار شويم

 

. از همان لحظه اول درگير فيلم شدم         .  اما پرسپوليس 
حتما داستان را       .  چقدر زنده، واقعی و با کشش                

يک .  اين فيلم بيوگرافی مرجان ستراپی است      .  ميدانيد
مرجان زمان انقالب     .  سياسی  –بيوگرافی اجتماعی     

اين فيلم بيشتر از     .   ساله است   11-10 يک دختر     57
احساسی مرجان باشد،          –آنکه زندگی شخصی            

سياسی جامعه ايران از         -بازگويی شرايط اجتماعی    
تحوالت جامعه  .  زمان انقالب تا چند سال پيش است         

از .  و دردهای آن را بشکلی زيبا و موثر نشان ميدهد          
ديد يک دختر بچه و بعد يک نوجوان و يک زن                       

اما اين بازگويی و تعبير يا تحليل بچه گانه                  .  جوان

۴٩شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

  ،ستون آخر
 آذر ماجدی

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 

از زمان نوجوانی به رابطه هنر و                         
بعنوان .  سياست خيلی انديشيده بودم               

انسانی که از کودکی به جامعه و نقايص           
و بی عدالتی آن می انديشيدم و خواهان              

حال با  (آزادی و برابری و عدالت بودم            
هر تعبيری که در آن سن از اين مقوالت           

" فيلم متعهد  "به مقوله      )  در ذهن داشتم     
هيچگاه پاسخ درست و     .  خيلی انديشيده ام   

به اين خاطر که       .  سر راستی نگرفته ام      
آنچه به فيلم متعهد معروف است، معموال        

کليشه و موعظه   .  بسيار کسالت آور است    
فيلم های باصطالح فارسی مرا             .  است

چون در زمان   .  هيچگاه جذب نکرده است   
نوجوانی من يا با فيلم مبتذل روبرو بوديم         

يا فيلم هايی که از                 

در طول فيلم گفته های نزديکان او را               .  نيست
بنظر ميرسد که    .  ميشنويم که همگی چپ هستند     

اما به  .  متعلق به خط حزب توده و فدايی باشند           
" آنتی آمريکايی ايسم  "هيچ وجه آن دگم و ابتذال       

که اين خط نمايندگی ميکرد و پوپوليسم عقب                
شخصا برای  .  مانده را در اين مباحث نميشنويم       

خود من سوال پيش آمده بود که خط سياسی                    
 .اينها بعدا چه شد

 

تمام مدت يک ساعت و نيم در فيلم غرق شده                 
با خودم با      .  ميخنديدم و اشک ميريختم        .  بودم

طنز فکر کردم بايد اسم فيلم را ميگذاشتند                        
خاطرات گذشته با تمام      !"  اشک ها و لبخندها     "

با تمام    .  احساس شان در وجودم فوران زد                
. زيبايی و دردی که در انسان بوجود مياورد                

 15  –  10شرايطی که   .  روزهای پراميد انقالب  
ساعت در روز در خيابان ها مشغول بحث و                 

و بعد  .  محافل مطالعاتی که داشتيم     .  جدل بوديم 
سرکوب، دستگيری ها و اعدام ها و اميد پايمال          

اما زنده ماندن تالش و اميد به تغيير در                .  شده
گويی داشتند بنوعی زندگی         .  تمام اين شرايط     

يک نسل      .  "خود من را مرور ميکردند                    
 !" سوخته

 

زمانی که برای بار دوم قرار است به اروپا                    
. سفر کند قبل از سفر، مرجان به اوين ميرود                

در بيرون زندان می نشيند و اشک ميريزد به               
ياد عزيزانی که از دست رفته اند، بخصوص               
عموی عزيزش که زندانی سياسی شاه بود و                 

يکی از تلخ ترين       .  (توسط اين رژيم اعدام شد        
اينکه رژيم  .  پديده های بعد از انقالب همين بود        

اسالمی از روی ليست زندانيان سياسی شاه                  
اين صحنه   .)  رفت و يکی يکی را اعدام کرد             

بويژه برای من گويی تمام گذشته تلخ و دردناک          
چکيده درد دوران بعد از         .  را جمع آورده بود      

خوبی .  اشک هايم سرازير شده بود     .  انقالب بود 
ميتوان گريه   .  ديدن فيلم در سينما همين است            

کرد و اجازه داد که شخصی ترين و عميق                      
ترين احساسات در چشمان و بر خطوط                            
صورت ظاهر شود، بی آنکه نگران باشيم کس           
ديگری در اين خصوصی ترين لحظه سهيم                  

 .ميشود

٣١صفحه   


