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اتحاديه "بازهم در باره سياستهاى 
 "آزاد کارگران ايران

 

 پاسخ به سليمان چاپارى
 

 سياوش دانشور
 

 در بحث   ، نشريه يک دنياى بهتر    ۵٢در شماره   
 من سياستهاى اخير        ،هيئت دائر پاسخ ميدهد       

و ادبيات آنها را    "  اتحاديه آزاد کارگران ايران   "
در ماجراى مالقات با شاهرودى نقد کردم و               
تالش کردم مسئوالنه و دلسوزانه راه برون                
رفت اتحاديه از وضع موجودش را مطرح                  

اين مطلب با واکنش هسيتريک فردى بنام        .  کنم
عضو "که ادعا ميکند             "  سليمان چاپارى    "

البته مطلب چاپارى   .  است روبرو شد  "  اتحاديه
را  سايت اتحاديه منتشر نکرده است و همين               
اين ترديد را ميگذارد که چاپارى اساسا ربطى          

بويژه وارد بحثهائى هم    .  به اتحاديه نداشته باشد   
شده که با موقعيت فعالين علنى جور در نمى               

او در واقع بحث نکرده است بلکه با انکار          .  آيد
افترا زنی   " من و حزب ما را به                  ،موضوع

بی اعتبار   "و تالش برای       "  های کينه توزانه    
متهم کرده   "  کردن يک تشکل کارگری نو پا           

 . است

 

در مطلبى دو سه صفحه اى       "  سليمان چاپارى "
 بار عناوين زشت به من اطالق کرده                       ٢٣
 ،من قبل از اينکه شخصا عصبانى باشم         .  است

توجه ام به اين فرهنگ منحط سياسى جلب                   
ميشود که با کارگر و منافع کارگرى عميقا                   

 ،کار من پاسخ به فحاشيها نيست        .  بيگانه است 
بلکه نشان دادن ربط اين فرهنگ با خط                          

چاپارى را با       .  سياسى مترتب به آن است             
کلکسيون فحاشيهايش به حال خود ميگذارم و            
بحث را روى نکاتى که مستقيما به منافع                        

 کارگران مربوط است متمرکز ميکنم؛ 

 

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

.اختيار به انسان است  

       منصور حکمت

 هيئت دائر حزب پاسخ ميدهد؛ 
  تظاهرات تهران، کار کودکان،اعتصاب کوره پزخانه ها

 
 
 

 ٩صفحه 

ان      ،در صفحات ديگر؛ فرهاد حاج ميرزائى را آزاد کنيد          خطر     ، وضعيت کارگران چاى گلست
دج             ،اخراج در گونى بافى سما سنندج      ن ران شهردارى سن ارگ مى          ، وضعيت ک روشي ت  در پ

 . نامه ها و ستون آخر...  ،کرمانشاه کارگران کارفرما را کتک زدند

 رژيم ضد کارگر اسالمى 
مجددا اجتماع کارگران هفت تپه را 

 !سرکوب کرد

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

 گزارشاتى از اعتصاب کوره پزخانه ها
 تشکيل مجامع عمومى و تعيين نمايندگان کارگران

 !جهنمی در اعماق خاک رس

  کوره پزخانه های خاتون آباد تهران

 کامران پايدار

 !کوره پزخانه ها اردوگاه بردگى است

 رزگار شريف پوريان
اعتصاب و وضعيت آارگران آوره هاى 

 آجر پزى استان خراسان

 شهريار افروزه 

 ! کابوس بازگشت به افغانستان

 على طاهرى
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٢صفحه   



٢صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ما در مورد گزارش اتحاديه            -١
تالش ستودنى براى        "مبنى بر        

گرفتن وقت مالقات از آيت اهللا               
سياست در مقابل           "  شاهرودى

مذاکره متکى بر اعتراض                        
  گفتيم؛ کارگران

 

اگر کارگران جمع ميشدند و يا            "
همراه با مردم معترض از آزادى        
رفقاى زندانيشان حرف ميزدند و        
خواهان لغو احکام شنيع شالق              

 و نماينده اى از اين                      ،ميشدند
کارگران براى طرح خواستهاى         
کارگران با شاهرودى حرف                  

 هيچ ايرادى نه تنها به                     ،ميزد
اينکار نبود بلکه يک تالش                      
مشروع و طبيعى کارگران براى        
رفع اتهام نهادهاى دولتى از روى       

 ".سرشان بود

 

سليمان چاپارى ظاهرا همين را           
قبول دارد و مدعى است که                      
همينطور بوده و اظهارات ما                 

با حرارات ميگويد   .  واقعيت ندارد 
ما البى گرى با قدرت حاکم                   "

نکرديم که ما را در کنار خانه                 
اعضای "بلکه  "  کارگر قرار دهد   

اتحاديه آزاد کارگران ايران در            
مسجدی که شاهرودی سخنرانی         
ميکرد حضوری بسيار پر رنگ         
داشتند و تالش جانانه آنان در آنجا   
در تداوم مبارزات بی امان اين              
اتحاديه برای لغو احکام کارگران       
سنندج، نهايتا منجر به دادن وقت         
مالقات برای آقای صديق کريمی       

 ".شد

 

اگر اينکار را          !  آقاى چاپارى    
کرديد زنده باد و دستتان درد                   

اما کدام عقل سليم قبول               .  نکند
ميکند که آدمهائى بروند اعتراض      
سازمان دهند و در متن آن نماينده        
شان را براى مذاکره و طرح                   
خواست مشروع کارگران                       

تالش " و بعد گزارش از       ،بفرستند
ستودنى براى گرفتن وقت مالقات     

به مردم   "  از آيت اهللا شاهرودى       
مبارزه "بدهند؟ چرا نميگويند با           

ستودنى حقوق کارگران را اعاده        

از اين مجرا مثال کارى بکنند و           
" حاشيه امنيتى    "به اصطالح          

من .  براى خودشان درست کنند       
ايرادى ندارم که فعالين يک                   

 با اين ارزيابى که توان            ،تشکل
هزينه دادن ندارند از اقداماتى             

اما قبول ندارم با     .  صرفنظر کنند 
همين بهانه بروند و سياست                   

سياست .  ديگرى را دنبال کنند         
خانه کارگر هم روشن است؛                
تحليل بردن اعتراض کارگرى و      
پتانسيل فعالين کارگرى به عمله        

تبديل کردن فعال   .  و اکره خودش  
کارگرى به مسئول کميته                        

بردن .  اجرائيش يا خبرنگارش       
کارگران پشت سياستهاى خودش     
و نهايتا بسيج کارگران حول                 
قانون کار ارتجاعى و ضد                     
کارگرى رژيم در دعواهاى                 

اولى :  اين دو سنت است    .  جناحى
سنتى ارتجاعى و ضد کارگرى          

 و دومى بعضا گرايشى              ،است
راست است که با محاسباتى                  
عقب مانده در مورد موجوديت و      

 ،قانونيت اتحاديه به امکانگرائى      
قانونگرائى و بورکراتيسم                     
درغلتيده و عمدتا تسليم بى افقى          

 . خودش ميشود

 

من از شما ميپرسم؛ مگر قرار             
نيست رهبرى اتحاديه                               
تصميماتش را متکى بر مجمع            
عمومى کند؟ اگر پاسخ مثبت                

 در کدام مجمع در مورد             ،است
مالقات با شاهرودى و جدا شدن         
از بقيه فعالين کارگرى در اول            

تصميم گرفته شد؟ وقتى     ...  مه و   
کارگران نتوانند در مکانيسم                
واقعى شان يعنى مجمع عمومى         

 منتخبين فالن         ،تصميم بگيرند    
مجمع عمومى بجاى آنها ازاين           

اتحاديه يک   .  تصميمات ميگيرند  
تشکل فعالين کارگرى است و              
تاکنون تالش بيشتر فعالينش                 

اما خطى  .  اينبوده که مستقل باشد    
در آن وجود دارد که با                               
محاسباتى غيرواقعى و متوهم             
دارد فرمان را به طرف                           
هماهنگى با خانه کارگر کج                  

اين خط ناچار است                .  ميکند
 اينگونه    ،اينگونه تصميم بگيرد      

از اراده جمعى کارگران فاصله         
 کارگران را غير مطلع           ،بگيرد

روتوش .  از تصميماتش نگهدارد   
 يعنى شماى         ،کن اين سياست        

هم اينگونه      "  عضو اتحاديه     "

 "اتحاديه آزاد کارگران ايران"بازهم در باره سياستهاى 
 ...پاسخ به سليمان چاپارى

؟ چرا گزارش واقعى                        "کرديم
آيت "نميدهند؟ چرا خط در ميان از          

جناب آيت اهللا      "و   "  اهللا شاهرودى  
مينويسند؟ مسئله صرفا     "  شاهرودى

 مسئله   ،برسر انتخاب کلمات نيست       
برسر سنت سياسى و نگرش خاصى      

عدم "شما مدعى هستيد که            .  است
انتشار گزارشی در باره چگونگی           
گرفتن مالقات با شاهرودی از سوی      

سوء "باعث  "  اتحاديه آزاد کارگران   
من شده که اينطور ادعا            "  استفاده
اما اتحاديه گزارش داد ولى          !!  کنم

اگر ميپذيريد   !  گزارش ديگرى داد     
که برسر مذاکره متکى بر اعتراض       

 اگر بقول     ،کارگران اختالف نداريم    
البى گرى اتحاديه را کنار      "خودتان  

 که به       ،"خانه کارگر قرار ميدهد         
 خب    ،نظر من دقيقا قرار ميدهد               

همان را بگوئيد که واقعيت داشته              
چرا اتحاديه واقعيت فرضى        .  است

شما را وارونه گزارش ميدهد که               
حاال شما در مقام طلبکار ظاهر                  
شويد؟ اى کاش اتحاديه اينکار را              

اما نه فقط اتحاديه در             .  کرده بود   
 ،اينروز اعتراضى سازمان نداد               

بلکه قبل از آمدن شاهرودى دنبال             
من از  .  گرفتن وقت مالقات با او بود     

ميپرسم؛ آيا    "  عضو اتحاديه   "شما    
از اتحاديه قبل از آمدن شاهرودى             

طريق نهادهاى دولتى ديگرى رسما       
دنبال گرفتن مالقات با شاهرودى             
نبود و آيا اخبار آن توسط خانه                     

 کارگريها علنى نشد؟ 

 

مورد اول مه تهران و رابطه با            -٢
ظرافت "خانه کارگر هم به همين              

يعنى جائى         .  است"  تاکتيکى
کارگران و فعالين کارگرى با                      
اعتراض و بدرست ميروند مراسم          
را به جلسه محاکمه سرمايه دارى             
تبديل ميکنند و يقه محجوب را مثل           

 و    ،سال گذشته کارگران ميگيرند          
گيرم با      –جائى از او ميخواهند             

که چرا ما کارگران را       -"اعتراض"
به جلسه راه نميدهند؟ يا جائى فعالين       
کارگرى مرتبا خانه کارگر و                       
شوراهاى اسالمى را افشا ميکنند و         
جائى در برخى شهرها قرار و مدار        
برسر شرکت در اول مه در مراسم          

يعنى دقيقا پشت     .  همديگر ميگذارند  
موقعيت فعلى خانه کارگر ميروند تا       

۵۴شماره   
پاسخ بحث متين و مسئوالنه را                

بحث برسر همين سياستهاى     !  بدهد
اخير است که نه فقط استقالل                     
طبقاتى هر تشکل کارگرى را زير       
سوال ميبرد بلکه با سنت کار و                
فعاليت هر محفل مستقل کارگرى          

 . هم تناقض ماهوى دارد

 

اگر مسئله فقط و صرفا برسر           -٣
 –تلقى مخدوش از کار علنى                     

 ميشد در همين              ،بود"  قانونى"
اين جنبه را    .  چهارچوب بحث کرد   

در مطلب قبلى و تفاوت آن براى             
گرايش راست و گرايش راديکال          

اما مسئله   .  کارگرى توضيح دادم     
اينست که خطى فکر ميکند رفع              
نقاط ضعف کنونى اتحاديه را                   

. ميتواند دراين مسير جستجو کند          
توهمى وجود دارد که فکر ميکند           
با اين روش رسميت اتحاديه را               

همين .  ممکن است تضمين کند            
سياست و بروزات آنست که چهره       
اتحاديه را از آنچه که بايد باشد به           

من نه   .  پديده ديگرى تبديل ميکند       
اتحاديه و نه همه فعالين و                             
اعضايش را کنار خانه کارگر                 

اما هشدار    .  نگذاشتم و نميگذارم      
دادم که اين نوع سياستها به همين           

 .   بايد مواظب بود. راه ختم ميشود

 

تشکل "چاپارى اشاره به                  -۴
در مورد اتحاديه    "  مستقل کارگرى 

منظور از تشکل مستقل            .  ميکند
کارگرى تشکل توده اى کارگران         

 ،اتحاديه چنين تشکلى نيست     .  است
بلکه تشکلى از فعالين کارگرى               

خوشبختانه خود اتحاديه هم       .  است
به اين اذعان دارد و در همين                    
سطح هم عده اى استقاللش را با              
اين سياستها مورد مخاطره قرار            

معضل اساسى و مرکزى     .  داده اند 
اتحاديه نيز اينست که تشکل توده           

در مطلب قبلى   .  اى کارگران نيست  
 تاکيد کردم که؛ 

 

اتحاديه امروز نه اهرم اقتصادى        "
دارد که اساس قدرت کارگر است         
و نه تشکلى در يک مرکز صنعتى        
است که قدرتش را از کارگران               

اتحاديه امروز يکى از             .  بگيرد
جمعهاى کارگرى و بويژه فعالين          
است که شرافتمندانه تالش ميکنند        

. که کارگران را متشکل کنند                    
نيروئى که منابع    

٣صفحه   



٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 عليرغم هر نيت خير و           ، قدرت و اهرمهاى قدرت ندارد        
 ناچار است براى پيشروى و ادامه                ،تالش فداکارانه اش     

اين نقطه اتکا و منبع قدرت         .  کارى به جاى ديگر اتکا کند        
 تنها    ،اگر قدرت کارگران و اعتراض متحدشان نباشد                     

لذا اتحاديه   .  ميتواند تائيد و تضمين نهادهاى دولتى باشد                
 که ما صميمانه           ،براى برون رفت از موقعيت امروز                

ميخواهيم و به سهم خود تالش ميکنيم که به يکى از                                
 بايد پايگاه و        ،تشکلهاى ارزشمند طبقه کارگر تبديل شود           

سلول واحدش را تشکلهاى محيط کار و محل زندگى                            
کارگران تشکيل دهد که مجموعه آنها به اتحاديه هويتى                     

کارگر بايد بدوا در محيط           .  ...  اجتماعى و واقعى ميدهد       
اينکه تشکل يا سازمانهاى منطقه       .  طبيعى اش متشکل باشد     

 ،اى و سراسرى کارگرى چه اشکالى بخود ميگيرد                              
موضوعى در مرحله باالترى از ايجاد تشکل پايه کارگران            

اتحاديه اگر پايه اش را بر تشکل مراکز کار و محيط             .  است
تنها .   هيچ راه پيشروى ندارد       ،زيست کارگران متکى نکند     

ميتواند بر اهداف برحق کارگرى در اجتماعات کوچکى در          
گل گشت ها و در ميان کوه و تپه و بدور از سوخت و ساز                  

همه اينها هم به    .  طبيعى کارگر و مبارزه کارگرى تاکيد کند       
نوبت خود ارزشمند است اما به معضالت تشکل توده اى                  
کارگرى عموما و معضالت اتحاديه خصوصا جواب                         

اتحاديه بايد بينش و سبک کار و سياست                                 .  نميدهد
سازماندهى اش را تغيير دهد تا بتواند در متن يک اعتراض           

. در جريان و جارى به سنتهاى واقعى کارگرى هم تکيه کند           
ايجاد تشکلى بيرون اين واقعيت و موجوديت اجتماعى                       
کارگر و فرضا تالش براى تثبيت آن از طرق مجارى                         

اميد من اينست    .  قانونى و روشهاى سنتى راه بجائى نميبرد         
 ".  که دوستان اتحاديه در اين سياستها تجديد نظر کنند

  

بيخود بعنوان    "  سليمان چاپارى   "و بعنوان نکته پايانى              
وارد مباحث حزب ما و حزب کمونيست            "  عضو اتحاديه "

که از ضربه زدن     اينها  "عنوان ميکند؛   .  کارگرى شده است  
بر حزب مادر و تکه پاره کردن آن سر خورده و نوميد                        

اين بار ظرفيت تخريب گرايانه خود را در ضربه             ....  شدند
زدن بر تشکلهای مستقل کارگری در داخل ايران متمرکز               

اين اشاره سليمان چاپارى بيخود و بيجهت پاى              "!کرده اند 
اتحاديه را در يک بحث مشخص به اختالفات سياسى                          

اتحاديه جمعى  .  احزاب و اعالم موضع دراين زمينه ميکشد        
از کارگران بيکار و شاغل است که کار مستقل و علنى                       

همواره فعالين کارگرى و فعالين علنى        .  خود را پيش ميبرد    
با اين نوع مرتبط کردنها به احزاب غيرقانونى از جانب                    

چاپارى اگر دلش براى تشکل     .  اطالعات رژيم روبرو بودند   
 ،کارگران ميسوزد؛ بهتر است آبى به صورتش بزند                           

 و مستقل از هر       ،عصبيت و بددهنى اش را حاشيه اى کند           
 پاى  ،"عضو اتحاديه " بعنوان مدعى    ،اختالفى که با ما دارد     

اتحاديه را وارد درگيريهاى سياسى احزاب نکند و امنيت                 
همين بى مسئوليتى در قبال         .  فعالينش را به خطر نياندازد       

ايشان به اتحاديه و منافعش را       "  تعلق"منافع کارگران عمق     
 . برمال ميکند

 . *   کمى مسئوليت داشتن ضرر ندارد"! چاپارى"آقاى 

آزادی بختيار رحيمی فعال 
 !کارگری را تبريک ميگوئيم

 

ديروز، بختيار رحيمی، فعال کارگری              
 ماه زندان و با گذاشتن وثيقه           ١١پس از    
 .  ميليون تومانی آزاد شد١٠٠

 

بختيار رحيمی تير ماه سال گذشته در                  
شهر مريوان توسط آدم ربايان حکومت             
اسالمی ربوده شد و تنها پس از مدتها                   
تالش و پيگيری خانواده ايشان و فشار               
فعالين کارگری، دستگاه اطالعات                       
مريوان اعالم کرد که بختيار رحيمی                  
دستگير شده و به زندان اوين منتقل شده             

در زندان بختيار رحيمی را تحت           .  است
انواع شکنجه های جسمی و روانی قرار           

وی چندين ماه در سلول انفرادی             .  دادند
 . زندانی بود

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری آزادی                  
بختيار رحيمی را به خانواده ايشان و                   
طبقه کارگر و تمامی کسانی که برای                  
آزادی ايشان فعاليت کردند، تبريک                     

 .ميگويد
 

بختيار رحيمی آزاد شد، اما منصور                     
طاها .  اسانلو در زندان و بيمارستان است       

آزادی و جوانمير مرادی در زندان تحت           
چند تن از فعالين          .  شکنجه قرار دارند      

کارگری هفت تپه تحت در حال دادگاهی          
آزادی اين عزيزان در گرو        .  شدن هستند 

 . مبارزه ای همه جانبه و گسترده است
 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ١٣٨٧ خرداد ٢١ – ٢٠٠٨ جون ١٠

اتحاديه آزاد "بازهم در باره سياستهاى 
 "کارگران ايران

 ...پاسخ به سليمان چاپارى

 !کارگران گوشمالى دادنداينبار 
 پتروشيمى کرمانشاهخبرى از 

 

 در   ،بنا به خبرى که دريافت کرديم              
مشاجره اى که بين کارگران و                           
کارفرماها برسر دزديهاى روزمره از       
حقوق کارگران و همينطور حقوق                 

 ،عقب افتاده کارگران جريان دارد                 
کارگران جان به لب رسيده مدير عامل        

. شرکت فيريمکو را کتک زدند                        
فيريمکو شرکتى است که کليه کارهاى       
پتروشيمى را به صورت کامل به شکل     
پيمانکارى برداشته است و در منطقه           

 . عسلويه هم شعبه دارد
 

شرکتهاى پيمانکارى با ايجاد شرايط            
کار وحشتناک و بى حرمتى به                           
کارگران محيط کار را بيش از پيش به         

هيچ قانونى روى      .  جهنم تبديل کردند     
اين شرکتها حاکم نيست و هر جورى            

. که بتوانند با کارگران رفتار ميکنند             
يک معضل کارگران دوندگى مدام                 
براى گرفتن همان حقوق هاى                            

مستقل از دعوا برسر     .  ناچيزشان است 
 ،افزايش دستمزد و ديگر مسائل رفاهى     

گاها سر مسائلى مانند قصورات که               
 هر جورى    ،شامل ماليات و بيمه است      

که ميخواهند از حقوق کارگران کم                
يا اضافه کاريها را نميدهند و          .  ميکنند

گاها براساس همان قانون که اضافه              
 با   ،٪ افزايش داشته باشد      ۴٠کار بايد     

بهانه اى اضافه کارى را  محاسبه                    
انواع اين     .  نميکنند و باال ميکشند             

مسائل ريز و درشت هر روز در                      
مقابل کارگران صف ميکشد و اين                  
وضعيت تحملى براى کارگران باقى            

 . نگذاشته است
 

دولت و صنايع بزرگ شرکتهاى                     
پيمانى را با خودمختارى کامل به جان         
کارگران انداختند و سرمايه داران يک       
بردگى تمام عيار را به کارگر و                        

کار .  خانواده کارگرى تحميل کردند          
پيمانى و قراردادهاى موقت بايد                       

اين خواست را مدتهاست    .  برچيده شوند 
طبقه کارگر ايران در مناسبتهاى                     
مختلف و در مبارزاتش اعالم کرده               

ضامن اين امر و متوقف کردن          .  است
 تنها وحدت و     ،افسارگسيختگى سرمايه 

کارگران .  اراده واحد کارگران است         
سوسياليست بايد اين وحدت کارگرى و       
بميدان کشيدن آن را تامين و تضمين              
کنند تا بتوان دست کثيف اين برده                    
داران جديد را از سر کارگر کوتاه                  

 . *کرد

۵۴شماره   

پيروزى دانشجويان دانشگاه تربيت 
!معلم را تبريک ميگوئيم  

برکناری معاونت دانشجويی دانشگاه،   
برکناری معاونت فرهنگی دانشگاه،   
عذرخواهی کتبی مسئول حراست دانشگاه  
که خانواده های دانشجويان را تهديد 
کرده بود، استاندارد سازی خوابگاهها،  
بهبود کيفيت غذا و رعايت بهداشت،  
بازگرداندن سالن مطالعه مرکزی به    
دانشجويان، عدم احضار دانشجويان  
متحصن به کميته انضباطی و تعويق 
امتحانات پايان ترم خواسته های 

.                 دانشجويان تربيت معلم بود  
 

دانشجويان در اين اعتراضات که هزاران      
نفر در آن شرکت داشتند پيروز شدند و به     

. *            عمده خواستهاى خود رسيدند  



۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

اعتصاب کارگران کوره پزخانه 
 !ها ادامه دارد

کارگران وايگان و ايزد خليل 
پيشنهادات کارفرما و دولت را 

 !نپذيرفتند
 

همانطور که در اطالعيه شماره           
 به اطالع رسانديم، امروز                   ۵

شورای کارگران کوره پزخانه             
های وايگان و ايزد خليل وارد               

. مذاکره با کارفرما و دولت شدند        
در اين مذاکرات عالوه بر هياتی         
از کارفرما، بخشدار، فرماندار، و     
افرادی از سپاه پاسداران و بسيج         
مقاومت نيز بمنظور ارعاب                   

در اين   !  کارگران شرکت داشتند    
مذاکرات کارفرمايان به خواست        
کارگران به اين ترتيب پاسخ                   

به ازاء هر هزار خشت به         :  دادند
کارگران مبلغی معادل ده هزار            

به .  تومان پرداخت خواهد شد            
کارگران بيمه حوادث و هزينه              
کرايه ماشين، و خدمات درمانی          

. در محل پرداخت خواهد شد                  
 بعد از ظهر     ١مذاکرات تا ساعت    

در اين اجالس           .  ادامه داشت     
نمايندگان بطور ضمنی با اين                

 !خواستها توافق کردند

 

پس از آن نمايندگان کارگران                 
گزارش مذاکرات خود را به                   
مجمع عمومی کارگران ارائه                

کارگران به شدت با                  .  دادند
توافقات ضمنی صورت گرفته             

کارگران معترض  .  مخالفت کردند 
بودند که چرا نمايندگان کارگران        

از جانب    ")  شورای کارگران   ("
آنها با پيشنهادات کارفرما توافق          
کرده اند؟ کارگران اعالم کردند           
که خواست ما عالوه بر اقالم ذکر       

 هزار تومان         ١۴شده دريافت         
برای هر هزار خشت است و تا             
رسيدن به اين خواست نيز به                  

 ! اعتصاب ادامه خواهيم داد

 

 بعد از ظهر در              ۶در حوالی       
شرايطی که کارگران اعتصاب           

" بسيج مقاومت  "داشت نيروهای     
برای بازگرداندن کارگران به سر      

 اخبارى از کوره پزخانه هاى

 ، سروان گل، ايزدخليل،وايگان
 و مشهد

 

 ٨٧ خرداد ٢١سه شنبه 

شروع مذاکرات در کوره پزخانه 
 !وايگان

 از ساعت    ،بنا به اخبار دريافتى     
 ٢١ صبح امروز سه شنبه                  ٩

 مذاکرات در کوره                     ،خرداد
پزخانه هاى وايگان و ايزدخليل         
با حضور نمايندگان منتخب                  

 هيئتى  ،شوراى اين کوره پزخانه    
 ، فرماندار          ،از کارفرمايان          

 سپاه پاسداران و بسيج          ،بخشدار
. مقاومت شروع شده است                     

خواست کارگران به شرح زير           
 تومان براى هر       ١۴٠٠٠است؛   

 ، امکانات بهداشتى    ،هزار خشت  
 هزينه اياب و              ،بيمه درمانى    

 .  و بيمه بيکارى است،ذهاب

 

شوراى کارگرى سروان گل 
 !ديروز انتخاب شد

کارگران سروان گل در مجمع            
عمومى شان موفق به انتخاب              

امروز سه   .  نمايندگان خود شدند    
 بعد از گذشت دو روز از           ،شنبه

اعتصاب کارگران کوره سروان      
 کارگران طى نامه اى اعالم       ،گل

جمع نمايندگان    -کردند اين شورا   
از طرف کارگران              -منتخب

انتخاب شده است و صالحيت              
آنها از نظر کارگران اين کوره           

شورا خواست   .  مورد تائيد است    
ما را نمايندگى ميکند و تاکيد                 
کرده اند که نهايت همکارى با             

اين نامه که    .  شورا را انجام شود    
به امضاى کارگران رسيده است       
به ادارات ذيربط ارسال شده                 

 . است

 

نگرانى کارگران کوره پزخانه 
 !مشهد

اعتصاب کارگران کوره پز                 
. مشهد در هفته قبل متوقف شد            

کارگران بعد از وعده هائى که            
کارفرما مبنى بر اينکه دستمزد          

 ١١٠٠هر هزار خشت را به                
 اعتصابشان   ،تومان افزايش دهد    

اما هنوز اين     .  را متوقف کردند    
تصميم به کارگران رسما اعالم         

 اخبار و گزارش از 
 اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها

کار و در هم شکستن اعتصاب به              
اما کارگران    .  آنها حمله ور شدند         

مقاومت کردند و در مقابل اوباش              
بسيج دست به مقابله زدند و با آنها             

اين درگيری ها با            .  درگير شدند   
عقب نشينی نيروهای بسيج پايان              

 !يافت

 

پس از آن کارگران مجمع عمومی            
خود را تشکيل دادند و با رای                       
اکثريت اعالم کردند که به اعتصاب       

در عين حال   .  خود ادامه خواهند داد    
در مجمع عمومی کارگران تاکيد شد       

فقط نماينده خواست         "  شورا"که     
کارگران است و حق تصميم گيری          

. از جانب کارگران را ندارد                         
کارگران اعالم کردند در صورتيکه      

نتواند خواست ما کارگران      "  شورا"
را نمايندگی کند از اين پس کليه                   
مذاکرات با کارفرما بايد در حضور       

در حال    .  کارگران صورت پذيرد      
حاضر اعتصاب در وايگان و ايزد          

 . خليل ادامه دارد

 

اما کارگران کوره پزخانه های                   
سروان گلی با توجه به وضعيت                 
ايجاد شده، شورای نمايندگان خود            
را بمنظور جلوگيری از چنين                     

کارگران .  وضعيتی، منحل کردند       
اعالم کردند که خواستهای ما به                 
کارفرما اعالم شده است و تمامی              
مذاکرات در مجمع عمومی و در               
حضور کارگران بايد صورت                    

اين اقدام کارگران در                   .  پذيرد
شرايطی صورت گرفت که سپاه               
پاسداران کارگران را تهديد کرده             

شما هيچ حقی نداريد و ما          "بود که    
افزايش دستمزد و ساير خواستها را        

 ؟  "!تعيين ميکنيم و نه شما

 

در کوره پزخانه های يوسف آباد               
کارگران همچنان در اعتصاب                   
هستند و هنوز هيات کارفرمايی                 

. برای مذاکره تعين نشده است                     
همانطور که قبال اعالم شد کارگران       
نمايندگان خود را در اولين مجمع              

 . عمومی خود انتخاب کرده اند

*** 

۵۴شماره   
کارگران نگرانند اين      .  نشده است  

وعده اى بيش نبوده و هدفش پايان         
دادن به اعتصاب بوده است و                   

. چيزى دست ما را نميگيرد                       
کارگران کوره پزخانه مشهد کار          

 ،امسال را براساس حقوق پارسال       
 ٧۵٠٠ خشت         ١٠٠٠يعنى هر         

نمايندگان .   شروع کردند        ،تومان
کارگران پيگير مسئله وعده                      

آب آشاميدنى کوره   .  کارفرما هستند 
پزخانه مشهد بشدت غير بهداشتى         
است و سالمتى کارگران و                         
خانواده هاى کارگرى در خطر               

 . است

*** 

سروان گل با کارگران کوره 
 برگزارى مجمع عمومى

به اعتصاب کوره پزخانه ها 
 !پيوستند

 

 امروز      ،بنا به اخبار دريافتى               
 کارگران کوره   ، خرداد ٢٠دوشنبه  

پزخانه سروان گل که تعدادشان              
 به   ،بيش از چهارهزار نفر است          

اعتصاب ساير کارگران کوره                
 . پزخانه ها پيوستند

 

صبح امروز کارگران اين مرکز           
مجمع عمومى بزرگ خود را                   
برگزار کردند و اعتصاب با                     
تصميم کارگران در مجمع عمومى      

. اين کوره پزخانه رسما شروع شد      
يک هدف مهم ديگر مجمع                          

 تشکيل شوراى کارگران       ،عمومى
سروان گل و انتخاب نمايندگان                
کارگران در مجمع عمومى براى          

بحث .  پيگيرى مطالبات شان است     
پيرامون تشکيل شورا و چگونگى        
انتخاب نمايندگان در ميان                           

کارگران در   .  کارگران ادامه دارد    
عين اينکه پيشبرد اعتصاب و                  
پيروزى آن در مرکز توجه شان             

 همزمان  تالش ميکنند       ،قرار دارد 
که تشکل و شوراى واقعى خود را        
تشکيل دهند تا بتوانند ازاين طريق        
خواستهاى برحق شان را به کرسى    

 . بنشانند

 

ه         رـب ـج ل ـت کارگران کوره سروان ـگ
ر را             ـت ـس ـب وره ـش همکارانشان در ـک
م             ـي ه تصــم دنبال کردند و بدرست ـب

. جــمــعــى کــارگــران اتــکــا کــردنــد            
ران در         ارـگ مهمترين نقطه قدرت ـک

ــراى       ــارزه ـب ـــب ۵صفحه ـم  



۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حقوق برحق شان اتحاد و همدلى    
مجمع عمومى کارگران     . آنهاست

اين مسئله حياتى و مهم را تضمين  
ميکند و نمايندگان منتخب  
نمايندگان واقعى توده کارگران    

مجمع عمومى کارگران      . هستند
باالترين مرجع صالحيت دار   
است که هر زمان اکثريت 

 يعنى انتخاب کنندگان ،کارگران  
 ميتوانند نمايندگان ،اراده کنند

منتخب قبلى را عزل کنند و يا در 
تصميمات مجمع قبلى تجديد نظر  

مجمع عمومى منظم  . کنند
 منشا وحدت و اراده   کارگران

تنها اين وحدت . واحد آنهاست
قدرتمند طبقاتى ميتواند موانع 
ايجاد تشکلهاى توده اى کارگران  

تنها اين . را ازسر راه بردارد  
وحدت قدرتمند طبقاتى ميتواند 
بالفاصله سنگ بناى تشکل مستقل 
و واقعى توده کارگران را بگذارد   
و ابزارى براى به کرسى نشاندن 
. خواستهاى برحق کارگران باشد   

  

*** 

کارگران کوره شبستر خواهان 
برسميت شناسى و مذاکره با 

 شوراى کارگران 

و نمايندگان منتخب شان توسط 
 !نهادهاى دولتى شدند

 

 ،بنا به گزارشى که دريافت کرديم      
 ، خرداد  ١٩صبح امروز يکشنبه       

کارگران اعتصابى کوره پزخانه        
شبستر مجمع عمومى تشکيل                 

کارگران در مجمع عمومى     .  دادند
چند تصميم گرفتند؛ اول                             

دوم .  خواستهايشان را تنظيم کردند 
شوراى کارگرى خود را با                      
امضاى بيش از هزار نفر از                   

سوم .  کارگران اعالم کردند             
خواهان اين شدند که اداره کار و          
ساير ارگانهاى ذيربط شوراى              
کارگران را برسميت بشناسند و           
در مورد خواستهاى کارگران               

 . پاسخگو شورا باشند
 

 بعد از    ،در مجمع عمومى امروز     
 نمايندگان    ،اينکه نامه امضا شد         

بايد همين تجربه همکارانشان در     
مهمترين  . شبستر را دنبال کنند 

نقطه قدرت کارگران در مبارزه      
براى حقوق برحق شان اتحاد و  

مجمع عمومى  . همدلى آنهاست
کارگران اين مسئله حياتى و مهم   
را تضمين ميکند و نمايندگان 
کارگرى نمايندگان واقعى توده  

همين وحدت  . کارگران هستند  
طبقاتى ميتواند بالفاصله سنگ 
بناى نشکل مستقل کارگران را     
بگذارد و طرف مستقيم مذاکره     
براى انعقاد قرارداد و خواستهاى  

.        رفاهى و ايمنى شان باشد   

*** 
 

 هزار کارگر کوره پز ١٢٠٠٠
خانه اعتصاب خود را با تشکيل 

 !مجامع عمومی آغاز کردند

بنا به اخبار جديد رسيده به                      
حزب، امروز کارگران برخی           
از کوره پزخانه های آذربايجان         
غربی در وايگان، ايزد خليلی،           
سارانگلی و يوسف آباد، در                  
اقدامی هماهنگ مجامع عمومی        
خود را برای پيشبرد اعتصاب و       
سازماندهی مبارزات خود                     

 . تشکيل دادند

 

 کارگر مجمع         ٤٠٠٠:  وايگان
. عمومی خود را برگزار کردند         

 نفر از    ٧در اين مجمع عمومی        
کارگران برای شورای نمايندگان     

 . انتخاب شدند

 کارگر در        ٢٥٠٠:  ايزد خليل   
مجمع عمومی خود به شورای             
کارگران وايگان رای اعتماد               

 . دادند

 کارگر اين      ٣٠٠٠:  سروان گل  

 اخبار و گزارش از 
 ...اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها

کارگران همراه با نامه امضا شده به        
کارگران .  فرماندارى شبستر رفتند     

براى محکم کارى و براى اينکه                 
کسى حق رد صالحيت نمايندگان             

 ١۵ هيئتى     ،کارگران را بخود ندهد     
نفره را به همراهى نمايندگان                       
منتخب مجمع عمومى به فرماندارى      
شبستر فرستادند تا نامه تائيد شورا           
از جانب کارگران و ليست                             
خواستهاى کارگران را به فرماندار        

فرماندار به کارگران    .  شبستر بدهند 
اعالم کرد که اين موضوع به ما                 
ربط مستقيم ندارد بايد به بخشدارى         

نمايندگان کارگران    .  وايگان برويد   
به همراه هيئت همراه به بخشدارى          

در اينجا    .  وايگان مراجعه کردند       
بخشدار اعالم کرد که کار شما به              

بعدازظهر .  بسيج مقاومت ربط دارد    
امروز بسيج مقاومت در محل                     

مسئول بسيج     .  حضور پيدا کرد         
مقاومت در ميان کارگران اعالم               

ما به خواست شما رسيدگى        "ميکند  
".  ما از شما حمايت ميکنيم         ،ميکنيم

 فرماندار شبشتر    ،بدنبال آن بخشدار   
و مسئول سپاه پاسداران در محل               
حضور پيدا ميکنند و به کارگران             
قول ميدهند که به خواستهاى آنها               

 .رسيدگى ميشود

 

بنا به اخبار کارفرمايان اين منطقه           
هم ميخواهند براى جواب دادن به             
کارگران اعتصابى کوره پزخانه ها       

. نماينده هاى خود را انتخاب کنند              
احتماال همين هفته مذاکرات                         

. کارگران و کارفرمايان انجام گيرد       
در  مذاکره با کارگران بجز نماينده          

 ، فرماندار شبستر      ،هاى کارفرماها   
 حراست   ، استاندار  ،بخشدار وايگان  
 و فرمانده سپاه هم           ،بسيج مقاومت  
 . حضور دارند

 

کارگران اعتصابى کوره پزخانه ها    

۵۴شماره   

کوره پزخانه در مجمع عموی خود      
 تن از کارگران را به عنوان                  ٦

 . نماينده خود انتخاب کردند

 کارگر در         ٣٠٠٠:  يوسف آباد    
 نفره  ٧مجمع عمومی خود شورای      

 . را اعالم کردند
 

صاحبان کوره پزخانه های                        
سارانگلی بمنظور در هم شکستن         
اين تالش کارگران برای متشکل           
شدن، کارگران را تهديد کرده اند           

 روز  ٢که اگر اعتصابشان بيش از      
به طول بکشد همه کارگران را                

در مقابل اين     .  اخراج خواهد کرد    
تهديد، کارگران کوره پزخانه ها            

ما اجازه     "اعالم کرده اند که                  
نميدهيم که اعتصاب شکن وارد             

 ". منطقه شود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از          
اعتراض کارگران کوره پزخانه ها     
برای افزايش دستمزد و بيمه                     
درمانی و بهبود شرايط کار و                   

. زيست خود قاطعانه دفاع ميکند           
حزب تاکيد ميکند که تالش                         
کارگران کوره پزخانه ها بر متکی      
کردن هر گام حرکت اعتصاب                
خود بر مجامع عمومی کارگری،         
متکی کردن هر نوع تصميم گيری       
در مورد سرنوشت اعتصاب و               
توافقات با کارفرما در مجامع                   
عمومی، يک نقطه برجسته و                   
قدرت اين اعتراض کارگران                   

 * .است



۶صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کوره پزخانه های خاتون آباد 

 تهران
 

اينجا جايی است که ارزش انسان        
و هويت و همه خواستهای                        
ابتداييش به فراموشی سپرده شده        

اينجا فراموشخانه ای              .  است
اينجا !  بزرگ است از خاک رس       

جايی که     .  کوره پزخانه است         
حرص و آز سرمايه برای سود و         
انباشت بيشتر سرمايه خدايی می         

اينجا گودال و گورهای               .  کند
تنها چيز بی           .  بزرگی هست     

ارزش و پست در اين مکان                     
انسان است؛ انسان و نيازهای                

در !  ابتدايی اش برای زنده ماندن      
اينجا کسی به سن، جنسيت و                   

. سابقه کار کارگران توجهی ندارد    
فقط توليد بيشتر و بيشتر هدف                

هم اکنون هزاران       !  نهايی است   
نفر کارگر، دريای عظيمی از               
کار ارزان و خاموش به آرامی              
در کوره پزخانه ها از صبح تا               
شام وحشيانه و بی هيچ حد و                    

خيل .  مرزی استثمار می شوند          
عظيم کارگران کوره پزخانه ها           
را عمدتا کارگران مهاجری                    
تشکيل می دهند که بعلت بيکاری        
و نبود امکان کار و شغل مناسب          

 به تنهايی و يا     ،در محل زندگيشان  
به همراه خانواده، زنان و کودکان      
خردسالشان دست به مهاجرت              
زده و در اين مراکز به کار                       

کار گر  .  فصلی مشغول می شوند     
کوره پزخانه هيچ امکان، هيچ               
شرايط مناسبی برای بقای خود و         

در کوره      .  خانواده اش ندارد          
پزخانه ها از کودکان خردسال تا         

  تا زنان و     ،زنان و دختران مجرد   
 ساله    70 الی        60مردان مسن        

اين .  همگی به کار مشغولند                
کارگران مهاجر مکانی برای                
زندگی خود و خانواده هايشان               

به ناچار در آلونکها و              .  ندارند
زاغه هايی که کار فرماها                         
برايشان سمبل کرده اند شب را به       

در اينجا خبری   .  صبح می رسانند  
از يخچال و برق، کولر و پنکه و          
وسايل خنک کننده، حمام و آب              
لوله کشی  و بهداشت و دستشويی        

 تومان به        8000خشت حدود        
کارگر پرداخت می شود و بطور      

 ساعت کار     16 تا     15نهايی با     
اگر يک کارگر خشتمال خود               

 شايد چيزی           ،کشی هم بکند          
 خشت بزند و اين      2000نزديک  

حاال .  هزار تومان   16می شود       
اگر کارفرما همه حقوق کارگر          
را پرداخت کند که اين در ذاتش          

 و اگر کارگر چيزی                   ،نيست
 بطور     ،نخورد و خرج نکند              

  350متوسط می شود ماهی                  
و اين در شرايطی     !  هزار تومان 

است که کار گر ديگر بر اثر                 
فشار کار نه شب و نه روز و نه           
جمعه و نه تعطيالت و نه                         
استراحت و کاهش ساعت و                  

با اين   .  فشار کار را می شناسد        
روش رذيالنه کارگر را در                   
جهت نابودی جسم و روانش با            

! تمام توان به کار گرفته اند                   
کارگری که نه سابقه کارش                  
معلوم است، نه بازنشستگيش، نه      
بيمه بيکاری و تامين اجتماعی            

فقط يک    .  خود و خانواده اش          
مسئله پی گيری و بررسی می             

؟ !چند تا خشت می زنی           :  شود
هرچه بيشتر با دستمزد ارزانتر         
بهتر و کارگر به ناچار به اين               
بردگی تن داده و سعی فردايش            
اين است شايد دو خشت بيشتر             
بزند تا رکورد امروز را بشکند          
تا لقمه نانی برای خانواده اش به         

و اين به بهای              .  چنگ آورد    
 ! نابودی و تباهی همه هستيش

 

کار کودکان در کوره پزخانه               
. امری عادی و بديهی است                   

 15کودکانی که حتی به سن                  
کودکان .  سالگی نرسيده اند            

خردسال با بدنهای نحيف از                 
 کودکانی  ،فشار کار و سو تغذيه       

که جای واقعی آنها بايستی در              
مدرسه و مراکز آموزش و                     

کودکانی که در       .  تحصيل باشد   
گودالهای کوره قبل از آنکه                   
شکوفا شوند بر اثر فقر و                         
محروميت و فشار کار و بيماری       

اين هنر نظام       .  پژمرده ميشوند   
کثبف و ضد انسانی سرمايه                  

اصال کار کودکان و         !  داريست
زنان در اين مراکز برای                        
سرمايه داران و کارفرما سود             

هم کار بيشتری      .  آور تر است     
می کشند و هم دستمزد کمتری            

واين همه جنايت و      .  می پردازند 

 !جهنمی در اعماق خاک رس
 کامران پايدار

در اينجا خبری از غذا و               .  نيست
خوراک مناسب و کافی برای                       

. کارگران و خانواده هايشان نيست         
غذای اصلی کارگران بيشتر از نان        
و گوجه، سيب زمينی و هندوانه و            

چون در   .  امثالهم تشکيل می شود        
اينجا کارگر نه پولش را دارد، نه               
وقتش را و نه امکاناتی که غذا آماده         

 . و طبخ شود

 

در اين گورهای بزرگ که هر                     
روزه جوانی و نشاط و سالمتی و              
اميد و آرزوهای انسانها را به کام              

 در بسياری موارد         ،خود می کشد     
تو !  زنان باردار هم به کار مشغولند      

گويی نظام ظالمانه و غيرانسانی               
 از هم اکنون می خواهد                ،سرمايه

قصاوت و بيرحمی و جنون بی حد           
و حصرش را با چنگال خونين و               
آغشته به جنايتش را به جنينی که در 

در !  شکم مادر است نشان دهد                
بسياری موارد کودکانی که                           
چشمانشان دنيا را نديده بر اثر فشار        
کار مادران در ميان تلی از خاک و          
دود سقط شده و برای هميشه بی                 
صدا و آرام چشم از جهان فرو می            

و برای هميشه غمی تلخ را            !  بندند
در وجود مادران و پدرانشان                       

در اين ويرانسرا   .  بيادگار می گذارند  
پير زنان و پير مردانی را می بينی           

 سال در البالی        30 تا     25که بين     
آجرها و خشتها و خاک رس جوانی         
و سالمتی و توان و همه چيزشان بر      
باد رفته اما بر طبق قانون و                           
مصوبات اداره کار و حکومت                   
اسالمی سرمايه داران هنوز سن باز      

؟ !نشستگيشان فرا نرسيده است                 
دست مزد کارگران در اين گورهای       
بزرگ انسانی به دو صورت                        

در زمستان بر      :  پرداخت می شود     
اساس روز مزد و در تابستان                       

 . بصورت کار مزد و يا کنتراتی

 

کار کوره پزخانه ها بعلت عدم                    
بارندگی و شرايط مناسب کاری و            

 ماه اول سال انجام     6جوی عمدتا در    
می شود و تحت اين شرايط سرمايه         
بيشترين اشتها را برای کسب سود           

. بيشتر از کار ارزان کارگران دارد       
در کار کنتراتی در ازای هر هزار           

۵۴شماره   
نابودی انسان براساس تبانی نظام         
اسالم و خدا و سرمايه هدايت و                

بر اثر دود و    .  سازماندهی می شود  
دم کوره و گرد و خاک بيش از                 

 اکثر اين کارگران به انواع               ،حد
بيماريهای تنفسی و ريوی مبتال              

بيماريهايی که با افزايش          .  هستند
سن کارگر را هرچه بيشتر                         
زمينگير کرده و پولی برای                       

شايد آوره  !  معالجه در بساط نيست   
پزخانه هاى جنوب تهران، اولين و      
آخرين خانه اميد مهاجران                          

مهاجرانى آه در        .  باشد"  وطنى"
پى يافتن آار و به شوق رهايى از           
فقر و فالآت زادگاه خود را ترك            

تا لقمه ناني بر سر سفره           مي آنند    
در حالي آه    .  خانواده خود بگذارند   

خشت   ميدانند اين خانه، تكرار               
هايى است آه روزهاى آودآى               

. آودآانشان را در خود پنهان ميكند    
پنجره اى رو      ميفهمند آه اين خانه       

و ميبينند آه        .  به آينده نميگشايد      
 "!اين خانه سياه است"

 

پاى برهنه بر خاك تفتيده، شلوارى       
به "  مردانه"و پيراهنى      "  آردى"

پيچيده در      تن، سر و صورت               
دستار، ديدگانش هويدا؛ خاك                    

دراين هنگامه به     .  غربال مي آند    
آه به تازگى        تپش قلب آوچكى         

ميهمان وجودش شده، گوش                      
گويى با ضرب آهنگ           .  ميسپارد

غربال را    اين قلب آوچك است آه        
به رقص درميآورد و آوازی را با          

آوازهايى به     !  خود زمزمه ميكند     
 آوازهايي آه خون دل        ،رنگ درد 

 .به هوا ميپاشند

 

و اکنون پای صحبت چند تن از                
زنان کارگر کوره پزخانه های                 

 :خاتون آباد تهران

 ساله، متاهل، بيسواد،       50(عايشه   
 ساله ها    هفتاداو آه به     ):  اهل سقز 

ميماند و آودآى اش را با آوره                
آوره ها  :  آغاز آرده است می گويد    

حتى .  اسباب بازى من شده بودند         
. زمانى آه حامله بودم آار ميكردم       

 سههمه ما همراه مردها از ساعت         
 غروب آار ميكنيم        هفتصبح تا      

هر روز اين آار     ).   ساعت شانزده(
عالوه بر  .  پر زحمت آغاز ميشود     

اين پخت و پز، نظافت، بچه دارى         
 .هم آار ما زنان است... و

 
٧صفحه   



٧صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

يكى از پر مشقت ترين و زيان                
آورترين مشاغل سخت، آار در           

چرا آه  .  آوره هاى آجرپزى است   
معموال بصورت اردوگاهى و در       
مناطق دور از شهرها و با                         
آمترين امكانات زندگى و در                 
گرمترين فصل سال و در زير               
تابش آفتاب سوزان صورت                   

 .ميگيرد

 

آارگران آوره هاى آجرپزى                 
استان خراسان نيز، خصوصا               
مشهد آه دست به اعتصاب زده            

 آنهم به علت خواسته هاى          ،بودند
 ،ناچيز مانند؛ حقوق مكفى و بيمه        

 آب سالم و           ،حتى آمتر از آن          
اردوگاه بهتر و حداقل ترين                     

البته اين         .  امكانات زندگى        
اعتصاب دو روز پيش بعلت عدم        
حضور حتى يكى از مسوالن و يا        
حتى يك رسانه، آارگران مجبور        
به پايان اعتصاب شدند و جاده اى        

يكى از       -را آه بسته بودند                 
 -راههاى فرعى و آم رفت و آمد          

اين منطقه دور    .  مجددا باز آردند   
افتاده و متروآه محيط آارى اين          

آارى بسيار       .  کارگران است      
 بامداد  3طاقت فرسا آه از ساعت      

شروع ميكنند و تا پايان غروب             
 ساعت   15آفتاب يعنى در حدود         

. بطور مداوم  مشغول آارهستند         
آنهم به اتفاق آليه اعضائ خانواده      
از آودك دختر بچه و پسر گرفته          
تا پير سالخورده آه بمحض                     
حضور غريبه يا گزارشگرى از         
فرط خجالت در پشت ديوارك                
هاى آجر مخفى ميگردند و يا                  

 !صورت خود را ميپوشانند

 

 آه آارگران فقير و        ،صاحبكاران
زحمتكش آنها را همچون گذشته           

 ،صدا ميزنند      "  ارباب"دور       
همچنان بيشترين سود حاصل از         
زحمت فراوان اين قشر زحمتكش      

راستى چه     .  را دريافت ميكنند        
خوب ميشد مانند تورهاى                         
مسافرتى ديگر از ساير نقاط دنيا         

–مى آمدند و اردوگاههاى ارباب       
رعيتى جمهورى اسالمى و نظام         
ننگين و آثيف سرمايه دارى را            

در حالى آه      ):   ساله، مجرد، بيسواد، اهل پيرانشهر              19(مليحه    
: روسرى و آاله بر سر دارد و مشغول قالب گيرى است، ميگويد                     

همراه برادرش آمده، هيچ يك از خواهرانش مدرسه نرفته اند، از                      
اوايل ارديبهشت تا اوايل مهر آه در تهران هستيم مشغول آار آوره               

خيلي دوست داشتم به مدرسه          .  ايم و بعد به شهرستان برميگرديم           
بروم، برادرهايم به مدرسه رفته اند، ولى در مورد ما به شدت                             

 .مخالفت شده؛ حاال ديگر نه توانش را دارم و نه حوصله اش را

 پنجاهاو آه به    ):   ساله، متاهل، داراى دو فرزند، سردشت      26(نسرين  
ده سال قبل از    ( سال است آه در آوره آار مي آند هجدهساله ميماند،  

او هم الفبايي نياموخته،    ).   سال بعد از زندگى مشترك     هشتازدواج و   
او می گويد به والدينم اعتراض آردم اما            .  از بيسوادى بدش مى آيد      

! تو هم مثل بقيه زنان        .   مثل هم است      ين جا  گفتند سرنوشت زنان ا      
بعد ديگر هيچ     .  دوباره اعتراض آردم، آن گاه مرا ديوانه خواندند               

 !پس چرا بقيه ساآتند؟. فكر آردم شايد من عجيبم. نگفتم

20/3/1387  

 اعتصاب و وضعيت آارگران 
 آوره هاى آجر پزى استان خراسان

 شهريار افروزه 

الاقل از به مسلخ          !  سياحت ميكردند   
رفتن ارزشهاى انسانى لذت ميبردند،          
شايد وقت آن رسيده آه سرمايه داران          
ديگر نقاط  مستقيما به نظاره  بنشينند            

 ! لذت ببرند" پيشرفت"و از اين همه 

 

يكي از همين اربابان به من ميگفت آه         
آب آشاميدنى سالم و حقوق مكفى و                 
وعده هاى ديگر و فشار زندگى                         
آارگران را مجبور به پايان اعتصاب         

وقتى آه آن صاحبكار           .  نموده است   
نامحترم ممانعت مينمود از آارگران           
براى ارائه مشكالتشان به گزارشگر و       
اربابان ديگر نيز گزارشگر را                         

 در فرصتى مناسب مجالى            ،ميپاييدند
پيدا شد آه من با تعدادى از آارگران             

آنهم بطور پنهانى   .  صحبتى داشته باشم  
آه مشغول عكس گرفتن شدم و با آنها           

اول به سراغ آب      .  نيز گفتگويى داشتم   
سالمى آه ارباب گفته بود رفتيم و                    

آب سالم و      "متاسفانه درون منبع آن           
 ،آه استخرى بزرگ بود                "  گوارا

تعدادى مرغابى و تعداد زيادى آرم              
از سر ناباورى   !  مشغول آب تنر بودند    

دوباره از آارگران پرسيدم واقعا آب            
شرب و مصرفى شما همين است؟ آه           

يكى .  با جواب مثبت آنان روبرو شدم         
از سر آارگران گفت ما با اين آب و                
امكانات حداقل هم حاضريم آنار بياييم       
ولى ميزان دستمزد ما بسيار آمتر از           
مقدار تعيين شده اداره آار در مرآز              
است و متاسفانه با تبانى صاحبكاران و       
شوراى آار اين منطقه بزرگ                           
آارگرى از آليه حقوقهاى ديگر نيز              

با اين حقوق بسيار آم      .  محروم شده ايم  
) آجر( خشت      1000يعنى براى هر         

 هزار تومان دريافت ميكنيم     9000تنها  
آه با آن از عهده تهيه امكانات اوليه                

زندگى نااميد و   .  زندگى هم بر نمى آييم    
مشقت بارى را پيش رو داريم و در                
شكايتهايى آه قبال نيز داشته ايم نتيجه           

هيچ مرجعى را   .  اى حاصل نشده است   
براى رسيدگى به اعتراضاتمان به ما           

حتى مامورين  .  معرفى نكرده و نميكنند   
بهداشت و بعضا شوراى آار آه به اين   
محل مى آيند نيز با اربابان و                               
صاحبكاران در دفاترشان به پذيرايى           

مشغولند و به هيچ عنوان از                    ...  و
محيط زندگى ما و وضعيت بهداشت و         

 .*غيره بازرسى ندارند

۵۴شماره   
 فراخوان دعوت به حمايت از فرهاد حاجی ميرزايی

 ! برای نجات جان فرهاد از مرگ متحد شويم
کميته عليه   "  فرهاد حاجی ميزرائی يکی از فعاالن حقوق بشر و عضو                      

. در شهر سنندج و مريوان بود            "  اعدام و سنگسار بختيار و ژيال ايزدی             
 توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی             86 ديماه     23فرهاد در تاريخ        

فرهاد .  بازداشت و تا هم اکنون تحت شکنجه و در زندان بسر می برد                            
. حاجی ميرزايی تا کنون برای چندين مورد بازجوی و شکنجه شده است                     

نيروهای امنيتی ايشان را برای گرفتن اطالعات وشکنجه از کردستان راهی       
نيروهای وزارت اطالعات در کردستان با        .   زندان اوين کرده اند        209بند  

طرح اتهامات بی اساس مانند اتهام اقدام عليه امنيت ملی فعاالن مدنی                              
يکی از اتهامات وارده بر      .  وسياسی را بازداشت ، شکنجه ومحکوم ميکنند          

فرهاد حاجی ميرزايی اقدام عليه امنيت ملی و فعاليت به نفع مخالفين نظام                    
دادگاه انقالب و اداره اطالعات درطول مدت زمان                    .  اعالم شده است         

پدر فرهاد  .  بازداشت وی از مالقات فرهاد با خانواده اش ممانعت کرده اند               
. حاجی ميرزايی برای چند بار بازداشت وبازجويی و تهديد شده است                            

اعضای خانواده اش از طرف ستاد خبری اداره اطالعات تهديد و احضار                  
فرهاد حاجی ميرزايی از گرفتن وکيل برای دفاع از خود تا بحال                .  شده اند   

محروم بوده است و مسولين قضايی و امنيتی از وضعيت پرونده اش اظهار               
طبق خبرهای دريافتی از زندانيانی که هنگام                   .  بی اطالعی می کنند             

بازجويی و درسلولهای همجوار سلول انفرادی ايشان بوده اند فرهاد بشدت                
نيروهای امنيتی برای اعتراف گرفتن از          .  تحت شکنجه و بازجويی است          

فرهاد ايشان را با شوک الکتريکی ، آويزان کردن بصورت واژگونه با کتف 
دست وکتف فرهاد . بسته برای چندين ساعت وضرب وشتم شکنجه کرده اند 

براثر شکنجه شکسته است ، براثر شالق و خونريزی از ناحيه پاها به شدت               
بازجوهای اداره اطالعات برای درهم شکستن روحيه اش         .  آسيب ديده است    

فرهاد گفته است که برايش       .  ايشان را تحقير و مورد توهين قرار داده اند               
. پرونده سازی کرده اند و اتهاماتی را که به ايشان داده اند بی ربط است                         

نگرانی از وضعيت وخيم اين زندانی شکنجه شده برای فعاالن مدنی روز                   
برای اطالع رسانی و جلب حمايت نهادهای مدافع                .  بروز بيشتر ميشود       

کمپين تالش برای نجات جان فرهاد حاجی               "  حقوق بشر وافکار عمومی       
از همه انسانهای آزاده، نهادهای بين المللی           .  تشکيل شده است      "  ميرزايی  

ومدافع حقوق بشر ، احزاب و سازمانهای سياسی ، شخصيتها وفعالين مدنی              
 . استدعا می شود عاجالنه برای نجات جان اين انسان دربند بکوشند

 حمايت های خود را به آدرس زير ارسال فرماييد  
 sosfarhad@gmail.com 

http://sosfarhad.blogfa.com 
http://www.sosfarhad.co.cc/ 

 ...جهنمی در اعماق خاک رس



٨صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کار در کورە پزی کاريست طاقت      
فرسا کە تنها راه برای امرار                   
معاش بسياری از مردم کردستان        

رفتن بە کورە پزی بيشتر          .  است
در ميان مردم منطقە مکريان                  
يعنی جنوب استان آذربايجان                 

نبود شغل و    .  غربی مرسوم است   
منبع درآمد مناسب کە از فقير                  
نگهداشتن منطقە از لحاظ                          
اقتصادی بە دليل سياستهای                     
تبعيض آميز رژيم ناشی ميشود،          
باعث ميگردد مردم اين منطقە بە          
شغلهايی مثل قاچاغ  و رفتن بە               

قاچاق يا  .  کورە پزی روی آورند     
همان خريد و فروش در مناطق             

 ساالنە جان صدها پير و           ،مرزى
جوان را کە برای سير کردن شکم       
زن و فرزندانشان هر خطری را          

و کورە  .  بە جان ميخرند، ميستاند     
پزيها کە هر انسانی را، در مقابل          
طاقت و تحمل اين مردان و زنان         

در اکثر  .  و کودکان متحير ميکند     
نقاط ايران کسانی اقدام بە احداث          
کورە پزی ميکنند کە اکثرا                        

. هستند"  کرد"سرمايه داران غير     
اين کورە پزيها در نقاط دور از             
خود منطقە موکريان قرار دارند و      
کمتر کسی حاضر است در خود           
منطقە اين کورە پزی ها را احداث       

هر چه کورە پزی دورتر             .  کند
باشد برای جلب کارگران دستمزد      
بيشتری پرداخت ميکند، بە                      
طوری کە دستمزد اين کار در                
چند کورە پزی کە نزديک بە                    
موکريان هستند، نصف جاهای            

بنابراين اکثر         .  ديگر است        
خانوادەها به شهرهای ديگر ايران     
از جملە تهران، اراک، مالير،               
همدان، تبريز و غيرە روی                      
مياورند و بسياری حتی زمستان          

 .را نيز در آنجا ميگذرانند
 

در کورەپزيها چيزی بە عنوان              
ساعت کار قانونی وجود ندارد و         
تمام اعضای خانوادە از سە و                  
چهار بامداد برميخيزند و بە جز            
وقت غذا خوردن بدون وقفە تا                

با اين توجيە     .  غروب کار ميکنند    
کە برای خودشان کار ميکنند و              
هر چە بيشتر کار کنند پول                        

در .  بيشتری نصيبشان ميشود          
حالی کە بيشترين سود را صاحبان   

 يورش وحشيانه نيروی انتظامی 
 به کارگران گرسنه هفت تپه

 

ابوالفضل عابدينی دبير واحد کارگری فعاالن حقوق           :  گزارش
 بشر در ايران 

 

 کارگران شرکت      ٨٧ خرداد ماه        ٢١صبح امروز سه شنبه           
کشت و نيشکر هفت تپه در ادامه ی اعتراضات و اعتصابات                
اين دور خود بار ديگر به خيابان های شوش آمده و نسبت به                   
عدم توجه مسولين در خصوص پرداخت مطالباتشان اعتراض          
کردند که با يورش مامورين نيروی انتظامی خيابانهای                             
شهرستان شوش به درگيری کشيده شد و مامورين با باتون و                 
ابزار امنيتی شديدا با کارگرانی که در حال راهپيمايی در                         

تعداد زيادی از کارگران مجروح      .  خيابانها بودند برخورد کرد    
هنوز از تعداد مجروحين     .  و بسياری ديگر نيز بازداشت شدند       

 . و يا بازداشت شده ها آماری در دست نيست

  

 ٨٧ ارديبهشت    ١۶کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از تاريخ           
در اعتراض به عدم تحقق خواسته های خود دست از کار                         
کشيدند و روبروی دفتر مدير عامل تجمع کردند که به دليل                     
عدم پاسخگويی برای رساندن پيام خويش به درون شهرستان               
شوش رفتند که به دليل برخورد نيروهای انتظامی با کارگران             

خرداد بار ديگر برای           ٢و اعالم شرايط ويژه در تاريخ                  
جلوگيری از اتفاقات احتمالی به داخل شرکت برگشتند و                          

 . اعتراضات خود را در آنجا پيگيری کردند

 

 روز از اين دور اعتصابات در محيط               ٢٠پس از گزاراندن       
داخلی شرکت ساعت هشت صبح امروز کارگران با در دست             
داشتن پالکاردهايی که بر روی آنها نوشته شده بود گرسنه ايم               

ما کارگر هفت تپه ايم گرسنه        ((  گرسنه و سر دادن شعارهای        
وارد ))  معيشت زندگی حق مسلم ماست            ((و   ))  ايم گرسنه     

شهر شوش شدند و از روبروی تربيت بدنی و بيمارستان نظام             
مافی شروع به راهپيمايی کردند که پس از گذشت حدود يک                 
ساعت نيروهای انتظامی و يگان ويژه با باتون و اسپری های               
مخصوص ضد شورش کارگران را در خيابان و ميدان چهار               

 .دستگاه مورد ضرب و شتم قرار دادند

*** 

 !کوره پزخانه ها اردوگاه بردگى است
 

 رزگار شريف پوريان

برای نمونە کارگران در     .  کورە پزيها ميبرند  
کورە پزيهای تبريز بە ازای هر هزار خشت         
حداکثر هشت هزار تومان دريافت ميکنند،           
در حالی کە صاحبان کورە پزی پس از                      
سرخ کردن خشت ها آن را حدود هشتاد                    

با اين حساب اين         .  هزار تومان ميفروشند     
کارگران کە اصليترين و سختترين بخش                 
تهيە آجر را انجام ميدهند تنها دە درصد از               

 .پول آجر فروختە شدە را سهيم ميشوند
 

کارها در کورە پزيها بە اين نحو در ميان                  
مرد خانوادە   :  اعضای خانوادە تقسيم ميشود      

کار آماده سازی گل را برای تهيە آجر بە                   
عهدە ميگيرد کە ميتوان گفت سختترين                     

بزرگساالن ديگر اعم از       .  قسمت کار است    
مادر و فرزندان کار درست کردن خشت را          
با قالب انجام ميدهند و کودکان خشتهای                    
خشک شدە را جمع آوری ميکنند کاری کە              

. در حين سختی بسيار نيز کسالت آور است           
تمام کارهای مربوط بە کورە پزی زير آفتاب     

کارگران بە   .  و بدون سرپناه انجام ميگيرد          
خاطر خستگی و صرف انرژی بسيار                      

 البته غذائى    .روزانە پنج وعدە غذا ميخورند      
که نان خشک است و مقدارى مواد غذائى               

 .که با اين حقوقها بشود تهيه کرد
 

کودکان خردسال نيز کە نميتوانند کمک کنند         
در تمام مدت زير آفتاب نزد پدر و مادر                     

گويا .  هستند...  خود مشغول بازی با خاک و        
 بسيار   .آنها نيز بە اين محيط عادت کردند              

اتفاق ميافتد کە زنان باردار بە دليل کار در               
کورە پزی يا جنين شان سقط ميشود و يا                    

 .فرزند ناسالم بە دنيا مياورند
 

چند سالی است کە کارگران کورە پزی را               
بيمه ميکنند ولی اين بيمە فقط تا زمانی است           

 کورە پزی وجود دارد            رکە امکان کار د        
در پاييز و زمستان                 .  پرداخت ميشود     

صاحبان کار از واريز حق بيمە کارگران                
سر باز ميزنند و کارگران نيز خود توان                   

 امسال بە دليل            .پرداخت بيمە را ندارند           
معضل گرانی و بيکاری مضاعف                               
خانوادەهای بيشتری بە کورە پزيها رو                      
کردەاند کە اين مسئلە باعث سوء استفادە                   

بە طوری کە اربابان    .  صاحبان کار شدە است   
در کورە پزيهای تبريز اعالم کردەاند                        
حاضر نيستند حتی بە اندازە پارسال نيز                   

اين مسئلە هم اکنون باعث              .  حقوق بدهند   
پيروزى اين   .  اعتصاب کارگران شدە است      

اعتصابات در گرو يک صدا بودن کارگران        
 . *است
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٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

 اخيرا ما با             :يک دنيای بهتر        
مبارزه گسترده ای در کوره                    
پزخانه ها مواجه بوده ايم که در            

کار .  حال حاضر در جريان است      
در اين کوره پزخانه ها چيزی                

اين .  جز برده داری نيست                  
مبارزات در عين حال ويژگی               
های خاصی از خود نشان داده               

اتکاء بر مجمع عمومی                .  اند
کارگری، انتخاب نمايندگان                    
کارگری، و حتی گام برداشتن به         
سمت ايجاد شورای کارگری از           
ويژگی های اين اعتراضات                   

ارزيابی شما از اين      .  کنونی است 
مبارزات چيست؟ برای پيروزی        

 بر چه حلقه هايی بايد تکيه کرد؟ 

 

 اين اعتراضات    :سياوش دانشور 
و اعتصابات که بعدى تقريبا                   

 دور ديگرى از         ،سراسرى دارد  
اعتراض کارگران کوره پز براى      

اين .  تعيين نرخ دستمزدهاست         
اعتصاب محرومترين بخش طبقه      
ما يعنى کارگران فصلى است که         
هر سال و با آغاز شروع کار                  

. کوره پزخانه ها شاهد آن هستيم          
عمده کارگران کوره پزخانه ها            
کارگر فصلى هستند و بخشا در            
فصل تعطيلى کوره پزخانه ها در        
مناطق ديگر ايران مشغول                      

يک نکته مهم اينست که         .  بکارند
 ،کارگران کوره پزخانه امروز           

همان کارگر فصلى که تازه                     
روستا را به عزم کار ترک کرده         

چنين تصويرى نادرست       .  نيست
اين کارگران عمدتا سوابق      .  است

کار طوالنى در کوره پزيها و                 
. مناطق مختلف ديگر دارند                    

بخشا .  سنتهاى مبارزاتى دارند        
مبارزات پيگير و پرشور و                     

. پيروزمندى را پشت سر دارند            
شايد آنچه که ثابت مانده و حتى              
زير سايه فالکت عمومى که رژيم       
اسالمى سرمايه به اکثريت توده           
کارکن تحميل کرده است بدتر هم        

 موقعيت و شرايط برده      ،شده است 
براى .  وار کار اين کارگران است    

بخشى از کارگران و خانواده هاى      
کارگرى کوره پزخانه و برده                

 تنها         ،وارترين شرايط کار                
است که خانواده                 "  اميدى"

 ،واقعى کارگران کدامست                    
 ،چگونه نماينده انتخاب کنيم                 

 و  ،دامنه اختيار نمايندگان کدامند    
مهمتر اينکه در دل اين پروسه            
چگونه بايد تشکل واقعى                         
کارگران که مدافع منافع و پرچم        
اعتراض کارگران باشد را ايجاد      

 . کرد

 

همينجا مايلم اشاراتى به نوع کار      
مجمع عمومى کنم که پاسخ                    
سواالت همين روزهاى کارگران    

 اعتصابى کوره است؛ 

 

باالترين ارگان صاحب اختيار      -١
و صالحيت دار کارگران مجمع          

شورا چيزى  .  عمومى شان است   
نيست جز مجمع عمومى داير و         
مجمع عمومى رکن اساسى سنت     

 هيچ    .شوراهاى کارگرى است       
" ريش سفيد "جمع منتخب و هيچ      

آشناى کارگران و           "و هيچ            
نميتواند و نبايد جاى         "  کارفرما

تصميم جمعى کارگران را                     
تمام لحظات اين اعتصاب    .  بگيرد

و مبارزات اگر ميخواهد موفق           
باشد بايد متکى به مجمع عمومى       
و راى و خواست موافق يا                      

 .مخالف کارگران باشد

مجمع عمومى اختيارش را به       -٢
کسى يا کسانى براى هميشه                   

حتى و بويژه نمايندگان        .  نميدهد
منتخب کارگران در هر مجمع            

 اختيارى باالتر از                   ،عمومى
تصميات مجمع عمومى و انتقال        
آنها به دولت و کارفرما در                     

نمايندگان .  مذاکرات ندارند         
منتخب نميتوانند از جانب                       

حتى .  کارگران تام االختيار باشند   
اگر اين نمايندگان بهترين و                   
صديق ترين نمايندگان کارگران       

در نتيجه کار نمايندگان          .  باشند
منتخب اينست که حرف                           
کارگران را به کارفرماها بزند و      
حرف و پيشنهاد آنها را به مجمع        
عمومى کارگران بياورد تا                    
کارگران در مورد آن تصميم               

هر نوع تصميمى مبنى       .  بگيرند
بر پايان اعتصاب و يا توافق                
برسر قيمتى براى هرهزار                   
خشت و غيره توسط نمايندگان          
کارگران و بدون راى مجمع                 

 .عمومى اعتبار ندارد                              
خوشبختانه کارگران کوره                    
سروان گل سريع متوجه مسئله           

 :هيات دائر حزب پاسخ ميدهد
  آسياوش دانشور،علی جوادی

کارگرى بتواند در طول بقيه سال              
تصور اينکه   .  خودش را اداره کند       

پدر و مادرى ناچارند کودک                        
خردسالشان را مدتى بکار وادارند تا    
بتوانند در بقيه سال او را به مدرسه          
بفرستند و تر و خشکش کنند                          

اينجا توقعات عقب       .  دردآور است   
 فالکت تحميلى و                 ،نرفته است     

بيحقوقى مفرط باعث شده که براى          
دفاع از بديهيات خانواده کارگرى            
بردگى جمعى دستکم براى مدتى               

اين اعتراضى است   .  شود"  پذيرفته"
 ،اساسا براى افزايش دستمزدها                

گرفتن خواستهاى بديهى رفاهى و            
 و        ،بهداشتى و بيمه درمانى                     

همينطور تالش براى ايجاد                           
 .تشکلهاى مستقل کارگرى

 

اولين اهميت اين اعتراضات                        
سراسرى بودن و گسترده بودن                  

اعتصاب تقريبا همزمان           .  آنست
کوره پزخانه ها در هر گوشه ايران         

 ،و تجارب و سنتهاى مبارزاتى آن           
ميتواند و ضرورى است توسط                  
بخشهاى ديگر طبقه کارگر مثال در         
صنايع ورشکسته و مجتمع هائى               
مانند نيشکر هفت تپه و نساجيها و             

 . غيره اخذ و بکار برده شود

 

اهميت ديگر اين اعتراضات تکيه            
بر مجمع عمومى کارگران در مورد      

 تنظيم خواستهاى   ،ورود به اعتصاب  
که   – تعيين نمايندگان             ،کارگران

و به    -مينامند"  شورا"کارگران آنرا   
همين اعتبار درجه باالى اتحاد                   

مجمع عمومى کارگرى             .  آنست
هرجا که دقيق تر عمل کرده                          
کارگران توانستند درجه اى از                   
تحقق خواستهايشان را عملى کنند و        
هرجا که کارگران به وعده وعيدها         

مانند کارگران کوره         –دل بستند       
اعتصابشان درهم شکسته      -خراسان

. شده و چيزى عايدشان نشده است            
لذا سنت مجمع عمومى دراين آفتاب        

 ،سوزان و مشقت کار در کوره ها            
مانند نوشداروئى است که گوشه اى        
از زخمهاى کارگران را التيام                     

يک بحث کارگران کوره            .  ميدهد
سروان گل همين بود؛ چگونه بايد             

 شوراى     ،شورا را تشکيل دهيم              
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شدند و بدنبال مذاکرات در ايزد              
خليل و وايگان فورا شورا را                    

يعنى اعالم    .  منحل اعالم کردند       
کردند که نمايندگان با کارفرماها           
جاى ديگرى مذاکره نميکنند بلکه         
مذاکره بايد در حضور  کارگران           

اين همين اتکا   .  کوره صورت گيرد  
به راى و اراده کارگران است که           

. قالب وارونه اى گرفته است                   
بطور قطع بايد کارگران و مجمع           
عمومى شان به توافقات مهر تائيد         
بزند تا اعتصاب خاتمه يابد يا                    

 اما   ،برسر دستمزدها توافق شود        
کارگران بايد در هر حال نماينده و        

نفس انتخاب   .  سخنگو داشته باشند    
نماينده و هيئت نمايندگى کارگران        

 مسئله برسر تفويض    ،ايرادى ندارد 
نکردن تمام حقوق و اختيارات                

 . مجمع به اين نمايندگان است

يک تفاوت و ويژگى مهم و                 -٣
بنيادى سنت مجمع عمومى و                    
شورائى کارگران در مقايسه يا               

حق سنت سنديکائى اينست که                  
.  در آن همواره وجود دارد             عزل

کارگران هر زمان که تشخيص              
دهند احيانا نماينده اى خواستهاى           
کارگران را منعکس نميکند يا به            
هر دليل نماينده اى نيست که حافظ        

 ميتوانند   ،منافع کل کارگران باشد       
در مجمع عمومى بعدى نمايندگان         
ديگرى انتخاب کنند و يا دامنه                  
اختيارات همان نمايندگان منتخب         

مسئله .  را تصريح و تاکيد کنند             
مرکزى اينجا اينست که توده                     
کارگران در سنت مجمع عمومى و      

حق دخالت مسقيم و               شورائى     
 دارند و اين حق نبايد يک            مستمر

اگر بشود   .  سرسوزن پايمال شود     
تصويرى شماتيک داد اينست؛                

 ،اعتصاب با راى مجمع عمومى           
اداره و سازماندهى اعتصاب با              

 ،راى و اتکا به مجمع عمومى                  
انتخاب و عزل نمايندگان با راى             

 هر نوع توافق             ،مجمع عمومى    
برسر خواستها و پايان اعتصاب با       

حرف و     .  راى مجمع عمومى          
قدرت کارگران در مجمع عمومى        
است و نماينده و نمايندگان منتخب         

کارگران در             
١٠صفحه   



١٠صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

بهترين حالت خود سخنگويان               
کارگران و مدافع تصميمات                   

نهايتا بايد     .  مجمع عمومى اند         
مجمع عمومى تصميم بگيرد که           
کجا قبول ميکند و کجا قبول                     
نميکند و کجا اعتصاب را تمام               

 . ميکند

مجمع عمومى درعين حال که        -۴
حافظ منافع کارگران توسط خود         

 بايد در شرايطى        ،کارگران است  
که اعتصابات سراسرى در کوره       

 همه جا     ،پزخانه ها جريان دارد      
حافظ منافع کارگران کوره هاى           

 يعنى کارگران يک         .ديگر باشد  
کوره پزى معين طورى تصميم            
نگيرند که اعتصاب ديگر بخشها        

مثال عقب نشينى    .  را تضعيف کند   
در وايگان و يا رضايت به                        

 ،دستمزدى پائين در يک بخش             
کار  ديگر بخشهاى اعتصابى را          

يک کار مهم و           .  مشکل ميکند   
اساسى اينست که تصميمات                   
مجمع عمومى به ديگر اعتصابات     
منتقل شود و هماهنگى و                            
يکپارچگى در حد مقدور تامين             

صف و اردوى کارگران           .  شود
بايد در مقابل صف کارفرمايان و        
خيل عوامل دولتى و امنيتى متحد        
باشد تا بتوانند به خواستهايشان             

 . برسند

مجمع عمومى کارگران بايد           -۵
مثل يک ارگان جاافتاده کارگرى        

تصميمات ثبت شود و    .  فعاليت کند 
مکتوب باشد و راى کارگران را          

در مجمع بعدى اين        .  داشته باشد  
تصميمات و چگونگى پيشبرد آن        
توسط نمايندگان بررسى شود و            

مثال .  تصميمات جديد اتخاذ شود       
کارگران اعالم ميکنند که براى            

 تومان   ١۵٠٠٠هر هزار خشت        
مرز عقب نشينى و            .  ميخواهيم

. چانه زدن را هم تعيين ميکنند               
نمايندگان منتخب تنها زمانى                  
ميتوانند به پيشنهادات کارفرماها        
پاسخ مثبت دهند که تماما                           
خواستهاى مجمع عمومى در آن           

. مذاکرات معين پذيرفته شده باشد      
در غير اينصورت بايد مجمع                 
عمومى در مورد قبول يا رد                    
پيشنهاد کارفرمايان و دولت                    

در هر حالت اين       .  تصميم بگيرد  

برسميت شناسى دوفاکتوى                 
تشکل مستقل کارگرى از جانب         
دولت و کارفرما و ايجاد تشکل          
مستقل کارگرى توسط خود                  

 .کارگران و تحميل آن به دولت          
تشکل کارگرى صرفا امرى                

 ابزارى   ،زينتى و لوکس نيست        
براى دفاع از کارگر و حقوقش           

تشکلى ميتواند نماينده           .  است
صالح خواستهاى انسانى و                    
شريف کارگران باشد که متکى          
بر درد و رنج و خواست خود               
آنها باشد و خود آنها در ساختن            
هر لحظه اش شريک و دخيل               

کارگر با مجمع عمومى و      .  باشند
تشکل واقعى اش مدنيت و                      
انسانيت اش را شروع به                         
بازگرفتن و اعاده ميکند و هر              
درجه پيشروى و پيروزى دراين      
امر تنها در گرو حضور مستقيم         

. و مستمر توده کارگران است            
تنها سنت مجمع عمومى                          
کارگران اين قابليت و اين                       
ظرفيت را دارد و تنها اين سنت          
مبارزاتى است که منافع کل                  
کارگران يک مرکز اعتصابى و       
در مقياسى جنبشى منافع کل                 

. طبقه را ميتواند نمايندگى کند             
مجمع عمومى کارگرى درعين         
حال محلى براى رشد و تحکيم            
گرايش راديکال و سوسياليستى         
کارگرى و عروج نسلى از                    
رهبران سوسياليست کارگران           

 . است

 

پيروزى و پيشروى اين                            
 که     ،اعتراضات و اعتصابات         

تاثير مستقيمى روى مبارزه                  
کارگرى و سنتهاى مبارزاتى              

 تماما در گرو    ،کارگران ميگذارد 
اتکا به ظرف اتحاد کارگران و           

. متحد نگاهداشتن کارگران است     
اين امر را مجمع عمومى منظم           

مجمع عمومى      .  ممکن ميکند     
کارگران بايد از حالت موردى به      

 مجمع    .شکلى منظم ارتقا يابد          
عمومى بايد به دولت کارگران و       
تصميم گيرى در مورد                             
مشکالتشان در محل کار و                    

يک نکته     .  زيست تبديل شود        
ديگر در تضمين پيروزى اين              
مبارزات حمايت بيدريغ و همه           
جانبه ديگر بخشهاى طبقه کارگر     
ازاين جبهه مبارزه کارگرى                

طبقه کارگر ايران امروز      .  است
در سنگرهاى مختلفى در جنگ          

 هيات دائر حزب 
 ...پاسخ ميدهد

مجمع عمومى کارگران است که               
روى هر تصميمى مهر تائيد يا رد             

باالى سر مجمع عمومى             .  ميزند
هيچ ارگانى صاحب هيچ اختيار                 

اساسا مقوله اى به    .  ويژه اى نيست  
در سنت مجمع     "  تام االختيار  "نام   

عمومى و شورائى کارگرى توسط          
اختيار .  نمايندگان کارگرى نداريم       

تام تنها به مجمع عمومى تعلق                  
   .دارد

 

 مضاف بر      ،اهميت اين اعتصابات     
سراسرى بودن آن و اتکا به مجمع            

 در قابليت سنت مجمع                  ،عمومى
عمومى در متشکل کردن کارگران         
بصورت گسترده و توده اى و                      
بميدان کشيدن اراده واحد کارگران         

اين تجربه نشان ميدهد و بار         .  است
ديگر نشان داد که کارگران ايران             
در هر مرکز کارگرى بايد به سنت           

اين کليدى  .  مجمع عمومى اتکا کنند     
است که گره کور ايجاد تشکلهاى              
توده اى کارگرى را باز ميکند و                
نيروى ذينفع و وسيع کارگرى را              

ترديدى نيست هر       .  بميدان ميکشد   
تجربه معين با کمبودها و ضعفهائى        
همراه است که ميتوان بتدريج آن را        
حل کرد و تجارب کارگرى را غنى         

اما اينها در اين واقعيت            .  تر کرد  
نميتواند تغيير دهد که ايجاد تشکل            
کارگرى و ايجاد صفى از بردگان            
متشکل عليه بردگى مزدى و تاخت         

 امرى فلسفى و    ،و تاز سرمايه داران   
محفلى و الگوبردايهاى غير واقعى          

مجمع عمومى کارگرى            .  نيست
مهمترين و کليدى ترين و اساسى               

 يعنى اراده و     ،ترين قدرت کارگرى   
دخالت و تصميم مستقيم و مستمر              

.  را بميدان ميکشد         ،توده کارگران   
امرى که هدف اساسى متشکل شدن        
کارگران و ضرورت تاريخى                     

اين تجربه را بايد آگاهانه             .  آنست
فعالين سوسياليست جنبش کارگرى        
بسط دهند و سنت عمل مستقيم                     
کارگرى را به پرچم اعتراض و                

وقتى .  تشکل کارگر تبديل کنند              
نمايندگان منتخب مجمع عمومى              
هزاران نفره کارگران با طيفى از             
سرمايه داران و سران لشکرى و            
کشورى و امنيتى پشت ميز                          

 يعنى    ،مينشينند و مذاکره ميکنند         

۵۴شماره   
ما ممکن   .  با سرمايه داران است       

است در جاهائى شکست بخوريم يا      
 اما پيشروى      ،به نتيجه اى نرسيم       

عمومى کل طبقه را با اين                            
بلکه با   .  شاخصها نميتوان سنجيد     

مجموعه اعتراضات و تجارب و          
پيروزيها و کسب دستاوردها است       
که ميتوان به سياستهاى درست و           
تاکتيک هاى مناسب کارگرى در          

. مبارزات جارى دست يافت                    
کارگر اتميزه و بدون تشکل و يا              
فعاليت به شکل محافل بدون تاثير          

قدرت کارگر در        .  قدرتى ندارد   
. اتحاد و دخالت توده اى آنست                 

حتى زمانى که تشکلهاى مستقل              
 اگر توده       ،کارگرى متحقق شوند      

کارگران مستمرا و مستقيما در                
 ،تعيين سرنوشت خود دخيل نباشند     

سنت عمل مستقيم      .  قدرتى ندارند  
کارگرى و اتکا به مجمع عمومى           
و خط شورائى ضامن اين منافع              
فورى و ضامن اعاده حيثيت از               
انسانيت و موجوديت اجتماعى                

. کارگر بعنوان يک طبقه است                
پيروزى اين اعتصابات و پيشروى      
مبارزه کارگرى در هرجا به                     
تحکيم اين سنت و کاربرد دقيق و           

 . خالق آن گره خورده است

 

مساله کار      :  يک دنيای بهتر           
کودکان در کوره پزخانه ها يک             
ويژگی کار در اين مراکز برده                

کودکان را به اندازه        .  داری است  
بزرگساالن مورد استثمار و انواع        

اما .  اذيت و آزار قرار ميدهند               
مساله کمک خرجی که از طريق           
اين کودکان ايجاد ميشود، يک                  
بخش در آمد خانواده اين کارگران        

چه بايد کرد؟ در اين شرايط        .  است
چگونه بايد سياست ممنوعيت کار        

 کودکان را به پيش برد؟ 

 

 مساله کار کودکان         :علی جوادی  
تنها يک بخش از فاجعه ای است            
که در کوره پزخانه های ايران در         

شرايط کار در کوره     .  جريان است 
پزخانه به معنای واقعی بردگی               

کوره .  خانواده کارگری است            
پزخانه ها گويا محل تالقی برده              
داری و سرمايه داری در قرن                  

گويا هر دو     .  بيست و يکم هستند       
مجموعه را با تونل زمان در هم              

همان شرايط،     .  ادغام کرده اند         
همان ويژگی ها کم و بيش قابل                 

. مشاهده است         
١١صفحه   
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کارگران اين بخش فاقد                               
 ١۶.  کوچکترين حقوقی هستند        

ساعت کار روزانه يک گوشه از         
کار در اين اردوگاههای برده                 

خانواده کارگری در     .  داری است  
اين مراکز مجبور ميشوند جسم و        
کار و زندگی شان را به قيمتی که         
قابل قبول برای سرمايه باشد به            

همه وجود        .  فروش برسانند       
خانواده کارگری کاال و قابل                   

از دختر و پسر بچه      .  فروش است 
 ساله گرفته تا زن و مرد                  ۶-۵
کار در اين مراکز،                 .  سالمند

طوالنی، سخت و کسالت آور                
و گويا هر چه کار کسالت          .  است

آورتر، خسته کننده تر، و مالل              
آور تر باشد، مزد کمتری هم در           

صاحبان .  قبالش پرداخت ميشود      
اين اردوگاههای برده داری حتی        
ترجيح ميدهند که کار کودکان و           
زنان را خريداری کنند، چرا که           

در .  ارزان تر از کار مردان است      
اين اردوگاهها آسيب بدنی، فلج             
ناشی از کار، سوانح کاری يک            

و اين       .  امر روزمره است             
انسانهای بخت برگشته گويا بايد           
خود را خوشبخت بدانند چرا که            
در زمره کسانی هستند که از                   

حداقل چند     .  قرار کاری دارند        
 !  ماهی در هر سال

 

اما اگر کار در اين مراکز نمونه            
ای از کار برده وار است، کار               
کودکان سمبل و چکيده چنين                  

کودکانی که   .  بردگی مزدی است    
با دستها و انگشتان کوچک خود           
بايد خشتهای آجر را از گوشه ای         
به گوشه ای حمل کنند و بر روی          

اين شرايط، اوج کثافت    .  هم بچينند 
تجسم .  نظام سرمايه داری است        

بارز ضديت سرمايه با انسان                 
حتی انسانهايی که قادر به         .  است

دفاع از خود نيستند، انسانهايی به        
تازگی حتی زبان برای بيان باز            

بدون ترديد کار حرفه        .  کرده اند  
 سال بايد    ١۶ای برای افراد زير        

اما در اين مناطق         .  ممنوع شود  
طرح اين مطالبه انسانی خود با             
معضلی مواجه است و آن هم در           

شرايط به گونه    .  آمد خانواده است   
ای مشقت بار است که خود                       
خانواده کارگری نيز ناچارا تن به       

مبارزه ای همه         .  بعدی نيست    
. جانبه به معنای دقيق کلمه است        

بدون عدم توجه به جوانب متعدد        
اين مبارزه عمال به معنای تداوم        
جوانب زمخت چنين وضعيتی            

عالوه بر افزايش        .  خواهد بود   
دستمزد، عالوه بر خواست بيمه        
درمانی و دستمزد، عالوه بر                
بهداشت محيط کار و زندگی،              
مسائل پايه ای تری نيز از جمله          
خواست ممنوعيت قطعه کاری و      
سيستم قطعه کاری به کار مزدی       
و همچنين تقليل ساعات کاری از      
مسائل پايه ای مبارزه در اين                

 .  عرصه است
 

اخيرا :  يک دنيای بهتر                   
تظاهراتی در زمينه گرانی برای      

 خرداد فراخوان داده شده                ٢۴
واحدی از جوانان حزب         .  است

هم به اين حرکت اعالم                             
موضع .  همبستگی کرده است        

حزب در قبال اين اقدام چيست؟          
آيا حزب فراخوانی برای شرکت      
در اين تظاهرات داده است؟                 
سياست حزب در زمينه تحرکات      
اين چنينی چيست؟ مالحظات              
عمومی رهبری حزب کدام                   

 است؟

 حزب اتحاد               :علی جوادی       
کمونيسم کارگری فراخوانی به          
تظاهرات در چنين روزی نداده         

اصوال حزب با توجه به          .  است
توازن قوای سياسی موجود                  
صدور فراخوان حزبی برای               
تظاهرات و تجمعات اعتراضی        
را در شرايط حاضر مغاير با               
روش اصولی حزب در تعيين             

. تاکتيکهای سياسی مناسب ميداند    
اتخاذ چنين تاکتيکهايی از جانب        
ما در اين شرايط تنها منجر به              
مخاطره انداختن بخشی از                     
نيروهای اجتماعی متعلق به                 
کمونيسم کارگری به چنگ                    

. جمهوری اسالمی خواهد شد             
جمهوری اسالمی درصدد خون        
پاشيدن به اعتراضات جامعه               

اتخاذ زودهنگام تاکتيک        .  است
شدن تشکيالتی حزب        "  علنی"

موجب تعرض ارتجاع اسالمی         
توسل .  به کمونيسم کارگری است   

به چنين تاکتيکهايی نيروهای ما        
را در معرض يک خطر واقعی          

. و غير ضروری قرار ميدهد              
مساله حفظ نيروهای انسانی                 
همواره يک امر محوری در                
تعيين تاکتيک سياسی برای ما             

 هيات دائر حزب 
 ...پاسخ ميدهد

 . کار کودکان خود ميدهند
 

زمانيکه با  !  شرايط درد آوری است    
يک فعال کارگری در زمينه افزودن      
طرح مطالبه ممنوعيت کار کودکان       
به خواست کارگران کوره پزخانه           
ها صحبت ميکرديم، به تلخی                      
ميگفت که درآمد حاصل از کار                  
کودکان بخش قابل مالحظه ای از             

. درآمد خانواده های کارگری است         
پذيرش !  کارگران نخواهند پذيرفت     

اين خواست به معنای قبول کاهش            
به معنای    .  درآمد خانوادگی است       

محروميت بيشتر در ماههای ديگر          
اين مساله با زمختی            .  سال است   

خاصی بيان اجبار و محکوميت                 
چه .  کارگر در چنين شرايطی است       

بايد کرد؟ چگونه ميتوان خواست              
ممنوعيت کار کودکان را پيش برد؟        
و اين مساله ای در عين حال جهانی         

در بسياری از کشورهای             .  است
آسيايی کار کودکان بخشی از تامين         

در ظاهر    .  درآمد خانوادگی است       
مساله اينگونه جلوه ميکند که                       
کسانيکه برای افزايش دستمزد و              
مزايای کارگران مبارزه ميکنند، با         
طرح ممنوعيت کار کودکان عمال           
خود عاملی برای کم کردن درآمد              

اما اين تنها   .  خانواده کارگری هستند  
برای ما       .  ظاهر قضيه است             

کمونيستهای کارگری دوگانگی ای         
ما هم برای ممنوعيت    .  موجود نيست 

کار کودکان و هم برای افزايش                   
ما برای    .  دستمزد مبارزه ميکنيم       

شرايطی مبارزه ميکنيم که هيچ                 
خانواده کارگری ناچار نشود تن به          

اين .  پذيرش کار کودکان خود دهد         
شرايط دلخراش را بايد با شدت                   
بخشيدن به مبارزه برای دريافت               

اين يک  .  دستمزد مناسب جبران کرد  
وظيفه مبرم رهبران کارگری و                 

سوسياليست   –کارگران راديکال         
است که در اين عرصه نيز بر                     
ضرورت حياتی ممنوعيت کار                 

کار کودکان بايد    .  کودکان تاکيد کنند   
. ممنوع شود، بدون هيچ اما و اگری       

اما مسلما در آمد خانواده های                       
 . کارگری نبايد کاهش يابد

 

مبارزه برای بهبود شرايط کاری در      
کوره پزخانه ها يک مبارزه تک               

۵۴شماره   

حزب از همه نيروهای خود      .  است
ميخواهد که از توسل به چنين                   
سياستهايی کامال خودداری کنند و        
رهنمودها و مالحظات حزب را            
در اين چهارچوب دقيقا مد نظر               

 . داشته باشند
 

از طرف ديگر ما سياست اعالم             
تظاهرات و يا آکسيون مشترک با          
هيچ نيروی غير کمونيسم کارگری      

حزب کال اتخاذ چنين        .  را نداريم  
تاکتيک هايی را مستلزم مخدوش          
شدن مرز ميان نيروهای متعلق به        
جنبشهای متفاوت اجتماعی، ميان         
نيروهای جنبش کمونيسم کارگری       
و جريانات متعلق به اردوی                      
ناسيوناليسم پرو غربی و يا                         

ما .  اسالمی ميداند   –جريانات ملی    
برای تامين هژمونی سياسی خود          
در تحوالت جاری جامعه و جنبش        
سرنگونی طلبی توده های مردم             

همکاری و اتحاد        .  تالش ميکنيم   
عمل ميان نيروهای نامتجانس                 
منجر به مخدوش شدن و در                       

" همه با هم  "غلطيدن به توهم باطل     
جريانات راست و ناسيوناليست              

 . پرو غربی است
 

مبارزه بر عليه گرانی و فقر و                  
فالکت يک پايه محوری مبارزات        

. حزب در شرايط کنونی است                 
رئوس سياستهای حزب در اين               

مستتر "  عليه فقر "زمينه در بيانيه     
مبارزه عليه فقر و گرانی در      .  است

درجه اول خود مبارزه ای عليه               
سرمايه داری و تحميالت سود                 
آوری سرمايه بر زندگی و معاش          

در اين زمينه حتی           .  مردم است   
ظاهری هم با   "  همسويی"هيچگونه  

ساير نيروهای اپوزيسيون متعلق          
اين .  به اردوی ديگر موجود نيست     

نيروها خود بخشی از اردوی                   
سرمايه .  سرمايه داری هستند            

داری خود مسبب فقر و فالکت                 
مبارزه عليه فقر و فالکت           .  است

در عين حال مستلزم مبارزه عليه          
جريانات و نيروهای اردوی                     

 *.سرمايه است
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جواب سالمم را         .  سالم ميکنم    
 ،همين که ميپرسم چه خبر     .  ميدهد

درد دلش باز ميشود و به شوخی           
 !معمولی معمولی:  ميگويد

ميگويم چه چيز را ميگويی                      
 معمولی؟

رفته بودم چند     .  هيچ بابا  :  ميگويد
پولم .  تا وسيله برای خونه بخرم         

همه را داخل چرخ خريد        .  نرسيد
بدون اينکه   .  فروشگاه جا گذاشتم    

کسی متوجه اين بيچارگيم شود؛           
چرخ خريد را به کناری حول                 

خودم يواشکی اومدم سر           .  دادم
 عدد  2صندوق و بالخره به همان       

پودر ماشين لباسشويی که                         
 .ميتونستم بخرم؛ رضايت دادم

ميپرسم مگه چی خريدی که                    
مجبور شدی اونها را رها                          

 ؟...کنی 

حرفم تمام نشده است که می                     
باباجون گفتم که معمولی          :  گويد

 .معمولی؛ چای و قند و شکر

می پرسم قند و شکر؟ راستی خبر       
داری کارگران نيشکر هفت تپه            
در اعتصاب به سر می برند؟ و             
حتی اعتصاب به داخل شهر                   

 شوش نيز کشيده شده است؟

مگر ميشه خبر     :  جواب می دهد    
اخبار اين اعتصاب دهان      .  نداشت

رژيم فکر   .  به دهان پيچيده است      
ميکنه اگر روزنامه های                            
رنگوارنگش خبر اعتصاب را             
مخفی کنند و آن را تيتر نکنند؛                

 .مردم متوجه نميشوند

می پرسم؛ حاال که خبر داری چه         
کار می توانی برای اونها انجام             

 بدهی؟

آهی می کشد و ميگويد که من                 
اينجا و اون کارگران ستم کشيده           

من کارمند يک القبا چه           .  اونجا
 کار ميتوانم بکنم؟

می گويم اتفاقا خيلی کار ميتونی           
 .انجام بدی

نگاهم .  چشمانش گرد ميشود            
 يعنی چکار ميشود کرد؟: ميکند

آژيتاسيون؛ .  خيلی کار               

ميخواهيم رژيم سرمايه داران             
نيروهای سرکوبگر خود را به            
پادگان ها برگرداند و عوامل                
سرکوبگر به صورت علنی                  

اين ها را که              .محاکمه گردند    
ميگويم  سر خود را به عالمت             
تاييد تکان ميدهد و اضافه ميکند         
که آری ميشود و بايد اين اخبار           

 .را به گوش همگان رساند
 

راستی به ياد        :  از او ميپرسم       
داری که اعتصاب کارگران                 

 شرکت واحد تهران چی شد؟
 

بيچاره .  ميگويد که يادش ميآيد         
اون کارگران که اعتصاب کرده        
بودند مورد وحشيانه ترين اذيت        
و آزار مزدوران حکومتی قرار        

تعدادی از اونها مجبور       .  گرفتند
به ترک خونه های خود شدند و           
همسران بعضی نيز وحشيانه              

هنوز که هنوز       .  کتک خوردند   
 منصور اسانلو در بند                  ،است

حکومت سرمايه داران اسالمی         
بيم آن ميرود که            .  قرار دارد   

همچنان تحت شکنجه های قرون      
. وسطايی قرار داشته باشد                    

کارگران شرکت واحد همچنان          
در وضعيت سياسی و معيشتی            

رژيم .  اسفناکی بسر ميبرند             
سرمايه داران اسالمی برای                 
مقابله احتمالی با اعتصاب                     

 تعدادی   ،کارگران شرکت واحد     
اتوبوس مثال خصوصی به                    
فروش رسانده است و به اين                 
وسيله زحمتکشانی ديگر سر بر        
آورده اند که ظاهرا اتوبوسها از         
خودشان است ولی تا سالها                    
بدهکار رژيم و شرکتهای وابسته     

شرکتهايی که وقتی    .  به او هستند   
 وصل به      ،آنها را بررسی کنيم       

يکی از اين سرمايه داران عمامه      
اگر کارگران     .  به سر هستند         

شرکت واحد اتوبوس رانی اقدام        
 اين اتوبوس ها    ،به اعتصاب کنند  

بايستی حرکت کنند و اال اين                 
راننده های خود اتوبوس دار در         
زير اقساط سنگين ماهيانه له                

تمام فکر و ذکر اين به          .  ميشوند
 تامين اقساط             ،ظاهر مالکان      

چندی .  ماهانه اتوبوس ها است        
پيش بود که يکی از اين راننده              
های بيچاره در خط آرياشهر                

تنها از   .  خود را به آتش کشيد           
دست دادن اتوبوس ها نيست که          
اين زحمتکشان را می آزارد                

 معمولی معمولی
 

 پدرام نو انديش 

ميشود هر جا که رفت         .  روشنگری
خبر اعتصاب کارگران نيشکر هفت      

 کوره پزخانه های تبريز،                     ،تپه
همدان، مهاباد، بوکان و شبستر را           
گفت و در مورد خواست کارگران           

نبايد .  اين واحد ها روشنگری کرد         
گذاشت رژيم اين اخبار را مسکوت         

هر چند حکومت اسالمی            .  گذارد
سرمايه داران به حدی فاسد و گنديده       
شده که اخبار و شواهد از عدم                      
توانايی اين حکومت در برآوردن             
خواست های توده های محروم و               

آری .  زحمتکش حکايت دارد              
کمترين کار پخش خبر اعتصاب اين      

اين اعتصاب فقط       .  کارگران است   
اعتصاب کارگران نيست بلکه                    
خانواده های اين کارگران                              
دوشادوش همسرانشان در اين                    

. اعتصاب شرکت داشته و دارند               
رژيم .  شهر شوش ملتهب است              

جنايتکار اسالمی مطابق فرمول               
 به جای پرداخت              ،هميشگی اش    

 ،حقوق های معوقه کارگران                       
نيروهای مزدور و سرکوبگر خود          
را برای درهم شکستن اعتصاب               
کارگران و خانواده هايشان گسيل             

آنچنان که با هلی              .  داشته است    
کوپترهای خود مردم شهر بابک را        
در زمان اعتصاب کارگران معادن         

 . خاتون آباد به رگبار بست

 ،حرفهايم که به اينجا ميرسد                         
که آری شعارهای کارگران    :  ميگويد

کارگر :  را شنيده است که ميگويند         
نيشکر هفت تپه ايم؛ گرسنه ايم؛                  

اگر انسان خودش گرسنه    .  گرسنه ايم 
که {باشد، امکانات نداشته باشد                 

ميتواند يک   }  نبايستی اينطور باشد    
ولی زن و بچه          .  طوری سر کند      

چکار کنند؟ مگر ميشود به زن و               
بچه گفت نبايد بخوريد و صبر کنيد          
تا که از ته کيسه اين غارتگران                   

 .چيزی افتاده و به ما بدهند
 

مگر ما از اونها گدايی ميکنيم؟ ما              
کار کرده  .  حق خودمان را ميخواهيم   

. دستمزدهايمان را ميخواهيم         .  ايم
جنايتکارانه قيمت ابتدايی ترين                  

حال .  نيازهايمان را افزايش داده اند      
 5 يا      4آنکه دستمزدهايمان کفاف         

ما خواهان   .  روز را بيشتر نميدهد       
ما .  افزايش دستمزد هايمان هستيم         

۵۴شماره   
بلکه گرسنگی و فالکت خانواده              
هايشان است که لرزه بر اندام اين          

 .زحمتکشان می اندازد
 

 پس چکار بايستی بکنند؟
 

. اين وضعيتی اعالم نشده است               
خود اين راننده ها شايد به اهداف            
حکومت سرمايه داران آگاه باشند         

ولی عدم تشکل اين     .  يا شايد نباشند  
زحمتکشان موجب گرديده که                  
براحتی مورد سواستفاده مقامات           
شهرداری و استانداری در درهم           
شکستن اعتصاب کارگران شرکت     

 .واحد قرار گيرند
 

 ،می پرسم پس اينطور که ميگويی       
کارگران شرکت واحد نتوانستند            

 کاری از پيش ببرند؟
 

نه اين که            :  معترض ميگويد     
اتفاقا .  نه اين طور نيست   .  نتوانستند

کاری که اين کارگران کردند بی            
با اعتصاب خود تابو         .  نظير بود  

اعتصاب يک پارچه و در سطحی        
وسيع در مرکز سياسی رژيم                    

ضعفهايی داشت       .  شکسته شد      
 ....ولی 

 

می پرسد    .  قاه قاه ميخندم    .  ميخندم
 .مگر حرف خنده داری زده است

 

حرف شما   .  ميگويم نه عزيزم نه       
فقط به  .  اصال خنده دار نبوده است     

 7 ارديبهشت و        14ياد سخنرانی     
خرداد يکی ديگر از سرکرده های        
رژيم در دانشگاه بوعلی همدان و          

عباس پاليزدار       .  شيراز افتادم      
عضو کميسيون تحقيق و تفحص            
قضايی مجلس بوده که چشمان                 
خود را مثال بسته و شروع به افشا         
گری سران دزد و چپاولگر                        

در شرايطی   .  اسالمی نموده است    
که اعتصابات کارگری ميرود که         
پايه های لرزان حکومت سرمايه          

 ،داران اسالمی را فرو ريزد                    
مردک خود فروخته و سر درآخور      

 اعالم ميکند که            ،سرمايه داران   
روسای حکومتی مثال فالن مقدار         

اول اينکه      .  چپاول کرده است          
بايستی گفت آفتاب آمد دليل بر                  

 .آفتاب
 

درست به همين داليل؛ ميبايستی            
اين حکوت جور و ستم  را بر                    

اين .  انداخت
١٩صفحه   



١٣صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

سال هاست که شاهد آورگان و               
مردم گريخته از جنگ افغانستان         
در ايران و اقصی نقاط جهان                  

خبر اخراج افغانی ها و           .  هستيم
بازگرداندشان به افغانستان مدتی        
است که زندگی را به کام افغانی            
ها تلخ کرده تا جايی که حتی                    
حاضرند خودکشی کنند اما به                

پريدن يک    (افغانستان برنگردند      
پناهجوی افغانی در بيمارستانی           
در مشهد که چندی پيش به قصد            
ممانعت از بازگشت به افغانستان        

). يکی از هزاران مورد است                
بازتاب داخلی اين خبرها الاقل در      
مطبوعات رژيم مرتجع اسالمی          

وجود بيکاری در ايران     "به علت   
و حل آن با برگرداندن پناهجويان        

مثال .  اقامه دليل می شود     "  افغانی
گفته ميشود اگر سه ميليون افغانی       
به کشورشان بازگردند بسياری از     
 ! ايرانيان به سر کار خواهند رفت

 

 زنان و کودکان

بخش بزرگی از پناهندگان                       
.  زنان و کودکان هستند            ،افغانی

يک مسئول گروه بحران سازمان       
حقوق زنان افغانی در      :  ملل گفت 

طالبان .  حال از دست رفتن است       
هر روز بر دامنه خشونت های             

آنها می خواهند    .  خود می افزايند   
نشان دهند که  می توانند هر                     
کاری که می خواهند در هر نقطه        

 حتی مناطق        ،ای از افغانستان       
 انجام    ،تحت مراقبت امنيتی باال        

شدت حمالت طالبان به             .  دهند
مدارس دخترانه افزايش يافته                

برآوردها نشان می دهد که       .  است
به طور متوسط در هر روز يک          
مدرسه دخترانه بمباران و يک             

بنا بر     .  معلم کشته می شود               
 در  ،گزارش ديده بان حقوق بشر       

چند ناحيه از افغانستان اين                       
مدارس به کلی تعطيل شده اند و            
نزديک به يک سوم تمام                             
افغانستان از مدارس دخترانه به           

 .کلی محروم است

 

به گزارش سرويس اخبار و                    
اطالعات حقوق بشر سازمان                

 . بخشى ديگر

 

ماللی جويا يک فعال زن افغانی        
در سخنرانی خود در کانادا چنين      

بنا بر گزارش سازمان      :  ...  گفت
ملل افغانستان کشوری است که          
با فاجعه زيستی به مراتب بدتر           

هر روز  .  از سونامی روبروست   
 زن به      70-50 کودک و         700

علت نبود خدمات بهداشتی جان         
بنا بر  .  خود را از دست می دهند      

 خودکشی   ،بررسی اخير يونيفام     
در ميان زنان افغانی به طور                

 65. وحشت انگيزی باال می رود 
 هزار زن در      50درصد از هر      

کابل خودکشی را تنها راه نجات        
از مصايب و فالکت خود می               
بينند و  اکثريت زنان افغانی                  
قربانی خشونت جنسی و روانی         

در کشوری که بيش از          .  هستند
 ،هر چيز به بازسازی نياز دارد         

 درصد نيروی کار بيکارند و       40
اکثريت عظيم زير خط فقر                    

افغانستان در    .  زندگی می کنند      
ليست توسعه انسانی سازمان               

 کشور در       177 در ميان         ،ملل
 . قرار دارد175رتبه 

 

بازگرداندن مهاجران و                           
 پناهجويان افغانی

 برنامه ای زمان     ،در اين اوضاع  
بندی شده و منظم برای                             
برگرداندن پناهجويان افغانی در       

بيشترين تعداد      .  جريان است     
 3(پناهجويان افغانی در ايران            

دو و نيم   (و پاکستان   )  ميليون نفر 
. زندگی ميکنند      )  ميليون نفر      

 نام     2007پاکستان از اکتبر              
نويسی از تمام افغانی هايی را             
که در اين کشور زندگی می کنند        

نام نويسی     .  آغاز کرده است         
افغانی های ساکن پاکستان با                 
کمک آژانس پناهجويان سازمان      
ملل انجام می شود و ده ها هفته            

طی سی سال       .  طول می کشد      
 هزار   500 دو ميليون و          ،اخير

 ،افغان در پاکستان پناه گرفته اند       
حدود نيمی از اين پناهنگان در            

بعد از  .  اردوگاه زندگی می کنند     
سقوط حکومت طالبان در سال           

 تعداد کمی از اين افراد        ،  2001
در نتيجه  .  به افغانستان بازگشتند   
 اطالعات  ،نام نويسی از افغان ها    

شخصی افرادی که در پاکستان          
 در اختيار دولت    ،زندگی می کنند  

 ! کابوس بازگشت به افغانستان
 

 على طاهرى

 از اول سال ميالدی طبق                     ،ملل
 زن و دختر توسط                185آمارها    

اعضای خانواده خود به قتل رسيده          
اند و بسياری از موارد نيز پنهان               

صفيه .  مانده و گزارش نشده است         
 از فعاالن حقوق بشر و           ،عمه جان  

مدير کل وزارت امور زنان                          
 سال گذشته در قندهار              ،افغانستان
پس از مرگ وی يکی از       .  ترور شد 

فرماندهان ارشد طالبان در بيانيه ای      
ما :  "قتل او را اعدام خوانده و گفت         

بار ها و بار ها اعالم کرديم که هر            
کس برای دولت کار کند کشته می            

 "شود

 

امی گودمن در بخشی از مصاحبه            
اش در مورد اين ترور و وضعيت            

بر زنان در     :  زنان چنين می پرسد      
آنجا چه می گذرد؟ يک يا دو سال               
پيش بود که الرا بوش گفت زنان در        
افغانستان آزادی شان را بدست                   

خيلی با مزه است که            ....آورده اند  
اين !  بوش و الرا را آزاديخواه ببينی      

يک پروپاگاند جنگی بود تا                            
آمريکايی ها بگويند ما نه تنها انتقام         

 سپتامبر را می گيريم بلکه زنان        11
 .را نيز آزاد می کنيم

 

 سال گذشته زنان افغانی در             5در   
غرب کشور دست به خود سوزی             

ده ها زن خود را از اين           .  می زنند 
زنان دارند بهای      .  طريق کشته اند     

اسالميست ها به   .  جنگ را می دهند    
آنها حمله می کنند چون آنها را هم              
دست آمريکايی ها يا دولت مرکزی        
دست نشانده امريکا در افغانستان             

اوضاع زنان در کابل از        .  می دانند 
آنها آزادی  .  جاهای ديگر بهتر است    

 کمی بيشتر به اشتغال      ،پوشش دارند 
و بهداشت  دسترسی دارند و از اين          

اما بيشتر آنها از ترس کشته           .  قبيل
شدن هنوز با برقع رفت و آمد                       

ولی وقتی پا از کابل بيرون        .  ميکنند
 احساس می کنيد کشور       ،می گذاريد 

هنوز .  زير کنترل طالبان است              
حکومت اوباش اسالم سياسی بر               
افغانستان بر قرار است و زنان                   

 طالبان در بخشى      .گرفتار آن هستند   
و جمهورى اسالمى افغانستان در             

۵۴شماره   
اين کشورر قرار می گيرد و                      

. نظارت بر آنها آسان تر می شود          
همچنين کارتهای شناسايی به                   
افغانی ها داده می شود که با آن                
می توانند سه سال ديگر در                        

 )بی بی سی. (افغانستان بمانند

 

در ايران نيز در چند سال اخير                 
بارها سختگيری در مورد                          
پناهجويان افغانی زيادتر شده                   

اما اين سخت گيری ها بی           .  است
نتيجه بوده و بسياری از پناهندگانی  

 ،که به افغانستان اخراج شدند                   
آخرين .  دوباره به ايران بازگشتند      

.  آبان آغاز شده است           6موج از      
ايسنا در گزارشی گفتگويی با                   

مدير کل اشتغال اتباع خارجی              "
" وزارت کار و امور اجتماعی               

رژيم دارد که در آن اين مرتجع               
فاشيست با اشاره به حضور حدود         
سه ميليون افغانی در کشور می              

 هزار نفر از اين      900حدود  :  گويد
تعداد دارای مجوز اقامت در ايران      
هستند و مابقی آنها که امار دقيقی           
از انها در دست نيست به صورت          
غير مجاز در ايران اقامت دارند و        
از ميان آنها تنها هزار نفر پروانه           

صالحی مرام تصريح       .کار دارند  
برای اجرای فاز اول اين              :  کرد

طرح ابتدا شناسايی  مراکز تجمع          
افاغنه صورت می گيرد که طرح         
را برای اجرای فاز دوم آن آماده             

از اين تاريخ به بعد                .  می کند   
 ،تيمهای متشکل از وزارت کشور       

 ، دادستانی           ،نيروی انتظامی           
وزارت بازرگانی به همراه                        
بازرسان وزارت کار رژيم                       

 به مراکزی که        ،آدمکشی اسالمی  
از اتباع افغانی بدون مجوز استفاده      

 رفته و نسبت به                       ،می کنند     
دستگيرى و اخراج آنها اقدام می            

معاون وزارت کار رژيم            .  کنند
اسالمی پيش بينی کرده است که تا         

 هزار نفر از اتباع       500پايان سال   
غير مجاز افغان از ايران اخراج            

اما کارفرمايان ايرانی             .  شوند
ترجيح می دهند از کارگران                     
افغانی استفاده کنند که هم خوب               
کار می کنند  و هم حقوق کمتری             
می گيرند و هم مشکلی از بابت                

اکثر افغان   .  بيمه و ماليات ندارند       
های ساکن ايران کارهای سخت و        
سنگين انجام می دهند و پيدا کردن        

 حتی با وجود        ،جايگزينی مناسب  
 ،سيلی از بيکاران در داخل ايران         

کار آسانی                  
١۴صفحه   



١۴صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

حضور کارگران مهاجر در فعاليت          .  نيست
های بخش خصوصی و به خصوص در                   

حتی در    .  شهرهای بزرگ چشمگير است         
بخش دولتی نيز از آنها در طرح های                          

 راه سازی و نيرو استفاده       ،مختلف ساختمانی 
ارزان بودن نيروی کار و مسئول         .  می کنند 

نبودن کارفرما در هنگام بروز حادثه از                   
 .جمله داليل به کار گرفتن اين نيروهاست              
. هرچند در موارد ديگر هم مسئوليتى ندارند        

 . اما کارگر مهاجر موقعيتى بدتر دارد

 

 

دشواری های ايجاد شده برای پناهجويان                
 بيش از همه تاثير خود را          ،افغانی در ايران   

. بر زندگی کودکان و زنان می گذارد                         
تحصيل کودکان افغانی در اين سال ها بسيار        

تعداد .  دشوار و تقريبا غير ممکن شده است          
بسيار اندکی از اين کودکان می توانند در                 
ايران به مدارس رسمی راه بيابند و درس                

بيشتر آنها در مدارس خودگردان         .    بخوانند
که به همت زنان و مردان جوان نوع دوست          

. و حامی کودکان برپا شده درس می خوانند           
جرم اين کودکان مهاجرت و فرار والدينشان        
از جنگ است و به همين جرم از پايه ای                   
ترين حق يک کودک از جمله تحصيل                       

چند ان جی او نيز در اين زمينه             .  محرومند
به اين مدارس خودگردان کمک رسانی می           

اگر سری به اين مدارس بزنيد خواهيد         .  کنند
ديد که چگونه  بچه ها با کم ترين امکانات و            

. در بدترين شرايط مشتاق آموختن اند                        
 ساعت  3 تا   2.  بسياری از آنها کار می کنند        

از روز را در مدرسه درس می خوانند و                  
باقی روز را به کارهای سخت می پردازند             

از حدود دو      .   بسيار اندک     ،با حقوق اندک     
سال پيش که زمزمه بازگشت افغانی ها                     

.  بيشتر اين مدارس تعطيل شدند          ،بيشتر شد  
همچنين در همين راستا از معلم ها تعهد می            
گيرند که ديگر به بچه های افغانی درس                   

در آخرين خبر ايسنا گزارش داد که           !  ندهند
ثبت نام دانش آموزان اتباع بيگانه در پايه                

 فنی و حرفه ای و کار         ،های پيش دانشگاهی  
 .  و دانش ممنوع اعالم شد

 

 دانش آموزان و معلم       ،در جشن روز کودک    
يکی از مدارس در پارک الله به اين مسئله             

چند ماه پيش : معلم می گفت. اعتراض داشتند
که آمدند مدرسه ما را تعطيل کنند من                          
مقاومت کردم و می گفتم  آخر مگر جرم                   

مگر .  است که نميگذارم بچه ها تباه بشوند            
جرم است که نميگذارم اين ها قاچاقچی و                 
معتاد بشوند؟ هر چه از بچه ها خواستم به                

 ،گزارش
 

کارگران کارخانه گونى بافى سما 
 سنندج در آستانه اخراج

 

 ٨۶کارگران گونى بافى سما در پايان اسفند ماه          
قرارداد يکماهه که با آنها منعقد شده بود تمام                

تا بعد از      "کارفرما به کارگران ميگويد           .  شد
بعد ".  سيزده بدر برويد خانه و استراحت کنيد           

از سيزده بدر با کارگران قراداد يکماهه جديد             
 اما وقتى حقوق فروردين ماه را              ،منعقد کرده  

.  روز آن را نداده و باال کشيده است         ١۵  ،ميدهد
تا بحال حقوق ارديبهشت را هم نداده و مجموعا         

.  روز است که اين کارگران حقوق نگرفتند         ۵٠
 روز کارخانه با کمبود مواد اوليه               ۵٠دراين   

. روبرو بوده و عمال چيزى توليد نشده است                 
 ، شيفت کار ميکردند       ٣کارگران که قبال در           

االن شيفت شب را هم ميان شيفتهاى صبح و                 
بعدازظهر تقسيم کرده و کارگران فقط کارشان          
نشستن و گاهى جابجائى وسايل در کارخانه                 

 . است
 

بحث کنونى و شايعات موجود اينست که                         
بزودى و بعد از اين ماه تعداد زيادى از                             

دليل و توجيهات     .  کارگران اخراج خواهند شد      
 نبود مشترى   ،مسئله اخراج هم نبود موارد اوليه     

براى کاالى توليد شده و امکان تعطيلى کارخانه       
اين کارخانه يک واحد ديگر در سالن                .  است

. کنار گونى بافى دارد که نخ فرش توليد ميکند            
اين .   کارگر کار ميکنند             ١۵دراين بخش         

خريداران .   کارگر دارد      ١٣٠کارخانه جمعا       
محصوالت اين کارخانه اداره غله و کارخانه             

مدتى است کارفرماها به اين روش        .  آرد هستند 
روآوردند که چندين ماه حقوقها را نميدهند و                

اگر کسى بخواهد ميتواند تا       "اعالم ميکنند که؛     
"!  هزار تومان بهش مساعده بدهيم            ۵٠سقف   

جالب اينست که کارفرما سر وقت فيشهاى                    
حقوق را صادر ميکند اما حقوقها را پرداخت              

 . *    نميکند

کابوس بازگشت به 
 ... افغانستان

آن قدر    .  خانه هايشان برگردند قبول نکردند               
ايستادند و اعتراض کردند که از خير بازداشت              

هرجا معلمان را ببريد ما       :  می گفتند .  من گذشتند 
او می گفت چند ماهی مدرسه تعطيل        .  هم می آييم  

ديدم چاره ای    .  بود اما خانواده ها کالفه ام کردند        
نيست نمی توانم چشمم را روی کودکان بی گناه              

ابتدا شاگردانم  .  کار را دوباره شروع کردم     .  ببندم
االن به  .  کم بودند اما به تدريج دوباره زياد شدند           

.  دانش آموز  در سه شيفت رسيده است          90حدود  
در ادامه معلم در پاسخ به اين سوال که هيچ کدام              
از بچه های افغانی نمی توانند به مدرسه بروند؟             

 اعالم کردند هرکس        ،چرا:  اين گونه پاسخ داد       
 هزار  40کارت دارد می تواند ثبت نام کند و بايد           

بعد از چند روز دعوت نامه        .  تومان شهريه بدهد   
به بچه های افغانی دادند که سرپرستشان به                        
مدرسه بيايد و به آنها گفتند که بايد سرپرست                     

 هزار تومان بدهد و برای هر نفر از                            100
 تا برای سه ماه      ، هزار تومان  20خانواده اش هم     

اگر کارت تمديد نشود بايد     .  کارت شان تمديد شود   
تازه با اين وجود بد رفتاری هم        .  از مدرسه بروند  

برخی از مدارس اصال افغانی ها را راه     . می کنند 
 ...توهين می کنند. نمی دهند

 

 ،بچه ها گفتند و گفتند از مشکالتشان                                   
 : آرزوهايشان

 من افغانستان را بيشتر دوست دارم اما به           :مليسا
دليل جنگ های داخلی و بی سوادی آنجا و                          

 پدرم يک باره تصميم گرفت که به                      ،بيکاری
 که به ايران آمديم           1380از سال      .  ايران بيايد  

از يک   .  احساس بيگانه بودن به من دست داد               
طرف به خاطر سرزنش دخترهای ايرانی که به            
من می کردند و از طرفی ديگر دوری از                             

. دوستان و محل تولدم من را خيلی رنج می داد                
می خواهم از خود شما بپرسم آخر چرا؟ چرا شما          
با ما که همجنس و هم رنگ و هم نوع شما هستيم            
اين کارها را می کنيد؟ مگر فرق ما با شما                           
چيست که برای مدرسه رفتن بايد ماليات بپردازيم     
و باالخره زندگی چيست؟ خود دل خوردن و زير          

باالخره بايد سختی ها را             .  ديوار آرزو مردن     
 .تحمل کنيم

 

به نام زندگی که خواست ما            ):   ساله  11(سارا   
آواره کشورهای ديگری بشويم تا مزه سختی های        

من هيچ وقت اجازه ندارم از اين       .  زمين را بچشيم  
اما برايم خيلی سخت       ...  زندگی لعنتی گاليه کنم      

است که چنين رفتارهايی مانند توهين و فرق                    
گذاشتن ميان ما و مردم اين کشور را تحمل                         

 از مردم ايران می خواهم که           ،با همه ايم   ...  کنيم
مگر نمی گويند بنی آدم     .  ميان آدم ها فرق نگذارند    

اعضای يک ديگرند که در آفرينش ز يک                           
گوهرند؟ پس چرا با افغانی چنين رفتارهای                      
زشت و نا پسندی می کنند؟ اين ها کسانی هستند              
که فکر می کنند سطح فرهنگشان از همه دنيا                   
باالترست ولی بايد بدانند که بی فرهنگ ترين آدم          

 .*های روی زمينند

۵۴شماره   

 آثار منصور حکمت
! را بخوانيد  

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

.يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net/ 
 

     www.m-hekmat.com/ 



١۵صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

کارگران کارخانه چای گلستان سرانجام پس از         
اعتراضات مستمر خود در چند روز اخير                    

 و    86موفق شدند دستمزدهای معوق اسفند                 
اما اين    .  فروردين ماه خود را دريافت کنند               

کارگران مبالغ مربوط به اضافه کاری اسفند و           
فروردين و دستمزد ارديبهشت خود را به بهانه          
های واهی از جمله عدم سود آوری کارخانه                

يکی از کارگران می گفت        .  دريافت نکرده اند   
در چند ماه اخير به اندازه کوهی از شکايت از             
جانب کارگران عليه گرامی مالک اين کارخانه        

هيچ کس    !  روی ميز اداره کار جمع شده                   
بعضی وقتها آدم فکر می          .  رسيدگی نمی کند    

 !کنه گرامی و امثال او بيمه امام زمانند

      

 بنا به گفته يکی از کارگران دراين واحد                        
توليدی تنها چيزی که اعتبار و حد و مرزی                  

هروقت .  ندارد ساعت کار کارگران است                 
بخواهند و الزم باشد کارگر بايد کار کند و                      
وقتی هم اضافه کاريت را حساب می کنند شايد           

. يک سوم آنچه را که کار کرده ای به تو بدهند             
هميشه !  آن هم با تاخير و تعويق و هزار بهانه            

به ما می گويند اين کارخانه سود دهی ندارد و             
يکی از علتهای ضرردهيش پرداخت دستمزد            

 !به ما کارگران است

 

 نفر کارگر        600در کارخانه چای گلستان               
قراردای سفيد امضا با قراردادهای يکماهه                  

پايه حقوق دريافتی اين            .  مشغول به کارند       
 هزارتومان است و اکثريت اين         220کارگران  

کارگران به همراه خانواده هايشان در آلونک             
های استيجاری حاشيه و اطراف تهران با                      

فعاليت .  کرايه های سرسام آور سکونت دارند         
اين کارخانه در زمينه واردات و بسته بندی                  
انواع مواد غذايی از قبيل برنج، چای، تن                       

دفتر مرکزی    .  ماهی، پسته و حبوبات است            
 مرکز توليدی آن     2کارخانه در ميدان پونک و        

الزم به  .  در تهرانسر و ميدان شوش می باشد           
ذکر است که گرامی مالک اين کارخانه دارنده           
امتياز واردات اتومبيل های هيوندا و آزارا از             

 21/3/87.             کره جنوبی نيز می باشد

 شهردارى سنندج که در قسمت فضاى سبز کار         ٢ نفر از کارگران منطقه      ۶٠  ،بنا به اخبار دريافتى   
 ۴اين کارگران که سابقه کار      !   هزار تومان حقوق گرفتند    ١٠٠ از فروردين ماه تاکنون فقط       ،ميکنند

اين کارگران  !   هنوز قراردادهايشان را نديدند که در آنها چى نوشته شده است                 ، سال دارند   ٩الى  
فصلى هستند و بيست روز مانده به فصل پائيز بيکار ميشوند و بيست روز بعد از آغاز فصل بهار                     

هر بار توسط شهردارى با يکى از شرکتهاى پيمانکارى قراردادى              .  مجددا به سر کار برميگردند     
از فروردين ماه شرکت پيمانکار آنها عوض شده است و تا به حال اين                 .  از جانب آنها بسته ميشود     

ساعت کار  .  نام اين شرکت پيمانکار جديد ميالد است       .  شرکت جديد حقوقى به کارگران نداده است       
 ساعت کار ميکنند و پول اضافه           ١٠ ساعت است اما رسما و عمال             ٨اين کارگران روى کاغذ        

اين کارگران وقتى براى اعتراض به دزدى رسمى                .  کارى دو ساعته به آنها پرداخت نميشود             
شما شرکتى هستيد و     " به آنها ميگويند؛       ،کارفرما از جيب کارگران به شهردارى مراجعه ميکنند           

 روز مرخصى    ٢همينطور اين کارگران در ماه        "!  بابت اضافه کارى پولى به شما تعلق نميگيرد          
 . دارند که اجازه رفتن به مرخصى دو روزه هم به آنها داده نميشود

 

در اعتراض به اين وضعيت و باال کشيدن حقوق و پول کارگران توسط شرکتهاى پيمانى مختلف و                  
 کارگران تومارى تهيه و امضا کردند و به شهردارى و شوراى شهر و کارفرماى                             ،شهردارى

دراين نامه کارگران در مورد مستاجر بودنشان و بدهکارى به بانکها سخن گفتند و                   .  شرکت دادند 
 شهردارى سروقت حقوق داده ميشود اما دو         ٣ و   ١از جمله عنوان کردند چرا به کارگران نواحى           

 را پرداخت کنند؟ تاکنون پاسخى واقعى به اعتراض              ٢ماه طول ميکشد تا حقوق کارگران ناحيه            
کارفرما گفته  .  اين کارگران داده نشده و دزدها بار مسئوليت را روى دوش يکديگر مى اندازند                       

 و   ،"هر وقت شهردارى به من پول بده من سروقت حقوق را به شما پرداخت ميکنم                                  "است   
اگر شهردارى هم پول نداشته باشد کارفرماى پيمانکار بايد از جيبش حقوق                   "شهردارى هم گفته      

 ٣  ،همينطور شرکت پيمانکار قبلى که اسمش خرم کار بوده           ".  شما را بدهد چون متعهد شده است        
عيسى آزاده کارفرماى اين شرکت در توجيه اين              .  ماه از بيمه اين کارگران را رد نکرده است               

 !" قراردادم با شهردارى تمام شده و بيمه رد نميکنم"دزدى علنى اظهار داشته که 
 

کارگران در مقابل اين وضعيت فالکتبار بدرجه اى به محافظه کارى دچار شدند و نگران اند اگر                      
قراردادهاى موقت و سفيد و شمشير اخراج و                  .  اعتراض شان را گسترش دهند اخراج شوند               

بيکارى را باالى سر کارگر ميگذارند تا هم شيره جانش را مفت بکشند و هم کارگر را به محافظه                     
اما کارگران  .  کارى و نگرانى از بيکارى و اخراج در اين وضعيت فالکت اقتصادى سوق دهند                     

گرفتن حقوق يکجا و     .  اگر نيروى متحدشان را بميدان بياورند ميتوانند کارفرماها را عقب برانند                
. سروقت حق همه کارگران است و اگر جائى اين اقدام صورت نميگيرد تماما کارفرمايان مسئولند                 
. سياست کارگران بايد متحد شدن و حمايت از همديگر براى گرفتن و نقد کردن حقوق شان باشد                        

کارگران شهردارى بايد به اين معضل فکر کنند و با برپائى مجمع عمومى شان شهردارى و                                 
بايد .  به کارگر ربطى ندارد کى با کى قرارداد دارد                  .  شرکتهاى وابسته را زير فشار بگذارند           

کارفرماها را موظف به پرداخت حقوق کارگران کرد و مانع شد که سياست سردواندن و دزدى                         
 . قانونى و رسمى از جيب کارگران را به داالنهاى حقوقى احاله دهند

 

حزب اتحاد کمونيسم کارگری از اعتراض عادالنه و بر حق کارگران شهردارى حمايت ميکند و    
.           آنها را به اعتراض متحد عليه اجحافات و دزديهاى کافرماها و سرمايه داران فراميخواند      

دستمزدهای پرداخت نشده کارگران 
 !کارخانه چای گلستان

 کامران پايدار

۵۴شماره   

! کمونيستها،کارگران  
اين حزبى براى سرنگونى سرمايه دارى و      ! به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى بپيونديد    

 بدون  ، بدون طبقات  ، بدون استثمار ،حکومت مرتجع اسالمى و برپائى جهانى بدون فقر      
!                                                         اين حزب شماست. خرافه و ايدئولوژى است    

!به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى کمک مالى کنيد  

 اعتراض کارگران فضاى سبز شهردارى سنندج 
 به دزديهاى شرکتهاى پيمانى 



١۶صفحه   يک دنياى بهتر   

  بوروکراسى،تروتسکيسم

عليرضا .  سالم سرور دانشور         
سوال کرده بورکراسى چيه و                
چطور ميشه يک حکومت                        
بورکرات را شناخت؟ بارداى               
سوال ميکند تروتسکى کى هست        
و اين مکتب چى ميگه؟ چرا                    
بعضيها خود را تروتسکيست                

 ميخوانند؟ 
 

  ،عليرضا عزيز

بورکراسى و حکومتهاى                          
 تمام اين دولتها و نظام       ،بورکرات

سياسى و ادارى آنهاست که در              
دنياى سرمايه دارى امروز وجود       

بورکراسى و سيستم ادارى      .  دارد
عريض و طويل و پرخرج جلد             

دراين .  سياسى نظام موجود است     
نظام از آنجا که نابرابرى و                      
استثمار فرد از فرد اصل است و          
در قلمرو اقتصاد افراد نقشهائى           
را دارند که بازار و مناسبات                  
مالکيت براى آنها تعريف کرده            

 لذا نظام سياسى و ادارى              ،است
اين نظام نيز برهمين چهارچوب         
و همين روابط و مناسبات نابرابر       

بورکراتها آدمهاى    .  متکى است   
 بلکه افراد        ،نيستند"  بد اخالق   "

الزم و چرخهاى گارى ادارى اين       
شايد منظور شما از      .  نظام هستند 

حکومت بورکرات در مقابل                  
مسئله .  حکومت دمکرات باشد        

اينست که دمکراترين حکومتها           
خود جزو بورکرات ترين ها                  

سرمايه دارى بدون               .  هستند
بورکراسى و نياز به بورکراسى         

چطور اسالم   .  قابل تصور نيست    
و مذهب به آخوند و کشيش و                   
خاخام و غيره نياز دارد و دستگاه        
مذهبى بدون خيل مفتخوران                   

چه   – سرمايه دارى هم     ،نميچرخد
نوع دمکراسى آن و چه انواع                

به بوروکراسى و     -ديکتاتورتر آن 
بوروکراتها نيازمند است و مرتبا        

. آن را بازتوليد ميکنند                                 
بوروکراسى يک نتيجه ضرورى      
ساختار نابرابر و نظام متکى بر           

کمونيسم .  تبعيض و استثمار است     
 از آنجا که       ،و حکومت کارگرى    

منفعتى در حفظ پايه هاى اين نظام  

اين .  بورکراسى استالين است       
ديدگاه نقدى کارگرى و                           
سوسياليستى به مسئله شوروى         

مضاف براين جنبه مهم        .  ندارد
که در مورد آن مطالب و                        

 ،کتابهاى متعدد نوشته شده است     
زمانى که ديگر شوروى وجود         

 تروتسکيسم هم بعنوان           ،ندارد
نقد دمکراتيک حکومت استالين      

. معنى اجتماعى و اثباتى ندارد         
در قلمرو سياسى آنچه امروز            
بويژه در غرب تحت عنوان                
جريانات تروتسکيست فعاليت          

 عمدتا ديدگاههائى عميقا     ،ميکنند
راست و ارتجاعى را نمايندگى         

عمده تروتسکيستها در      .  ميکنند
غرب طرفدار اسالميون در               
مقابل آمريکا و يا فعال در                     
جريانات دانش آموزى و                       
کمپينهاى سياسى در مخالفت با         

. روند خصوصى سازى هستند       
تروتسکيسم يکى از شاخه هاى        
چپ راديکال در غرب است که        
امروز نه در جنبش کارگرى و         
نه در صحنه سياسى کشورها            

. موقعيت و جايگاهى ندارد                 
تروتسکيسم امروز بيشتر                    
جريانى فرقه اى و غيراجتماعى     

موفق و   .  و غيرکارگرى است     
 .   پيروز باشيد

 

 تبريک به آذر ماجدی

جا دارد شرکت پرشور و پر               
بار آذر عزيز را به نمايندگی از        
سوی حزب اتحاد کمونيسم                  
کارگری و کل زنان و بشريت           
آزادی خواه و برابری طلب و            
سکوالر در کنفرانس فمنيستهای     
سکوالر اروپا در رم را تبريک       

شرکت جسورانه آذر            .  گفت
بنمايندگی ازطرف حزب و                 
جنبش خالصی انسان و استقبال       
شگرفی که از اين رفيق بعمل            

 بی گمان راه را برای                     ،آمد
پيشرويهای بيشتر جنبش                       
سوسياليستی و کارگری به دور       
از هرگونه راست رويهای                  
متداول در  گرايشات چپ سنتی       

 .هموارتر خواهد نمود
 

فعالين داخل کشور حزب اتحاد      (
 )کمونيسم کارگری

 

 ،رفقاى عزيز

يک تالش مهم   .  با تشکر از شما   

  ،نامه ها
 سياوش دانشور

 بورکراسى و   ،و الگوهاى آن ندارد    
سيستم ادارى متناسب با نظام                     

 . سرمايه دارى را الغى ميکند
 

  ،بارداى عزيز

لئون تروتسکى از شخصيتهاى مهم      
انقالب کارگرى اکتبر و از اعضاى     

. برجسته حزب بلشويک روسيه بود 
او در دوره فعاليت انقالبى اش                  
ديدگاههاى مختلفى داشت و از                  

. جمله با لنين اختالف نظر داشت            
تروتسکى اما در دوره انقالب                   

. روسيه به حزب بلشويک پيوست         
او همراه لنين در سازماندهى                     
انقالب اکتبر نقش ايفا کرد و بعد از         
پيروزى کارگران روسيه در                     
سازماندهى و رهبرى ارتش سرخ         

بعد از مرگ        .  نقش جدى داشت       
 اختالف تروتسکى با استالين        ،لنين

و جناح ناسيوناليست حزب باال                
هرچند تروتسکى و استالين     .  گرفت

در مورد ماهيت حکومت شوروى        
و سازماندهى اقتصاد سوسياليستى       

اما نهايتا    .  حرف متفاوتى نداشتند      
استالين عرصه را به مخالفانش و           
کمونيستها و بلشويکهاى قديمى در        

عده زيادى از       .  حزب تنگ کرد      
همرزمان لنين را در اردوگاهها و          
در بيدادگاهها کشت و تروتسکى هم      

او .  مجبور شد روسيه را ترک کند       
به تالشش عليه خط استالين و آنچه         

بورکراسى و انحطاط        "که خود        
آخرين .  ميناميد تالش کرد    "  حزب

تالش تروتسکى شکل دادن به                   
انترناسيونال چهارم بود که امروز        

. چيزى از آن باقى نمانده است                  
نهايتا تروتسکى توسط يکى از                 
مامورين امنيتى استالين در                         
مکزيک با تبر در اطاق کارش                 

لئون تروتسکی يکروز     .  ترور شد  
 در    ١٩۴٠ آگوست        ٢١بعد در        

 . بيمارستان چشم از جهان فروبست
 

در مورد ديگاههاى تروتسکى                  
ميتوانيد آثار او را به انگليسى و                
بخشا فارسى روى سايتها مطالعه           

اما ديدگاه  .  کنيد و بيشتر آشنا شويد      
تروتسکى و کال خطى که خود را            

 دراساس         ،تروتسکيست مينامد        
مبتنى بر نقدى دمکراتيک عليه                

۵۴شماره   
ما شکل دادن به جريانى بين                    
المللى سکوالر و چپ و برابرى           
طلب است که افق وسيعتر و                    
انسانى ترى در مقابل جامعه                   
بگذارد و قادر باشد نيروى                       
سکوالرها و برابرى طلبان را              
عليه اردوهاى تروريستى بميدان        

 ،در فقدان وجود اين قطب       .  بکشد
سکوالريسم راست و بعضا                     
فاشيست و ضد مهاجر و يا                        
اسالميون ضد آمريکا و متحدين           
ضد يانکى شان صحنه سياسى را        
اشغال ميکنند و اين صف                           

ديدگاه کمونيسم   .  نمايندگى نميشود  
کارگرى در مورد آزادى زن و             
سکوالريسم و اسالم سياسى و               

 ظرفيت بسيج         ،تروريسم دولتى    
نيروى اجتماعى وسيعى دارد اگر      
درست به صحنه سياست برده               
شود و سازمان متناسب آن ايجاد           

رفيق ماجدى دراين زمينه         .  شود
فعاليتهاى گسترده اى دارد و اين           
تالشها توانسته است نظر طيفى            
از افراد بانفود در جنبشهاى                     
آزاديخواهانه را در اروپا بتدريج        

حزب اتحاد کمونيسم       .  جلب کند   
کارگرى و سازمان آزادى زن و           
شخصيتهاى سرشناس و فعال در         
اين جنبش که در صفوف حزب ما       

 براى اين امر تالش                      ،هستند
 . موفق و پيروز باشيد. ميکنند

 

 دليل اين رفتارها چيست؟

ميشه لطفا بگوئيد چرا ايرج آذرين      
و رضا مقدم از حزب کمونيست           
کارگرى استعفا دادند؟ چرا امروز     
عليه جنبش آزاديخواهى و برابرى     
طلبى با دنده کج برخورد ميکنند؟        

 ،چرا عملکرد حزب حکمتيست          
 را منتسب به منصور     ،هرچه باشد 

حکمت مکنند؟ نوشته آخر رضا           
مقدم روى سايت آزادى بيان                    
نگاهى به حکمتيستها نيست بلکه         
دارند مسائل شخصى مربوط به            
دوران زنده بودن منصور حکمت      

آيا ايرج آذرين    .  را تصفيه ميکنند   
و رضا مقدم در قيد حيات خود                
آقاى حکمت هم چنين مينوشتند؟           

. ممنون ميشم اگر پاسخ بدهيد                 
 ميالدى

 

 ،ميالدى عزيز

ايرج آذرين تقريبا بعد از کنگره            
اول حزب کمونيست کارگرى از         

١٧صفحه . حزب رفت           



١٧صفحه   يک دنياى بهتر   

سالها در سکوت   .  چيزى هم نگفت  
بود تا استعفاى رضا مقدم و                      

. بخشى ديگر از کادرهاى حزب         
رضا مقدم و عمده مستعفيون                  
آنزمان هم چيزى نگفتند و                         
استعفايشان را ما هم در جرايد               

اساس مسئله اينبود که          .  خوانديم
آنزمان بروبياى دو خرداد بود و           
نگرشى در حزب راه پيدا کرد که        
پايان دوران سرنگونى و انقالب          

. کارگرى را اعالم ميکرد                        
تصويرش از سياست ايران اينبود      

جنبش "که طبقه متوسط و                         
دارد براى  "  بورژوائى اصالحات 

تشکيل دولت سرمايه داران تالش      
جوانب مختلف بحث              .  ميکند

نرمااليز شدن سرمايه دارى                   
ايران همان وقت و تا به ايرج                  
آذرين برميگردد در دوره                         

همين .  رفسنجانى طرح ميشد           
حرفهائى که آقاى آذرين بعدا                   
فرموله کردند که تازه هفتاد                     
درصد همان مستعفيون قبولش              
نداشتند و راهشان همانجا از هم            

آقاى آذرين براى طبقه        .  جدا شد  
" وزنش"کارگر نسخه پيچيد که           

را پشت جناح هاى ديگرى از                 
اما رضا مقدم   .  بورژوازى بگذارد 

 الاقل  ،و ايرج آذرين دراين مقطع     
قبل از   .   متحد سياسى شدند      ،علنا

آن رسما حرفى و کالمى از دهان        
. هيچکدامشان بيرون نيامده بود          

اين استعفاها از جمله بدنبال                     
" حزب و قدرت سياسى     "بحثهاى  

آن تحليل و     .  منصور حکمت بود    
تلقى از اوضاع ايران که دوره              
اصالح طلبان است و اين بحث              

 اين بهانه را سرهم کرد که          ،جديد
بگويند با اين بحث مخالف اند                 

طبقه کارگر را در                    "چون       
استراتژى اش در نظر نگرفته               

همان زمان جواب اين           "!  است
تحريفات را داديم و بزودى مجددا      

براى اطالع بيشتر       .  خواهيم داد   
ميتوانيد اسناد آن جدائى را                       

 . مطالعه کنيد

 

من فکر ميکنم اساس مسئله                      
اينست که هردرجه پيشروى اين          
جماعت بدون کوبيدن و تحريف           

متاسفم که اين دوستان      .  آنهاست
سابق متوجه نيستند که چگونه           
آبروى خود را به حراج                          

ترويج و انتشار ادبيات     .  گذاشتند
متعفن و فحاشى شخصى و                  
انتشار دروغ توسط اينها در                
نشريات و مطالب با اسامى من         

 بارومتر روحيه اينان     ،درآوردى
ما به اين    .  و نگرانيهاى آنهاست   

محفل سياسى به اندازه وزن و           
. اهميت اجتماعى اش بها ميدهيم     

اما در دفاع از کمونيسم منصور      
حکمت و برمال کردن                             
ديدگاههاى راست اينها در لباس      

يک سر سوزن         "  مارکسيسم"
بايد در   .  کوتاهى نخواهيم کرد     

مقابل آبروريزى اخير اينان و           
جعلياتشان عليه کمونيسم                      
کارگرى  از منصور حکمت و          

حزب .  از مارکسيسم دفاع کرد      
اتحاد کمونيسم کارگرى دستکم        

موفق .  اين را تضمين ميکند           
 .باشيد

 

پيام جوانان حزب اتحاد                         
کمونيسم کارگرى به مناسبت           

 سالروز تاسيس حزب

يکسال از تولد حزب ما ميگذرد       
و يکسال ديگر بر مبارزه ما                
برعليه اسالم سياسى و حکومت      

باعث .  آپارتايد افزوده ميگردد      
سرفرازى بود که در سالى که            
گذشت مبارزه را در کنار حزب      
اتحاد به پيش برديم و بار ديگر          

 آذر      ،در کنار على جوادى               
 سياوش دانشور و ديگر     ،ماجدى

با وجود    .  رفقاى حزب بوديم       
تمام مشکالت مادى و معنوى از     
جمله حمالت سياسى از سوى            

 عدم      ،رفقاى همسنگر سابق           
دسترسى به يک رسانه مستقل          

حزب جديد را به اولين           ...  و   
سال تولدش رسانديم و رفقاى             
بسيارى را در داخل و خارج              

. مرزها با آن همصدا کرديم                
چون اين حزب حزب مردم                 
است و خواست آن خواست                 

آنچه يک آزاديخواه و            .  مردم
برابرى طلب واقعى نياز داشت       

پس .  دراين حزب موجود بود         
. واقعا اين حزب حزب مردم بود   

اميدوار هستيم تا روز آزادى              
ايران و مردم ايران از چنگال            
استبداد اين حزب را به پيش                
ببريم و شاهد نقش تعيين کننده            

 ... نامه ها
 

منصور حکمت برايشان عملى                
ايرج آذرين و رضا مقدم            .  نيست

ميتوانستند در اين جامعه ملتهب و          
اين جنبش کارگرى اعتراضى و             

 اگر سياست و حرفى براى           ،وسيع
صدها درد بى درمان داشتند بگويند      

اگر .  و طرح کنند و نيرو جذب کنند      
 دليل اولش اينست که               ،نتوانستند

دليل دومش اينست     .  اينکاره نيستند  
. که خط شان دود شد و هوا رفت              

جنبش اصالحات  "هرچه در مورد      
گفتند بايد بريزند سطل            "  سياسى
ديدگاههايشان به حکم             .  آشغال

شرايط عينى و جدال واقعى کارگر        
و مردم محروم با اين نظام به بن               

 ،سوما.  بست رسيد و شکست خورد    
ميبينند ديدگاههاى کمونيسم                         

. کارگرى در جامعه گسترده است         
 ،اينجا معضل اين يا آن حزب نيست  

بايد منصور حکمت را کوبيد و                 
پرچم ضديت و متاسفانه دروغ                 
عليه منصور حکمت را برداشت تا       
در ميان مشتريان اين بازار متحدى       

ما از هر نوع نقد     .  تاکتيکى پيدا کرد  
سياسى استقبال ميکنيم و با کمال              

اما .  ميل در بحث شرکت ميکنيم           
 تحريف      ،کسانى که بجاى نقد                

ميکنند و وجدان سياسى شان هم               
 کسانى که بجاى نقد     ،لک برنميدارد 

هر حزبى و هر جنبش علنى                        
روپاى خود به باد تبليغات                              

 ،اطالعات و شايعات تکيه ميزنند          
اينها ديگر از خطوط قرمز                          
پرنسيپها عبور ميکنند و عمال وارد       

 . چهارچوبهاى کثيف ميشوند

 

منصور حکمت آن هدفى است که           
اينها به خيال خود ميتوانند با زدن            
و تحريفش آنهم با اين شيوه هاى               

 جائى و مکانى براى خود           ،مذموم
در زمان خود او هفت           .  پيدا کنند  

سوراخ قايم بودند و حال که اين                
 اينها  ،جريان دچار اين ضربات شد     

و متحدين خجول شان فضا را                    
براى حمالت هيستريک و غير                

رفتار .  سياسى مناسب ديده اند              
غيرمسئوالنه و عميقا فرقه اى اينها       
با دانشجويان آزاديخواه و برابرى          
طلب آينه خوبى براى نشان دادن             
موقعيت سست و محاسبات خرد              

۵۴شماره   
آن در فرياد آزادى کشور ايران             

تا آنروز لحظه اى از پا              .  باشيم
سرفراز باد       .  نخواهيم نشست      

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى               
 ،جوانان حزب در تهران        .  ايران
 . ٨٧ خرداد ١٨شنبه 

 

 ،رفقاى گرامى

فعاليت و تالش    .  با تشکر از شما     
و چهره سياسى و کارگرى اين              
حزب در يکسال گذشته مديون               
سياستهاى کمونيستى منصور                
حکمت و تالش طيفى از کادرها           
و اعضاى کمونيست و                                 

. مارکسيست اين حزب بوده است       
هر عضو حزب بايد خود را                     
دراين نقشه شريک کند و براى              
پيشرويهاى آتى نقش شايسته خود        

سال گذشته سالى        .  را ايفا کند       
پرتحرک براى ما بود و تالشى             
براى گذاشتن سنگ بناى يک                 

. حزب کارگرى و مارکسيستى            
اهداف اين حزب و سياستهاى                

ما براى   .  انقالبى آن روشن است      
بسيج طبقه کارگر و انقالب                      
کارگرى عليه وضع موجود                    

سرنگونى .  مبارزه و تالش ميکنيم   
. جمهورى اسالمى گام اول ماست     

آزادى ايران و مردم ايران تنها با         
سرنگونى جمهورى اسالمى                  

اين رژيم ميتواند     .  متحقق نميشود  
به دهها طريق و از جمله                            
سناريوهاى ارتجاعى سرنگون            
شود و حکومت بعدى کماکان                 

و ضد جامعه و ضد         "  استبدادى"
پيروزى .  آزادى و برابرى باشد        

کارگران و اکثريت مردم محروم        
و آزادى جامعه ايران تنها ميتواند        
محصول يک انقالب کارگرى              

سرنگونى ارتجاع  .  پيروزمند باشد 
اسالمى يک گام فورى جنبش ما           

من .  در راه تحقق اين هدف است        
نکته شما را ميفهمم اما الزم است        

 ،تصريح و تاکيد کنم که اين حزب       
حزب .  نيست"  حزب مردم      "

حزب .  کمونيستى کارگرى است      
مردم نام احزاب ليبرال غربى و           
در طيف چپ راديکال و خلقى               
جهان سومى احزاب پوپوليستى           

حزب ما ميخواهد به حزب       .  است
سياسى کارگران و پرچم حزبى            

حزب .  طبقه کارگر تبديل شود          
کمونيستى تنها ازاين موضع                   
اجتماعى براى آزادى جامعه                  

خواستها و اهداف       .  تالش ميکند   
١٨صفحه   



١٨صفحه   يک دنياى بهتر   

کمونيسم ما تنها براى رهائى                  
 بلکه رهائى            ،کارگران نيست     

کارگران در گرو رهائى کل                   
از جانب من به            .  جامعه است   

. دوستان ديگر سالم گرم برسانيد       
 . موفق و پيروز باشيد

    

 معتقد به خدا ميتونه عضو بشه؟

آيا حزب کمونيستها فقط جاى                 
کمونيستها است؟ اگر من نوعى            
خدائى براى خودم دارم و واقعا             

 اگر  ،طرفدار آزادى مردمم هستم     
 محروميت    ،بخواهم عضو شوم       

سياسى از عضويت در حزبى               
مثل شما ميگيرم؟ با سپاس جواب        

 دريا. دهيد

 

  ،دريا عزيز

حزب کمونيستى حزبى                              
 حزبى سياسى   ،ايدئولوژيک نيست 

يک حزب سياسى با فرقه         .  است
هاى عقيدتى و مذهبى تفاوت                   

يک حزب سياسى      .  ماهوى دارد  
کمونيستى براى اهداف اجتماعى        

اهدافى که   .  معينى مبارزه ميکند     
اساس آن زير و رو کردن نظام              
سرمايه دارى و برقرارى جامعه         

 عارى از          ،اى آزاد و برابر             
 ،طبقات و تضادهاى طبقاتى                  

جامعه اى مبتنى بر مالکيت                     
اشتراکى همگان بروسايل توليد           
معيشت و نيازهاى جامعه و بهره        
بردن از ثروت اجتماعى موجود         

. مطابق با نيازهاى هر فرد است         
جنبش و حزب کمونيستى جنبش و    
حزبى انسان محور است که                    
انسانها را براساس عقايدشان از          

 باز هم اعدام، 
 !باز هم جمهوری اسالمی

ی، و بيش از                 محمد فدايی، بهنود شجاعی، فرهاد حاجی ميرزاي
ده نفر ديگر افرادی هستند که رژيم آدمکشان اسالمی قصد دارد            

اول تابستان است و گويا .   به بهانه های مختلف آنها را اعدام کند     
د                 ه خون ان ن    .   هيوالی خدا و اسالم و آخوند و سرمايه تشن و اي

 !کريه و زشت و ضد انسانی. جمهوری اسالمی است
 

د        کشن ! دور نيست روزی که اين حکومت اوباش را مردم بزير ب
ری و                راب بر ويرانه های رژيم اسالمی نظامی متضمن آزادی و ب

نظامی که در آن اثری از اعدام .   رفاه و انسانيت برپا خواهيم کرد     
 .نباشد

 

جنايتی سازمانيافته توسط دستگاه . اعدام قتل عمد دولتی است 
.                                حاکم است  

! مجازات اعدام فورى و بيقيد و شرط  لغو 

هيچ حقى که قانونا نياز و حق همه             ...نامه ها
به اين اعتبار     .  است محروم نميکند    

سياست عضويت ما اينست که هر            
کس که خود را در اهداف اجتماعى         
حزب شريک ميداند و حاضر است         
داوطلبانه گوشه اى از وقت و                      
انرژى اش را در فعاليت جمعى                  

 ميتواند عضو حزب            ،بکار گيرد   
طبعا يک حزب کمونيستى            .  شود

فعاليتهاى مبتنى بر اين ديدگاهها و            
فرهنگ پيشرو و آوانگارد متناسب         

اينکه .  با اهداف اش را دارد                     
عضويت يک فرد مذهبى و معتقد به       

 من ،خدا درچنين حزبى چگونه است 
نظرم اينست که يک حزب اجتماعى      
اگر تا اين درجه مقبوليت داشته باشد     
که کسى مثل شما بگويد زنده باد                 
اهداف اين حزب و زنده باد يک                 

 اما   ،دنياى بهتر کمونيسم کارگرى        
من خدائى در جائى براى خودم                  

 اگر اين فرد خود را در                        ،دارم
 من    ،تناقض با اين حزب نميبيند              

معضلى با عضويت چنين کسى                 
کمونيسم تالشى اجتماعى          .  ندارم

براى تغييراتى اجتماعى در مقياس         
کمونيسم جنبشى براى     .  وسيع است  

تغيير عقايد و فراخوانى به تغيير               
اگر ما زمينه اجتماعى     .  عقايد نيست 

رو آورى به مذهب و خدا را منتفى           
 اگر از خود بيگانگى انسان               ،کنيم

رفع شود و انسان محور همه چيز             
 آنوقت همين افراد                ،قرار گيرد     

فرضى اعتياد به مذهب و خدا را                
 . ساده تر ترک ميکنند

 

 *.موفق باشيد

۵۴شماره   

 از سايت حزب ديدن کنيد؛ 
 www.wupiran.com   or    www.for-abetterworld.com 

 تلويزيون  

 برای يک دنيای بهتر
 

 بعد از ظهر بوقت تهران  ۵ساعات : جمعه
  ظهر بوقت ١٢:٣٠ساعت : يکشنبه 

 در کانال يکتهران  

  

اسی               ه سي ام برای يک دنيای بهتر يک برن
ع   .   بيطرف نيست، جانبدار است     .   است داف م

اه و                 ری، شادی، رف راب ت، آزادی، ب حقيق
ت           ا اس ه ان ادت انس ع ک        .   س رای ي ا ب م

م               ي کن ي ارزه م ب ی م . جمهوری سوسياليست
ا را                 ه ه ام رن لطفا روز و زمان پخش اين ب
ان              ان خودت اي به اطالع همه دوستان و آشن

 . برسانيد

 يک دنياى بهتر 
با ! را بخوانيد و به دست دوستانتان برسانيد

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

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

 کارل مارکس



١٩صفحه                                                                  يک دنياى بهتر   

ادبيات و پراتيک منصور حکمت       
فعاليت را برای اين دسته مشکل          

تا زمانی که او در قيد      .  کرده است 
حيات بود، اينها در گوشه ای                  
فعاليت ميکردند و جرئت نداشتند        
علنی و رسمی او و سياست هايش       

اکنون چند سال پس       .  را نقد کنند    
از مرگ او و مسائلی که در بخش     
تحزب يافته جنبش کمونيسم                    
کارگری بوجود آمده، اينها از                
پستوهای محافل خود بيرون آمده        
اند و دارند از او و تاريخ انتقام               

 .ميگيرند

اين سقوط و ابتذال محصول اين           
اين واقعيت که چپ     .  شرايط است 

اسالمی شرق زده با باد در       –ملی  
غبغب با اتکاء به اعترافات زير           
شکنجه، باصطالح به نقد جنبش          
دانشجويی می نشيند و مسائلی را        
به  زندانيان دانشجو منتسب ميکند      
که خود ميداند تحت ديکتاتوری            
خونين اسالمی حکم اعدام دارد،          

 –نشانه جرئت يافتن چپ ملی                
. اسالمی برای عرض اندام است        

اين نوع چپ است که عقب                       
ماندگی های جهان سومی، شرق         
زدگی و پوپوليستی از سر و                    

 –اين چپ ملی        .  رويش ميريزد  
اسالمی شرق زده است که بدون          
هيچ شرمی به پرونده های                        
سازمان اطالعات و شکنجه                   
اسالمی رجوع ميکند و بر مبنای         

از نوع  .  مينويسد"  نقد سياسی "آن  
 سال پيش نشريه          10کاری که       

نيمروز در تالش برای بی اعتبار       
کردن منصور حکمت و کمونيسم       

 .کارگری انجام داد

اينها تصور ميکنند که جنبش                  
کمونيسم کارگری تضعيف شده           

اين تصور آنچنان ذوق زده      .  است
شان کرده است که هر نوع                       
پرنسيپ انسانی را فراموش کرده       

و به خيال خود برای نابود             .  اند
کردن کمونيسم کارگری حمله ور      

بر اين تصور اند که             .  شده اند   
کمونيسم کارگری را ميتوان                   

 يک دنياى بهتر
 

تغيير جهان و ايجاد دنيايى بهتر يک اميد و آرمان هميشگى                       
عليرغم رواج  .  انسانها در طول تاريخ جامعه بشرى بوده است            

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 است
 

 اين اميد که دنياى فردا 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 اتحاد کمونيسم کارگرىيک دنياى بهتر  از 

 !اعترافات زير شکنجه و شرق زدگی

 ...مقدم -شکنجه گيت آذرين

. شکست داد و حاشيه ای کرد                      
ميتوان منصور حکمت را از صحنه      
سياست مارکسيستی و کمونيستی             
زدود، سر از پای نمی شناسند و با            
همه قوا و با تمام عقب ماندگی ته                
نشين شده شان به جلوی صحنه آمده        

با هم در اين زمين ليز و                       .  اند
اين .  خطرناک سبقت گذاشته اند            

حمالت هم از سر اختالفات جدی              
جنبشی و تئوريک است، هم بعضا           
از سر رقابت های شخصی و                       

در فقدان منصور حکمت        .  تاريخی
اين انسان های کوچک، اين دون               
کيشوت های ويرچوال راهی برای         
باز کردن عقده های فروخفته                       

 . تاريخی خود يافته اند

خوشبختانه نگذاشتيم که در اين                  
نشان .  سراب خود چندان غرق شوند    

داديم که ممکن است منصور حکمت    
ديگر نباشد، اما جنبش کمونيسم                 

نشان .  کارگری قوی و گسترده است     
داديم که ما از فرهنگ و تمدن غنی          
و انسانی کمونيسم کارگری قاطعانه       

در مقابل اين        .  دفاع خواهيم کرد       
شرق زدگی و عقب ماندگی جهان             
سومی خواهيم ايستاد و پرچم انسانی      
مارکسيسم، کمونيسم کارگری و               
منصور حکمت را برافراشته نگاه           

انسان های کوچک،   .  "خواهيم داشت 
يکی ديگر از      "  رويدادهای بزرگ  

آثار کوتاه و زيبای منصور حکمت          
او اين نوشته را در مورد                .  است

احزاب ناسيوناليست کرد عراق                
اما تا چه حد خصائل سياسی      .  نوشت

و فرهنگی اين جنبش ها بهم شبيه              
اين تيتر را بايد در مقابل اينها        .  است

بيخود وقت خود را           .  نيز گذاشت   
با حمله به کمونيسم            .  تلف نکنيد   

کارگری و منصور حکمت چيزی           
فقط فرهنگ  .  نصيب تان نخواهد شد    

نازل سياسی خود، دوری تان از                
مارکسيسم و کمونيسم و تهی بودن           
آمال فرقه ای تان از هر نوع                          
انسانيت را به معرض نمايش و                  

 .قضاوت ميگذاريد

 

۵۴شماره   

 

 

 

اين را   .  اين حکومت غارتگران دسترنج کارگران و زحمتکشان است             
. بايستی جمهوری سوسياليستی را بر قرار کرد      .  بايستی سرنگون ساخت  

اين حکومت اقليت سرمايه داران بر اکثريت کارگران و زحمتکشان را              
بايد ياد  .  بايد به زير کشيد و حکومت شوراهاى مردم را جايگزين کرد              

 ممکن است که چند مهره          ، گاه برای تداوم خود       ،آور شد که حکومت     
ولی اين که در اين         .  خود را قربانی کند و به عبارتی بازنشست کند                

شرايط چرا حکومت دست به اين عمل سياسی زده و آيا اين نوعی خود                
 زنی است يا نه؟

 

بايستی گفت که حکومت دزدان و غارتگران با مطرح کردن و روی                     
 ميخواهد مسير اعتصاب را به خيال        ،آنتن بردن اين اخبار به ظاهر مهم       

بحث .  ولی کار از اين حرفها گذشته است              .  خود به انحراف بکشاند       
بلکه سرنگونی تمام    .  سرنگونی يک طيف از حکومت در ميان نيست            

 .حکومت موضوع شعارهای کارگران و توده های زحمتکش است

 

قاه قاه   .  اين با گفتارم تمام نشده است که او شروع به خنده ميکند                             
: می پرسم چی شده؟ در ميان خنده هايش ميگويد          .  وحشتناکی سر ميدهد  

من نيز  .   خرداد 24و حاال    ....   خرداد 18..... خرداد 13.....سوم خرداد    
 ....حاال نخند کی بخند. خنده سر ميدهم

 

*** 

....معمولى معمولى   



٢٠صفحه   يک دنياى بهتر   

 !اعترافات زير شکنجه و شرق زدگی

 مقدم-شکنجه گيت آذرين
اين را يک       ."  اعترافات زير شکنجه در دادگاه فاقد اعتبار است                     "

به "  گوانتانومو بی  "حقوقدان آمريکايی در رابطه با محاکمه متهمين                 
در کشورهای غربی    .  گزارشگر تلويزيون الجزيره انگليسی اعالم کرد        

اعترافاتی که زير شکنجه و با زور از متهم گرفته شده در دادگاه فاقد                      
برنامه يک دنيای بهتر، برنامه حزب ما، نوشته منصور              .  اعتبار است 

. حکمت، با دقت و در جزئيات درباره حقوق متهمين صحبت کرده است            
برای ما کمونيست های کارگری احترام به حقوق متهمين، حفظ حرمت              
انسان ها، حتی زمانی که متهم به ارتکاب جرمی هستند حکم الفبای                        

مقدم   –اما اين مصاحبه مرا ياد اسکاندال جريان آذرين          .  زندگی را دارد  
 . انداخت

اخيرا يک مقاله بی نام و نشان بر مبنای شايعاتی که در جامعه پيچيده و                 
آنچه که به اعترافات زير شکنجه برخی از دانشجويان آزاديخواه و                        
برابری طلب معروف شده است، به نقد جنبش دانشجويی منتسب به                       
آزاديخواه و برابری طلب و سياست های حزب حکمتيست پرداخته                       

حزب اتحاد کمونيسم کارگری اين روش را نقد و محکوم کرد و                 .  است
بيانيه ای را تدوين نمود که در آن از اپوزيسيون خواسته شده خود را به                
يک سری موازين متعهد کنند تا ديگر شاهد چنين سقوطی در ميان                          

بخاطر ارجاعاتی که به نوشته های ايرج آذرين در             .  اپوزيسيون نباشيم 
اين نوشته شرم آور شده بود و وبالگی که در آن انتشار يافته بود، نتيجه                
گرفته شد که نويسنده مقاله اگر ايرج آذرين نيست، به خط او نزديک                      

 . است

سپس ايرج آذرين با طلبکاری بسياری که ويژه نوشته های ايشان است،             
اعالم کرد که از خط مقاله دفاع ميکند و اين نشانه اجتماعی شدن خط                     

يعنی کسی که خود به زشتی       (ايشان است که يک انسان بی نام و نشان             
اين چنين   .)  کارش آگاه بوده و شرم کرده نامش را زير مقاله بنويسد                    

گفته بودند آرزو بر جوانان عيب      !  (مواضع ايشان را منعکس کرده است     
سازمان کومه له بی سر و         )  نيست، اما بر ريش سفيدان چه بايد گفت؟           

به روی  .  صدا پس از اين انتقاد ها مقاله را از روی سايت خود برداشت             
اين جريانات آنچنان اجتماعی اند       .  خويش هم نياورد که توضيحی بدهد        

که بدون نگرانی مواضع خود را تغيير ميدهند و به روی شان هم نمی                    
، سياست شناخته شده سازمان های           "تو ديدی نديدی    "سياست   .  (آورند

جامعه اصال  .  ضروری نيست به جامعه توضيح بدهند       .  چپ سنتی است  
پس از آن رضا مقدم در سايت کارگر امروز از                .)  خبردار هم نميشود   

روش اين باصطالح طرفدار ايرج آذرين دفاع کرد و پا را حتی فراتر                   
 . گذاشت

مقدم برآشفته از نقد ما و رو شدن افتضاح شان، که                      –جريان آذرين    
منجر به برداشتن اين نوشته از روی سايت اخبار روز، با يادداشتی از                 
سردبير که به اشتباه خود اذعان کرده بود، منجر شد، اختيار از کف                        

  ، ستون آخر
 آذر ماجدى

داده به سنگ پرانی  به کمونيسم کارگری و           
گويی دارند   .  منصور حکمت مشغول شدند      

سياسی تاريخی را         -کينه های شخصی          
اين عمل شايد تاثير                .  بيرون ميريزند     

تراپيوتيک برای نويسندگان داشته باشد، اما        
در عالم سياست، آبرو و اعتباری برای آنها          

کسانی که با لجاجت       .  باقی نخواهد گذاشت    
از کار زشت و پليسی خود دفاع ميکنند و                
برای رد گم کردن به معتبر ترين                                   
مارکسيست معاصر بد و بيراه ميگويند، فقط       

. چاهی را که در آن افتاده اند گود تر ميکنند          
در باتالق افتضاح شکنجه گيت خود ساخته          

 .مدفون ميشوند

اما بايد پرسيد که چرا در دفاع از يک                        
حرکت زشت پليسی، کاری که حتی                           
حقوقدان آمريکايی برای متهمين حمله                     

 سپتامبر نيز جايز نميداند،            11تروريستی   
اين جريان که چند سال پيش در دفاع از دو             
خرداد از حزب کمونيست کارگری جدا شد،       
به منصور حکمت سنگ پرانی ميکند؟                    
منصور حکمت که متاسفانه ديگر قادر                    

ديگر در  .  نيست اين حرکت قبيح را نقد کند        
ميان ما نيست تا يک اثر بياد ماندنی ديگر               

بنويسد و   "  دريغ از يک جو شعور        "چون   
تا .  جهان سومی بودن آنها را بيادشان بياورد      

فرهنگ نازل جهان سومی و شرق زدگی              
حاکم در جنبش چپ را به باد نقد بيرحمانه              

چرا اينها به منصور حکمت حمله            .  بگيرد
 ميکنند؟ 

منصور حکمت نه   .  پاسخ اصال پيچيده نيست   
تنها مارکسيسم را از زير آوار تعابير                        
بورژوايی و خرده بورژوايی بيرون کشيد،         
نه تنها درافزوده های بسيار با ارزشی به                
مارکسيسم داشت، نه تنها چپ سنتی را از              
نظر تئوريک و پراتيک نقد کرد، نه تنها                 
کمونيسم را بر پايه های اجتماعی و طبقاتی          
خود قرار داد و صف کمونيسم کارگری را           
در متن اجتماعی و طبقاتی از چپ جدا                     
کرد، فرهنگ عقب مانده و شرق زده اين                

برنامه يک دنيای    .  چپ را نيز به نقد کشيد        
بايد از ايرج       .  (بهتر سمبل اين نقد است            

آذرين و رضا مقدم پرسيد، شما که خود در            
کنگره اول حزب کمونيست کارگری به اين         
برنامه رای داديد، آيا از ياد برده ايد که                     
زمانی خود را به اين فرهنگ باالی انسانی           
و تمدن کمونيستی متعهد کرده بوديد؟ بر                 
شما چه گذشته است؟ اين سقوط از چه ناشی         

 ) ميشود؟

۵۴شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  

آدرس تماس با مسئولين 
 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 

دبير کميته (علی جوادی 
 )مرکزی

com.yahoo@Javadi_Ali 

Tel: +1 310 402 6567 
 

علی (هيات داير دفتر سياسی 
جوادی، سياوش دانشور، آذر 

 )ماجدی

com.yahoo@AzarMajedi 

com.yahoo@d_siavash 
 

علی جوادی، (کميته سازمانده 
 )نسرين رمضانعلی

nasrin_ramzanali@yaho
o.com 

 

آذر (مسئول خارج کشور 
 )ماجدى

com.yahoo@AzarMajedi 
 

مسئول سايت و آی تی حزب 
 )مجيد پستنچی(

com.yahoo@magid_x 
 

 )شراره نوری(دبيرخانه 

markazi.wupi@gmail.co
m     

 

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 

 به حزب 
اتحاد کمونيسم 
 کارگرى
!بپيونديد  

١٩صفحه   


