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بعد از سرکوب و شکست خـيـزش     
زمـان     ۸۸انقالبي مردم در سـال        

الزم بود تا مردم نفسي تازه کننـد  
و خود را براي خـيـز بـعـدي آمـاده          

ــد   ــه شــدت        ۸۸خــيــزش     .  کــنــن ب
سرکوب شد اما نه حکومت آنقدر 
ــنــد دهــه               قــدرت داشــت کــه مــان
شــصــت کشــتــار هــزاران نــفــره راه           
بيندازد و مردم را مرعوب کند و   
براي دوره اي به خانه بفرستد و نـه    
مــردم هــمــان مــردم دهــه شــصــت           

با اينحـال هـزاران نـفـر کـه            .  بودند
ــالــي در اعــتــراضــات               ــقــش فــع ن

داشــتــنــد بــه زنــدان افــتــاده و يــا              
چـنـد   .  مجبور به ترک کشور شدند

سـالـي زمـان الزم بـود تــا طـيــف                
جديدي خود را براي قـرار گـرفـتـن         
در صــف اول مــبــارزات آمــاده                

 . کنند
در طول دو دهه گذشته تجربـه  
مبارزاتي مردم بسيار غـنـي شـده      
است، از نظر سياسي درک سياسي 
مردم بسيار باال رفته و بـا حـقـوق      
خود آشنائي زيادتـري پـيـدا کـرده         

از طـــرفـــي شــکـــاف هـــاي            .  انــد 
حکومت عميق تر شده و فسـادي      

که سرتا پاي حکـومـت را گـرفـتـه          
است هم در ميان مردم آخرين ذره   
مشروعيتش را زيـر سـوال بـرده و          
هـم نـيـروهـايـش را بـي روحـيـه و                   
نســبــت بــه آيــنــده حــکــومــت بــي            

نـارضـايـتـي     .  اعتـمـاد کـرده اسـت        
تا کنون  ۸۸مردمي که در فاصله 

قدرت خريد ناچيزشان بـاز هـم بـه          
نصف رسيده است شديدتر شـده و      
طــيــف وســيــعــتــري بــه خــط فــقــر            
ــعــاد نــارضــايــتــي              پــيــوســتــه و اب

بحران مزمن .  گسترش يافته است
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اقتصادي همچـنـان ادامـه دارد و          
هـيـچ دورنــمـائـي بـراي حــل و يــا                

تسليم حکومت بـه  .  تخفيف ندارد
که نـتـيـجـه ايـن           » شيطان بزرگ« 

اوضاع است، قابـل پـنـهـان کـردن          
مــدتــي اســت کــه خــود          .  نــيــســت 

مقامات مدام از تالش براي حفظ 
اصـالح  .  قدرت صحبت ميکـنـنـد   

طــلــبــي تــمــامــا بــي آبــرو شــده و              
بـه  .  ميداني در ميان مـردم نـدارد    

يک معنا حکومت بـحـرانـي تـر و         
بي افق تر و مـردم مـنـسـجـم تـر،             
پخته تر و مصمم تر رودرروي هـم    
قرار گرفته اند، تغييـرات مـهـمـي       
به زيان حکومت و به نفع مـبـارزه     
ــتــه اســت و                ــرف مــردم صــورت گ
ناتواني حکومت بيش از هر زمان 

مـردم  .  براي مردم عيان شده اسـت 
هيچگاه حـکـومـت را ايـنـچـنـيـن               

. ناتـوان و زمـيـنـگـيـر نـديـده انـد                 
شــکــاف هــاي درون حــکــومــت و           
استيصال آن که منجر به روي کـار  
آمدن روحاني شد، فـرجـه تـازه اي        

در چــنــيــن    .  بــه مــردم داده اســت       
فضائي مـردم بـه پـيـشـروي خـود               
سرعت داده اند و فصل نـويـنـي از      

 . مبارزه مردم شروع شده است
تحول در شـيـوه       اين تغييرات،

. هاي مبارزه را الزامي کرده اسـت 
مردم به تاکتيک هاي جديدي روي 
آورده و عرصه هاي تازه اي را بـه        

از .  ميدان نبرد تـبـديـل کـرده انـد           
تاکتيک هائي استفـاده مـيـکـنـنـد         
که سرکوبش دشوارتر است و ايـن      
امکان ميدهد توده وسيعـتـري پـا      

 . به ميدان مبارزه بگذارند
گــروهــي از جــوانــان بــه جــرم            
رقص و اجراي يک آهنگ دستگير 
مــيــشــونــد و روحــانــي مــجــبــور            
ميشود بگويـد شـادي حـق مـردم           
اسـت و حـرکـت وسـيـعـتـري بـراي                 

. نشان دادن شادي شروع مـيـشـود     
به جرم بي حجابـي زنـان را تـحـت           
فشار قرار ميدهند و مـقـام بـاالي      
حکومت ميگـويـد بـه زور شـالق           

. نميتوان مردم را بـه بـهـشـت بـرد         
زنان اين شکافها را مـيـبـيـنـنـد و           

بطور واقـعـي رژيـم و ارگـان هـاي              
مختلفش را که براي حفظ حجـاب  
به جان مـردم انـداخـتـه اسـت، بـه               
معناي واقعي کلمـه نـاتـوان کـرده         

حکومـت تصـمـيـم بـه اعـدام             .  اند
بيشتر ميگيرد و مردم با استفاده 
از همان قانون ضدانساني قصاص 
شروع به خـنـثـي کـردن اعـدام هـا             

که به آنـهـا      »حقي«ميکنند و از 
داده شده براي نجات محکـومـيـن    
به اعدام استفاده ميکنند و عمـال  

. قانون قصاص را خنثي ميکنـنـد  
حرکت توده اي مـردم روانسـر در           
اين زمـيـنـه نـمـونـه درخشـانـي از               
موج جديدي از يـک مـبـارزه تـوده         

رژيـــم .  اي عــلــيـــه اعــدام اســت             
ــيــان                ــدان ــه جــان زن اوبــاشــش را ب
سياسي مي اندازد تـا در آسـتـانـه         
اول مه جامعـه را مـرعـوب کـنـد            
اما خانواده ها وسيعتر و مـحـکـم    
تر از هميشه به ميدان مـيـايـنـد و       
وادارش ميکنند رئـيـس سـازمـان       
زندانهايش را عوض کند و هيئـت  

 . تحقيق براه اندازد
ايـن روحــيـه در هـمـه عـرصــه              

در .  هـاي مـبــارزه ديــده مـيــشـود           
مــقــابلــه بــا اعــدام، در دفــاع از               
ــارزات            ــان ســيــاســي، مــب ــي ــدان زن
کارگران بـراي افـزايـش دسـتـمـزد،           
مبارزه عليه حجاب، عليه فاجعـه  
محيط زيست، مبـارزات جـوانـان      
براي رقص و شادي و خـالـصـي از      
فرهنگ ارتجاعي و عقب مانده و 

 . دهها عرصه ديگر
در ايـن مـبـارزات بـالفـاصـلـه            
خـواســت ســرنــگـونــي طـرح نشــده           
است اما هيچکس ترديـدي نـدارد     
که اين مبارزات بخشي از مبـارزه  

. براي سرنگـونـي حـکـومـت اسـت          
هيچکس ترديدي نـدارد کـه بـراي        
رفع بيحقوقي زن و آزادي پوشـش،  
براي بهبود محيـط زيسـت، بـراي        
بهبود اوضاع اقتصـادي مـردم از       
جمله دستمزدهـا، لـغـو مـجـازات          
ــازات                ــجـ ــن مـ ــوانـــيـ اعـــدام و قـ
اسالمي، آزادي زندانيان سـيـاسـي      
و عقيدتي و سـايـر خـواسـت هـاي          

حق طلبانه مردم بـايـد جـمـهـوري          
در .  اسالمـي گـورش را گـم کـنـد             

مبارزات عرصه اي آنـهـم در يـک            
مبارزه عـلـنـي، خـيـلـي وقـت هـا                 
توازن قوا اجازه نميدهد شعارهـاي  

. صريح ضد حکومـتـي داده شـود       
اما اين مساله ذره اي اهـمـيـت و          
حقانيت اين مبارزات را کـمـرنـگ    

اينها بـويـژه هـرکـدام کـه          . نميکند
نتيجه اي هرچـنـد کـوچـک داشـتـه           
باشد، به روحيه مـبـارزاتـي مـردم       
کمک ميکند، مردم را متحدتـر و    

نـيـرويشـان را            اميدوارتر ميکند،
به آنها ميشناساند و آنها را بـراي    
سرنگوني منسجم تر و آمـاده تـر         

ايــن مــبــارزات پــيــش       .  مــيــکــنــد 
درآمد طوفان بزرگ انـقـالب بـراي      

 . بزير کشيدن حکومت است
مساله مهم در ايـن دوره ايـن         
است که بحران حکومت بـا شـدت     
و حدت ادامه خواهد يـافـت و هـر        

بـحـران   .  روز عميق تر خواهـد شـد    
رابطه با غرب ادامه خواهد يـافـت   
ــراي                  ــي ب و ايــن دســت دول غــرب
مماشات آشکار بـا حـکـومـت را           

شـــکـــاف هـــاي     .  خـــواهـــد بســـت    
حکومتي بر متن اين شـرايـط هـر      

نارضايتـي  . روز تشديد خواهد شد
. ها همچنان رو به گسـتـرش اسـت     

ايـنــهـا هـمــه فـرجــه بــزرگـي بــراي               
تـــداوم، گســـتـــرش و تـــعـــمـــيـــق            

بـــايـــد بـــا     .  اعـــتـــراضـــات اســـت    
هوشياري اين دوره را مورد تـوجـه   
قـرار داد و در افــق دادن بـه ايــن                 
اعتراضات و سازمانـدهـي بـخـش       

 . پيشرو جامعه تعجيل کرد
 

 چپ کجا ايستاده است؟ 
متاسفانه بخش قابل توجـهـي   
از فــعــالــيــن چــپ و کــمــونــيــســت            
پراکـنـده يـا مـتـشـکـل در بـرخـي                  
احزاب و گروههـا، بـا تـوجـيـهـات           
مخـتـلـف بـر ايـن مـبـارزات خـط                 

آنــهـــا را     .  بــطـــالن مـــيـــکــشـــنــد      
ــري                ــارگ ــر ک ــک و غــي ــي دمــکــرات
ميخوانند و گويا بـفـرض کـه ايـن         

مــبــارزات دمــکــراتــيــک بــاشــنــد          
لزومي به دخـالـت فـعـال در آنـهـا             

يا بـعـضـا آنـهـا را حـقـوق              .  نيست
و حـتـي     !  بشري، اصـالح طـلـبـانـه       

ارتـجـاعــي مــيـخــوانـنــد و بـجــاي             
حضور فعال براي راديکال کردن و   
ــن               ــدهــي و گســتــرش اي ســازمــان
مبارزات مشغول فـول گـرفـتـن از         
آنهـا هسـتـنـد و نـتـيـجـتـا بـجـاي                    
تقويت اين مبارزات به نـقـد آنـهـا         
مشغول ميشوند و يا در بـهـتـريـن     
حالت آنها را حق طلبانه ميدانـنـد   
اما مشغول تفسير و ريشـه يـابـي        
آنها هستند و خود را از هـر نـوع           
دخـالـت عــمـلـي در آنـهــا مـعــاف               

اعــالم مــوضــع تــمــام      .  مـيــکـنــنــد  
نقشي اسـت کـه ايـن بـخـش چـپ                  

مــبــارزه .  بــراي خــود قــائــل اســت       
وسيعي عليـه اعـدام جـريـان دارد           

. آنـرا بــه خــود مــربـوط نـمــيـدانــد             
مبارزه وسيعي عـلـيـه حـجـاب در          
جريـان اسـت امـا بـخـود مـربـوط                

ــد   ــيــدان ــم ــه اشــکــال          .  ن ــان ب جــوان
مختـلـف و از جـملـه بـا رقـص و                   
موزيک و غيره به حکـومـت دهـن      
کجي ميـکـنـنـد و در مـقـابـل آن                
ميايستند اما ايـنـهـا سـرسـوزنـي           

. وظيفه مقابل اين چپ نميـگـذارد  
جنبش وسيعي عـلـيـه مـذهـب در          
اعماق جـامـعـه جـريـان دارد امـا               
اينها هيچکدام اين چپ را تـکـان       

انواع و اقسام توجيـهـات   . نميدهد
هم بـراي ايـن بـي تـفـاوتـي و بـي                    

عـمـال و     .  نقشي عـنـوان مـيـشـود       
نــظــرا ايــن مــبــارزات بــه کــارگــر             

کـارگـر   .  نامربوط اعـالم مـيـشـود      
موجودي غير اجتـمـاعـي تصـويـر        
ميشود که در کـارخـانـه مشـغـول          
توليد ارزش اضافه اسـت و سـايـر        

. بيحقوقي ها به او مربوط نيسـت 
کمپين نجات ريحانه نمونه بسيـار  
آشکاري از رفـتـار القـيـدانـه ايـن                

. بــخــش چــپ را نشــان مــيــدهــد             
حرکت وسيعي حـول دسـتـمـزد دو         
ميليون تومان در جـريـان اسـت و        
دهــهــا هــزار کــارگــر تــومــاري بــا           
خواست افـزايـش دسـتـمـزد امضـا           
کرده اند اما اين نوع مـبـارزه هـم        
براي اين چپ غريـبـه و نـامـربـوط          

بعضا داليل ظريفتري بـراي    !  است
ــه                   ــلـــي خـــود از جـــملـ بـــي عـــمـ
آکسيـونـيـسـم و يـا مـرزبـنـدي بـا                  
فعاليت هاي حقوق بشـري مـطـرح      

برخورد القيدانـه بـه ايـن        .  ميکند
مبارزات بـاعـث شـده کـه تـحـول                
مهمي را که در جـامـعـه در حـال             

وقوع است نبيند و بـه مـبـارزات          
مردم نامربوط تر و حاشيه اي تـر    

 . شود
 

 دورنمای اعتراضات
 توده ای 

بـا تـوجـه بـه تـعـمـيـق بـحــران                  
اقـتـصـادي و ســيـاسـي جـمـهــوري              
  اسالمي، بحران رابـطـه بـا غـرب،          
شــکــاف هــاي رو بــه رشــد درون               
حــکــومــت و جــلــو آمــدن طــيــف             
وسيعي از بخش پيشـرو جـامـعـه،       
اعم از کارگران و جـوانـان و زنـان            

جامعه دارد وارد فـاز تـازه           ...  و 
جـامـعـه    .  اي از اعتراض مـيـشـود   

در همين پله نميماند و با توجه به 
فاکتورهائي که گفته شد، تحولـي  
کيفي در اعتراضـات تـوده اي در         

فـعـالـيـن و گـروهـهـا و              .  راه اسـت   
محافل چپ ديـر يـا زود بـايـد بـا              
ديدگاههاي سنتي خود مـرزبـنـدي    
ــه ســيــاســي و                     ــجــرب ــنــد و ت ــن ک
راديکاليسم خود را بـراي تـقـويـت       
اين مبـارزات و قـرار گـرفـتـن در              

اگـر در    .  صف اول آن بکار اندازنـد 
روانسر مبارزه اي توده اي عـلـيـه        
اعدام صورت ميگيرد معني اش   
وجود طيفي از بخـش پـيـشـرو در         
اين شهر است که آمادگي دارد در 

. مبارزه عليه اعدام سازمان يـابـد    
اگر توده بسيار وسيعي از زنـان و      
بويژه دختران جوان حـجـاب هـا را        
کنار ميزنند به اين مـعـنـي اسـت         
که بسياري از آنها بـراي سـازمـان        
يافتـن و مـتـشـکـل شـدن در ايـن                  

اگر فضـاي    .  عرصه آمادگي دارند
سرنگوني همه جا را گرفـتـه اسـت      
معـنـي اش ايـن اسـت کـه طـيـف                  
وسـيــعــي از مــردم چشــمـشــان بــه            
اپوزيسيون دوخته است و آمادگي 
دارند به احزاب سياسي بپيـونـدنـد    
و گرد احزاب سياسـي سـرنـگـونـي        

هــزاران جــوان    .  طــلــب گــرد آيــنــد      
آمــاده انــد بــراي خــالــصــي خــود            
سازمان يافته تر دست به فعالـيـت   

هـزاران کـارگـر در مـراکـز            .  بزننـد 
ــيــه               مــخــتــلــف کــارگــري کــه عــل
اجحافات و دسـتـمـزدهـاي نـازل و          
ــه اعــتــصــاب و                   ــره دســت ب غــي
اعتراض ميزنند و مـيـدانـنـد کـه            
بدون سرنگونـي حـکـومـت راه بـه            
جائي نميبرند آمادگـي مـتـشـکـل        
شدن در ظـرف هـاي مـخـتـلـف را               

و در شـرايـط کـنـونـي ايـن             .  دارند
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انتخابات اخيـر پـارلـمـان اروپـا و            
راي پايين احزاب سنتي بـورژوازي  
را بســــيــــاري رســــانــــه هــــا و                  

" زلـزـلـه در اروپـا        " سياسـتـمـداران      
ما بـر سـر اهـمـيـت ايـن             . خواندند

امـا در    .  واقعه مجادله نمي کنيـم 
اين تنـهـا يـک پـس         :  تفسير آن چرا

يا اگر مايل باشيد تنهـا  .  لرزه بود
پيش لرزهايي بود که از وقايع زير 

 .و رو کننده آينده خبر ميدهد
زلزلـه واقـعـي بـدنـبـال بـحـران               

کــه (   ۲۰۰۸اقـتــصـادي جـهــانــي        
ــا بــر                     ــوز دســت از ســر اروپ ــن ه

و در انقالبات و جـنـبـش        ) نداشته
هاي عظيمي که پس از آن شـکـل         

اخـيـر در     "  زلـزـلـه   . "گرفت، رخ داد
. اروپا تنها پس لرزه اي از آن بـود     

اما از آنـجـا کـه گسـل آن زلـزـلـه                    
جهاني پابرجا و فعال است، وقايـع  
اخيري که در انتـخـابـات پـارلـمـان         
اروپا خود را نشـان داد در عـيـن              
حال تنها ميتواند مقدمه يا پيش 
درآمدي بر زلـزـلـه هـاي عـظـيـمـي             
باشد که وقوع آن اجتناب نـاپـذيـر      
بـنـظـر مـيـرسـد و بـه اروپـا  نـيـز                       

 .محدود نخواهد بود
ــا و                  ــي ه در اظــهــار نــگــران
احســاس شــوکــه شــدن غــلــيــظ                
مــفــســريــن بــورژوايــي از نــتــايــج           
انـتـخـابـات اخـيـر پـارلـمـان اروپــا                
درجه اي از تصـنـع و خـودفـريـبـي           
نهفته اسـت کـه هـدف آن پـنـهـان                 

يـعـنـي    .  کردن مساله اصلـي اسـت    
اين مساله کـه جـهـان کـمـاکـان و               
بيش از پيش در چنبره سياستهاي 

و تحت اسـتـيـالي      " رياضت کشي"
بــانــکــهــا و بــنــگــاهــهــاي عــظــيــم          
سرمايه داري و دولتهاي پـلـيـسـي       

سـت کـه هـر روز            يک درصدي هـا   
اخبار جديدي از فـعـال مـايشـائـي          

اتحاديـه اروپـا     .  شان فاش ميشود
و سياستها و دولـتـهـاي آن تـنـهـا             
گوشه اي از اين وضع افـتـضـاح و        

و .  غير قـابـل دوام جـهـانـي اسـت            
اينکه تقريبـا هـيـچ مسـالـه ي آن              
توده هـاي مـيـلـيـونـي کـه زلـزـلـه                   
اصلي را پديد آوردنـد وطـي چـنـد         

سال گذشته از لـنـدن، بـارسـلـونـا،           
نيويورک و ريودوژانيرو گرفـتـه تـا      
قاهره، تونـس، تـهـران، تـل آويـو،            
استانبول و غيره اعتراض کـردنـد،   
تظاهرات کردند، ميـدان تسـخـيـر       
کردند، کشته دادند، باريکاد برپـا  
کردند، مصادره کردند، نه گفتـنـد   
و دست به انقالب زدند، حل نشـده  

. که وضع حتي بدتر هم شده اسـت   
بعبارت ديگر مسالـه اصـلـي ايـن         

درصـدهـاي جـهــان         ۹۹اسـت کــه      
اکـنـون مـوقـعـيـت خـود را حـتــي                 
آسيب پذير تر از چـنـد سـال قـبـل            
مي يابند و مـي بـيـنـنـد کـه روز               
بروز حرص سود و طمع بـورژوازي    
تــمــام جــوانــب زنــدگــي را نــابــود            
ميـکـنـد بـحـدي کـه حـتـي نـفـس                   
کشيدن بر اين کره خاکـي مشـکـل      

درصـدي هـا        ۹۹اين   .  تر ميشود
که مـتـاسـفـانـه فـاقـد سـازمـان و                  
تشکل و نماينده سياسي راديکـال  
و افق دار و متشکل هسـتـنـد، از        
هر فرصتي براي اعـتـراض عـلـيـه          

زلزـلـه   .  اين وضع استفاده ميکنند
اخير در انتخابات پـارلـمـان اروپـا       
را قـــبـــل از هـــرچـــيـــز در ايـــن                   

 .چهارچوب بايد ديد
بطور مشخـص، آنـچـه کـه در           
مرکز اظهار نگراني هاي ميديا و   

اخـيــر  "  زلـزــلـه  " سـيـاسـتـمــداران از         
اروپــا مــي شــنــويــم عــمــدتــا ســه            

قــدرت گــيــري     : " مــوضــوع اســت    
و الـبـتـه بـعـضـا           " ( راست افراطـي 

، ) مــورد يــونـان     -" چـپ افـراطــي    " 
تضعيف احزاب سنتي بورژوايي و 
دست باال گـرفـتـن سـيـاسـت هـاي            
ناسيوناليستي و ابـهـام در آيـنـده           

اينها البته همه بـه    .  اتحاديه اروپا
واقعياتي بعضا  نگـران کـنـنـده و         

بــراي مــثــال،     .  جــدي اشــاره دارد     
ترديدي نيست که احزاب متمـايـل   

چه آشـکـار   ( به راسيسم و فاشيسم 
در سالهاي اخـيـر در       ) و چه پنهان

اروپا رشد کرده اند و با هر معيـار  
که نگاه کنيم ايـن يـک عـقـبـگـرد             

امـا اوال يـکــي از زمـيـنــه             .  اسـت 
هاي بالفصل اين عقبگرد، عـالوه    

بر بـحـران اقـتـصـادي و حـملـه بـه                 
معيشـت مـردم،  سـيـاسـت هـاي               
رسـمـي و ضـد پـنـاهـنـدگـي خـود                  

 ۳۰دولتهاي فخيمه اروپايي طـي    
ثــانــيــا چــه     .  ســال گــذشــتــه اســت      

تاريخا و چه اکنون، پشـت سـر بـه        
ميدان آمدن احزاب اولـتـرا راسـت      

بـعـضـا    ( بخش هايي از بـورژوايـي     
حتي بخش هـايـي از دولـت هـاي             

) موجود، مـثـال پـلـيـس و ارتـش            
قــرار دارنـــد کـــه مـــيــکـــوشــنـــد              
نارضايتي مردم از وضـع مـوجـود      
را به سمت تعصبات کور و عـقـب     
مانده هـل بـدهـنـد تـا آنـرا مـهـار                 

نه فقط بطور مستقيم و بـا    .  کنند
بــه کــجــراه کشــانــدن اعــتــراض و            
نارضايتي آنها، بلکه همچنيـن بـا     
ترساندن و مـرعـوب کـردن بـاقـي            
مردم و در نـتـيـجـه تـوجـيـه کـردن             

. ضــمــنــي ادامــه وضــع مــوجــود          
ميخواهند بگويند نتـيـجـه عـدول       
از سياست هاي تاکـنـونـي رسـمـي        
بـورژوازي و قــبـول نــکـردن وضــع            
موجود شما را به دامان فاشـيـسـم    
و ناسيوناليسم افراطي و ارتـجـاع     
و بدبخـتـي هـاي بـيـشـتـر خـواهـد                

ميخواهـنـد مـردم را بـه           .  انداخت
مرگ  تهديد فاشيسم و سقوط در   
قهقراي تعصبات بگيرند تا به تب 
همين رياضـت کشـي و سـيـاسـت            
هاي تـاکـنـونـي بـورژوازي راضـي             

 .کنند
شبيه اين معادله کـم و بـيـش        
در مـورد دوم، يـعـنـي زيـر سـوال               
رفتن اتحاديه اروپا و بـرگشـت بـه        
ــاي اقـــتـــصـــادي                ــيـــاســـت هـ سـ
ناسيوليستي انزواطلبانه اي که از   
ســوي احــزاب نــاســيــونــالــيــســتــي         

) چـه راسـت و چـه چـپ            ( افراطي   
واضح .  ارائه ميشود، صادق است

است که وضع اقتصادي مـردم بـا       
اعـــــمـــــال ســـــيـــــاســـــت هـــــاي             
ناسيوناليستي و حفاظت گـرايـانـه    
بخصـوص در ايـن عصـر دهـکـده              
جهاني بهتر که نه، بسيار بدتر هم 

راه بــهــبــود اوضــاع      .  خـواهــد شــد   
مردم و اعمال اقدامات و سياست 

هايي که بـر اسـتـثـمـار وحشـيـانـه               
سرمايه لگام زنـد و يـا در جـهـت             
الـغــاي آن گــام بــردارد از مســيــر             
انترناسيوناليسم و اتـحـاد هـرچـه           
وسيعتر کارگران و مردم جـهـان و       
در اين مورد بويـژه اتـحـاد هـرچـه          
ــراي             وســيــعــتــر کــارگــران اروپــا ب

. مقابله با وضع موجود ميـگـذرد  
سياست هاي ناسـيـونـالـيـسـتـي از          
يـکــسـو در خـدمــت تـفــرقــه بــيــن              
کارگران و مردم اروپا و تضـعـيـف      
مبارزه مـتـحـد آنـهـا، و از سـوي                 
ديگر در خدمت مقبوليت دادن به 
احـــزاب ســـنـــتـــي و مـــتـــعـــارف             
ــورژوايــي اســت کــه از بــقــاي                   ب

 .اتحاديه اروپا حمايت ميکنند
ــاالخــره در مــورد ســوم،               و ب
يـعــنـي تضـعــيـف احـزاب سـنــتــي              
بـورژوايـي در جــريـان انـتــخـابــات             
اخير پارلمان اروپا، نـکـتـه جـالـب        
توجه اين است که اغـلـب آنـهـايـي        

اخــيـــر  "  زلـــزــلـــه " کــه در مــورد            
سخنراني و قلمفرسايي مـيـکـنـنـد      
در عــيـن حــال در مــورد گــذرا و               
ناپايدار بودن راي احزاب افـراطـي     

آنـهـا   .  راست صـحـبـت مـيـکـنـنـد            
بخوبي ميدانند که راي اخـيـر در         
انتخابات پارلـمـان اروپـا قـبـل از            
آنکه حقيقـتـا راي بـه راسـيـسـم و               
ناسيوناليسـم بـاشـد، راي مـنـفـي             
دادن به احزاب سنتي و بر سـرکـار     

بـــه اصـــطـــالح    .  بــورژوازي اســت     
" يک راي اعـتـراضـي   " خودشان اين 

ــنــدگــان احــزاب         .  اســت امــا نــمــاي
ــورژوازي خــيــالشــان           مــتــعــارف ب
راحت است که خواهند توانست با 
بــرخــي اصــالحـــات مــحــدود و               
ظاهـري و بـخـصـوص تـغـيـيـر در                 
نحوه رفتار و وجنات خود، دوباره 

آنـهـا   .  راي مردم را به دست آورنـد   
ميدانند که اين راي اعتراضـي بـه     
جايي نمي رسد چرا که در صحـنـه   
ــيــرويــي چــپ،              ــا ن ســيــاســت اروپ
راديکال و انقالبي، در عـيـن حـال        
پا رو زميـن و مـعـقـول کـه نـفـوذ                
کـــافـــي داشـــتـــه بـــاشـــد و ايـــن                
نارضايتي وسيع را به قدرتي براي 

تغـيـيـرات راديـکـال و پـايـدار در                
اوضاع تبـديـل کـنـد فـعـال وجـود              

اين همان نکته اي است کـه  .  ندارد
سر و صداها حول زلزله کـذايـي را     

بـعـبـارت ديـگـر        .  توضيح ميدهـد 
آنـچــه کــه بـه چــنـيــن مـانــورهــاي              
تبليغاتي و رواني از سوي مـيـديـا    
و سياستمداران بورژوازي زمينه و 
مطلوبيت ميـدهـد فـقـدان جـريـان           
ــري               ــارگ ــکــال و ک ــاســي رادي ســي
ذينفوذ و توده اي در بستر اصـلـي   
سياست است کـه خـواسـتـه هـا و              
ــردم را                 ــي مـ ــعـ ــالت واقـ ــايـ ــمـ تـ

ــنــدگــي کــنــد       ــتــيــجــه     .  نــمــاي در ن
اميدوارند با اينگـونـه تـبـلـيـغـات          
مردم را در برابر انتخاب بين بد و 

احزاب سنتي و متعارف در ( بدتر 
مقابل احزاب ناسـيـونـالـيـسـتـي و          

. قرار ميدهـنـد  )  افراطي بورژوايي
تــا طــبــق مــعــمــول مــردم بــد را                

 .انتخاب کنند
نــکــتــه تــرســنــاک دقــيــقــا در            

زلـزـلـه    " در پـس ايـن       . همينجاست
از يکسو ميتوان ديد که "  در اروپا

مردم معترض و بـه جـان آمـده از          
وضع مـوجـود انـتـخـاب سـيـاسـي             

راي " مناسب و دلخواهي ندارند و 
آنــهــا بــه کـــيــســـه           "  اعــتــراضـــي  

بورژوازي ميرود، و از سوي ديگـر  
ميتوان ديد که بورژوازي در صدد 
است تا در اساس هـمـان سـيـاسـت        
هاي قبلي يـعـنـي ريـاضـت کشـي             
اقتصادي و حـملـه بـه دار و نـدار               
بشــريــت در جســتــجــوي ســود را            

سياسـت هـا و جـهـت           .  ادامه دهد
گيري که به نـتـيـجـه اي بـهـتـر از                

مـنـجـر       ۲۰۰۸بحران هايي نظير 
لذا دشوار نيست کـه    .  نخواهد شد

اخـيـر در     "  زلزـلـه  " اينرا هم ديد که 
اروپا  تنها ميتواند پيش لـرزه اي    
بـر تـکـان هـاي زيـرورو کـنـنـده و                   
تخاصمات و کشاکش هاي بسيـار  

 . پردامنه اي باشد
تنها چيزي که مـيـتـوانـد ايـن          
چشم انداز تيره و تهـديـد آمـيـز را         
تغيير دهد به ميدان آمدن جنبـش  
سياسي انقالبي و کـارگـري اسـت          
که شهروندان کـل اروپـا را عـلـيـه            
بورژوازي و سرمايه داري و بـراي        
بدست گرفتن تـمـام امـور زنـدگـي          

اين نه فقـط  .  اجتماعي متحد کند
اروپـا را نــجــات خــواهــد داد کــه             
سرآغازي براي رهايي کل بشـريـت     

 .خواهد بود
 ۲۰۱۴مه  ۲۸ 
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 4  ۱۳۹۳خرداد  ۹ انترناسيونال 

تـا     ٣مه برابر  ٢٥تا  ٢٣روزهاي 
خرداد يک کنفرانس کارگري در    ٥

شهر برلين در آلـمـان بـرگـزار شـد              
وهياتي مرکب از کاظم نيکخـواه،  
شهال دانشفر، اسماعيل هدفمنـد،  
ــوران                   ــان و يــ ــه درخشــ ــرزانــ فــ
گوستاوسون از کميته همبستـگـي   
بين المللـي کـارگـري و  کـمـپـيـن                
بـراي آزادي کــارگـران زنـدانــي در             

در .  اين کنفرانس شرکت داشـتـنـد   
رابطه با اين کـنـفـرانـس، اهـمـيـت            
شرکت در آن، فعاليت هاي کمپين 
بـراي آزادي کــارگـران زنـدانــي در             
اين کنـفـرانـس و دسـتـاوردهـايـش            
براي اين کمپين و کنفرانس هـا و      
اجالس هاي ديـگـري کـه در حـول           
وحوش اين کنفرانـس بـرپـا شـد و           
فعاليتهاي کميته همبستگي بـيـن   
المللي کارگري در آنهـا بـا کـاظـم         
نــيـــکـــخـــواه و شـــهـــال دانشـــفـــر            

 .ميزگردي داريم
ــيـــونـــال  کـــاظـــم :  انـــتـــرنـــاسـ

نيکخواه، لـيـبـر اسـتـارت بـرگـزار            
کننده کنفـرانـس کـارگـري بـرلـيـن            

اگر ممکن است مـعـرفـي اي      .  بود
کــوتــاه از ايــن نــهــاد، کــار آن و                 
دستور جلسه و برنامه کـاري ايـن       

 .کنفرانس معين توضيح دهيد
ــيــکــخــواه       ــر     : کــاظــم ن ــيــب ل

يـک  )  LabourStart( استـارت    
سايت خبري و کمپيني بسـيـار بـا      
نفوذ در ميان کارگران و اتـحـاديـه    

اتحاديـه در     ٧٠٠بيش از . هاست
سراسر جـهـان بـا دهـهـا مـيـلـيـون                
عضو، به اين سايت وصل هستنـد  
و کمپين ها و اخبارش را بـازتـاب   

سايت ليبر اسـتـارت بـه        .  ميدهند
ايـن  .  زبان در دسـتـرس اسـت          ٢٧

نـهــاد بـرنــامــه هـاي تــلـويــزيــونــي             
اينترنتي هـم االن ايـجـاد کـرده و             
کال در عرض ده سـال گـذشـتـه بـه          
سرعت به يک پل ارتـبـاطـي مـهـم          
ميان کارگران و فعاليـن اتـحـاديـه       

ليـبـر   .  ها در دنيا تبديل شده است
تـاسـيـش       ١٩٩٨استارت در سال 

شده و االن هـرسـال کـنـفـرانسـهـاي          
ــارگــري را در                  ــمــبــســتــگــي ک ه

کشــورهــاي مــخــتــلــف بــرگــزار              
کــنـفــرانـس بـرلــيـن کــه          .  مـيــکـنــد  

امســال مــا بــراي اول بــار در آن                
شرکت داشتيم بزرگترين کنفرانس 
اين نـهـاد بـود و بـنـا بـه گـزارش                    
گردانـنـدگـان کـنـفـرانـس بـيـش از                

نفر براي شرکت در آن ثـبـت      ٧٠٠
تـا     ٣٠٠نام کرده بـودنـد و بـيـن             

نفر از رهبران و اکتـيـويسـت     ٤٠٠
هـاي کـارگــري و اتـحــاديـه اي از                
گوشه و کنار دنـيـا در آن شـرکـت           

کــال کــنــفــرانســهــاي         .  داشــتــنــد  
ليبراستـارت بـنـام کـنـفـرانسـهـاي             
همبستگي بين المـلـلـي شـنـاخـتـه          

و تم و مـوضـوع اصـلـي           . ميشود
بحران جهانـي  "کنفرانس برلين نيز 

بــود و   "  هـمــبــسـتــگـي جــهـانــي         –
سخنراناني با گرايشات مـخـتـلـف     
و از کشورهاي مختلـف از جـملـه        
ــرکــيــه،               ــانــادا، بــنــگــالدش، ت ک
آمريکـا، کـره جـنـوبـي، آفـريـقـاي               
جــنــوبــي، در مــورد مســائــل و               
مشقات کارگران در اين کشـورهـا     
سخن گفتند و بر همبستگي بـيـن     

. المللي کارگران تاکيد ميـکـردنـد   
شرکت کنندگان هم امکان بحث و 
اظهار نظر داشتند و همين بـه مـا     
هم امکان داد کـه بـا سـخـنـرانـي               
هاي کوتـاهـي در مـورد مسـائـل            
بين الـمـلـلـي کـارگـران و مسـائـل               
کارگران ايران نکاتي را طرح کنيم 
که خوشبختانه بسيار مورد توجـه  
ــت و هــرکــس کــه در                   قــرار گــرف
کـنــفــرانـس بــود صـداي کــارگــران           
ايــران را بــوضــوح مــيــشــنــيــد و              

 . توجهش را جلب ميکرد
شهال دانشـفـر     :  انترناسيونال

شمـا بـعـنـوان هـمـاهـنـگ کـنـنـده                  
کميته همبستگـي بـيـن الـمـلـلـي            " 

کـمـپـيـن بـراي آزادي          " و   "  کارگري
هـدف و بـرنـامـه         "  کارگران زنداني

تان از شرکت در اين کنفرانس چـه    
 بود؟

هـمـان طـور      :  شهـال دانشـفـر     
کـه اشـاره شـد ايـن کـنـفـرانـس از                   

 -سوي يک سايـت پـرنـفـوذ خـبـري          
کمپيني کارگري برگزار شده بود و 

طبيعي است که ما بعنوان کميتـه  
همبستگي بين المللي کـارگـري و     
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنداني از اين فـرصـت بـيـشـتـريـن            
استفاده را بـکـنـيـم و هـم صـداي               
اعــتــراض کــارگــران زنــدانــي و                
کارگران و مردم ايران عـلـيـه رژيـم       
اسالمي باشيم و هم ارتـبـاط بـيـن       
ــن و                    ــي ــال ــع ــا ف ــي خــود ب ــل ــل ــم ال
ــري             ــارگـ ــاي کـ ــت هـ ــويسـ ــيـ ــتـ اکـ
کشورهاي مخـتـلـف کـه در آنـجـا             

براي .  حضور داشتند محکم کنيم
اين کار ما يـک مـيـز اطـالعـاتـي             
داشتيم کـه سـازمـانـدهـنـدگـان آن            
ــل               ــه درخشــان و اســمــاعــي فــرزان

در ايــن مــيــز       .  هــدفــمــنــد بــودنــد    
پالکاردي با لوگوي کمـپـيـن بـراي       
آزادي کارگران زنداني کـه بـر روي       
ــود، کــارگــران               آن نــوشــتــه شــده ب
زنداني بايد آزاد شوند نصـب شـده     

ــود ــعــالوه عــکــس هــايــي از            .  ب ب
کارگران زنـدانـي از جـملـه جـعـفـر              
عظيم زاده، بهـنـام ابـراهـيـم زاده،          
شاهرخ زماني، مـحـمـد جـراحـي،          
ــد                ــات، مــحــم ــوســف آب خــراب ي
مــوالنــايــي، واحــد ســيــده، رضــا           
شهابي، رسول بداغي، عبدالـرضـا   
قنبري و خالصه تک تک کـارگـران     
زنداني نصب شـده بـود کـه تـوجـه            

. هاي را بـخـود جـلـب مـيـکـردنـد              
همچنين اطالعيه هاي ما کـه در      
آن شرح حال مختصري از کارگران 
زنداني آمده بود بهمراه قطعـنـامـه    
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنداني و پتي شني بـراي امضـا و       
اعـالم حــمــايــت از ســوي شــرکــت            
کنندگان در کنفرانس بر روي ميـز  

بســيــاري از    .  گــذاشــتــه شــده بــود      
شرکت کنندگان در کـنـفـرانـس بـه        

پـتـيـشـن     .  اين ميز مراجعه کردنـد 
ما را امضا کردند  و بـا نـوشـتـن           
ــار              ــمــاس خــود، خــواســت آدرس ت

قـطـعـنـامـه      .  ارتباط با مـا شـدنـد     
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنداني که در اين کنفرانس وسيعا 
پخش شد، اهداف سيـاسـي مـا را        

ما در اين .  به روشني بيان ميکرد

قـطـعـنـامـه بـر روي سـه خـواسـت                  
آزادي فوري و بـدون قـيـد و شـرط           
همه کارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان          
سياسي، حمايت و پشـتـيـبـانـي از        
مبارزات کارگران و مردم ايـران و    
ــه                 ــم اســالمــي از هــم اخــراج رژي
مــراجــع بــيــن الــمــلــلــي از جــملــه             
سازمان جهاني کـار تـاکـيـد کـرده          

 . ايم
ما در اين کنفرانس با شـرکـت   
در مباحث کنـفـرانـس تـوانسـتـيـم          
توجه ها را به وضـعـيـت کـارگـران        
در ايـران و مـبـارزات کـارگـران و              

مـا بـا     .  مردم ايـران جـلـب کـنـيـم            
گـذاشـتــن ورکشــاپـي کــه از قـبــل              
درخـــواســـت آنـــرا کـــرده بـــوديـــم            
توانستيم در جمع کـوچـکـتـري بـا          
دقت از وضعيت کارگـران ايـران و       
مـــبـــارزاتشـــان و از وضـــعـــيـــت            
کارگران زنداني و اهميت حـمـايـت    
و پشتيباني از کارگران زنـدانـي و       
مبارزات کارگران در ايران صحـت  

بـديـن تـرتـيـب مـيـخـواهـم              .  کنيـم 
بگويم که مـا از فـرصـت سـه روز             
کنفرانس ليبراستارت تـوانسـتـيـم       
بهترين استفاده را به نفع کـارگـران   
ايران بکنيم و ارتباطات خوبي بـا    
فعالـيـن کـارگـري از کشـورهـايـي              
چــون تــرکــيــه، تــونــس، روســيــه،            
اکراين، اسرائيل پيدا کـنـيـم و بـا           
آنها قـرار و مـدارهـاي الزم بـراي               
بـرگـزاري کـنـفــرانـس هـاي آتـي و                
تقويت همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي             
کــارگــري و مشــخــصــا در ســطــح           

به نظر من .  خاورميانه را بگذاريم
 .کار ما موفق بود

در روز اول     :  انتـرنـاسـيـونـال     
کنفرانس در مـبـحـث مـربـوط بـه           
همبستگي جهاني کـارگـري شـمـا          
صحبـت هـايـي رو بـه کـنـفـرانـس                 
داشتيد، مشخصا بحث شـمـا چـه        

 بود ؟
هـمـانـطـور     :  کاظم نيـکـخـواه   

کــه گــفــتــه شــد مــوضــوع بــحــث             
همبستگي بين الـمـلـلـي کـارگـران         

من حرفم به طور خالصه اين .  بود
بود که روند اتحاد و همـبـسـتـگـي      

بين الملـلـي کـارگـري کـنـد پـيـش               
ميرود و عزم و اراده کـافـي بـراي          

. متحد شـدن مشـاهـده نـمـيـشـود           
گفتم سرمايه داران و دولتهايشـان  
متحد هستند و همه جا دارنـد بـه     

امـا مـا     . کارگران تعرض ميکنند
کارگران ارتباطات و حـمـايـتـهـاي        

بـه  .  بين المللي مان کافي نـيـسـت   
اندازه کافـي مـثـل يـک تـن واحـد               

کـارگـران را بـه        .  عمل نـمـيـکـنـيـم      
زندگي زير خط فقر محکوم کـرده    
اند، در محيطهاي کار کارگران را 
قرباني ميکنند، و زجـر و عـذاب       

. را به اين طبقه تحميل کـرده انـد      
اما روند متحد شدن و همبستگي 
بين المـلـلـي مـا بـه انـدازه کـافـي                 

بــه انــدازه کــافــي      .  ســريــع نــيــســت   
بـه انـدازه کـافـي         .  عمـيـق نـيـسـت       

مـا طـبــقـه اي        .  راديـکـال نـيــسـت      
جـهــانــي هســتــيـم امــا در حصــار            

. کشورها و سنتها زنداني شده ايم
و نتيجه گـيـري کـردم کـه  بـنـظـر                
ميرسد که خود همبسـتـگـي بـيـن        

مـا  .  المللي هم دچار بحـران اسـت    
. به انقالبي در اين روند نياز داريم

ــه                    ــردم ب ــن اشــاره ک ــن مــت در اي
وضعيت کارگران ايران که نـه حـق       
تشکل دارند و نه حق اعتصـاب و    
به زندگي زير خـط فـقـر مـحـکـوم           

و گرچه حمايـتـهـاي بـيـن        .  شده اند
الــمــلــلــي وجــود دارد امــا کــافــي           

 . نيست
بهرحال اينها نکـات مـن بـود        
که خوشبختانه مورد توجه شرکت 
ــم                  ــت و ه ــرف ــرار گ ــدگــان ق ــن کــن
سخنرانان به آن اشاره کردند و هـم    
بعد از پايان جلسه چنديـن نـفـر از        
کشورهاي مختلف مراجعه کردند 
و نکات ما را تاييد مـيـکـردنـد و       

 . خواهان ارتباط بودند
در روز دوم       : انترنـاسـيـونـال    

کنفرانس شما و کـاظـم نـيـکـخـواه         
نيز در فـرصـتـي صـحـبـت هـايـي                 

بحث و فراخوان شـمـا بـه        . داشتيد
 اين کنفرانس چه بود؟

 
 پیرامون کنفرانس بین المللی کارگری در برلين
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صحبـت هـاي       : شهال دانشفر
مــن بــعــد از بــحــث هــاي کــاظــم               
نيکخواه بـود و مـن در سـخـنـان                
خود ضمن معرفي کـمـپـيـن بـراي          
آزادي کارگران زندانـي، خـواسـتـار       
پيوستن کنفرانس و حمـايـت آنـهـا       
از اين کارزار و کـارگـران زنـدانـي           
شدم و بـا اشـاره بـه سـئـوالـي کـه                  
کاظم نيکخواه در سخنانش طـرح    

مـــن هـــم    : " کــرده بـــود، گـــفــتـــم        
ميخواهم همان سئواالتي را طـرح  

. کنم که کاظم نيکخواه طرح کـرد   
براي اينکه من هم در ارتـبـاط بـا        
کارگران ايران هستم و از وضعيـت  

هـر  .  کارگران در ايـران خـبـر دارم           
کدام از سـخـنـرانـان کـه صـحـبـت                 
کردند بـر هـمـبـسـتـگـي و اتـحـاد                

مـا در ايـنـجـا در           .  تاکيد کـردنـد    
مورد کارگران آفـريـقـاي جـنـوبـي،         
قطر، ترکيه ، بـنـگـالدش و غـيـره          

مـــن قـــويـــا اعـــالم         .  شـــنـــيـــديـــم 
همبستگي مـيـکـنـم بـا کـارگـران              
ســومــا در تــرکــيــه، بــا کــارگــران            
بنگالدش و با کارگران در سـراسـر   

اما فکر ميکنم وضـعـيـت      .  جهان
کـارگــران در ايــران نـيــز يــکــي از               

همانطور .  بدترين موقعيت هاست
که همکار من گـفـت هـمـيـن االن            
ــران در               فــعــالــيــن کــارگــري در اي

و ما بـه کـمـپـيـنـي بـراي            .  زندانند
آزادي کـارگـران زنــدانـي فـراخــوان           

مــن هــمــه شــمــا، هــمــه        .  داده ايــم  
کساني که اينجـا هسـتـنـد را فـرا            
مــيــخــوانــم کــه بــه ايــن کــمــپــيــن             

 .بپيونديد
ــز در                 ــي ــکــخــواه ن ــي ــاظــم ن ک

وقـتـي شـمـا در         : " سخناني گـفـت    
مورد آفريقاي جنوبي، بنگالدش، 
مکزيک و سراسر جـهـان صـحـبـت        
ميکرديد من داشتم فکر ميکردم 
و مقايسه ميکردم کـه مـوقـعـيـت        
کارگران در ايـران بـا کـارگـران در           
آفـريـقــاي جـنــوبـي، پــنـگـالدش و             
ــورهـــا، چـــه                   ــن کشـ ــال ايـ ــثـ امـ
تـــفـــاوتـــهـــايـــي دارد؟ از خـــودم            
ميپرسيدم که موقعيت کـدامـيـک      
از اينها بدتر است؟ پاسـخ بـه ايـن        

امـا  .  سوال را من دقيقا نـمـيـدانـم      
يک جنبه هسـت کـه بـرايـم روشـن              

بــبــيــنــيــد مــا از کــمــيــتــه           .  اســت

ــران   -هــمــبــســتــگــي کــارگــري          اي
هستيم و من وضعيت کارگران در 
بـنــگــالدش، آفــريــقـاي جــنـوبــي ،           
کارگران تونس، کارگـران مصـر و       
کارگران جاهاي ديگـر جـهـانـي را         
کمابيش دنبال کرده ام و در مـورد  

. آنـهــا نـوشــتــه ام و حـرف زده ام                
ــام                 ــي ــدان پ ــران از زن ــران اي کــارگ
هـمـبـسـتـگـي بـه کـارگـران ديـگــر                 

من نميدانم ما .  کشورها ميدهند
کارگران در ايران چه کـار ديـگـري        

مــيــتــوانــيــم در هــمــبــســتــگــي بــا          
کـارگـران تـرکـيــه و بــنـگـالدش و               
آفريقاي جنوبي انجام دهـيـم؟ ايـن      

مـثـال   .  سئوال اول من از شمـاسـت  
نوشتن پتيشن، گـذاشـتـن پـيـکـت         
اعتراضي مقابل سفارت آفريـقـاي   
جنـوبـي و يـا در مـورد کـارگـران                 
سوما در تـرکـيـه کـه هـمـه مـا را                
شوکه کرد چـه کـار ديـگـري بـايـد             
کرد؟ سئوال دوم من اين است کـه    
شما چه کـار بـيـشـتـري در مـورد               
کارگران زنداني در ايران ميتوانيد 

االن هيچ !  انجام دهيد؟ نگاه کنيد
فعال کارگري که مستقيم از ايـران    
آمده باشد در پانل اين کـنـفـرانـس     

چـونــکـه فــعـالـيــن       .  شـرکـت نــدارد    
کارگري اي مثل شـمـاهـا االن در          

بـخـاطـر ايـنـکـه         .  ايران در زنداننـد 
آنها فعال کارگري و اتـحـاديـه اي          

براي داشتن حـق تشـکـل        .  هستند
ــد             ــرده ان ــارزه ک بــراي  .  خــود مــب

افزايـش دسـتـمـزدهـا تـالش کـرده              
براي برگـزاري اول مـه تـالش          . اند

از ايــن نــظــر      .  کــرده انــد و غــيــره       
ترديدي ندارم که وضعيت کارگران 
در ايــران از کـــارگــران خـــيــلـــي                

مـا  .  کشورهاي ديگـر بـدتـر اسـت        
. احتياج به همبستگي شما داريـم   

اگر ما از همبستگي جهاني ميان 
کــارگــران اتــحــاديــه هــا صــحــبــت         
ميکنيم بايد در مورد آن بخش از 
کارگران جهان که در کشـورهـايـي      
مثل ايران زندگي مـيـکـنـنـد نـيـز            

آنــهــا حــق تشــکــل       .  فــکــر کــنــيــم   
. آنها حق اعتصاب ندارنـد .  ندارند

شما براي آنها چه .  حق بيان ندارند
ميتـوانـيـد بـکـنـيـد؟ کـارگـران از                
بسياري از کشورهاي جهان اينجـا  

ــرخــي         .  هســتــنــد  امــا کــارگــران ب
ــطــر و                  ــران، ق ــا چــون اي کشــوره
عـربســتـان ســعـودي، از ايـن حــق              

چون حق تشـکـل     .  محروم شده اند
نــدارنــد کــه از حــقــوقشــان دفــاع             

خـود جـمـهـوري اسـالمــي          .  کـنـنـد   
ميگويد که سال گذشته بيشتـر از    
هزار کـارگـر در اثـر عـدم ايـمـنـي                

آمـار  .  محيط کار کشته شـده انـد    
. واقعي چندين بـار بـيـشـتـر اسـت          

مـا  !  دوستان عـزيـز    !... چندين بار
 "ممنون. بايد کاري بکنيم

ــونــال      ــتــرنــاســي در ايــن       : ان
ورک " کنفرانس شما گرداننده يـک      

موضـوعـات مـورد      .  بوديد" شاپ
 بحث در اين کارگاه  چه بود؟

بلـه بـه مـا          : کاظم نيکـخـواه  
يــک ورک شــاپ در روز دوم داده              

کــه مــن آنــرا اداره             .  شــده بـــود    
ميکردم و سخنرانان شهال دانشفر 

و يوران گوستاوسون از هـمـکـاران      
ــپــيــن بــراي آزادي           " مــا در        کــم

ــي      ــدان ــران زن و خــود مــن        "  کــارگ
من ابتدا بحثي داشتـم کـه     .  بوديم

در مـورد مـبـارزات کـارگـران در              
نکـتـه اصـلـي مـن ايـن             .  ايران بود

بـود کـه نشـان دهـم کـه کـارگـران                  
ــان ســاکــت و خــامــوش               ــي ــان قــرب

بـلـکـه    .  جمهوري اسالمي نيستنـد 
ايران جامعه اي مـلـتـهـب اسـت و          
کارگران هرروز دارند بطور مـداوم    
از زندگي خود در برابر تـعـرضـات      
حــکــومــت و کــارفــرمــايــان دفــاع         
ميکنند و دست بـه اعـتـصـاب و           
تجمع و مبارزه و طومـار نـويسـي      

حـتـي از     .  و راهپيمـايـي مـيـزنـنـد        
درون زندانها پيام اتحاد بـه سـايـر      

. کارگران ميدهند و امثـال ايـنـهـا      
شهال دانشـفـر بـحـثـش در مـورد                
کارگران زنداني در ايران و اهميـت  
حمايت از آنها بود و بـا اشـاره بـه          
تصاوير کارگران زندانـي از جـملـه        
جمعفر عظيم زاده و بهنام ابراهيـم  
زاده و شــاهــرخ زمــانــي و رضــا               
شهابي و محمد موالنايي و واحـد  
سيده و بقيه کـارگـران، از شـرکـت         
کــنــنــدگــان خــواســت کــه از ايــن              
کارگران حمايـت کـنـنـد و صـداي            
اين کارگران را در ميـان کـارگـران      

. در کشورهاي خود بازتاب دهـنـد  
يوران گوستاوسون نيز از تـجـارب     
خود در همکاري با کمـپـيـن بـراي       

و .  آزادي کـارگـران زنـدانـي گـفـت            
توضيح داد که يک فعال اتـحـاديـه      
از سوئد است و در عـيـن حـال بـا             
کمپـيـن کـارگـران ايـران فـعـالـيـت                
ميکند و تجربيات خوبي در ايـن      

او به شرکت کنندگان . زمينه دارد

در مــورد اهــمــيــت ايــن حــمــايــت           
وپشتيبانـي و نـحـوه آن تـوضـيـح               

 . داد
بحثهـاي خـوبـي در ايـن ورک              

قـابـل   .  شاپ شـد کـه جـالـب بـود             
توجه اين بود کـه بـحـثـهـا خـيـلـي             

شرکت کنندگان مـي  .  سياسي بود
پرسيدند فضاي جامعه در رابـطـه       
با جمهوري اسالمي چگونه است، 

فضـا بـه        ٨٨بعد از خيـزش سـال       
کدام سمت رفته است، تاثـيـر روي     
کار آمدن روحاني چه بـوده اسـت،       
احزاب اپوزيسيون چه ميکـنـنـد و      
امثـال ايـنـهـا و مـا تـوضـيـحـات                  

در آخر هـم بـيـشـتـر          .  خودرا داديم
شــرکــت کــنــنــدگــان عــکــســهــاي           
ــه دســت                  ــي را ب ــدان ــران زن ــارگ ک
گرفتند و عکس گرفتند و بـا ايـن     
کار پشتيباني خودرا از کـارگـران       

 .زنداني در ايران نشان دادند
ــال     ــون ــي ــاس ــرن ــت ــا از     :  ان شــم

. سخنرانان اين ورک شـاپ بـوديـد         
 بحث هاي شما در آنجا چه بود؟

مـن در ايـن       :  شهال دانشـفـر    
ورک شــاپ در مــورد وضــعــيــت             
کارگران زنداني در ايران صـحـبـت      

ــردم بــا نشــان دادن تصــاويــر             .  ک
کـارگـران زنــدانـي مـخــتـصـري در             
مورد اينکه چرا ايـن کـارگـران در        
زندانند و چگونه رژيم اسالمي بـا    
دستگيري کارگران سعي مـيـکـنـد     
مبارزات کارگران و کل جامعه را   

از جمله در .  عقب بزند سخن گفتم
مورد جعفر عـظـيـم زاده بـعـنـوان             

هـزار     ٤٠هماهنگ کننده طومار 
ــه آزاد                  ــحــادي ــبــر ات امضــا و ره
صحبت کردم و اينکه براي انحالل 
اين تشکل که مبتکر کمپين براي 
خواست افزايش دستمزدها بوده و   
ســرپــنــاهــي بــراي کــارگــران اســت         

از وضعيـت بـهـنـام       .  صحبت کردم
ابـراهـيــم زاده بـعــنـوان يـک فـعــال                
کارگري و فـعـال دفـاع از حـقـوق                

سـال زنـدان        ٥کودکان است که به 
محکوم شده و هم اکنـون در بـنـد        

بـازداشـت اسـت و           ٢٠٩انفرادي   
بيخبري از وي همه مـا را نـگـران          
کرده است و اينکه او حتي امکـان  
ديـدار فــرزنـد بــيــمـارش را نــدارد             

همچنين بـا اشـاره       .  صحبت کردم
به وضعيت ديگر کارگران زنـدانـي   
ــد                 اشــاره اي هــم بــه وضــعــيــت ب
جسماني رضـا شـهـابـي در زنـدان            
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در آخـر نـيـز قـطـعــنـامــه              .  داشـتـم  
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنداني و خـواسـتـهـايـي کـه در آن             
ــدم و                 ــراي جــمــع خــوان آمــده را ب
خـــواهــــان حــــمـــايــــت آنــــان از                

در بــخــش   .  خـواســتــهــايـمــان شــدم     
سوال و جوابها نيز تالش کـردم بـه     
بخشي از سواالت جـمـع پـاسـخـي          

در آخر شرکت کنندگـان در    .  بدهم
اين ورک شاپ با عکس گرفتن بـا    
تصـــاويــــر کــــارگــــران زنــــدانــــي           
همبستگي خود را با اين کارگـران  

 .  نشان دادند
ارزيـابـي شـمـا        :انترناسيونال

 از اين کنفرانس چه بود؟
راسـتــش  :  کـاظـم نـيــکـخــواه      

ــه اي و                ــحــادي ــاي ات ــرانســه ــف کــن
کارگري بزرگي هرسال در گوشه و   

و اينهـم  .  کنار دنيا برگزار ميشود
يکي از کنفرانسهاي بين المللي و   

و .  يکي از مهـمـتـريـنـهـايـش بـود          
اهميت خاص خودرا براي کارگران 

خيلـي هـا را بـه هـم وصـل                .  دارد
امـا  .  ميـکـنـد و ايـن مـهـم اسـت               

دقيقا نميدانم تا چـه حـد تـحـولـي          
در کار رهبران اتحاديه اي ايـجـاد       
ــر                     ــه در عصـ ــرد کـ ــد کـ ــواهـ خـ
ارتباطات بيـن الـمـلـلـي و بـحـران              
جهاني، طور ديگري کار کـنـنـد و      
به روند متحد شدن در سطح بـيـن     
المللي شتاب بيشـتـري بـدهـنـد و          

بـه  .  نحوه کار خودرا عوض کـنـنـد   
دليل محـدوديـت چـارچـوبـه هـاي           
اتحاديه اي که اسير بوروکراسي و   
رفرميسم هستند شخصا زيـاد بـه       

بـراي  .  اين جنبه خوش بين نيستـم 
خود ما شرکت در اين کـنـفـرانـس       
بويژه مهم بود زيرا تـوانسـتـيـم در       
عــرض دو ســه روز کــاري را کــه               

ماهـهـا بـايـد روي آن کـار کـنـيـم                   
يعني عالوه بر اينکـه  . انجام دهيم

توانستيم صداي کارگران ايـران را      
به ميان سازمانهاي کارگري دنـيـا   
ببريم، در عين حال امـکـان پـيـدا         
کرديم ارتباطاتـي هـم بـا رهـبـران            
کارگري و اتحـاديـه از کشـورهـاي         

و .  مختلف منطقه بـرقـرار کـنـيـم         
ما خيلـي  اين براي کار بين المللي 

ما از جمله با رهـبـران     .  مهم است
کــارگــري از تــونــس و تــرکــيــه و               
همچنين يکي از فعالين و رهبـران  
شناخته شده کارگري از اسـرائـيـل        
مالقات کرديم و آنـهـا را دعـوت          
کرديم که در کنـفـرانسـي کـه قـرار          
اسـت کـمـيـتـه هـمـبـسـتـگـي بـيـن                    

ايران برگزار کنـد    -المللي کارگري
و خود ما دست اندرکارش هستيم 

که خوشبختانه آنهـا  .  شرکت کنند
هم قبول کردند و اميدوارم بتوانيم 
اين کنفرانس را اوايـل سـپـتـامـبـر         
يـعـنــي حــدود ســه مـاه ديـگــر بــا                
شـرکـت فــعـالـيـنــي از کشـورهــاي             
مصر و تونس و عراق و اسرائيل و 
همچنـيـن فـعـالـيـنـي از سـوئـد و                   

بـا  .  فرانسه، در سوئد برگزار کنيـم 
فعالين کـارگـري اي از فـرانسـه و             
اوکراين و آلمان و بـنـگـالدش هـم         

 . تماس برقرار کرديم
وقتي همه اينهـا را کـنـار هـم           
ــردن صــداي               ــنــي ب ــع ــم ي ــگــذاري ب
کارگران ايران به ميان کارگراني از 
کشورهاي متـعـدد، و هـمـچـنـيـن            
ارتباط مستقيم بـرقـرار کـردن بـا           
رهبرانـي از کشـورهـاي مـتـعـدد،             
بخودي خود گوشه اي از اهـمـيـت        
عظيم اين نوع کنفرانسها را نشـان  

حتما هـرکـدام از شـرکـت         .  ميدهد
کــنــنــدگــان ديــگــر کشــورهــا هــم            

کمابيش با چنيـن دسـتـاوردهـايـي        
 . بازگشته اند

هـمـزمـان بـا         : انترناسـيـونـال   
اين کـنـفـرانـس، کـنـفـرانـس هـا و                
اجالس هاي ديگر نـيـز در جـريـان         
بود، در رابطه با اين نشـسـت هـا،      
از دخالتگري ها و فعاليـت هـايـي      
ــه                    ــت ــي ــوان کــم ــه عــن کــه شــمــا ب
همبستگي بين المللي کـارگـري و     
کمپين براي آزادي کـارگـران ايـران      
داشــتــيــد، تــوضــيــح مــخــتــصــري        

 .بدهيد
بله در فاصـلـه     : شهال دانشفر

مه سومين کنـگـره آي      ٢٣تا  ١٨
کـنـفـدراسـيـون بـيـن          ( تي يـو سـي       

در )  المللي اتحاديه هاي کـارگـري  
همان شهر برلين در جريان بود کـه  
يـوران گـوســتـاوسـن از هـمـکــاران             
ــران               ــارگ ــراي آزادي ک ــيــن ب ــپ کــم
زنــدانــي، عــکــس هــاي کــارگــران          
زنداني، قطعنامه و اطالعيه هـاي  
اين کمپين را بـه آنـجـا بـرد و در               

. ميان شرکت کنندگان پخش کـرد 
در آخر نيـز دبـيـر کـل آي تـي يـو                 
ســي، مــعــاون وي و يــکــي از                     
مسئوالن عفو بين المـلـل بـعـد از         
ــوران                ــت هــاي ي ــيــدن صــحــب شــن
گوستاوسون از وضعيـت کـارگـران      
زنـدانـي در ايــران بـا  گــرفـتـن بــا                  
تصاوير کارگران زنداني، حمايت و 
پشتيباني خود را از اين کـارگـران     

در هفته قبل از آن     . اعالم داشتند
نـيـز بــدنـبـال تــالش هـاي ارســالن              
ناظري از همکاران کـمـپـيـن بـراي          
آزادي کارگران زنداني، در حمايـت  
از کـارگــران زنــدانـي و مـبــارزات            
کارگران در ايران قطعنـامـه اي از       
سوي اتحاديـه سـراسـري کـارگـران          
توليدي در استراليا، به کنـفـرانـس    
بزرگترين کنـفـدراسـيـون اتـحـاديـه          
هاي کارگران صـنـعـتـي جـهـان در           
بانکوک ارائه و مورد تصويب قرار 

و اين اقدام بسيار مهـم در    . گرفت
جلب همبستگي جهانـي کـارگـري      

در همين هفـتـه نـيـز تـوسـط           .  بود
مسعود ارژنگ از ديگر همـکـاران   
کمپين براي آزادي کارگران زنداني 
ــه                   ــامــه اي ب ــن ــطــع ــادا ق ــان در ک
کنوانسيون اتحاديه هاي کـارگـران   

اينها همـه  . ونکور کانادا ارائه شد
حــکــايــت از کــارزاري فشــرده در           
حمايت از کارگران زنداني در ايران 
در همين فاصله سـه هـفـتـه اخـيـر           

 . است
جدا از اين کنفرانس ها در اين 
هفته اجالس سازمان جهانـي کـار     

که مثل هر . برگزار شد) آي ال او(
سال هـيـات مـا مـرکـب از نسـان                 
نودينيان، سيامـک زارع، جـمـيلـه         
ميرکي، ناصر کشکولي، پاسکـال  
دکامب، به آنجا رفتند و با پخـش  
اطالعيه ها و قطـعـنـامـه کـمـيـتـه           
همبستگي بين المللي کـارگـري و     
با گرفتن تصاوير کارگران زنـدانـي   
در دست و از جمله عکـس جـعـفـر       
ــراض              عــظــيــم زاده، صــداي اعــت
کارگران در اين اجالس و در ميـان  

امسـال  .  شرکت کنندگان آن بودند
نسان نوديـنـيـان و سـيـامـک زارع             
توانستند وارد ساخـتـمـان اجـالس       
آي ال او شـونـد و بـا بـرافـراشـتـن                  
پالکاردي که بر روي آن نوشته شده 
بود، رژيم اسالمي بايد از آي ال او 
ــراض              اخــراج شــود، صــداي اعــت
کارگران در ايران را در اعتراض به 

ــم اســالمــي در ايــن               شــرکــت رژي
در اين . کنفرانس نمايندگي کردند

حرکت اعتراضي نسان نودينيان با 
سخن گفتن از اينکه رژيم اسالمي 
جـنـايـتـکـار اسـت و بـايـد از ايـن                    
کنفرانس اخراج شود و با صحبـت  
کردن در مورد جعفر عظيم زاده از 

هـزار کـارگـر         ٤٠رهبران کمپـيـن     
براي خواست افزايش دستـمـزدهـا،    
خواستار آزادي فـوري او و هـمـه               

بدين . کارگران زنداني از زندان شد
ترتيب ما سه هفـتـه پـر جـنـب در            
حــمــايــت از کــارگــران زنــدانــي و             
گفتمان بر سر اخراج رژيم اسالمي 

سر  از سازمان جهاني کار را پشت
 .گذاشتيم

با تشکر از شما کاظم نيکخـواه و    
 *شهال دانشفر

رونـد رو بـه رشـد اسـت کـه بـايــد                   
توجه هر کمونيست و آزاديخواهي 

 .  را به خود جلب کند
ــزب                  ــي کـــه بـــه حـ تـــا جـــائـ
ــوط             ــيــســت کــارگــري مــرب کــمــون
مــيــشــود شــرايــط جــديــد را درک           
ميکند و بر اهميت اين مـبـارزات   
ــطــرق                 ــي واقــف اســت و ب ــخــوب ب
مختلف تـالش مـيـکـنـد آنـهـا را                

ايـن  .  تقويت و راديـکـال تـر کـنـد             
جهتگيري حـزب از سـالـهـا قـبـل               
بوده و خود در اين مسير فعالـيـت   
کرده و در فضـاي کـنـونـي سـهـيـم            

گــرايشــات راســت و       .  بــوده اســت   
اصالح طلبانه را افشا مـيـکـنـد و       
تالش ميکـنـد پـرچـم روشـنـي بـه              

حـزب  .  فعالين اين مبارزات بدهـد 
ــيــنــش در عــرصــه هــاي                و فــعــال
متعددي مشـغـول دخـالـتـگـري و             
فعاليتند و هـر جـا حضـور دارنـد             
تالش ميکنند نـقـش خـود را در            

 . ارتقاي اين مبارزات ايفا کنند
مبارزات وسيع کارگران، زنـان  
و جوانان در يک دهه اخير تجاربي 
غــنــي ايــجــاد کــرده و نســلــي از               
فعالين پيشرو در همه اين عـرصـه     
ها پا به مبارزه گذاشته و به جـلـو     
صحنه آمده است و نقشي حيـاتـي   
در پـيــشـروي مـبـارزات امـروز و              

ايـن نســل را      .  انـقــالب فـردا دارد      

پــيــچ و خــم       .  بــايــد ســازمــان داد      
مبارزه و گرايشات مختلف را بـه      
ــاه                   ــدگ ــه دي ــرا ب آن نشــان داد، آن
ســيــاســي روشــن و افــق روشــنــي             
مجهز کرد تا مبارزه روزمره را به 
استراتژي سياسي معيني مرتـبـط   

اين کمک ميکند که بـه چـپ     . کند
و راست کشيده نشود و با شکست 
يک اعتصاب و يک مبارزه مـعـيـن    
افــق و روحــيــه اش را از دســت                  

بايد در سـازمـانـدهـي ايـن            .  ندهد
طــيــف و مســلــح کــردن آنــهــا بــه              
آگـاهــي هــمــه جــانــبـه ســيـاســي و             
تشکيالتي بايد شـتـاب بـيـشـتـري         

. بايد آماده تر شويـم . بخرج بدهيم
بايد ويژگي هاي اين طيـف وسـيـع      
ــف را                  ــل در عــرصــه هــاي مــخــت
شناخت، مـوانـع پـيـش رويـش را              
دقـيـقـتـر بـررسـي کـرد، ابـزارهـاي                
مختلف دسترسي به آنرا سـازمـان     
داد و رابـطــه هــمـه جـانــبـه بـا آن                   

ايـن کـلـيـد پـيـشـروي            .  برقرار کرد
مـبـارزات کـارگــري و تـوده اي و               
تقويت قطب کمونيسم کارگري در 
مــقــابــل جــنــبــش هــاي راســت و             
ناسيوناليستـي و مـلـي اسـالمـي             

اين کـلـيـد پـيـشـروي حـزب              .  است
براي تبديل شدن به رهبر انـقـالبـي      
اســـت کـــه ديـــر يـــا زود از راه                     

 .*ميرسد

 
 ۶ از صفحه  

 مبارزات مردم وارد فصل نوينی شده است

 
 ۵ از صفحه  

 
 پيرامون کنفرانس بين المللی کارگری در برلين
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هـايـي کـه بـنـيـان              از سـيـل بـنـيـان کـن شـبـکـه               " 
اخالقي و عفت عمومي خـانـواده را هـدف قـرار             

 ."داده سخت نگرانيم
 رئيس ديوان عالي کشور

تنـهـا نـام      " بنيان اخالقي و عفت عمومي خانواده"
ديگري براي تجاوز شرعي به دختران خردسال و صيغه 
و تعدد زوجات و کال رفـتـار بـا زنـان بـعـنـوان کـاالي                   

هـر جـا کـه ايـن بـردگـي               .  جنسي و ناموس مرد اسـت   
جنسي و فـرودسـتـي فـاحـش زنـان بـه چـالـش کشـيـده                      
مــيــشــود بــه حــکــومــت اســالمــي احســاس ريــزش و                 

و امروز اين چالش در فضـاي    ! سرنگوني دست ميدهد
مجازي و در دنياي واقعي، از جنبش بيحجابي کامـل  
تــا رقــص و شــادي جــوانــان و انــتــشــار عــکــســهــا و                     
ويدئوکليپهاي آن در سـايـتـهـا و رسـانـه هـا، در حـال                     

نـه از    "  سـيـل بـنـيـان کـن          " در برابر اين   .  گسترش است

اوباش امنيت فرهنگي حکومت کاري ساخته اسـت و    
نه از اظهار نگراني و دلواپسي و هشـدارهـا و خـط و              

رئيـس ديـوان عـالـي         .  نشان کشيدنها متحجرين حاکم
مراجع عاليقدر نظام و وزارت     " شان شکوه ميکند که 

بايست تدبيـر ويـژه بـراي         فرهنگ و ارشاد اسالمي مي
بنمـايـنـد کـه فـردا           » کن بنيان«پيشگيري از اين سيل 

صبـر  : " و امام جمعه شان تهديد ميکند که". دير است
حزب اهللا مدت دارد و اگر حضرت آقا اشاره اي کـنـنـد    

امـا  !"  خواهند ديـد نشـانـي از فسـاد نـخـواهـد مـانـد                   
خودشان هم ميدانند که دوره اين نوع هارت و پورتـهـا   

بـا هـيـچ سـد         .  في الحال ديـر شـده اسـت       . گذشته است
و فتوا و اوباش سانديس خور حزب اللهي "  تدبير ويژه" 

 .  *را گرفت" سيل  بنيان کن"نميتوان جلوي اين 

 

 یادداشتهاي هفته
 

 حمید تقوایی

 

 سيل بنيان کن و سد شکسته رژيم

ــهــوري اســالمــي              ــامــات جــم مــق
اعتراف ميکنند که يکي از داليل 
افـزايـش ســرطـان در کــالنشـهـرهــا            
توليد و عـرضـه بـنـزيـن آلـوده بـه                  

. مـواد سـمــي و سـرطــان زا اســت              
طرفداران  روحاني دولـت احـمـدي        
ــدانــنــد و                    ــژاد را مســئــول مــي ن
اصولگرايان و رسانه هاي وابسـتـه     
به آنان وزير نفدت دولـت روحـانـي        

سـايـت دو     .  را زير ضرب گرفته اند
در دوره   " خرداد افشا ميکـنـد کـه        

احمدي نژاد  ميليونها ليتر بنـزيـن   
آلوده به موادي سمي سرطانـزا کـه     
بر سيستم عصبي، پوست، چشم و 
سـيـسـتـم تـنـفــسـي اثـرات مـنـفــي                 
فراوان دارد در کالنشهر ها تـوزيـع     

و  روزنـامـه کـيـهــان           ."  شـده اسـت    
بنزين تـولـيـدي تـوسـط        " مينويسد 

پـتـروشـيـمـي دردولـت قـبـل آلـوده                
نـبـود، بـنـزيـنـي کـه درايـن دولـت                  

   ."ازخارج مي آيد آلوده است

اينها جنبه هايـي از واقـعـيـت         
هست اما ريشـه مسـالـه در جـاي           

واقعيت اينست کـه نـه     . ديگريست
مساله آلودگي هوا که  بـخـصـوص    
در شهرهاي بزرگ بـه يـک فـاجـعـه            
تبديل شده، به مساله بنزين سـمـي   
محدود ميشود و نـه مسـئـولـيـت          
اين فاجعه را ميتوان تنها به گردن 
اين يا آن دولت و جناح حکـومـتـي    

آلودگي بـيـسـابـقـه آب و            .  انداخت
هوا و تـخـريـب مسـتـمـر مـحـيـط                

کـل نـظـام      "  دسـتـاورد  " زيست يـک      
جمهوري اسالمي اسـت کـه ريشـه          
آنرا بايد در اقـتـصـاد مـافـيـائـي و            
رانــتـــخــواري و ســـودآوري هـــاي            
نجومي باندهـاي حـاکـم جسـتـجـو           

قــطــع بــي رويــه درخــتــان و            .  کــرد
تخريب جنگلهـا، پـروژه هـاي سـد           
سازي  که بجز پـرکـردن جـيـبـهـاي           
گشاد آقازاده هـا نـتـيـجـه ديـگـري            
نداشـتـه اسـت، کـج کـردن مسـيـر                

رودخانه ها بمنـظـور آبـرسـانـي بـه           
مــراکــز پــروژه هســتــه اي، بــي                  
ضابطگي در رشته هاي توليـدي و    
صنعتي در استفاده از سـوخـتـهـاي     
فسيلي و دفع زبالـه هـا، از جـملـه           
عواملي است که در کنار توليـد و    
توزيع بنزين آلوده بـه مـواد سـمـي         
جمـهـوري اسـالمـي را در عـرصـه               
تـخــريــب و آلــوده ســازي مــحــيــط           
زيست به مقام شـامـخـي در دنـيـا          

آلــودگــي مــحــيــط     !  رســانــده اســت   
زيست يک مساله جهاني است امـا  
در ايران علت اصـلـي ايـن مسـالـه          
عــدم رعــايــت ابــتــدائــي تــريــن                  
اسـتــانــداردهـا از جــانـب دولــت و             
ســودافــزائــي نــجــومــي بــانــدهــاي         

عـامــل اصـلــي     .  حـکـومـتــي اسـت      
تــخــريــب و آلــودگــي فــاجــعــه بــار            
محيط زيست در ايـران جـمـهـوري         

 . *اسالمي است

 
 تلفن تماس با حزب در 

 خارج کشور
 

 اصغر کریمی، دبير ھیئت اجرایی حزب 
۰۰۴۴۷۷۲۵۱۸۱۷۹۲ 

 

 فریبرز پویا، دبیر کمیته خارج کشور
۰۰۴۴۷۸۶۱۰۹۹۹ 

 

 تلفن تماس با حزب از ايران
شھال دانشفر، دبير كميته سازمانده    

٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
 

 : آدرس پستی
I.K.K , Box: 2110 ,  

 127 02 Skärholmen - Sweden 

مــرکــز پــژوهشــهــاي مــجــلــس در          
گزارشي که هفته قبل منتشر شـد    
اعالم کرد که به سبب وجود تـورم    
ناشي از حـذف يـارانـه هـا، وضـع              
دهک هاي پائين بـه نسـبـت دهـک           
هــاي بــاالي درآمــدي بــدتــر شــده            

در ايـن گـزارش آمـده اسـت           .  است
ــدي             " کــه        ــق ــه ن ــاران ــع ي ــا تــوزي ب

خانوارهاي پردرآمد بسـيـار بـيـش       
از خانـوارهـاي کـم درآمـد از ايـن              

 ".پرداخت سود برده اند
در اخــتــالفــات و دعــواهــاي           
جناحي اين وضعيت را به حسـاب    
اشتباه بودن طرح هدفمندي يارانـه  
هـــا و يـــا بـــد اجـــرا شـــدن آن                        

اما اين عـارضـه طـرح      .  ميگذارند
يارانه هـا نـيـسـت بـلـکـه نـتـيـجـه                    

هـدف ايـن طـرح        .  طبيعي آن است
هـدفـمـنـد     " بر خالف نام غلط انداز 

و تـبـلـيـغـاتـي کـه          "  کردن يارانه ها
حول آن براه انداختند کـمـک نـقـدي       
بيشتر به خانواده هاي کـم درآمـد       
نبود، بلـکـه حـذف سـوبسـيـدهـاي            
دولتي و باز گذاشتـن دسـت بـازار        

ايـن يـکـي      .  در تنظيم قيمتها بـود 
از اجزاي سيـاسـت ريـاضـت کشـي          
اقتصادي و توصيه بانک جهاني و   

 صندوق بين الـمـلـي پـول بـه هـمـه             
دولتهاي متقاضي وام و اعـتـبـار          
است و سـيـاسـت هـدفـمـنـد کـردن               
يارانه ها کـامـال در راسـتـاي ايـن            

 .  سياست قرار دارد
فقر و بيکاري و بـي تـامـيـنـي        
ــتــايــج طــبــيــعــي              اقــتــصــادي از ن
سياست رياضت کشـي اقـتـصـادي       

اما تورم و فقـر و بـيـکـاري         .  است
که امروز در جامـعـه ايـران بـيـداد          
ميکنـد تـنـهـا عـارضـه سـيـاسـت                

بـلـکـه نـاشـي از          .  يارانه ها نيسـت 
همان عواملي اي است کـه اجـراي     
طرح يارانه ها را نيز، همانند همـه  
تالشهاي اقتصادي حـکـومـت، بـه       

عــامــل .  شـکــســت کشــانــده اســت      
مســتــقــيــم فــقــر و بــي تــامــيــنــي             
اقتصادي اکـثـريـت عـظـيـم مـردم              
اقتصاد مافيائي و رانتخواريهـا و    
دزديهاي ميلياردي و فسـاد هـمـه        
جانبه اي است که سـرتـاپـاي رژيـم       

فاصلـه عـظـيـم       .  را فرا گرفته است
بـيـن فـقـر و ثـروت و بـدتــر شــدن                    
وضعيت دهک هاي پائيني جامعه 
يک نتيجه مستقيم ايـن وضـعـيـت       

 . *است

 

طرح يارانه ھا و بدتر شدن 
 !وضعيت کم درآمدھا

 

 !اسالمی است یمنشا آلودگيھا جمھور



 8  ۱۳۹۳خرداد  ۹ انترناسيونال 

روز شنبه  مـحـمـد عـلـي جـداري               
فروغي وکيل ريحانه در گفتگو با 
رسانه هـاي داخـل کشـور، اعـالم             

 : کرد
آخرين مرتبه اي که براي پيگـيـري   
پرونده ريحانه بـه دادسـراي امـور          
جنايي تهران رفتم، مـتـوجـه شـدم         
فعال پرونده از نوبت اجـراي حـکـم        
خـارج شـده و قـرار اسـت بـررسـي                 

او ادامـه داده کـه         .  مجـدد بشـود    
اين اقدام با درخواست دادسـتـانـي    
انجام شده و قرار است بـار ديـگـر        

 . در اين باره اظهار نظر شود
وکـيـل ريـحـانــه اضـافــه کــرده            

عـنـوان      بنابراین من بـه : " است که
دنـبـال      وکیل مدافـع ریـحـانـه بـه         

ارائه درخواست اعـاده دادرسـی و       
بررسی مجـدد پـرونـده در دادگـاه           

 ."هستم
در رسانه هاي داخل کشور در   
عين حال از قـول وکـيـل ريـحـانـه               
اعالم شده است که يک صـفـحـه از      
پرونده گم شده و بايد در اين مورد 

 . نيز تحقيقاتي انجام بشود
آنچه که مـعـلـوم اسـت، فـعـال           
حکومـت اسـالمـي ايـران بـدلـيـل               
اعـتــراضــات بســيـار گســتــرده بــه          
حکم اعدام ريحانه جوان، مجـبـور   

. شـده يــک گـام بــه عـقــب بــردارد              
مـوضــوع يــک پــرونـده کــه تــوجــه             
ميليونها نفر در ايران و در جـهـان     
را بخود جلب کرده، گـوشـه اي از         
بي عدالتـي مـحـض در سـيـسـتـم              

قضــايــي حــکــومــت اســالمــي را           
جلوي چشم همه عـيـان و آشـکـار           

 . کرده است
اگر دنيا عادي بـود و اگـر در         
ايـران ذره اي از عـدالـت رعـايــت               
ميـشـد، بـايـد ريـحـانـه فـورا آزاد                 
ميشد و بايد همه دست اندرکـاران  
ــا و                      ــرس هـ ــازپـ ــات و بـ و قضـ
زندانبانان به جـرم بـي حـرمـتـي و            
اذيـت و آزار يــک دخـتــر و بـجــرم                 
دستکاري در پرونده و متهم کردن 
قرباني يک دسيسه و يک اقـدام بـه       
تجاوز، همگي فـورا مـحـاکـمـه و            

 . مجازات ميشدند
اما ايران فعال عادي نيسـت و    
در آنجـا فـعـال هـمـان دسـتـگـاه و                 
همان کسـانـي کـه بـه راحـتـي آب               
ــادر                ــدام صـ ــم اعـ ــکـ ــوردن حـ خـ

آنـهـا   .  ميکنند، سر کـار هسـتـنـد        
مجبور شده انـد بـراي الپـوشـانـي          
کردن يکي از افتـضـاحـات بسـيـار        
آشکار دستگاه قضـايـي خـودشـان       
که يک دخـتـر قـربـانـي را تـا پـاي                
چوبه دار برده اند، و حـکـم اعـدام        
را همه مقامات دستگاه قضـايـي     
تا رئيس قوه قضاييه امضـا کـرده     
اند، يک نيم کالج گـرفـتـه و کـمـي          
عـقــب بــرونــد تــا کــل داسـتــان را              
راست و ريس کنند و بيش از ايـن      

 . نرود" نظام اشان" آبروي 
کمپين نجات ريحانـه جـبـاري      

هزار نفر از  ۱۸۲با اتکا به امضا 
سراسر جهان و به پشـتـوانـه تـوجـه        

گسترده افکار عمومي در ايران و   
در جهان به سـرنـوشـت ريـحـانـه ،             
اعـالم مــيـکـنــد کــه مـا خـواهــان               
آزادي فــوري ريــحــانــه جــبــاري                

 . هستيم
ساله ، هـفـت سـال       ۱۹ريحانه 

قبل، اتفاقي وارد يک ماجـرا شـده     
او در جريـان دفـاع از خـود          .  است

درمقابل مردي که قصد تجاوز به 
او را داشته، يک ضربه با چاقو بـه    
کتف ايـن مـرد زده و فـرار کـرده                 

ايــن کـل داسـتــان ريـحــانــه           .  اسـت 
و ايـن دخـتـر جـوان           .  جباري است

اکنون بعد از هـفـت سـال، سـنـگ            
صبور دهها و دهها زني اسـت کـه     
اعدام شده اند و سـيـنـه اش پـر از           
اسرار مخوف يک دستگاه جهنمي 
است که رحم و مروت و انصاف و   
عدل و داد در آن کـلـمـاتـي پـوچ و          

 . بي ارزش هستند
ريحانه هفت سال در مـخـوف       
ترين زندانهاي رژيم اسالمي بـوده    
و هفت سال را با کابـوس مـرگ و       
اعـدام بســر بــرده و بـارهــا مــورد              
شکنجه و آزار زنـدانـبـانـهـا بـوده               

او بسيار لـطـمـه ديـده و نـه            .  است
فقط او بلکه يک خانواده به هـمـراه   
او شکنجه ديده و زندگيشان زير و 

پـس ريـحـانـه بـايـد           .  رو شده اسـت 
و هـمـه     .  فورا از زنـدان آزاد شـود        

دست اندرکاران ايـن پـرونـده بـايـد          
ــواده او                 ــه و خــان فــورا از ريــحــان

 . معذرت خواهي کنند
يک سـنـاريـو بـراي حـکـومـت              
اسالمي ايران اين است که پـرونـده   
را کش دهد و افکـار عـمـومـي را         
آرام کــنــد و راه حــلــي بــراي ايــن                

سـيـاسـي پـيـدا          -افتضاح قضايي 

امروز ديگر هر عقل سليمي .  کند
ميداند که مـوضـوع ايـن پـرونـده            
بررسي نشده و فقط خـواسـتـه انـد         
آوار يک قتل پر ابهام را بر سر يـک    

 . دختر جوان خراب کنند
مـا خــواهــان بـررســي مــجــدد          
پرونده در اسرع وقت هسـتـيـم، در      
همين زمان و فـورا  مـا خـواهـان             

نـتــيـجــه   .  آزادي ريـحــانـه هسـتـيــم        
دادگاه هر چه کـه بـاشـد، بـايـد از              
ريحانه دلجويي شود بدليل هـفـت     
سال زندگي در سايه مرگ، بدلـيـل   
شکنجه و اذيت و آزار او و بدلـيـل   
دستکاري در پرونده و گوش ندادن 

 . به حرفهاي او
مـــا خـــواهـــان آزادي فـــوري            

 . ريحانه جباري هستيم
 کمپين نجات ريحانه جباري 

 ۲۰۱۴ماه مه  ۲۵

جنبشي که عليه حجاب شروع شده و دامـنـه وسـيـعـي        
دولـت  بـه       .  پيدا کرده است عليه حجاب اجباري اسـت 

زور انواع نيروهاي امنيتي و سرکوبگر حـجـاب را بـر          
زنان تحميل کرده است و در مقابل جنبشي بـراي لـغـو      

اعـتـراض عـلـيـه        .  حجاب اجباري شکـل گـرفـتـه اسـت         
حجاب اجباري و بخصوص لغو عملي حجاب يک گـام    
مهم و تعيين کننده در جنبش رهائي زن است اما نقـد  
حجاب و اعتراض عليه حجاب از مسالـه اجـبـاري يـا         

اوال حـجـاب غـيـر         .  اختيـاري بـودن آن فـراتـر مـيـرود              
حتي زني کـه حـجـاب را          . اجباري وجود خارجي ندارد

پذيرفته و تصور ميکند به اختيار خود حجاب بـر سـر     
کرده است تحت تاثير و فشـار مـذهـب و اخـالقـيـات                 
عقب مانده مذهبي و مردساالرانه به حجاب رضـايـت   

ثانيا حجاب صرفا نوعي از پوشش نيـسـت   .  داده است
. بلکه سمبل و مظهر فرودستي و بي حقوقي زن اسـت     

از نظر اسالم زن برده جنسي و وسيله تمتع و لذتجوئـي  
مرد است، کاالئي متعلق به پدر و برادر و "  کشتزار"و 

شوهر است، ناموس آنـهـا اسـت و لـذا بـايـد از چشـم                    
مـردانــي کـه  صــاحـب شــرعــي ايــن کــاال                  ( نـامــحــرم    

حجاب، همانطور که ائمه وقـيـح     .  حفظ شود)  نيستند
و متحجر نماز جمعه در قالب مثلها و متلهاي تـهـوع   

ايـن  "  روکش  و بسـتـه بـنـدي          " آورشان اعالم ميکنند، 
آزادي و رهائي زن بدون نقـد و رد      .  کاالي جنسي است

حجاب و کليه عقايـد و اخـالقـيـات مـذهـبـي و آداب                  
" عفـت زن   " رسوم مردساالرانه اي که حجاب را  مظهر 

 . *ميداند ممکن نيست" غيرت مرد"و 

 

 یادداشتهاي هفته
 

 حمید تقوایی
 

 !زن است یحجاب اسالمی مظھر بردگ

 
 توقف حکم اعدام ريحانه جباری و احتمال بررسی مجدد پرونده

 

دستگاه قضايی حکومت اسالمی بايد  از ! ما خواھان آزادی فوری ريحانه ھستيم
 !ريحانه و خانواده او معذرت خواھی کند
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امسال نيز همانند سالهاي گذشته هياتي از سـوي     
حزب کمونيست کارگري ايران و کميته هبسـتـگـي    

ايران در يکي از سـالـن هـاي         -بين المللي کارگري
) آي ال او    ( کنفرانس ساالنه سازمان جهانـي کـار       

حضور يافت و به حضور جمهوري اسالمي در ايـن    
اجالس و زنداني کردن فعالـيـن کـارگـري در ايـران            

 . اعتراض کرد
مـاه مـه در اولـيـن روز ايـن اجـالس                      ۲۸روز 

هيئتي مرکب از نسان نودينـيـان، سـيـامـک زارع،          
جميله ميرکي، ناصر کشکولي و پاسکال دکامـپ  
عازم ژنو شـدنـد تـا صـداي اعـتـراض کـارگـران و                     
مردم ايران در سازمان جهـانـي کـار را مـنـعـکـس              

برگزار کنندگان اين کـنـفـرانـس کـه سـابـقـه               .  کنند
حضور اعتراضي هر ساله ما را دارنـد، بـا شـدت            
دادن به تمهيدات امنيتي خود، سعي کردند مانـع  

علـيـرغـم هـمـه ايـن           . حضور ما در کنفرانس شوند
تالشها نسان نودينيان و سيامک زارع خـود را بـه         
درون سالن کنـفـرانـس رسـانـدنـد و بـا شـعـارهـا و                     
صحبت ها و پالکاردهاي خود به افشاي جمهـوري  
اسالمي پرداختند و عليـه زنـدانـي کـردن رهـبـران             
کارگري و به حضور مزدوران جمهوري اسالمي در 

 . کنفرانس اعتراض کردند
ساعـت دو بـعـدازظـهـر بـيـش از صـد نـفـر از                         
نمايندگان سازمان جهانـي کـار در مـحـل تـجـمـع                
ورود به سالن اجالس آسيائي کـنـفـرانـس مـتـوجـه            
شعاردادن و پالکاردهائي شدند که در دست نسـان    

شعارهـاي نسـان نـوديـنـيـان عـلـيـه                .  نودينيان بود
حضور جنايتکاران جمهوري اسالمي در سـازمـان       
جهاني کار و در حاليکه عکس جعفر عـظـيـم زاده      
از رهــبــران کــارگــري را در دســت داشــت تــوجــه                   

بـا صـحـبـتـهـاي         .  نمايندگان را به خود جـلـب کـرد     
نسان نودينيان سکوت بر نمايندگان حاکم شد و با 
ديدن عـکـس يـکـي از رهـبـران کـارگـري زنـدانـي                       

او از حضـار در        .  همبستگي شان را نشـان دادنـد        
سالن خواست که از کارگران زنـدانـي و مـبـارزات           

او توضيح داد کـه    .  کارگران در ايران حمايت کنند
جـمـهـوري اسـالمـي رهـبـران واقـعـي کـارگـران را                       
زنداني کرده و اينها که در اينجا حضـور دارنـد از         

از جـعـفـر      .  سرکوبگران کارگران و مـردم هسـتـنـد          
عظيم زاده بعنـوان رهـبـر اتـحـاديـه آزاد کـارگـران                 

هـزار     ٤٠ايران و سـازمـانـده طـومـار اعـتـراضـي               
کارگر بر سر خواست افزايش دستمزدها و ايـنـکـه        
جمهوري اسالمي او را در انـفـرادي اويـن زنـدانـي              
کرده و براي انحالل اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران               
تحت فشار گذاشته است، صحبت کرد و خـواهـان       
حمايت بين المللي از وي و همه کـارگـران زنـدانـي         

بعد از اين سخنان در حاليکه نسان نودينـيـان   .  شد
پالکاردي که روي آن نـوشـتـه شـده بـود جـمـهـوري               

اسالمي بايد از سازمان جهاني کار اخراج شـود را    
بلند کرده بود، مامورين امنيتي آي ال او او را از     

عکس هائي که سـيـامـک زارع      .  سالن بيرون بردند
از اين صحنه ها تهيه کرده است ضمـيـمـه اسـت و         

 .  فيلم اين اعتراض نيز بزودي پخش ميشود
در اين حرکت اعتراضي اطالعيه هاي کمـيـتـه    
همبستگي درمـورد وضـعـيـت تـک تـک کـارگـران                 

و قطعنامه کميته همبستگي بين الـمـلـلـي       زنداني
کارگري که بر چـهـار خـواسـت مـهـم آزادي فـوري                  
کارگران زنداني، حمايت از مـبـارزات کـارگـران و           
مــردم ايــران، اخــراج رژيــم اســالمــي از ســازمــان                
جهاني کار و بايکوت سياسي جمـهـوري اسـالمـي       
در سطح بين المللي تاکيد داشت، در ميان تـعـداد   
زيادي از شرکت کنندگـان حـاضـر در سـالـن هـاي               

ايـن قـطـعـنـامـه و           .  مختـلـف اجـالس پـخـش شـد            
اطالعيه همزمان در خـارج از مـحـوطـه بـيـرونـي                  
کنفرانس توسط پاسکال دکامپ، جميله ميرکي و 
ــادي از                      ــعــداد زي نــاصــر کشــکــولــي در مــيــان ت
نمايندگان و کساني که براي شرکت بـه کـنـفـرانـس        

 . آمده بودند، توزيع گرديد
بديـن تـرتـيـب امسـال نـيـز مـا اجـازه نـداديـم                        
مزدوران خـانـه کـارگـر جـمـهـوري اسـالمـي بـدون                     

. اعتراض و افشاگري ما در کنفرانس ظاهر شـونـد  
جمهوري اسالمي بايد از سازمـان جـهـانـي کـار و            
همه نهادهاي بين المللي اخراج شود و سـران ايـن         
حــکــومــت بــه جــرم ســرکــوب اعــتــراضــات بــحــق              

بـه    کارگران، به جرم زنداني کردن رهبران کارگري و
جرم محروم کردن کارگران و اکثر قريـب بـه اتـفـاق         
مردم از ساده ترين حـقـوق خـود، در دادگـاه هـاي              

 . علني به محاکمه کشيده شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤مه  ٢٨
چند عکس و فيلمي کوتاه از قسـمـتـي از      : ضميمه 

حضور در آي ال او، قطعنامه و يکي از اطـالعـيـه        
 : هائي که در کنفرانس آي ال او پخش شد

 
https://www.youtube.com/
watch?
v=uEs8522rsyA&list=UU2aphn
TjODK18xqxTMbOMEw 

 
 امسال ھم صدای اعتراض کارگران ایران در سازمان جھانی کار 

 طنین انداخت 

 واحد سیده محمد موالنایی

 یوسف آب خرابات

 جعفر عظیم زاده عبدالرضا قنبری

 رسول بداغی رضا شھابی

 محمد جراح ی

 شاھرخ زمانی بھنام ابراھیم زاده
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کارگران نورد پروفيل ساوه متحد و يکپارچه سـومـيـن     
روز اعتصاب را پشـت سـر گـذاشـتـنـد و در مـقـابـل                      
قلدري کـارفـرمـا کـه بـا حـمـايـت کـلـيـه ارگـان هـاي                            
حکومت همراه است، بر تداوم قاطعـانـه اعـتـصـاب و          

 . اعتراض پافشاري کردند
کــارگــران در روز شــنــبــه ســوم خــرداد پــس از                      

کيلومتري در مقابل فرمانداري تـجـمـع       ۳ راهپيمائي 
کردند، مقامات مـخـتـلـف شـهـر را بـه تـجـمـع خـود                      

کـارگـران   .  کشاندند و عزم مصمم خود را اعالم کردنـد 
شب و تنها موقعي که رئـيـس اداره کـار،           ۱۰ ساعت 

رئيس سازمان تامين اجتماعي، دبيـرشـوراي تـامـيـن        
شهر و فرمانده نـيـروي انـتـظـامـي در جـمـع کـارگـران                   
حضور يافته و قول دادند که فرمانـدار روز يـکـشـنـبـه           
در جمع کارگران در کارخانه حاضـر شـود و تضـمـيـن            
روشني به کارگران بدهـد در مـجـمـع عـمـومـي خـود                 
تصميم گرفتند به تجمع پايان دهند اما اعـالم کـردنـد      

کارگـران عـالوه     .  دست از اعتصاب بر نخواهند داشت
بر ادامه اعتصاب از ورود و خروج کاميونهـاي حـمـل      
بــار جــلــوگــيــري کــردنــد و اجــازه نــدادنــد کــه هــيــچ                    

مـاه     ۵ کـارگـران     .  دستگاهي درکارخانـه روشـن شـود       
را طـلـب        ۹۲ حقوق معوقه و پـاداش و عـيـدي سـال             

دارند و خواهان پرداخت فـوري کـلـيـه ايـن مـعـوقـات                 
کـارگـران هـمـچـنـيـن خـواهـان حـل مشـکـل                     .  هستند

کـارگـري      ۲۰۰ دفترچه هاي بـيـمـه و بـازنشـسـتـگـي               
طرح مشاغل سـخـت و زيـان آور           مشمول هستند که 

 . هستند

روز       طبق گزارش اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران،              
دوشنبه سه نفر از مـقـامـات جـمـهـوري اسـالمـي در                 
شهر ساوه يـعـنـي مسـئـول کـمـيـسـيـون فـرمـانـداري،                    
معاونت روابط کـار اداره کـار سـاوه و دبـيـر شـوراي                     
تامين شهر ساوه در جمع کارگران حـاضـر شـدنـد و از           
طرف رستمي صفا مالک کـارخـانـه اعـالم کـردنـد بـه                
شرط اينکـه کـارگـران دسـتـگـاه هـا را روشـن کـنـنـد                        
کارفرمـا حـاضـر اسـت يـک مـاه حـقـوق کـارگـران را                         

مقامات رژيم بـه کـارخـانـه آمـده بـودنـد تـا                   . بپردازد
کارگران را به تسليم بکشاننـد امـا خشـم کـارگـران را              

شرط گذاري و پيام وقيحانه رسـتـمـي بـا       .  برانگيختند
کـارگـران مـجـمـع        .  اعتراض شديد کارگران مواجه شد

عمومي خود را تشکيل دادند و اعالم کـردنـد کـه در          
صورتي به اعتصاب پايان ميدهند که حداقـل حـقـوق      

بـه حسـابشـان         ۹۲ بهمن ماه و عيدي و پـاداش سـال         
واريز شود و براي مابقي مطالبتشان هـر بـيـسـت روز           
يکبار، يک ماه از حقـوقـهـاي مـعـوقـه آنـهـا پـرداخـت                 

کارگران تصميم گرفتند که از صبح چهـارشـنـبـه     .  شود
طـبـق   .  اعتصاب خود را تا حصول نتيجه ادامه دهنـد 

اين گزارش دفترچه هاي درمانـي تـامـيـن اجـتـمـاعـي             
کارگران تمديد اعتبار شد و ناهار کارگران کـه از روز        

 . گذشته توسط کارفرما قطع شده بود برقرار گرديد
الزم به توضيح است که تجمع کارگران در مقـابـل   

بـازتـاب   فرمانداري در ساعـات طـوالنـي روز شـنـبـه               
گسترده اي در شهر ساوه يافـت و عـالوه بـر کـارگـران              
شاغل کارخانه، جمعي از بازنشستگان و تـعـدادي از         

سـال اخـيـر اخـراج            ۷ کارگران همين کارخانه که طـي      
نفر از کارگران کـارخـانـه نـورد          ۲۰ شده بودند و حدود 

لوله صفا براي اعالم حمايت از کارگران پروفيـل سـاوه     
 . دراين تجمع حضور يافتند

کارگران پروفيل سـاوه نـمـونـه اي از يـک مـبـارزه                  
متحد و مصمم را بـه مـيـلـيـون هـا کـارگـري کـه در                      

کـارگـران نـه      .  شرايط مشابه به سر ميبرند ارائه دادنـد 
فريب ارگان هاي مختلف حکومتي را خـوردنـد و نـه            

. در مقابل تهديدات و قلدري کارفرمـا کـوتـاه آمـدنـد         
کارگران مجمع عمومي تشکيـل دادنـد و مـتـحـدانـه             

حمايت کارگران نـورد لـوـلـه صـفـا و               .  تصميم گرفتند
کارگران بازنشسته و کـارگـران اخـراجـي و هـمـچـنـيـن                
هــمــکــاران دفــتــري و اداري کــارخــانــه را پشــتــوانــه                  

 . محکمي براي کارگران اعتصابي پروفيل ساوه شد
حزب کمونيست کارگري قاطعانه از خـواسـت هـا        
و مبارزه کارگران پروفـيـل سـاوه و نـورد لـوـلـه صـفـا                    

کـارگـران       پشتيباني ميکند و کليه مردم شريف ساوه،
کليه مراکز کارگري، بازنشسـتـگـان و بـويـژه اعضـاي             
خانواده هاي کارگران را فراميخـوانـد بـا تـمـام قـوا از               

اين يک سـنـگـر      . کارگران اين دو کارخانه حمايت کنند
مهم اعتراض حق طلبانه اسـت کـه بـايـد بـه پـيـروزي                
کــامــل بــرســد و حــمــايــت مــردم شــهــر از کــارگــران                    
اعتصابي عامل مهمي در پيـروزي کـارگـران خـواهـد          

 . بود
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴ مه  ۲۷  ، ۱۳۹۳ خرداد  ۶ 

 

 
 کارگران  یزنده باد مجمع عموم

  کارگران پروفيل ساوه راه نشان ميدھند 

مبارزه مصممانه، مـتـحـدانـه و هـوشـيـارانـه شـمـا و                     
خشم و انزجارتـان عـلـيـه دم و دسـتـگـاه کـارفـرمـا و                       
ارگان هاي حکومتي، نه تنهـا در مـيـان مـردم سـاوه              
بلکه در مراکز کارگري در نقاط مـخـتـلـف کشـور بـا             

در ايـن مـبـارزه        .  شادي و شعف زيادي دنبال ميـشـود  
ضعف و ناتواني ارگان هاي حکومت را نـيـز بـخـوبـي          

ديديد که چگونـه مـبـارزه حـق طـلـبـانـه               .  شاهد بوديد
شما زماني که با اتحاد مستحکم شـمـا در کـارخـانـه            
و در مــيــان کــارگــران بــازنشــســتــه و اخــراجــي و بــا                    

چـگـونـه          جسارت و عزم راسـخـتـان هـمـراه مـيـشـود،            
دشمنانتان را ناتوان مي کند و بـه لـکـنـت زبـان مـي               

چگونه آنها را از اينکه متحد شوند و بـه جـان       .  اندازد
اما يـک چـيـز در مـبـارزه              .  شما بيفتند ناتوان ميکند

و آن خـواسـت بـازگـردانـدان کـارگـران              .  شما غايب بود
اخراجي و مخصوصا نماينـده شـمـا شـاپـور احسـانـي              

در مقابل مقامات کـه از شـمـا خـواسـتـنـد              .  راد است
نماينده هاي خود را انتخاب کنيد تا بـا آنـهـا مـذاکـره          
کنند مطرح کرديد که اينکار را نميکنيـد چـون قـبـال         
نمايندگانتان را اخراج کرده اند و شاپـور احسـانـي راد        
را بــعــنــوان ســخــنــگــوي خــود بــه جــلــو صــف خــود                    

امـا  .  فرستاديد تا از خـواسـت هـاي شـمـا دفـاع کـنـد                
شما ميتوانستيد و ميـتـوانـيـد خـواسـت بـازگـردانـدن              
فوري شاپـور و سـايـر هـمـکـاران اخـراجـي تـان را بـه                         
خواست هـاي خـود اضـافـه کـنـيـد و مـحـکـم بـر آن                            

دفاع از نمايـنـدگـان واقـعـي کـارگـران            .  پافشاري کنيد
نـمـايـنـدگـان      .  يک موضوع حياتي هر اعتراضي اسـت   

شما بايد احساس کننـد کـه     
ــه         ۱۲۰۰  کــارگــر کــارخــان

قـاطــع و اســتـوار در کــنــار            
آنها هستند و جلو هـر نـوع       
ــهــا و                 دســت درازي بــه آن

 . اخراج آنها را ميگيرند
 اصغر کريمي

 ۱۳۹۳ خرداد  ۱۰ 

 

 به کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه 
بازگرداندن نماینده دلسوزتان شاپور احسانی راد را به خواست ھايتان 

 اضافه کنيد
 



 11 ۵۵۹شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 ١٩١اطالعیه شماره  
گزارش سايت اتحاد از آخرين مالقاتي کـه جـعـفـر         
عظيم زاده از رهبـران شـنـاخـتـه شـده کـارگـري در                 

خرداد با خانواده اش داشته اسـت، از       ١پنجشنبه 
فشار جمهوري اسـالمـي بـر روي وي بـراي اعـالم                

. انحالل اتحاديه آزاد کارگران ايران حـکـايـت دارد       
با تمام قوا از جعفر عظيم زاده سخـنـگـوي هـيـات        
مديره اين اتحاديه و از هماهنگ کنندگان طومـار  

هزار امضا بر سرخواست افزايش دستمـزد هـا      ٤٠
جعفر عظيم زاده يک روز قبل از اول   .  حمايت کنيم

مه روز جهاني کارگر بازداشت شد و هم اکنون در   
فشـار  .  اوين زير چنين فشاري قرار دارد   ٢٠٩بند 

بر جعفر عظيم زاده بطور مستقيم تالش حکومـت  
ــدن طــبــقــه کــارگــر از                     اســالمــي بــراي عــقــب ران

. سنگرهايي است که تـاکـنـون بـدسـت آورده اسـت            
 . اين تالش را ميتوانيم و بايد به شکست بکشانيم

فشار رژيم اسالمي بر روي جعفـر عـظـيـم زاده         
تالش براي متوقف کردن فعاليت تشکلي است که 
در ارتباط وسيعش با کـارگـران يـک مـرجـع مـهـم                

فشار رژيم اسـالمـي بـر روي          . خبري کارگري است
جعفر عظيم زاده فشار بر روي تشـکـلـي اسـت کـه            
روز جهاني کارگر کل کارگران را بـه اعـتـراض در          
ايـن روز و مــبـارزه بــراي خــواسـت بــرحــق خــود،                    

. خــواســت افــزايــش دســتــمــزدهــا، فــرامــيــخــوانــد           
حکومت کثيف اسالمي به تقال افـتـاده اسـت کـه           
بـلـکـه يـک سـنـگـر کـارگـري مـثـل اتـحـاديـه آزاد                           
کــارگــران را کــه نــقــش مــهــمــي در پــيــشــاپــيــش                  

هـزار     ٤٠اعتراضات کارگري از جـملـه اعـتـراض         
نفر کارگر بر سر دستمزد داشته اسـت را تـعـطـيـل            

و ما بهمراه کارگران و مـردم شـريـف جـهـان              . کند

 . اين تالش را به شکست خواهيم کشاند
 ٦٠٧در شرايطي که گـرانـي و دسـتـمـزدهـاي             

هزار توماني چند بار زيـر خـط فـقـر، مـحـورهـاي              
مهم اعتراض کارگران و کل جامعه است، دفاع از 

 ٤٠جعفر عظيم زاده دفـاع از خـواسـت نـه تـنـهـا                  
هزار کارگر امضا کننده طـومـار بـر سـر خـواسـت             
افزايش دستمزدها بـلـکـه دفـاع از خـواسـت هـمـه                   

همچنين دفاع از جـعـفـر عـظـيـم زاده           .  مردم است
دفاع از حق تشکل و تجمع و گراميداشت اول مـه    

 . روز جهاني کارگر است
از همين رو حـمـايـت از جـعـفـر عـظـيـم زاده،                      

در همين مـدت    .  زمينه هاي وسيع اجتماعي دارد
نيز حمايت هاي وسيع از وي و از ديـگـر رهـبـران               
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران از جــملــه جــمــيــل                 
محمدي و پروين محمدي کـه قـبـال در بـازداشـت              
رژيم قرار داشتند و از زندان آزاد شـدنـد، نشـانـگـر        

اين حمايت و پشـتـيـبـانـي را             .  همين حقيقت است
 .بايد گسترده تر کرد

با کارزاري جهاني و با اعتراضي گسـتـرده در       
مقابل فشـارهـاي رژيـم اسـالمـي بـر روي جـعـفـر                      
عظيم زاده و ديگر رهبران کارگري کـه هـم اکـنـون         
در زنــدانــنــد بــايسـتــيــم و خــواسـتــار آزادي هــمــه                  

. کارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان شويـم 
وسيعا به تشکلي چون اتحاديه آزاد بپيونديم و بـا      
اين اقدام خود جلوي توطئه رژيم اسالمي را بـراي      

. به انحالل کشاندن اين تشکل کارگري را بـگـيـريـم    
هزار کارگري که طومارهـاي   ٤٠انتظار ميرود که 

اعتراضي بر سر خواسـت افـزايـش دسـتـمـزدهـا را              
امضا کرده اند، همـچـنـان در پـيـشـاپـيـش چـنـيـن                  

 . کارزاري باشند
در ســطــح جــهــانــي تـالش کــنــيــم کــه صــداي                 

اعتراض جعفر عظيم زاده و همه کـارگـران زنـدانـي       
 .باشيم

 ۲۰۱۴مه   ٢٦،  ۱۳۹۳ خرداد ٥
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
h p://free-them-now.blogspot.com 

 
 

  با کارزاری جھانی جعفر عظيم زاده و اتحاديه آزاد کارگران ايران را
 در پوشش حمايت وسيع خود قرار دھيم

طبق گزارشي که به حزب رسـيـده اسـت، کـارگـران            
خدمات شهرداري بهبهان از هفتـه قـبـل دسـت بـه            
اعتصاب زده و خواهان پرداخت فوري حقوق هـاي    

 . معوقه خود ميباشند
طبق اين گزارش کارگران شهرداري بهبهان در   
هفته هاي گذشته نيز دست به اعتصـاب زده و در        
مقابل شهرداري اين شهر دست به تـجـمـع زدنـد و           
مسئولين شهرداري با حضور در تجمـع آنـهـا قـول         
رسيدگـي بـه خـواسـت کـارگـران را دادنـد امـا از                       
پيگيري خواست آنها سر باز زدند و کـارگـران بـار          

بـا  .  ديگر از هفته قبل اعتصاب را شـروع کـردنـد         
اعتصاب کارگران شهرداري زباله هـا هـمـه جـا را             

الزم بـه تـوضـيـح اسـت کـه کـارگـران                 .  گرفته است

شــهــرداري اهــواز و شــوشــتــر و بــرخــي ديــگــر از                  
شهرهاي خوزستان و همينطـور اسـتـانـهـاي ديـگـر            
کشور با مشکالت مشابهي از نپرداختن دستمـزد  
و اخــراج و مشــکــالت بــيــمــه و بــازنشــســتــگــي                   
مواجهند و در اعتـراض بـه ايـن وضـعـيـت بـارهـا                 

 . دست به اعتراض زده اند
کـارگـران بـخـش خـدمـات شـهـرداري هـا کـار                     
شاقي دارند، در مـحـيـطـي غـيـر بـهـداشـتـي کـار                      
ميکنند و بشيوه وحشيانه اي استثمار ميشوند و   

 . مورد اجحافات گوناگون قرار ميگيرند
حزب کمونيست کارگري قاطعانه از خـواسـت       
بــحــق کــارگــران شــهــرداري بــهــبــهــان و کــارگــران               
شهرداري در سراسر کشور دفاع ميکند و آنـهـا را       

به اتـحـاد و يـکـپـارچـگـي بـراي تـحـقـق خـواسـت                        
حزب همه مـردم بـهـبـهـان و          .  هايشان فراميخواند

شهرهاي مختلف را به حمايت قـاطـع از خـواسـت           
مـردم شـهـرهـا       .  کارگران شهرداري ها فراميخواند

در تماس نزديکي با اين بخش کارگران قرار دارنـد  
و شايسته است که بيشترين حمايت را از مـبـارزه         

 . آنها بعمل آورند
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ۱۳۹۳خرداد  ۷
 ۲۰۱۴مه  ۲۸ 

 بھبھان يک ھفته است در اعتصابند  یکارگران شھردار
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ــكــي از                      ــه ي ــي ب ــدان و زنــدان زن
مهمترين رودرروئي جامعـه ايـران     
در تقـابـل بـا جـمـهـوري اسـالمـي               

رژيـم اسـالمـي،      .  تبديل شده است
رژيم اقليـت فـاسـد، در بـرابـر هـر               
اعتراض به حق مـردم و كـارگـران        
ايران به آخرين ابزار خود كه هـمـان   
بسيچ اوباشـان، زنـدان وشـكـنـجـه           

 .است دست ميبرد
پاسخ کوبنده خانواده زندانيان 
و مـخــالـفـيــن رژيـم بـه حــملـه بــه                  

عـلـيـه       ۳۵۰زندانيان سياسي بند 
و تالش .  خود حکومت تبديل شد

حکومت براي جلوگيري از برپائي 
روز جهاني کارگر، ترس حکومـت  
را ازاين رودرورئي علني با جنبش 
كــارگــري بــه نــمــايــش گــذاشــت و           
ناتوانائي دستگاه سـركـوب را در       
مهار اعتـراضـات بـيـشـتـر عـيـان             

 .كرد
ــراي              ــالش حــكــومــت ب هــر ت
استفاده از زندان و شكنجه بايد به 
ضد آن تبديل شود و تالش ما در   
خارج از ايران براي پشـيـتـبـانـي و          
بيرون آوردن كارگران زنداني و تمام 
زندانيان سياسي از سياهچال هاي 

. حکومـت بـايـد دو چـنـدان شـود              
اويـن زبـونـي و         ۳۵۰حمله به بند 

شکنندگي حـکـومـت بـراي مـردم          
ايـن حـاصــل     .  بـيـشـتـر عـيـان شــد          

مـقـاومــت شــجـاعـانــه زنــدانـيــان،           
مبارزه مستمر خانواده هايشـان و    

 .اعتراض جهاني بود
اعتراض جهـانـي و مـتـحـد و            
يــکــپــارچــه مــا در خــارج کشــور            

جـا  .  تاثيرگذارتر از هميـشـه اسـت     
دارد كه اجتماعات همبسته ما با 
جلب حمايت سازمانهاي کـارگـري   

بي  tو مدافع حقوق انسان در جهان
آبروئي جمهوري اسالمي را بـرسـر     
در دولت هاي دنيا بكوند تا جرات 
نكنند كه با حكومت ديكـتـاتـوي    

 .اسالمي در ايران مماشات كنند
تشکيالت خارج کشـور حـزب     
کمونيست کارگري کليه ايـرانـيـان      
مـقــيــم خــارج و کــلــيــه احــزاب و              
ســـازمـــانـــهـــاي اپـــوزيســـيـــون را         
فراميخواند که با پشتيباني از يك 

 ٢٨هفته کمپين سراسري از تاريخ 
ژوئن فعاليت خود را بـا       ٦مي تا 

همكاري و همبستگي براي آزادي   
کارگران دستگير شده و در دفاع از 
زندانـيـان سـيـاسـي و بـراي آزادي               
فوري آنها تشديد کنند و هر جا که 

 .حضور دارند به ميدان بيايند
کارگـران زنـدانـي و زنـدانـيـان             
سياسي و عقيدتي بايد فورا و بـي  

 .قيد و شرط آزاد شوند
تشکيالت خارج کشور حزب 

 کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴مه  ۲۶

 
در دفاع از : گوتنبرگ

 یکارگران زندان
حکومت اسالمي شکنـنـده تـر از        
هميشه جنايت و سـبـعـيـت عـلـيـه          
جامعـه و بـه خصـوص زنـدانـيـان                
ســيــاســي و کــارگــران زنــدانــي را            

بعد از حمله بـه  .  افزايش داده است
و ضرب و شتم زندانيـان    ۳۵۰بند 

سياسـي فشـار رژيـم بـر کـارگـران               
زنداني و خانواده هايشان چند برابر 

بهـنـام ابـراهـيـم        .  از قبل شده است
زاده فعال کارگري و حقـوق کـودک     
را به سلول انفرادي بـردنـد و حـاال        
خانواده و دوستان او هيچ خـبـر ي     
ــگــران                   ــد و بســيــار ن ــدارن از او ن

 .وضعيت او هستند
زطرفي اعـتـراضـات خـانـواده          

هاي زندانيان سياسي و همينـطـور   
مبارزات گسترده و متحدانه مردم 
آزاديخواه در خارج از ايـران عـقـب      
نشـيـنـي هـاي زيـادي را بـه رژيــم                 
تحميل کرده است از هـمـيـن روي          
الزم است مبارزه متشکل و متحد 
عليـه رژيـم در خـارج از ايـران را                 

 .هرچه گسترده تر کنيم
در اعتراض به زنداني کردن و   
سرکوب کارگران زنداني و زندانيان 
سياسي در گـوتـنـبـرگ تـظـاهـرات          
هايي بر گزار ميکنـيـم و از هـمـه           
شما مردم آزاديخـواه دعـوت مـي        
کنيم دراين تظاهـرات هـا شـرکـت         

 .کنيد
 : زمان

 ۱۶سـاعـت      ۲۰۱۴مه  ۳۱شنبه 
ــن               بـــــــــــرونـــــــــــز پـــــــــــارکـــــــــ

سـاعـت      ۲۰۱۴جوالي  ۱دوشنبه 
 برونزپارکن ۱۷

براي اطالعات بـيـشـتـر بـا تـلـفـن               
 تماس بگيريد ۰۷۳۶۴۸۵۱۱۷

 –حزب کمونيست کارگري ايران 
 گوتنبرگ

 ۲۰۱۴ مه ۲۸
 
 :اسلو

در  اتظاهر  ه  وز شنب  وسل ات ر
م   ۱۳ساعت   جلو سفارت رژي

سالمي شروع ان  ادزد و   جانيان  
هپيمايي ابا ر ۱۴ساعت و ميشود 

مه اد ارت خارجه نروژ  ابه طرف وز
د   ب ا ي ع  و       .  مي  م ج ت ا  و ب

رت انيهاي كوتاه در جلو وز اسخنر
 .خارجه خاتمه مييابد

 
 :فرانکفورت

مــه دانشــگــاه        ٣٠روز جــمــعــه        
 ١٤تا  ١٢فرانکفورت از ساعت 

مـه در مـرکـز           ٣١روز شنبـه    
تـا   ١٦شهر فرانکفورت از ساعت 

١ ٨ 
Hauptwache 

يـونـي در        ٤روز چهار شـنـبـه      
مقابل سـاخـتـمـان اتـحـاديـه هـاي             

 ١٥تــا   ١٣کــارگــري از ســاعــت          
DGB Haus 

 
 :لندن

روز شـنـبـه       آکسيون در شهر لندن،
 ۴,۳۰تــا      ۳مــي، ســاعــت         ۳۱

 روبروي نشنال گالري
 
 : کلن

فراخوان به تظاهرات در شـهـر     
از       کارزار پشتيباني/  کلن آلمان 

 کـــــــــــــارگـــــــــــــران ايـــــــــــــران             
جمهوري اسالمي با حـاکـم کـردن        

و       قوانين ضد کارگري بر زنـدگـي    
معيشت کـارگـران هـر روز فشـار             

بيشتري را بر اکثريت مـردم ايـران     
هم اکنون تـعـداد     .  کند تحميل مي

ــيــن                زيــادي از کــارگــران و فــعــال
کارگري زنداني هستـنـد و جـعـفـر          
عظيم زاده رئـيـس هـيـئـت مـديـره            
اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران زيـر              
فشار قرار گرفته که اتحـاديـه آزاد     

براي . کارگران را منحل اعالم کند
کــم کــردن ايــن فشــارهــا و آزادي             
کارگران زنداني در صـفـي مـتـحـد        

ــم            .اعــــــــتــــــــراض کــــــــنــــــــيــــــ
خواهان در شهر  آزادي  ما از تمامي

کنيم هم صدا  کلن آلمان دعوت مي
باهم عليه سياستهاي ضد کـارگـر     
جمهوري اسالمي اعتراض نمائيـم  
و صداي کارگران ايران در خارج از 

 کشور باشيم
آکسيون در شـهـر کـلـن آلـمـان           

ــه         ــب ــروي        ۳۱،روز شــن مــي روب
 عصر ۵تا  ۴کليساي دم ساعت 

 
 از کارگران ايران  کارزار پشتيباني

karzarpki@gmail.co
m 

 
 

 ژوئن ۶مه تا  ۲۸ی يک ھفته در دفاع از كارگران و زندانيان سياس
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شـوراي مـرکـزي اکـس مسـلـم در               
سـالـه      ۱۵آلمان، محاکمه نوجوان 

در اربيل را بشدت محکوم کرده و 
از دولت محلي در کردستان عراق 
مــيــخــواهــد فــورا بــه ايــن رفــتــار            

 ! مشمئز کننده پايان دهد

طبق تماسي که احمد شـيـروان   
با مـا گـرفـت، از سـازمـان اکـس                 
مسلم و نهادهاي منتـقـد مـذهـب       
در آلمان، درخـواسـت کـمـک کـرده          

او در تماس تلفني با ميـنـا   .  است
احدي مسئول نهاد اکس مسلم در 

پدرش بـه دلـيـل نـقـد            :  آلمان گفت
مذهب اسالم و بـي ديـنـي، از او              

او در تـاريـخ       .  شکايت کرده اسـت 
بدنبال شکـايـت    ۲۰۱٣اکتبر  ۲٣

پدرش از او فورا توسط نـيـروهـاي    
در اربـــيـــل    )  آســـايــش ( پــلـــيــس      

دســتــگــيــر مــيــشــود و بــه زنــدان            
منتقل شده و در آنجا مورد اذيـت  

. و آزار و شکنجه قـرار مـيـگـيـرد         
بـعــد از آزادي از زنــدان، در مــاه               

او بالفاصله با مـا     ۲۰۱٣نوامبر 
تمـاس گـرفـت و تـقـاضـاي کـمـک                 

 . کرد
احمد به ما ميگويد کـه او را      
بشدت کتک زده و تهديد کرده انـد  
اگر به نوشتن مطالب انتقادي اش 
ادامه دهد، او را بـيـش از پـيـش               

احمد بارهـا  .  شکنجه خواهند کرد
احـمـد   .  تهديد به مرگ شـده اسـت      

شــيــروان در دبـــيــرســـتــان درس              
ميخواند و اکنون کالس نهم اسـت  
او در فيسبوکش به نقد مـذهـب و     
اســالم مــيــپــردازد و اکــنــون نــيــز           
ميگويد از مـذهـب اسـالم خـارج             
شده و اعتقـادي بـه ايـن خـرافـات            

 . ندارد

این نوجوان پانزده سالـه قـرار     
بـی  " است روز اول ژوئن بـه اتـهـام        

در .  مـــحـــاکـــمـــه شـــود    "  دیـــنـــی
کــردســتــان عــراق ســازمــانــهــا و            
نهادهاي متعـددي بـه ايـن رفـتـار            
دولت محلي در کـردسـتـان عـراق         

 . بشدت اعتراض کرده اند
نــهــاد اکــس مســلــم از هــمــه             
سازمانهاي آتئيست و مـنـتـقـديـن      
مذهب در سـراسـر جـهـان دعـوت            
ميکند به اين رفتار دولت محـلـي   

. در کردستان عراق اعتراض کنند
سـالـه اسـت و           ۱۵احمد نوجواني 

هـيـچ گـروه و سـازمـان و دولـتــي                 
اجازه ندارد او را به دلـيـل نـظـر و           
نقدش، دسـتـگـيـر و يـا شـکـنـجـه                

اين رفتار بيشرمانه از طرف .  کند
دولت محلي کردستان عراق بـايـد     

مـا خـواهـان      .  فورا متـوقـف شـود     
لـغـو دادگـاه رسـيـدگـي بـه اتـهــام                  
عليه احمد در روز اول ژوئـن بـوده     
و مسئوليت هر اتفاقي براي احمد 
شيروان را متوجه دولت محلي در 

 . کردستان عراق ميدانيم
 آلمان  –سازمان اکس مسلم 

  ۲۰۱۴ماه مه  ۲۶

 
 

 ساله در کردستان عراق  ۱۵دستگيری و محاکمه نوجوان 
 به دليل انتقاد از مذھب و اسالم

هنوز يک هفته از لغونشست اطـاق بـازرگـانـي فـرانـکـفـورت             
آلمان با شيخ اعطار سفير جمهوري اسالمي نگذشتـه اسـت،     

ارزش هـاي پـايـه اي و تـفـاهـم               " که يک موسسه آلماني به نام
دوباره از شيخ عطار دعوت کـرده اسـت تـا ايـن بـار              "  ملتها

مقامات دولت آلـمـان و نـمـايـنـدگـان            " خلوت خودي هاي"در
پارلمان اين کشور، با اين جـنـايـتـکـار بـه بـحـث و گـفـتـگـو                     

مارکوس پوتسل مسئول بخش خاورميانه وزارت   .  بنشينند
خارجه دولت آلمان قرار است با شيخ عـطـار دربـاره بـرنـامـه           
هسته اي جمهوري اسالمي و گسترش و تحـکـيـم روابـط بـه          

 .گفتگو بپردازند
دعوت از جنايتکاري چون شيخ عطار مـحـکـوم بـوده و         

شيخ عـطـار نـمـايـنـده دولـت روحـانـي                .  بايد پس گرفته شود
نـفـر را        ٥٠٠است که از زمان رياست جمهوري اش بيش از   

تعداد زيادي را به بهانه واهـي دسـتـگـيـرو           .اعدام کرده است
نشست و برخاست با نمايندگان حکومـت  . زنداني کرده است

 .صد هزار اعدام مورد تنفر و انزجار مردم ايران است
هر گونه نشست و برخاست و مماشات دولـت آلـمـان بـا           

جاي شيخ عطار نه در .  سرکوبگران مردم ايران محکوم است
شـيـخ عـطـار بـه هـمـراه دولـت                 .  تريبون، که در دادگاه اسـت   

روحاني و همه سران و مقامات بلند پايه رژيم بايد دستگـيـر   
. و به اتهام دست داشتن در کشتار هزاران نفر محاکمه شوند

سفارتخانه جمهوري اسالمي در آلـمـان بـايـد بسـتـه شـود و                  
 .نمايندگانش اخراج شوند

کميته آلمان حزب کمونيست کارگري مخالفان جمهـوري  
اسالمي را فرا مي ميخواند به هر طريقي که ميـتـوانـنـد بـه        
اين دعوت اعتراض کرده و خواهان لغـو نشـسـت مـقـامـات           

مـا اعـالم     .  دولت آلمان با نماينده جمهوري اسالمي بشـونـد    
مي کنيم همانطور که مانع نشـسـت قـبـلـي سـفـيـر رژيـم بـا                   
مقامات اطاق بازرگاني شديم و مـجـبـور شـدنـد کـنـسـلـش                  

 .کنند در مقابل اين برنامه نيز با تمام قوا خواهيم ايستاد
 -تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگري ايران

 آلمان
 ٢٠١٤مه  ٣٠

 دعوت از سفیر رژیم در آلمان باید 
   .پس گرفته شود

  !مماشات دولت آلمان با جمھوری اسالمی محکوم است

 
حزب کمونیست کارگری حزب 

کسانی است که میخواھند جامعه و 
 !دنیای بھتری بسازند

 
حزب کسانی که حاکمیت یک اقلیت 
مفتخور و بی خاصیت یعنی طبقه 
سرمایه دار را غیر عادالنه و ضد 

  !انسانی میدانند
 

این حزب حزب کارگـران و مـردمـی 
است که مصممند به دیـکـتـاتـوری و 
بھره کشی سرمایه داران از تـولـیـد 
کنندگان ثروتھای اجتـمـاعـی بـرای 

حـزب انـقـالب .  ھمیشه پایان دھند
انسانی برای جـامـعـه ای بـرابـر و 

 !انسانی
 

به حزب کمونیست کارگری 
 !بپیوندید
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ــيــن                 ــفــر از فــعــال اخــيــرا هشــت ن
مـحـمـود     رفقـا ( کمونيسم کارگري

احـمــدي، نــيـمــا ارژنــگ، مــجــيــد          
پستنچي، علـي جـوادي، نـوشـيـن          
قـادري، سـيـروان قـادري، نسـريـن             

کـه  )  رمضانعلي و سعيد مـدانـلـو     
اکثرا از کـادرهـاي قـديـمـي حـزب           

از حـزب       ۲۰۰۷بوده و در سـال          
ــتــشــار                  ــا ان ــد، ب ــودن جــدا شــده ب
اطالعيه اي اعالم کرده اند کـه بـه     
حـزب کـمـونـيــسـت کـارگـري مــي              

ــد  مــا از ايــن تصــمــيــم          .  پــيــونــدن
استقبال ميکنيم و بـه ايـن رفـقـا             

. صميمانه خـوشـامـد مـيـگـوئـيـم            
معيار ما در برخورد بـه رفـقـائـي         
که بداليل مختلـف از حـزب جـدا          
شــده انــد نــه اخــتــالف نــظــرات و             
مباحث و جدلهاي گـذشـتـه بـلـکـه         
مواضع و عـمـلـکـرد امـروز آنـهـا              

 .است

حزب ما ظرف و ابزار اتحاد و 
مبارزه همـه فـعـالـيـنـي اسـت کـه               
پراتـيـک انـقـالبـي بـراي پـيـشـبـرد                 
اهداف برنامه يک دنيـاي بـهـتـر و         
دخالتگري فعال کـمـونـيـسـتـي در         
تحوالت سـيـاسـي و اعـتـراضـات             
اجــتــمــاعــي را اســاس و مــحــور             
کمـونـيـسـم کـارگـري مـيـدانـنـد و                 
فــعــالــيــت عــلــيــه مصــائــب و                   

و بيحقوقي هـا در هـر            نابرابريها

زمينه و عـرصـه اي را امـر خـود             
بي شک با پيـوسـتـن    .  قرار داده اند

اين رفقا به حـزب تـوان و امـکـان           
بيـشـتـري بـراي پـيـشـبـرد هـر چـه                   
گسترده تر اين فعاليتها خـواهـيـم      

 .يافت
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴مه  ۲۸

 
 : شماره حساب و تلفن تماس برای کمک مالی

 

 : سوئد
Sweden 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 

 :آلمان
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:    5836575  
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

 :کانادا
Canada 
ICRC  

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 

 :ھلند
Bank: RABOBANK 

Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 

 :آمريکا
Bank of America 

277 G street   Blaine, Wa 98230 
phone# 1-360-332-5711       

Masoud Azarnoush 
Account number : 41581083 

checking (99) 
wire: ABA routing #026009593 

swift code # BOFAUS3N 
 

شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از ھر 
 : کشور ديگر
England 

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 

branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345477981 
BIC: NWBK GB 2L 

 

ھر سوالی داريد ميتوانيد با آدرس و يا تلفن زير تماس 
  : بگيريد

 

 0046739868051: سيامک بھاری
markazi.wpi@gmail.com 

به منظور تـامـیـن هـزیـنـه هـاي              
کانال جديد و گسـتـرش فـعـالـيـت           
هاي حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
کمپيني دو ماهه از اول مـاه جـون     
تا آخر جوالي اعالم ميکنيم و از     
هـمــه دوســتــداران حــزب و کــانــال           
جــديــد و کــلــيــه آزاديــخــواهــان و             
مخالفان جمهوري اسالمي تقاضا 
ميکنيم در اين کمپين ما را ياري 

 . بدهند
نقش حزب کمونيست کارگري 
و کانال جديد براي ميليون ها نفـر  

در .  از مردم شـنـاخـتـه شـده اسـت          
  عرصه هـاي مـخـتـلـف مـبـارزه و             
هرجا ظلم و سرکوبي هست حـزب    
کمونيسـت کـارگـري هـم فـعـاالنـه              
حضور دارد و در صف اول مبـارزه  
عليه جمهوري اسـالمـي و عـلـيـه            
بيحقوقي ها و مـحـرومـيـت هـاي          

مردم ايران به .  مردم ايستاده است
حزب  کمونـيـسـت کـارگـري نـيـاز            

مبـرم دارنـد تـا صـفـوف خـود را                 
متحدتر و مستحکم تر کنند و به 
کانال جديد نياز دارنـد تـا صـداي          
اعتـراض خـود را هـر چـه رسـاتـر                 

کارگران و زنـان و    .  منعکس کنند
ــيــان ســيــاســي و              ــدان ــان، زن جــوان
خانواده هايشان، محـکـومـيـن بـه        
اعدام و خانواده هايشان و در يـک      

مـيـلـيـون مـردم           ۷۰کالم بيش از 
شريف و زحمتکش به اين حـزب و    
کانال نيـاز دارنـد تـا روشـن تـر و                
امـيـدوارتـر مـبــارزه بـراي احـقــاق             

مـا  .  حقوق خود را گسترش بدهند
مصمميم که فعاليت هاي خـود را    
گسترش دهيم و و به اين مـنـظـور      

از .   به کمک مالي شما نيازمنديم
شما دعوت ميکنيم کـه فـعـاالنـه         

 . در اين کمپين شرکت کنيد
هر يک دالر کمک مـالـي شـمـا       
صـــرف مـــبـــارزه بـــراي نـــجـــات             
انسانها، مبـارزه بـراي کـنـار زدن           

بختک جمهوري اسالمي و صـرف      
تالش براي  سازمان يافـتـن مـردم      

. براي رهائي از اين جهنم ميـشـود  
بعنوان فعال اين کـمـپـيـن قـدم بـه             
ميدان بگذاريد و از همه دوسـتـان     
و آشـنـايـان و از هـمـه انسـانـهـاي                 
شــريــف بــخــواهــيــد کــه بــه حــزب            
کمونيست کارگري و کانال جـديـد     

امـيـدواريـم بـا       .  کمک مالي کنـنـد  
مشارکت فعال شمـا حـداقـل صـد         
هزار دالر در دو مـاه آيـنـده جـمـع            
آوري کنيم و فعـالـيـت هـايـمـان را           

 . گسترش دهيم
کمک هاي خود را ميتوانيد از 
طريق از طريق حسابـهـاي بـانـکـي        

اســامــي و   .  زيــر پــرداخــت کــنــيــد     
ميزان کمک ها بطور علني اعـالم    

 . خواهد گرديد
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ۱۳۹۳خرداد  ۸،  ۲۰۱۴مه  ۲۹
  ۱۳۹۳خرداد  ۸ 

 

 !به کمک مالی شما نياز داريم
 ھزار دالر  ۱۰۰کمپين دوماھه برای تامين 

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 بھروز مھرآبادی: سردبیر این شماره

 نازیال صادقی: مسئول فنی
  anternasional@yahoo.com: ای میل

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

 
 اطالعیه درمورد پیوستن ھشت نفر 

 فعالین کمونیسم کارگری به حزب از


