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نـهـمـيـن کـنـگـره            : انترناسيونـال  
حزب کمونيست کارگري ايـران در    

. ماه اکتبر امسال برگزار ميـشـود  
بطور کلي کنـگـره چـه جـايـگـاه و             
اهــمــيــتــي بــراي حــزب دارد؟ آيــا            
گســتــرش ارتــبــاطــات و امــکــان           
تبادل نظر از طـريـق رسـانـه هـاي              
مـخـتـلـف اجـتـمـاعـي از نـقـش و                   

 اهميت  کنگره کم نکرده است؟
 

ــي      ــقــوائ کــنــگــره    : حــمــيــد ت
عاليترين ارگان يا اجـالس حـزبـي        

در کنگره هـا کـه بـر طـبـق              . است
اسـاســنــامـه بــايــد   هـر دو ســال                  
حــداقــل يــکــبــار بــرگــزار بشــود،            
نمايندگان اعضـاي حـزب حضـور          
بهم ميرسانند، فعاليتهاي حزب و 

عمـلـکـرد رهـبـري حـزب در دوره               
گذشته را بـررسـي مـيـکـنـنـد، در              
مورد مهمترين مسائل پيـشـاروي   
حزب و جامعه بحث و تبادل نـظـر     
ميکنند، جهت عمومي و رئـوس      
ســيــاســتــهــاي حــزب را تــعــيــيــن             
ميکنند، و کميته مرکـزي يـعـنـي       
جمع رهبري حزب تا کنگره بعد را 

مـعـمـوال در      .  انتخاب مـيـکـنـنـد       
کنگره ها اسناد مهمي بـه شـکـل        
قطعنامه و قرار و بيـانـه تصـويـب       
ــشــود کــه جــهــت عــمــومــي                مــي
سياستها و عملکرد رهبري حـزب    

امـا نـقـش و        .  را تعييـن مـيـکـنـد       
اهميت کنگره تنها به خـود حـزب     

ــشــود        ــي ــم ــحــاظ     .  مــحــدود ن از ل
اجتماعي و مـوقـعـيـت و مـکـان                
اجتماعي حزب هم کنگره جايگـاه  

و نقش مهم و تـعـيـيـن کـنـنـده اي            
 .دارد
از ديد جامعه کـنـگـره حـزب          

يــک رخــداد ســيــاســي اســت؛ يــک            
گردهمائي از فعالين و مبارزيـنـي   
که نارضائي و نـقـد عـمـيـق تـوده             
مردم به حکومت و نظام مـوجـود     
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را نمايـنـدگـي مـيـکـنـنـد و راه و                 
مســيــر پــيــشــرويــهــاي بــيــشــتــر و          
پــيــروزي نــهــائــي را مشــخــص و            

مــيــدانـيــد کــه     .  اعـالم مــيـکــنــنـد     
کنگره ما علني برگزار ميشـود و    
همـه عـالقـمـنـدان مـيـتـوانـنـد در                 
کنگره و در مباحث آن مستقـيـمـا     

بنابر اين از   .  شرکت  داشته باشند
نظر ترکيب شرکت کنـنـدگـان نـيـز        
کـنــگــره را مــيــتــوان يــک اجــالس           
سياسي اجتماعي فراحزبي تـلـقـي      

  . کرد
در مورد بخش دوم سئوالـتـان   
به نظر من گرچه مدياي اجتماعي 
فعل و انفعال سياسي و نـظـري را         
در حزب و در کل جـامـعـه بسـيـار        
تسهيل کرده است اما بـهـيـچـوجـه      
نميتواند ما را از کـنـگـره و کـال               

. اجالسهاي حضوري بي نياز کـنـد  
ما از مدياي اجتماعي و اينترنـت  
براي برگزاري انتخـابـات کـنـگـره،        
پخش گزارش زنـده از جـلـسـات و           
ــشــار                 ــت ــگــره، و ان ــن ــاحــث ک مــب
مصوبات و گزارشات و پيامهـا و    
متن سخنرانيهاي کنگره  وسـيـعـا    

اما خود کنگره .  استفاده ميکنيم
را نبايد به يک پديده مجازي تنـزل  

 .  داد
تـــبـــادل نـــظـــر و بـــحـــث و                 

تصميمگيري و بويژه همـنـظـري و      
هم خط شدن و نزديـکـي فـکـري و         
ســيــاســي افــراد بــه يــکــديــگــر در           
جلسـات حضـوري بـا رانـدمـان و               
کـيـفـيـت بسـيـار بـهـتـري صــورت                
ميگيرد و اين در مورد نـه تـنـهـا         
حـــزب مـــا و يــــا احــــزاب و                        
سازمانهاي سـيـاسـي بـلـکـه هـمـه             
سازمانها و نهادهائي که به بحـث  

و رايزني و تصميمگـيـري جـمـعـي        
اگـر  .  نيـاز دارنـد صـدق مـيـکـنـد             

ايــنــتــرنــت مــيــتــوانســت بــه ايــن            
ضرورت پاسخ بدهد به اجالسها و   
ــرانســهــاي                ــف ــن ــا و ک ــاره ــن ــي ســم
متـعـددي کـه هـر روزه در سـطـح                 
کشورها و در سطح بـيـن الـمـلـلـي         

. تشکيل ميشود احتيـاجـي نـبـود      
بخصوص براي يک حزب انـقـالبـي      
ــان مــثــل حــزب مــا               خــالف جــري
جــلــســات و ديــدارهــاي حضــوري          
نقش حياتي اي ايـفـا مـيـکـنـد و               
کنگره مهمترين اين نوع جلـسـات   

 .است
 

ــال    ــاســيــون ــتــرن ــه       : ان شــمــا ب
کنگره بعنوان يک رخداد سـيـاسـي     

کنگـره  .   اجتماعي اشاره کرديد -
در چــه شــرايــط ســيــاســي اي                ۹

تشکيل ميشود و اين شـرايـط بـر        
مباحث و تصميمات کـنـگـره چـه         

 تاثيري ميتواند داشته باشد؟
    

کـنـگـره در        : حميد تـقـوائـي     
شرايطي تشکيل ميشود که هـمـه     
عوامل براي اشاعـه و تـوده گـيـر           
شدن نقد کمونيستي از وضـعـيـت        
امروز دنيا در يـک مـقـيـاس بـيـن             

بـه نـظـر مـن         .  المللي فراهم اسـت   
هيچ زمان بورژوازي مانند امـروز  

سياسـي    -با بي افقي ايدئولوژيک 
اقـــتـــصـــادي و ســـر درگـــمـــي              -

استراتژيک مواجـه نـبـوده اسـت و           
هـيــچ زمــان مــانـنــد امــروز تــوده            
وسيع مردم، نود و نه درصديـهـاي   
جـهــان، ايــن چــنـيــن از وضـعــيــت             
موجود ناراضي و معترض نـبـوده   

نه تـنـهـا چـپـهـا و نـيـروهـاي                  . اند

مترقي و پيشرو بلکه حـتـي خـود        
رسانه هاي رسمي و آکادمسيـنـهـا    
و شخصيـت هـاي طـبـقـه حـاکـمـه               
اعــالم مــيــکــنــنــد کــه فــاصــلــه و            
تبعيض فاحش بين فقر و ثروت به 
حـد انـفـجـار رســيـده اسـت و ايــن                 

  . وضعيت قابل ادامه نيست
از نقطه نظر سيـاسـي بـه نـظـر          
من خاورميانه جنگـزده و بـه هـم          
ريـخــتـه امـروز بـطــور نــمـاديــن و               
برجسته اي بي خطي و بي افقـي و    
درماندگي بورژوازي در سطح کـل  

داعــش .  جـهـان را نشـان مـيـدهـد            
خــود مــحــصــول هــجــوم نــظــامــي         
آمريکا و متحدينـش بـه عـراق و          
ــان و در عــيــن حــال                    ــغــانســت اف
نافرجامي سياستهاي نظم نـويـنـي    
است که بـه ايـن تـهـاجـم نـظـامـي               

مشخصا فاجعه اي که .  منجر شد
امـروز در خـاورمـيــانـه شـاهـد آن               
هستيم ناشي از افسارگسيختـگـي   
دولتها و نـيـروهـاي اسـالمـي، از              
عــربســتــان ســعــودي و تــرکــيــه و            
جـمـهـوري اسـالمـي تــا داعـش و               

مـذهـبـي      -ديگر نيروهاي قـومـي    
فعال در سوريه و عـراق، بـر مـتـن         
شکست استراتـژي مـيـلـيـتـاريسـم          
نـئـوکــنـســرواتـيــسـتـي آمـريــکـا و              
متحدينش در مـنـطـقـه و جـنـگ             
قدرتي است که بين اين نـيـروهـاي    

 .فوق ارتجاعي درگرفته است

درماندگي بورژوازي جـهـانـي      
در اوضاع سياسي ايران بـه شـکـل      
يک بـحـران حـکـومـتـي مـزمـن و                 

. اليــنــحــل بــروز پــيــدا  مــيــکــنــد          
سياستهاي دولت روحاني در هـمـه   
زمينه ها از رابطه با غرب گرفـتـه   
تــا مــهــار بــحــران اقــتــصــادي بــا             

روي .  نافرجامي روبرو شـده اسـت      
کار آمـدن روحـانـي خـود حـاصـل             
درماندگي و بن بست ولي فقيـه و    
اصـولــگـرايــان حــکـومــتـي بـود و             
امروز برهمه معلوم شده اسـت کـه     
اين درماندگي و بن بست مسـالـه     
اين يا آن جناح حکومتـي نـيـسـت       

بلکه مشـکـل العـالج کـل نـظـام               
مـعـضـل    .  جمهوري اسالمي اسـت   

ــورژوازي              ــران، و بـ بـــورژوازي ايـ
جهاني در رابطه بـا ايـران، شـکـل           
دان به يک حکومت نسبتا با قـوام  

جــمــهــوري    .  و مــتــعــارف اســت         
اسالمي خود مظهر و برآيـنـد ايـن      
درمــانــدگــي بــورژوازي بــومــي و          

 . جهاني است
اين شرايط عيني اقتصـادي و    
سياسي، هم در سـطـح جـهـانـي و              
منطقه اي و هـم در ايـران تـحـت                 
حاکميت جمهوري اسالمي، بـيـش   
از هر زمان ديـگـر بـر ضـرورت و             
مبرميت و مطلوبيـت عـروج يـک        
نيروي انـقـالبـي کـمـونـيـسـتـي کـه               
بتواند صدا و نماينده و رهبر توده 
مردم به ستـوه آمـده از وضـعـيـت            

از .  موجود باشد تاکيـد مـيـکـنـد       
سـوي ديــگـر يـک مشـاهــده ســاده              
تــحــوالت چــنــد ســالــه اخــيــر، از             

تا جـنـبـش اشـغـال تـا            ۸۸انقالب 
انقالبات موسوم بـه بـهـار عـربـي            
نشان ميدهد که کمونيسم بعنـوان  
يک نيروي سياسي که بـتـوانـد ايـن       
مبارزات را نماينـدگـي و رهـبـري         
کند و به پيروزي برساند از صحنه 

اين مهمتـريـن نـقـطـه        . غايب است
ــحــوالت               ــارزات و ت ضــعــف مــب

 .  انقالبي جاري است
روشن است که  از کـمـونـيـسـم      
سنتي و غير کارگري، فـرقـه هـاي      
درخودي کـه امـرشـان از تـفـسـيـر              
ــول                  ــداري از اصـ ــاسـ ــا و پـ دنـــيـ

ذهنيشان فراتر نمـيـرود نـمـيـتـوان         
ايــن .  انــتــظــار و تــوقــعــي داشــت         

نيروها در بهترين حالت به شـکـل     
نــيــروي فشــار بــر حــکــومــتــهــا و            
ــه عــمــل               ــي جــامــع احــزاب اصــل
ميکنند و هـر جـا هـم دسـت بـه                   
عملي ميزنند از جبهه اسالم ضـد    

. آمــريــکــائــي ســر در مــي آورنــد           
ــيــســم نــوع حــزب تــوده و               کــمــون
اکثريت در ايران و گروه اس دبليـو  
پي در انگليس دو نمونـه تـيـپـيـک        

بــه شـمــار    "  کـمـونــيـسـم    " ايـن نـوع       
 . ميروند

بحث بر سر نـقـش و جـايـگـاه            

کمونيسم کارگري در جهان امـروز  
امروز نقش و وظـيـفـه تـوده       .  است

اي و اجتماعي کـردن کـمـونـيـسـم           
تماما بر دوش کمونيسم کـارگـري   

و حـــزب    .  قـــرار گـــرفـــتـــه اســـت        
کمونيست کارگري از لحاظ نظري 
و سياسـي و بـه اعـتـبـارکـارنـامـه               
درخشان پراتيک مبارزاتي اش در   
همه عرصه ها از قـابـلـيـت ايـفـاي         

بـرنـامـه    .  اين نقش برخوردار اسـت 
يــک دنــيــاي بــهــتــر، تــئــوريــهــا و             
سياسـتـهـاي پـايـه اي کـمـونـيـسـم                 
کــارگــري کــه بــوســيلــه مــنــصــور           
حــکـــمــت تـــدويــن شـــده بـــويـــژه              

حـزب و    " ، و نظريه   " تفاوتهاي ما"
" حزب و قدرت سياسي"و " جامعه

جنبش کمونـيـسـم کـارگـري عـلـي            
الـعـمـوم را در چـنـيـن مـوقـعـيـت                   
مســـاعـــدي قـــرار داده اســـت و               
پراتيک گسترده و فعال و پـيـگـيـر         
در عرصه هاي مختلف مبارزه در 
ايران و در سطح جهان، مشـخـصـا      

 .  حزب کمونيست کارگري را
به نظر من مهمتـريـن وظـيـفـه        
کـنــگـره نــهـم تــبـيــيــن و تــعـيــيــن                 
جهتگيري و رئوس سياستي اسـت  
که بتواند حزب را بـه يـک نـيـروي           
اجتـمـاعـي پـر نـفـوذ و مـوثـر در                   
تحوالت سياسي در ايـران تـبـديـل       

 .کند
  

ــونــال      ــاســي ــتــرن مســالــه   :  ان
اجتماعي شدن حزب امـر تـازه اي       

 ۳ صفحه  

 
 ۱ از صفحه  

 مصاحبه با حميد تقوائی در مورد
 

 حزب، انتظارات و چشم اندازها ۹کنگره 

مھمترین وظیفه کنگره نھم تبیین و تعیین جھتگیری و رئوس سیاستی "
است که بتواند حزب را  به یک نیروی اجتماعی پر نفوذ و موثر در 

 "تحوالت سیاسی در ایران تبدیل کند

در جنبش اشغال و در انقالبات منطقه فعالین چپ و کال چپ اجتماعی "
که نقد ریشه ای به دیکتاتوریھا و حکومت یک در صدیھا داشت وسیعا 

یک نتیجه مھم . فعال بود اما کمونیسم متحزب ضعیف و یا حاشیه ای بود
این تجربه برای حزب ما اینست که با درک و تبیین سنتی از حزب و 

 ."حزبیت نمیتوان از حاشیه به متن تحوالت رفت



 3 ۵۷۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

از زمان طرح نظريه حـزب    .  نيست
و جامعه بوسيله منصور حـکـمـت    
تا امروز تـالـشـهـاي زيـادي بـراي             
ــروي                   ــي ــک ن ــه ي ــل حــزب ب ــدي ــب ت
اجتماعي پر نفوذ و موثر صـورت  

چرا پاسـخـگـوئـي بـه        .  گرفته است
اين مساله را مـهـمـتـريـن وطـيـفـه           
کــنــگــره مــيــدانــيــد و چــرا فــکــر              
ميکنيد طـرح مـجـدد ايـن بـحـث             

 ميتواند راهگشا باشد؟
 

همانـطـور کـه        :حميد تقوائي
اشاره کرديد مبحث و نظريه حزب 
و جامعه يکي از مباني فـعـالـيـت     

اين نظريه شـانـزده     .  حزب ما است
سال قبل توسط منصـور حـکـمـت       
تدوين و اعالم شد و سير تحوالت 
در ايران و جهان و موقعيت امروز 
نيروها و احزاب کمونيست تاکـيـد   
ديگـري بـر صـحـت و ضـرورت و                

اسـاس  .  مبرميت اين نظريه اسـت   
کار حزب در مقطع حاضر منطبق 
ساختن ايـن نـظـريـه و در دسـتـور               
قرار دادن اقدامات عملـي مـنـتـج       
از آن بـر مـتـن شـرايـط و اوضـاع                 

 .متحول دنياي امروز است
يـکـي از مـحـورهـاي نـظـريــه               

حزب و جامـعـه مـتـکـي شـدن بـه              
ابزارها و مکانيسمهاي اجتماعـي  
مــبــارزه اســت و ايــن ابــزارهــا و               
مکانيـسـمـهـا بـويـژه در دهسـالـه               

. اخير اساسا مـتـحـول شـده اسـت           
انقالب الکترونيک و پديده مدياي 
اجتماعي عرصه سياست و فعل و 
انفعال سياسي و بوِژه اعـتـراض و       
ــمــه کشــورهــا                  ــارزه را در ه مــب
متحـول  کـرده و در چـهـارچـوب                 

. کـامــال نـويــنــي قـرار داده اســت            
مدياي اجتماعي نه تنها انحـصـار   
دولتها و رسـانـه هـاي رسـمـي بـر               

عقايد و آرا و افـکـار عـمـومـي را          
در هم شکستـه و بـحـث و تـبـادل              
نظر و همفکري را براي توده هـاي    
وسيع مردم آن هم در يک مـقـيـاس    
فراکشوري و جهانـي امـکـانـپـذيـر         
کرده است بلکه گـردآوري نـيـرو و        
خود سازماندهي در جـنـبـشـهـاي          
اعتراضي و انقالبات را بـه امـري       
ممکن و قـابـل حصـول بـدل کـرده            

ــال، در             .  اســت ــنــبــش اشــغ در ج
انقالبات بهار عـربـي و بـويـژه در             
انقالب مصر و بـدنـبـال آن شـکـل            
گيري جنبش تمرد که به کنار زدن 
اخوان المسلمين از قدرت مـنـجـر      
شد اين نقش تعيين کننده مديـاي  
اجتماعي کامال برجستـه و قـابـل        

اينجا بحث صـرفـا     . مشاهده است
بر سر تکنولوژي جديد اطالعاتـي  
و نشر عقايد و آرا نـيـسـت، بـلـکـه         
تحول راديکالي اسـت کـه در اثـر            
انـقـالب االـکـتـرونــيـک در  نـفــس                

، و شـيـوه هـا و            " عمـل انـقـالبـي      " 
اشکـال اعـتـراض و در يـک کـالم                
مکانيسمهـاي مـبـارزه طـبـقـاتـي             

 . بوجود آمده است
اسـاسـا در نـتـيـجــه تـاثـيــرات              
گســتـــرده و راديـــکـــال مـــديـــاي            
اجتماعي در دهه دوم قرن بيـسـتـم    
فضاي سياسي جوامع، از بحـث و    
تبادل نظر و شکلدهي به عقايـد و    
آرا تا ابعاد و اشکال کمـپـيـنـهـا و        
آکسيونهاي اعتراضي و تا بسـيـج     
و به حـرکـت در آمـدن تـوده هـاي              
مردم در جـنـبـشـهـا و انـقـالبـات،             
ابعاد تازه و کامـال مـتـفـاوتـي بـا           

مشخـصـا   .  گذشته پيدا کرده است
در ايــران مــا شــاهــد يــک تــحــرک              
سياسي وسيـع در سـطـح جـنـبـش             
کارگري و اعتراضـات اجـتـمـاعـي        
عليه اعدام و براي آزادي زندانيـان  

ــيــه حــجــاب و                    ســيــاســي و عــل
جداسازي جنسيتي و بـويـژه فـعـال       
شدن و پيش افتادن نسل جـوان در    
اين عرصه ها هستيم که مستقيـم  
و يـا غـيـرمسـتـقـيـم نـتـيـجـه ايـن                   
فضاي سياسي و اعتراضـي نـويـن      

روشن است کـه کـمـونـيـسـم           . است
متحزب نميتواند بدون تـبـيـيـن و         
تئوريزه کردن ايـن پـديـده و بـدون             
درگير شدن عملي و پراتـيـکـي در      
اين فضاي اعتراضي به يک نيـروي  
سياسي دخيل و موثـر در دنـيـاي        

 .  امروز تبديل بشود
بنابريـن بـحـث صـرفـا بـر سـر                
استفاده از مديـاي اجـتـمـاعـي در          
تيليغات و سـازمـانـدهـي نـيـسـت            
بلکه بحث بر سر کل پراتيک حزب 
و خود پديده حـزب و حـزبـيـت بـر            
متن شرايط و فضـاي مـبـارزاتـي           
نوين و با اتکا بر مکانـيـسـمـهـاي      

ــارزاتــــي امــــروز اســــت               ــبــ . مــ
پــاســخــگــوئــي بــه ايــن  ضــرورت            
مستلزم متحـول شـدن پـراتـيـک و            
فعـالـيـت حـزب از تـبـلـيـغـات تـا                   
سـازمـانـدهـي و تـا کـمـپـيـنـهـا و                    
ــش               آکســـيـــونـــهـــا و حـــتـــي آرايـ
تشـکــيـالتــي و مـنــاسـبــات درون            

نـه تـنـهـا در         .  حزبي و غيره اسـت   
ايران بلکه در يک مقياس کـالن و      

اجـتـمـاعـي     " در سطح  جهاني نيـز    
شدن با اتکـا بـه مـکـانـيـسـمـهـاي              

پـاسـخ مـا      " امروز مبارزه طبقاتي
به غيبت کـمـونـيـسـم کـارگـري از              
انــقــالبــات و جــنــبــشــهــاي امــروز         

بــه نــظــر مــن در جــنــبــش            .  اســت
اشـغــال و در انـقــالبـات مــنـطــقــه              
فعالين چپ و کال چپ اجـتـمـاعـي     
که نقد ريشه اي به ديکتاتوريها و   
حکومت يـک در صـديـهـا داشـت              
وسيعا فعال بـود امـا کـمـونـيـسـم            
متحزب ضعيف و يـا حـاشـيـه اي         

يک نتيجه مـهـم ايـن تـجـربـه           .  بود
براي حزب ما اينست که با درک و 
تبيين سنتي از حـزب و حـزبـيـت             
ــه مــتــن                نــمــيــتــوان از حــاشــيــه ب

ــايــد در       .  تــحــوالت رفــت    حــزب ب
تمامي عرصه ها از تـبـلـيـغـات و          
سازماندهي گرفته تا سبک کـار و    
شيوه هاي فعاليت و تا کمپينها و 
آکسيونها و تا مناسبات و آرايـش  
درون حزبي، خـود  را بـا شـرايـط             

الـبـتـه    .  نوين مـبـارزه وفـق بـدهـد           
کنگـره نـمـيـتـوانـد و لـزومـي هـم                  
نــدارد بــه تــمــام ايــن جــنــبــه هــا                

وظــيـفـه کـنـگــره روشــن         .  بـپـردازد  
کردن خط و جهت گيـري سـيـاسـي       
است کـه بـتـوانـد مـبـنـاي نـقـشـه                   
عملها و سياستـهـاي عـمـلـي الزم          
براي تبديل حـزب بـه يـک نـيـروي              

 .موثر اجتماعي  قرار بگيرد
 

بعنوان آخـريـن     : انترناسيونال
سئوال در آستانه برگزاري کـنـگـره      

حزب پيام و فـراخـوان شـمـا بـه             ۹
 مردم ايران چيست؟

 
فـراخـوان مـن        : حميد تقوائي

به مردم ايـران ايـنـسـت کـه حـزب             
کمونـيـسـت کـارگـري حـزب شـمـا               

تــنــفــر شــمــا از جــمــهــوري          .  اســت

اسالمي و خواستها و آمال و ايـده    
آلهاي انساني شما بـوسـيلـه حـزب       
کمونيـسـت کـارگـري نـمـايـنـدگـي              

بـــه حـــزب خـــودتـــان        .  مـــيـــشـــود
سـيـاسـتـهـاي حـزب را           !  بپيونـديـد  

دنبال کنيد، به رهنمودهاي حـزب    
عمل کنيد و مبلغ و اشاعه دهنده 
سياسـتـهـا و راهـکـارهـاي حـزبـي               

 .  باشيد
پيام من به فعالين دست اندر  

ــراضــات و مــبــارزات                ــار اعــت ک
ــنــســت کــه حــزب               اجــتــمــاعــي اي
کمونيست کارگري ابزار تسهيل و   
تقويت و نهايتا به پيروزي رساندن 

حـــزب .  مـــبـــارزات شـــمـــا اســـت       
کمونيسـت کـارگـري، بـه اعـتـبـار              
برنامه و سـيـاسـتـهـا و کـارنـامـه                 
ــارزه و                  ــي اش، حــزب مــب ــل عــم
اعتراض عليه تبعيض و نابـرابـري   
و بيحقوقي در همه عـرصـه هـا و          
سخنگو و نماينده  سـيـاسـي تـوده       
مردم معترض در مقابل جمهوري 

بـه حـزب خـودتـان         .  اسالمي است
بـپــيـونــديـد، و پــرچـم شـعــارهـا و                
راهکارها و سياستهـاي حـزبـي را        

 . در دل مبارزات جاري بر افرازيد
و باالخره توصيه من به عموم 
مردم اينست که مبـاحـث کـنـگـره        

مـن تـرديـد      .  نهم را دنـبـال کـنـيـد         
ندارم که کنگره نهم  با مباحـث و    
تصميمات و راهکـارهـاي عـمـلـي        
که در دستور حزب قـرار مـيـدهـد          
به همگـان نشـان خـواهـد داد کـه              
جاي هرکس که دلـش بـراي آزادي       
و برابري و رفاه انسانـهـا در ايـران         
و در سطح کل جهان مـي تـپـد در        

 . *حزب کمونيست کارگري است

 
 ۲ از صفحه  

 مصاحبه با حميد تقوائی در مورد
 

 حزب، انتظارات و چشم اندازها ۹کنگره 

 

از ديد جامعه کنگره حزب يک رخداد سياسی است؛ یک گردھمائی از "
فعالین و مبارزینی که نارضائی و نقد عمیق توده مردم به حکومت و 
نظام موجود را نمایندگی میکنند و راه و مسیر پیشرویھای بیشتر و 

 ."پیروزی نھائی را مشخص و اعالم میکنند

کنگره در شرایطی تشکیل میشود که ھمه عوامل برای اشاعه و توده گیر شدن نقد کمونیستی از وضعیت امروز دنیا در یک "
اقتصادی و  -سیاسی  -به نظر من ھیچ زمان بورژوازی مانند امروز با بی افقی ایدئولوژیک . مقیاس بین المللی  فراھم است

سر درگمی استراتژیک مواجه نبوده است و ھیچ زمان مانند امروز توده وسیع مردم، نود و نه درصدیھای جھان، این چنین از 
 ."وضعیت موجود ناراضی و معترض نبوده اند
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هر اعتصابي حتي اعتـصـابـاتـي کـه        
شــکــســت مــيــخــورنــد، درس هــاي          

تـجــارب شـکــسـت و        .  زيـادي دارنــد   
پيروزي هر دو را بايد بررسـي کـرد و       

دو اعـتـصـاب بـزرگ و         .  منتقل کرد
ــران مــعــدن              طــوالنــي مــدت کــارگ
سنگ آهن بافق و تـحـصـن خـانـواده          
هاي کارگـران زنـدانـي در ايـن شـهـر               
هم درس هاي گـرانـبـهـائـي دارد کـه             
در نوشته هاي ديگري به آنـهـا اشـاره      

اينجا ميخـواهـم تـاکـيـد را          .  کرده ام
روي يکي از ايـن درس هـا و بـنـظـر              

و آن   .  مــن مــهــمــتــريــن آن بــگــذارم         
ــواده هــاي کــارگــران              تــحــصــن خــان

 . زنداني است
ــران و                 ــحــاد کــارگ ــافــق ات در ب
پافشاري آنها بر خواست هـاي خـود،     

. اين مبارزه را اسـاسـا مـمـکـن کـرد          
اما آنچه به اين مبارزه قـدرتـي چـنـد       

برابر داد و نهايتا آنـرا بـه مـوفـقـيـت           
در .  رساند تحصن خـانـواده هـا بـود          

دهـه اخــيـر خـانـواده هـاي کـارگــران                
زنداني و خانواده هاي مـحـکـومـيـن        
بــــه اعــــدام و خــــانــــواده هــــاي                   
جــانــبــاخــتــگــان نــقــش مــهــمــي در            
گسترش فضـاي اعـتـراضـي داشـتـه             

همچنيـن در سـالـهـاي گـذشـتـه              . اند
شاهد حضور اعضاي خـانـواده هـاي        
کارگران در تجمعات و راهـپـيـمـائـي        
کارگران هـفـت تـپـه و پـتـروشـيـمـي                  
هاي ماهشهر و کيان تاير در تـهـران        

اما اين اولين بار اسـت کـه       .  بوده ايم
يک حرکـت جـمـعـي طـوالنـي مـدت              
بشکل تحصن در مـقـابـل يـک اداره           
دولتي بالفاصله در عـکـس الـعـمـل          
ــارگــران شــکــل                ــه دســتــگــيــري ک ب
ميـگـيـرد و مـردم يـک شـهـر را بـه                     

اولـيـن بـار      .  همبستگي مـيـکـشـانـد     

اســت کــه خــانــواده هــاي کــارگــران             
دسته جمعي و قائم به ذات دست بـه    
مبارزه ميزنند و حـتـي کـارگـران را           
تشويق به ادامه اعتصـاب تـا آزادي       
کارگران بازداشت شـده مـيـکـنـنـد و           
روحيه مبارزاتي کارگران را تـقـويـت      

روشن است که شهـر بـافـق      .  ميکنند
يک شـهـر کـوچـک کـارگـري اسـت و                  
اکثر جمعيـتـش را هـمـيـن کـارگـران              
معدن و بازنشـسـتـگـان آن تشـکـيـل            
ميدهند و ايـن ويـژگـي خـاصـي بـه                 
مبارزه معدنچيان اين شهر مـيـدهـد      

که در همه جا عينا به همـيـن شـکـل       
امـا اسـاس ايـن        .  قابل تعميم نيست

تجـربـه را هـمـه جـا مـيـتـوان بـکـار                     
 . گرفت

اتحاد کارگران، تشکيل مـجـمـع    
عــمــومــي و خــبــررســانــي و طــرح               
مشخص خواسـت هـا و غـيـره امـر              
تازه اي نيست و البته همـيـشـه بـايـد        

آنـچـه در بـافـق         .  بر آنها تاکـيـد کـرد     
ــال و                    ــعـ ــي فـ ــمـــراهـ ــود هـ تـــازه بـ
سازمانيافته و قائم به ذات خـانـواده     
هاي کارگران در شـهـر هـمـزمـان بـا               

در .  اعـتـصــاب در مـحــل کـار بـود             
واقع کارگران نيروئي بـيـش از آنـچـه         
در مـحـل کـار داشـتـنـد بـه مـيــدان                   
آوردنـــد و گـــوشـــه اي از قـــدرت                   

. اجــتــمــاعــي خــود را نشــان دادنــد            
خانواده ها حلقه اتصال کارگـران يـک     
مرکز توليـدي مـحـدود بـا جـامـعـه              
شـدنــد و تصــويــري از يــک مــبــارزه              
فراتر از يک صنف بـه جـامـعـه ارائـه          

ــد ــواده هــاي            .  دادن ــان ــن خ ــوســت ــي پ
کــارگــران بــه يــک مــبــارزه ابــعــادي             
بسيار فراتر و کيفـيـتـي بسـيـار تـازه           

. به يک اعتصـاب کـارگـري مـيـدهـد          
چيزي که مـتـاسـفـانـه بسـيـار کـم و                 
بندرت توسط کارگران مـورد تـوجـه      

اصــطـالح مــبــارزه    .  قـرار مــيـگــيــرد    
صـنـفـي کـه بـدون اسـتـثـنـا تـوســط                   
رسانه هاي مـجـاز و نـيـمـه دولـتـي،              
ــوســط مــقــامــات و شــوراهــاي                 ت
ــورد                 اســــالمــــي و غــــيــــره درمــ
اعتراضات کـارگـري بـکـار مـيـرود              
تالشي کامال آگاهانه بـراي مـحـدود      
نـگــهــداشـتــن اعـتــصــاب، بــي ربــط           
نشان دادن آن به بقيه جـامـعـه، عـدم         
تــوجـــه مــردم بـــه آن و مـــنـــزوي                   
نگهداشتن آن در داخل يک کـارخـانـه      

حضور خانواده ها ايـن تـالش       .  است
را خنثي ميکند و مـبـارزه کـارگـران       
بــراي دســتــمــزد و ايــمــنــي و حــق                 
اعـتـصـاب يـا آزادي کـارگـرانـي کـه                 
دستگير مـيـشـونـد را بـعـنـوان يـک                 
مــبــارزه اجــتــمــاعــي طــبــقــاتــي بــه            

برد مـبـارزه     .  جامعه معرفي ميکند
کــارگــر را در جــمــعــه صــد چــنــدان              
ميکند و دولت و نـهـادهـاي دولـتـي        

 . را بيشتر به مخمصه مي اندازد

تجـربـه مـبـارزه اخـيـر در بـافـق                 
قاعدتا بايد تـوجـه هـمـه فـعـالـيـن و               
تشــکــل هــاي کــارگــري در ســراســر            
کشور را بـه ايـن مسـالـه حـيـاتـي و                

پـيـوسـتـن     .  مهـم جـلـب کـرده بـاشـد            
خانواده ها به يک مـبـارزه کـارگـري،         
اعم از شـرکـت آنـهـا در تـجـمـعـات                   
ــرات و                  ــاهـ ــظـ ــا تـ ــي يـ ــراضـ ــتـ اعـ
راهپيمائـي کـارگـران و يـا تـحـصـن                 
بصورتي که در بافق شـاهـد بـوديـم،         
ظرفي مـيـشـود بـراي هـمـبـسـتـگـي               

مـبـارزه را از       .  ساير مـردم آن شـهـر         
حالت صرفا کارخانـه اي و مـحـدود          
خارج ميـکـنـد و ابـعـاد اجـتـمـاعـي                
بسيار گسـتـرده اي بـه آن مـيـدهـد،                 
خبر اعتصاب از اين طـريـق صـدبـار         
بيشتر منعکس ميشود و به اطـالع    
مردم ميرسد و هـمـه ايـنـهـا امـکـان            

و .  سرکوب را بسيار کاهش ميـدهـد  
بــويــژه شــکــل تــحــصــن ادامــه دار              
امـکــان مــيــدهـد در طـول روزهــاي             
تحصن تعداد زيادي از مردم مـطـلـع    

. شوند و در کنار آنـهـا قـرار گـيـرنـد            
ــجــربــه بســيــار غــنــي                     ــک ت ــن ي اي
مبارزاتي است که بايد مـورد تـوجـه      

. جدي فعاليـن کـارگـري قـرار گـيـرد            
تجربه بافق اهميت و امـکـانـپـذيـري        
ــا بــه يــک                     ــواده ه ــن خــان ــوســت ــي پ
اعـتـصـاب کـارگـري را بـه هـمـگــان                 

جالب است که درسـت در      . نشان داد
آخريـن روز اعـتـصـاب در بـافـق در                 

شهريـور، اعضـاي خـانـواده          ۱۲ روز 
نـفـر از کـارگـران مـاشـيـن                 ۱۵ هاي 

لــنــت ســمــنــان هــمــراه بــا کــارگــران             
کارخانه، در مقابل فـرمـانـداري ايـن       
شهر دست به تجمع اعتراضـي زدنـد     
که بنـظـر مـيـرسـد از تـجـربـه بـافـق                   

 . تاثير گرفته بودند
اين تجربه قابل تعميم به خـيـلـي      
از عرصه هـاي ديـگـر مـبـارزه تـوده             
هاي مردم عـلـيـه شـهـريـه مـدارس،              
اعتياد و گراني و مشکالت طـب و      
ــز                     ــي ــوده و غــيــره ن آب و هــواي آل

جنـبـش کـارگـري در         .  ميتواند باشد
ايــن زمــيــنــه هــم در صــف مــقــدم                
مبارزه توده اي قرار مـيـگـيـرد و بـه          
تــوده هــاي وســيــع مــردم راه نشــان              

 . *ميدهد

 
 مھمترین درس بافق

 مي ياصغر کر

اتحاد کارگران، تشکيل مجمع عمومی و خبررسانی و طرح مشخص خواست ھا و غیره 
آنچه در بافق تازه بود . امر تازه ای نیست و البته ھمیشه باید بر آنھا تاکید کرد

ھمراھی فعال و سازمانیافته و قائم به ذات خانواده ھای کارگران در شھر ھمزمان با 
در واقع کارگران نیروئی بیش از آنچه در محل کار داشتند . اعتصاب در محل کار بود

خانواده ھا حلقه . به میدان آوردند و گوشه ای از قدرت اجتماعی خود را نشان دادند
اتصال کارگران یک مرکز تولیدی محدود با جامعه شدند و تصویری از یک مبارزه 

 . فراتر از یک صنف به جامعه ارائه دادند

این اولین بار است که یک حرکت جمعی طوالنی مدت بشکل تحصن در مقابل یک "
اداره دولتی بالفاصله در عکس العمل به دستگیری کارگران شکل میگیرد و مردم یک 

اولین بار است که خانواده ھای کارگران دسته جمعی و . شھر را به ھمبستگی میکشاند
قائم به ذات دست به مبارزه میزنند و حتی کارگران را تشویق به ادامه اعتصاب تا 

 . آزادی کارگران بازداشت شده میکنند

 عکس از آرشيو
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اوت،    ۲۲مـرداد،     ۳۱روز جمعه 
ــمـــاس                  ــه حـ ــد کـ  ۱۸اعـــالم شـ

" خـبـرچـيـنـي     " فلسطيني را به جرم 
براي اسرائيل در نـوار غـزه اعـدام          

يازده تن از ايـن افـراد       .  کرده است
در يک پاسگـاه پـلـيـس بـه جـوخـه              
اعدام سـپـرده شـدنـد و هـفـت تـن                
ديــگــر پــس از نــمــاز جــمــعــه در               

. مقابل مسـجـد تـيـربـاران شـدنـد             
پيشتر نيز ايمن طاها سـخـنـگـوي       
حـمـاس بـه جــرم جـاسـوسـي بــراي               

ــود            ــحــت  .  مصــر اعــدام شــده ب ت
قـوانـيـن جـاري در سـرزمـيـنـهــاي               
فــلــســطــيــنــي جــاســوســي جــرم و            

 . مجازات آن اعدام است
در قبال اعدام جـنـايـتـکـارانـه         
ايـــن افــــراد تـــوســــط جـــريــــان                
تروريستـي حـمـاس در گـرمـاگـرم             
جنگ خونيني که اسرائيل اسـاسـا   
عليـه مـردم فـلـسـطـيـن و بـعـضـا                   
عليه حماس به راه انـداخـت، بـايـد       

. به چند نکته اساسـي اشـاره کـرد       
 : ابتدائا
 

 چرا سکوت؟
مــعــمــوال اعــدام گــروهــي از           
شهروندان يک جـامـعـه بـا عـکـس           
العمل قابل مالحظه اي در گـوشـه   
و کنار جهان و بخـصـوص تـوسـط       
ــواه و               ــانـــــات آزاديـــــخـــ جـــــريـــ
سـوســيــالــيــســت و گــروهــاي ضــد          

اما اين بـار  . اعدام مواجه ميشود
. گويي استثنايي پيـش آمـده بـود       

گويي اعدام ايـن افـراد در گـرمـا             
گرم کشتار آتش توپخانه اسرائيـل  
کـه دســتــه دســتـه زن و کــودک و                 
سالمند و جوان فلـسـطـيـنـي را بـه           
نــابــودي مــيــکــشــيــد از جــايــگــاه          
سـيــاســي و اجــتــمــاعــي چــنــدانــي          

مـگـر نـه ايـنـکـه           .  برخوردار نبـود 
فلسطيني تـوسـط       ۲۰۰۰بيش از 

ارتـش اســرائـيــل کشـتــه و نــابــود             
شدند و جامعه اي با خاک يکسـان  
شد؟ گـويـي ايـن اعـدامـهـا قـابـل               

، يـا    " گـذشـتـنـد    " و قابل "  اغماض"
شــايــد کــال اعــدام در شــرايــط                  

و "  اغــمــاض  " قـــابــل     "  جــنــگــي   " 
 !اما نه. است" گذشت"

واقعـيـت ايـن اسـت کـه هـيـچ                
جنايتي جنايت ديگري را تـوجـيـه      

کشــتــار و قــتــل عــام         .  نــمــيــکــنــد 
ــوســط ارتــش                 ــن غــزه ت ــي ــن ســاک
اسرائيل نمي بايـد و نـبـايـد هـيـچ             
گـونـه تــوجـيـه و يـا پـوشــشـي بــر                  

قـتـل عـام      .  جنايت حـمـاس بـاشـد      
مردم فلسطين توسط اسرائيـل بـه     

را "  طرف مقابل"هيچ وجه جنايت 
و چـه در      "  صـلـح  " چه در شـرايـط         

. توجيه نمـيـکـنـد    "  جنگي" شرايط 
اعــدام .  جــنــايــت جــنــايــت اســت         

مـکـان و زمـان بـر           .  جنايت اسـت 
. نـيـسـت   "  اغماض" قابل .  نميدارد

قــتــل عــمــد    .  اعـدام شــنــيــع اســت      
. کور و انتقام جويانـه اسـت    .  است

مجازاتي وحشيانه و ضد انسـانـي   
. سکوت بـردار هـم نـيـسـت         .  است

و چه در " صلح"اعدام چه در زمان 
و .  قتلي شنيع است"  جنگ" زمان 

بايـد بسـاط آن را بـراي هـمـيـشـه                  
بدون هيچ و عذر و بـهـانـه اي در            

 ! هم شکست
 

 ادعاھای پوچ حماس؟
حماس اعـالم کـرده اسـت کـه             

و "  خبرچـيـنـي   "اين افراد را به جرم 
ايـن  .  اعدام کرده اسـت " جاسوسي"

صــورت مســالــه را از تــروريســم            
ــرفــت          ــذي ــبــايــد پ مــا .  اســالمــي ن

قربانيان و تـروريسـم اسـالمـي در           
ايـران بـخـوبـي مــيـدانـيـم کـه ايــن                 
اتهامات چـقـدر پـوچ و بـي پـايـه               

مـــيـــدانـــيـــم کـــه چـــگـــونـــه         .  انـــد
ــيــه             آزاديــخــواهــي و مــبــارزه عــل
حـکــومــت اســالمــي را در دوران           

و "  جاسـوسـي  " جنگ به اتهام پوچ 
ستون پنجم عـراق و اسـرائـيـل و           " 

بــه جــوخـه هــاي اعــدام         "  آمـريــکــا 
حمـاس نـيـز تـافـتـه جـدا              . سپردند

بــافــتــه اي از رژيــم اســالمــي در              
. هم جـنـس آن اسـت         .  ايران نيست

ــت       ــدش اسـ ــحـ ــتـ ــراد      .  مـ ــن افـ ايـ
ميتوانند معترضين به ارتجـاع و    

مـيـتـوانـنـد      .  جنايت حماس باشند
آزاديخواهاني باشند که بـه بـهـانـه       
ــگـــــي اردوي               شـــــرايـــــط جـــــنـــ
آزاديخواهي و انسانيت را بـه نـفـع      
ــيــســتــي و                 ــجــاع نــاســيــونــال ارت

ــد             ــکــردن ــرک ن ــي ت ــســت . اســالمــي
ميتوانند انسانـهـايـي بـاشـنـد کـه            
مخالف جنگ ارتجاعي اسـرائـيـل    
و حــمــاس هســتــنـد، جــنـگــي کــه            
قربانيانش عمدتا مردم ستـمـديـده    

اين افراد ميتـوانـنـد    .  فلسطين اند
مـنـتـقـديـن سـيـاسـتـهـاي جـنـگــي                 
حـمـاس بـاشــنـد، هـمـانــگـونـه کــه               
هزاران آزاديخواه درايران به بـهـانـه    
همين اتهامات پوچ تـوسـط رژيـم      

 . اسالمي اعدام شدند
اما واقـعـيـت مـاجـرا هـر چـه              
باشد، هر فردي به هر جرمي بـايـد   
در دادگاه هاي عادي و عـلـنـي و          
ــات مــنــصــفــه و                 ــا حضــور هــي ب
ــرخــورداري از وکــيــل مــدافــع                ب

ــود       ــه شـ ــاکـــمـ ــه      .  مـــحـ ــيـ ــلـ در کـ
محاکمات اصل بر بـرائـت مـتـهـم        
اسـت و بـار اثـبـات جـرم نـيـز بــر                    

امـا دادگـاه     .  عهده دادستان اسـت 
هاي حماس کوچکترين خـوانـايـي      
با دادگاه هاي عادي حتي در يـک      

ــدارد            ــه داري ن . جــامــعــه ســرمــاي
ادامه و امتداد جوخـه هـاي تـرور        
و دستجات عملـيـات تـروريسـتـي        

هـــمـــان کســـانـــي کـــه        .  آن اســـت   
عمليات انتحاري انجام مـيـدهـنـد     
ــان و                   ــاضــي ــز ق ــي ــراد ن ــان اف ــم ه
دادستان و مجـري احـکـام شـنـيـع           

 .اعدامند
بعالوه اين اعدامها بخشـي از    
تالش حـمـاس بـراي حـقـنـه کـردن              
اسالميسم و احکام کثـيـف اسـالم      

ــلــســطــيــن اســت               ــر جــامــعــه ف . ب
ميکشند تا مردم را بـه تـمـکـيـن            

ميکشنـد تـا زن را بـه            .  بکشانند
اعدام ميـکـنـنـد     .  تسليم بکشانند

ــنــد                     ــن ــق ک ــا جــوان را بــي اف . ت
مــيــکــشــنــد تــا جــامــعــه بــه ايــن             

 .حقارت اسالمي تن دهد
 

 شرايط جنگی؟
آن "  جـنـگـي   " معموال شـرايـط     

عرصه خاکستري اسـت کـه اعـدام        
فرد با توسـل بـه آن تـوجـيـه و يـا                 
بعضا عملي از سر اجـبـار تـوجـيـه        

تـوجـيـه    "  جـنـگ  " گـويـا     .  ميـشـود  
قـانــع کــنـنــده اي بـراي مـجــازات              

در "  مخففـه اي   " اعدام و يا عامل 
واقعيت ايـن    .  اين چهارچوب است

است که اعدام در شرايـط جـنـگـي       
يکـي از عـرصـه هـايـي اسـت کـه                  
هنوز در بسياري از جـوامـعـي کـه       
مجـازات اعـدام بـه لـطـف تـالش               
ــه و               ــان ــخــواه ــشــهــاي آزادي ــب ــن ج
سـوســيــالــيــســتــي کــنــار زده شــده          
است، کماکان به بقاي شنيع خـود    

بــايــد مــجــازات    .  ادامــه مــيــدهــد   
اعدام را در اين عرصه نـيـز نـابـود       

شرايط جنگي علي الـعـمـوم      .  کرد
در جنگهاي قـدرت دول سـرمـايـه         
داري معاصـر شـرايـط اضـطـراري          
براي طـبـقـه حـاکـمـه ايـن جـوامـع                
بمنظور حفظ قدرت سياسي و يـا      
گســتــرش حــوزه نــفــوذ ســيــاســي            

قربانيان اين جنگها اسـاسـا   .  است
توده هـاي مـردم بـي دفـاع و بـي                

شـرايـط اضـطـراري       .  گناه هستـنـد  
در درجه اول تالشـي بـراي اعـمـال         
شديدترين شرايط و مـحـدوديـتـهـا      
بر عليه توده هاي مردم کـارگـر و       
زحمتکش است، چرا که يک خـطـر     
واقعـي در شـرايـط جـنـگـي بـراي                

" خـودي " هيات حاکمه کشورهـاي    
از جانب قيام و خيزش تـوده هـاي     
مردم ايـن جـوامـع عـلـيـه هـيـات                 

در حـقـيـقـت هـدف          .  حاکمه اسـت   
و "  اضــطـراري " اعـدام در شـرايــط         

ادامــه ســيــاســت ايــن         "  جــنــگــي " 
جريانات در شرايـط صـلـح اسـت،         
کنترل و مرعوب کردن جامعه در   

براي بـرچـيـدن اعـدام       .  هر شرايطي
بايد به مصاف سياست مـجـازات     
اعدام در هر شرايط و به هر بهـانـه   

 . اي رفت
 

 به جرم جاسوسی؟
. اعــدام اشــد مــجــازات اســت        

در جـوامـعـي      .  پايان زندگي اسـت   
کـه فـعــالــيـت سـيــاســي بــه حــکــم              

ــه و              ــانـ ــواهـ ــخـ ــارزات آزاديـ ــبـ مـ
سوسيالـيـسـتـي بـه يـک حـق داده                 
شده ي تـوده هـاي مـردم تـبـديـل                 

" جـرائـم  " شده است، افراد را به اين 
به چوبـه هـاي دار و جـوخـه هـاي                

در حـالـيـکـه       .  اعدام نمي سـپـارنـد   
قتل و جنايت عرصه اي اسـت کـه     
ــتــهــاي                 ــال ــرخــي از اي مــثــال در ب
آمــريــکــا داراي مــجــازات اعــدام         

اما اعدام به جرم جاسـوسـي   . است
دامنه وسيـع تـر و گسـتـرده تـري              

حتـي بـرخـي از کشـورهـاي            .  دارد
اروپايي داراي مجازات اعـدام بـه       

نـتـيـجـتـا      .  جرم جاسوسي هسـتـنـد   
عالوه بر نقد مجازات اعدام بـايـد     

" جـرم جـاسـوسـي      " به خود مسالـه    
در اين زمـيـنـه تـاکـنـون         .  پرداخت

کمتر بحث و نقدي صورت گرفـتـه   
ــدون            .  اســت ــايــد مســتــقــيــم و ب ب

ــه ســراغ ايــن                حــاشــيــه پــردازي ب
 .عرصه رفت

جــرم اســت؟   "  جــاســوســي" آيــا   
ــه                  ــه ريشــه مســال ــوال ب ايــن ســئ

ــردازد  ــي       .  مـــيـــپـ ــمـــامـ ــخ تـ پـــاسـ
مـدافـعـيـن و مـبـلـغــيـن طـبـقــات                 
حـاکـمـه جـوامـع کـنـونـي بـه ايــن                  
سئوال بـي قـيـد و شـرط يـک آري                

ــت        ــکـــم اسـ ــحـ ــاســـخ مـــا       .  مـ پـ
کمـونـيـسـتـهـاي کـارگـري بـه ايـن                 

 . سئوال يک نه محکم است
نــکــتــه جــالــب ايــن اســت کــه           

در سيستم فعلـي جـرم     "  جاسوسي"
نـيـسـت، بـراي       "  خـودي " در کشور   

. کشور رقيب جـرم جـنـايـي اسـت           
معموال جاسوسان خودي در زمـره  
دريافت کنندگان باالتريـن حـقـوق      
و مـزايـا هسـتـنـد، امـا جـاسـوس               
کشور رقيـب بـا مـجـازات اعـدام            

 . روبرو است
ــرا        جــرم "  جــاســوســي  " امــا چ

نيست؟ واقعيت اين اسـت کـه مـا        
زمانـيـکـه    .  ديپلماسي سري نداريم

مـا در قـدرت بــاشـيـم، مـردم در                
مــا هــيــچــگــونــه هــدف       .  قــدرتــنــد

ميليتاريستي و نـاقـض بـرابـري و         
اعمال اراده آزاد مردم نـداريـم کـه        
نياز بـه مـحـافـظـت از آن داشـتـه                  

ما عضو هيچ پيمـان ضـد     .  باشيم
ــه و                  ــبــان مــردمــي و ســلــطــه طــل
سرکوبگرانه نيستيم و نـخـواهـيـم         

مـــا ارتـــش حـــرفـــه اي و               .  بـــود
نيروهاي امنيتي مخفي نخواهيـم  

برعکس، ما براي نـابـودي   . داشت
ارتش و سپاه و نـيـروهـاي مسـلـح          
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مـا  .  حرفه اي مـبـارزه مـيـکـنـيـم             
بــراي نــابــودي کــلــيــه نــيــروهــا و             
سازمانهاي نظامي و انتظـامـي و     
جاسـوسـي و اطـالعـاتـي مـخـفـي               

ما سـازمـانـهـاي     .  مبارزه ميکنيم
. جاسوسي را منحل خواهيـم کـرد    

ما بجاي ارتش حرفه اي و مافـوق  
ــس            ــلـــيـ مـــردمـــي، نـــيـــروي مـــيـ
شـــوراهـــاي مـــردم را ســـازمـــان             

شفافيت و عـلـنـيـت         .  خواهيم داد
ــامــي ســطــوح                 ــاســي در تــم ســي
ــاســت عــمــومــي و رســمــي                 ســي

ما اطالعاتي براي پنهـان  .  ماست
. کردن از توده هـاي مـردم نـداريـم        

در جامعه اي که شـوراهـاي مـردم      
حاکمند، تمامي سياستهاي کـالن  
و مايکرو توسط نـهـادهـاي مـردم       
ــراي            اداره مــيــشــود، ضــرورتــي ب

نـيـسـت،    "  رازي"و " سر"حفظ هيچ 
و يـا    "  خـبـرچـيـنـي     " جايي هم براي 

 . نيست" جاسوسي"
جامعه اي که بخواهد دخـالـت   
توده وسيـع مـردم را در دولـت و              
ــت در ســطــوح                ــي ــم ــال حــاک اعــم

مختلـف از مـحـلـي تـا سـراسـري                
تـامــيــن کــنــد، نــمــيــتــوانــد داراي          
نـهــادهــا و ارگــانـهــاي مـخــفــي و             
اطالعاتـي و يـا اطـالعـات سـري              

در جمهوري سوسياليسـتـي   .  باشد
ــام             ــه ن و "  جــاســوســي  " جــرمــي ب

. وجود نخواهد داشـت " خبرچيني"
جـامـعـه    "  اسـرار " اطالع داشتن از     

و .  يک حق همگاني و مدني اسـت   
يک وظيفه دائمي نهـادهـاي اداري     
و حکومتي جامعه مطلع داشـتـن     
شهروندان از کليه جوانـب زنـدگـي      

 . اجتماعي و سياسي است
اگر چه مـطـلـع بـودن و حـتـي             

حکومتي يـک حـق     "  اسرار"افشاي 
طــبــيــعــي شــهــرونــدان اســت امــا           

کــه "  خـبــر چـيــنـي     " و   "  هـمـکــاري  " 
منجر به قتل و جنايت شهـرونـدان   
جامعه شود خارج از حوزه اطـالع    
رساني در جامعه بوده و اقـدامـي       

. در زمينـه جـرم و جـنـايـت اسـت              
ايـن عـرصـه مـعـمـوال دريـچـه اي                 
است که جريانات دست راسـتـي و     
حــکــومــتــي بــا تــوســل بــه آن                    
ميکوشند حق شهروندان جـامـعـه      
را در اين زمينه يا از بـيـن بـرده و        
يــا مــحــدود کــنــنــد و حــق خــبــر               
رساني و مطلع کـردن جـامـعـه از           

حکومتـي را اقـدامـي در          " اسرار"
حــوزه جــنــايــي و قضــا تــعــريــف              

 . کنند
آنچه که بـعـنـوان    .  خالصه کنم

در "  خـبـرچـيـنـي     " و يا   "  جاسوسي" 

جوامع کنوني تعـريـف شـده اسـت         
و مجازات شـنـيـع اعـدام را بـراي            
آن تعريف کرده انـد، در حـقـيـقـت            

. يک حق طبيعي شـهـرونـدي اسـت      
حــق مــطــلــع بــودن، حــق مــطــلــع             
کــردن، حــق خــبــر رســانــي، حــق              

اطـالع  .  افشاي اسـرار حـکـومـتـي       
مجـازاتـي هـم      .  رساني جرم نيست

جـنـبـش    .  نبايد بر آن مترتب باشد
عليه اعدام بايد اين زمينه را نـيـز   

 . *در هم بشکند

 
 ۵ از صفحه  

 !اعدام کرد" جاسوسی"تن را به جرم  ۱۸حماس 
 

 جرم است؟" جاسوسی"آيا 

 ۸اعتصاب کارگران معدن بافق 
 

کارگر  ۵۰۰۰شانزدھمين روز اعتصاب 
 : معدن سنگ آھن بافق

تالش هاي مقامات متعدد سياسي و امنيتي 
کـارگـر    ۵۰۰۰جمهوري اسالمي براي بازگرداندان 

اعتصابـي مـعـدن بـافـق بـه سـر کـار بـدون آزادي                        
همکارانشان يـکـي پـس از ديـگـري بـه شـکـسـت                      

گفتند خصـوصـي سـازي نـمـيـکـنـيـم و                  .  انجاميد
گـانـه      ۱۶شروع به اجـرائـي کـردن خـواسـت هـاي               

کارگران ميکنيم تا ميان کارگران تفرقه بينـدازنـد   
کـارگـران و     .  و کارگران را بـه سـر کـار بـفـرسـتـنـد                

خانواده هاي کارگران زنداني اما بر خواست آزادي   
بي قيد و شرط کليه کارگران زنداني تاکيد کـردنـد   
و شروع به کار را مشروط به آزادي هـمـکـارانشـان       

 . کردند
عصر علي صبري و نيمه شـب   ۴ديروز ساعت 

ديشب اميرحسيـن کـارگـران دو نـفـر از کـارگـران                  
. يـزد آزاد کـردنـد       !  بازداشتي را از زندان خلد بريـن 

علي صبري فورا بالفاصله خود را به جمع خانواده 
ها و کارگران مقابـل فـرمـانـداري بـافـق رسـانـد و                 

مرداد و بدون هر گونه حکـم جـلـب از         ۲۸از گفت 
امـروز فـرمـانـدار يـزد،          .  جلو منزل بازداشت شـدم   

فرمانده نيروي انتظامي، مديرکل دفـتـر سـيـاسـي        

استاندار به هـمـراه صـبـاغـيـان و اعضـاي شـوراي                 
اســالمــي شــهــر در شــانــزدهــمــيــن روز مــتــوالــي                

و       اعتصاب براي مذاکره بـا کـارگـران اعـتـصـابـي           
تشويق آنها به پايان دادن به اعتصاب وارد مـعـدن   

خـانـواده هـاي کـارگـران بـازداشـتـي نـيـز                   . شده اند
همزمان وارد معدن شده اند و از کارگران خواسـتـه   
اند تا آزادي کليه کـارگـران زنـدانـي بـه اعـتـصـاب               

کارگران اعتصابي نـيـز اعـالم کـرده         .  ادامه بدهند
اند که اعتصاب زمانـي تـمـام مـيـشـود کـه هـمـه                  
کارگران بازداشتي آزاد شوند و بدين ترتيب نـقـشـه    
هاي ارگان هاي مختلف حکومت را نـقـش بـر آب        

 . کرده اند
مقامات در جريان مذاکرات اعالم کرده بودند 
که آزادي کارگران زنداني بدون ايـنـکـه اعـتـصـاب           
تمام شود برايشان گران تمام ميشود اما کـارگـران     
اعتصابي تصميم دارند که جـمـهـوري اسـالمـي را          

. وادار کنند اين هزينه گـران سـيـاسـي را بـپـردازد            
اين يک خط قرمز حکومتي است کـه بـا سـرکـوب         

اما اتحاد کـارگـران و هـمـراهـي فـعـال              .  زنده است
خانواده ها و مردم شهر با کـارگـران اعـتـصـابـي و           
کارگران زنداني رمز قدرت کارگـران مـعـدن بـافـق          
است و ميتواند درس بزرگي به باالترين مقـامـات   
سياسي و امنيتي حـکـومـت کـه مشـغـول تـالش                
براي عقب راندن کارگران بافق هسـتـنـد، بـدهـد و            

يـک شـگـرد      .  آنها را از خط قرمزشان عبـور بـدهـد     
ديگر مقامات اين است که کارگران را يکي يـکـي   
و نيمه شب آزاد کنند تا امکان استقبال هـمـزمـان      
هزاران نفر از کارگران و مـردم بـافـق کـه مشـتـاق               

کــارگــران و    .  آزادي آنــهــا هســتــنــد فــراهــم نشــود           
خانواده هاي آنها و کل مردم بافق امـا بـايـد خـود         
را براي استقبال گرم از کارگران بازداشتـي پـس از       

يـزد و بـرگـزاري مـراسـم               ! آزادي از زندان خلد برين
 . باشکوه پيروزي شان آماده کنند

حزب کمونيست کارگري به کارگران آزاد شـده      
علي صبري و اميرحسـيـن کـارگـران، بـه خـانـواده              
هــايشــان و بــه کــلــيــه کــارگــران مــعــدن و مــردم                    
آزاديخواه در بافق صميمانـه تـبـريـک مـيـگـويـد و               

 . خود را در شادي و موفقيت آنها شريک ميداند
زنده باد اتحاد و عزم راسخ کارگران سنگ معدن  

 بافق 
 زنده باد همبستگي با کارگران اعتصابي در بافق

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴سپتامبر  ۳، ۱۳۹۳شهريور  ۱۲

 

 
 ! مقابل تمام شگردھای حکومت ايستاده اندکارگران بافق 

 

 !دو کارگر زندانی آزاد شدند اما اعتصاب و تحصن ادامه دارد
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 8  ۱۳۹۳شهريور  ۱۴ انترناسيونال 

 
شهريورماه مـحـمـودآبـاد      ۱۰سحرگاه روز دوشنبه 

در مازندران شاهد يـک صـحـنـه مـهـم مـقـابلـه بـا                   
چند هزار نـفـر مـردم شـاهـد          .  اعدام درمألعام بود

ــودنــد               رژيــم و    .  ايــن حــرکــت اعــتــراضــي مــهــم ب
جنايتکاران محلـي از قـبـل مـردم را بـراي ديـدن                   
صحنه شنيع اعدام در يک ميدان در مـحـمـودآبـاد       

مـردي  )  د  -محـسـن  ( خانواده . دعوت کرده بودند
که به اتهام قتل قرار بود اعدام شود، به دوستان و   
آشنايان و به مردم خبـر داده بـودنـد کـه در آنـجـا                 

 .مانع اجراي حکم خواهند شد
وقتي در اين شهر طلوع آفتاب، سـيـاهـي شـب       
را به چالش گرفته بود، صدها نفر به جالدان نقـاب  
بر صورت و حصـارهـايـي کـه بـراي اجـراي حـکـم                     
اعدام، در اطراف محل جنايت کشيـده شـده بـود،        
حمله کردند و جـانـيـان از تـرس مـجـبـور شـدنـد،                    

 .مراسم را لغو کنند
در ايـن    :  هاي حکومت اسالمي نوشتـنـد   رسانه

مراسم نزديک به سه هزار نفر حضور داشتند که بـا  
سروصدا و هياهو و اقدامات فـيـزيـکـي نـاشـي از             
حمله به حصار امنيتي باعث لـغـو مـراسـم اعـدام          

 .شدند
شنبه با   جمھوری جنايتکار اسالمی رو سه

عجله و با لشکرکشی محسن ـ د را اعدام 
 !کرد

شنبه حکم اعدام را با لشکرکشي از اسـتـان    سه
و با حضور آخوندهاي جـانـي و دادسـتـان جـالد و              
مقامات انسان کش اسالمي، اجرا کـردنـد چـراکـه       

دانند که فـقـط بـا جـنـايـت و                درستي مي ها به  اين
تــوانــنـد بــر مــردمــي عــاصــي از ايــن                 اعـدام مــي   

 .حکومت و اين جنايات حاکميت کنند
داعشان حاکم بر ايران، عصـر دوشـنـبـه فـوراً             

جلسه مخفي تشکيـل داده و بـراي ايـنـکـه نشـان                 
توانند بکشند، از استـان نـيـروي       دهند کماکان مي

جمعه و جـعـفـري     کمکي وارد کرده و با حضور امام
منفور دادسـتـان مـرکـز مـازنـدران و تـعـدادي از                     
جنايتکاران محلي و مقـامـات اسـتـان، ايـن مـرد             

 .جوان کشتند
خانواده ابراهيم پاليـزبـان، فـردي کـه بـه قـتـل                
رسيده، متأسفانـه تـا آخـر خـواهـان اجـراي حـکـم                   

هاي حکومتي در مـورداجـراي    رسانه.  اعدام بودند
 :شنبه چنين نوشتند حکم اعدام در روز سه

شنبه اجراي حکم اين قاتل کـه قـرار      امروز سه"
بود صبح ديروز انجام شود امـا بـه دلـيـل ازدحـام            
جمعيت و کمبود نيروهاي امنيتي و انـتـظـامـي و       

ايجاد درگيري دوستان قاتل درصحنه اجراي حکـم  
با نظر رئيس شوراي تأمين شهرستان، بـه تـعـويـق       
افتاده بود، امروز و با حضور نيروهاي اعزامي از   
نــيــروي انــتــظــامــي اســتــان و هــمــچــنــيــن حضــور              

االسالم جعفري دادستان مـرکـز مـازنـدران و          حجت
رتبه قضايـي و انـتـظـامـي           برخي از مقامات عالي

 ."استان صورت گرفت
المللي عليه اعدام به همـه مـردمـي       کميته بين

که روز دوشنبه با حـرکـت اعـتـراضـي مـهـم خـود                 
. فرستد مانع از اجراي حکم اعدام شدند، درود مي

. نشـان داد         يک اتفاق مهم بود و بـه هـمـه راه          اين 
بـايـد   …  همانند مردم سيرجان و محـمـودآبـاد و        

هاي شنيع اعدام درمـألعـام را بـه صـحـنـه                صحنه
هـاي     اعتراض و حمله به جانيان و آتش زدن طنـاب 

حکومت اسالمي ايران بايد بدانـد  .  دار تبديل کرد
کـه در مـحــل اجـراي احـکــام اعـدام بـا مـردمــي                       

هـاي اعـدام را بـه             خشمگين روبرو است که صحنه
صحنه اعتراض عليه جنايتکاران اسالمي تـبـديـل    

 .خواهند کرد
 

 المللي عليه اعدام کميته بين
 ۲۰۱۴سپتامبر ۲

 

 
 در محمودآباد مازندران  یصدھا نفر با حمله به جالدان داعش

 .مانع اجرای حکم اعدام شدند

در لبنان بدنبال جنايات گـروه تـروريسـتـي داعـش در            
، جوانان بـپـا     ..  سوريه و عراق و کردستان و شنگال و 

در بيروت سه جوان پـرچـم   .  خاسته و اعتراض ميکنند
داعش را آتش زده و از اين طريق خشم خـود را عـلـيـه         

داعش در لبـنـان نـيـز       . اين جانيان وحشي اعالم کردند
نفررا گروگان گرفته و اخيرا يـکـي از آنـهـا را بـه                  ۲۴ 

 . نحو فجيعي به قتل رساند
وزير دادگستري لبنـان بـه حـرکـت اعـتـراضـي              
ــعــمــل نشــان داد و دســتــور                       ــان عــکــس ال جــوان
دستکيري و اشـد مـجـازات بـراي آتـش زنـنـدگـان                 

او اين دستور مجازات .  پرچم داعش را صادر کرد
را چنين توجيه کرد کـه ايـن اقـدامـات داعـش را                

 . جري تر ميکند و براي ما دردسر آفرين است
در پاسخ به اين رفتار دولت، اکنـون از طـريـق        
ويدئويي جوانان فراخوان به حرکت جهـانـي داده و       
از همه مردم دنيا دعوت کرده اند که پرچم داعـش  

اين ويدئو که امروز منتشـر شـده ،       .  را آتش بزنند
هزار بار کليک شـده و ايـن          ۲۱در فاصله کوتاهي 

 . استقبال جهاني از اين فراخوان ادامه دارد
h ps://www.youtube.com/watch?
v=LvQJqhcR s&feature=youtu.be 
از مردم ايران، از جوانان و از هـمـه کسـانـيـکـه         
اين نوشته را ميخوانند دعوت مـيـکـنـيـم بـه ايـن            

پرچـم داعـش و پـرچـم           .  حرکت جهاني وصل شوند
جمهوري اسالمي ايران داعش در قـدرت در ايـران       
را آتش بزنيد و از اين صحنه فـيـلـم گـرفـتـه و آنـرا              

 . منتشر کنيد
 مينا احدي 

 ۲۰۱۴سپتامبر  ۴

 

 
!ھمه دنيا را فرا ميخوانم پرچم داعش را آتش بزنند  

 برای يک حرکت جھانی عليه داعش یفراخوان جوانان لبنان
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 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد 
 

 .  در ھاتبرد پخش ميشود" نگاه شما" شبكه تلويزيون  كانال جديد از
 

 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 
 عمودي: پوالريزاسيون  ۱۱۲۰۰ : فرکانس

 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
 

 . نيز قابل دريافت است  GLWIZتلويزيون كانال جديد در
 

 :برای دريافت برنامه از طريق جی ال وايز به آدرس زير مراجعه كنيد
 

         Negah E Shoma   
http://www.glwiz.com/ 

 
 زير مجموعه برنامه ھای فارسی 

 . این مشخصات را به دوستان و آشنایانتان اطالع دهید 

سـالـه،      ٣۰امروز از ايران خبر رسيد که يـک مـرد       
بـه  "  تـوهـيـن   " سـالـه، بـه اتـهـام               ۵پدر يک کـودک      

او بـه    .  شـده اسـت       پيغمبر اسالم، به اعدام محکوم
وبالگ نـويسـي ده مـاه اسـت کـه در زنـدان                   "  جرم"

  .برد مخوف اوين بسر مي
سهيل عـربـي در آسـتـانـه اعـدام شـدن اسـت،                     

خبر رسيد کـه     ۲۰۱۴سپتامبر  ۴شنبه  امروز پنج
توهين " دادگاهي که در تهران به اتهام او مبني بر 

 ۷۶رسـيـدگـي کـرد، در شـعـبـه                "  به پيغمبر اسالم
دادگاه کيفـري اسـتـان تـهـران بـه ريـاسـت قـاضـي                     

همزمان در   . خراساني، او را به اعدام محکوم کرد
تهران يک دادگاه ديـگـر بـه اتـهـامـات ديـگـر ايـن                    
وبالگ نويس رسيـدگـي کـرد و او را بـه سـه سـال                     

 .زندان محکوم کرد
اخبار حکايت از ايـن دارد کـه خـانـواده ايـن                   

ــحــت                  ــتــقــد مــذهــب ت ــس مــن ــوي فشــار    وبــالگ ن
الـمـلـلـي و          هـاي بـيـن        انـد تـا بـا رسـانـه              قرارگرفتـه 

نهادهاي عليه اعدام تماس نگرفته و اين موضـوع  
 .اي نکنند را رسانه

سهيل عربي البتـه اولـيـن قـربـانـي حـکـومـت                
ايــن .  اسـالمـي بـه اتـهـام وبــالگ نـويسـي نـيـسـت                    

حکومت تاکنون چند وبالگ نويس را اعدام کرده، 
چندين نفر وبالگ نويس ازجمله وحـيـد اصـغـري و         

را ...  مهدي عليزاده فخرآبادي و . سعيد ملک پور
دستگير و زنداني کـرده و سـتـار بـهـشـتـي را زيـر                   

 .شکنجه کشته است
هاي مـدافـع آزادي بـيـان و              ما از همه سازمان

ئيست و منتقـد مـذهـب و         هاي آته عقيده، سازمان
کـنـيـم بـه          هاي وبالگ نويسان دعوت مي از تشکل

 .اين حکم اعدام فوراً اعتراض کنند
روزنـامـه يـولـنـد           ۲۰۰۵سـپـتـامـبـر         ٣۰روز 

پستن در دانـمـارک کـاريـکـاتـوري چـاپ کـرد کـه                    

هـاي تـروريسـت         حکومت اسالمي ايران و سازمـان 
اسالمي آن را توهين به پيغـمـبـر قـلـمـداد کـرده و              
تشويق به قتـل کـاريـکـاتـوريسـت مـزبـور کـرده و                  

ايـن تـهـديـدات و         .  انـد    خـاطـر شـده           گـفـتـنـد آزرده      
حمالت تروريستي عمالً باعث شد که منتقديـن و    

نگاران بسياري از ترس جانشـان، سـکـوت       روزنامه
ويژه نقد مذهب اسالم ترجيح  را بر نقد مذاهب و به

 .دهند
اينک وقت آن است که ما بـه خـيـابـان رفـتـه و             

همه جـنـايـت و فـرمـان بـه قـتـل                    بگوييم که از اين
  نـگـاران آزرده     منتقدين و وبالگ نويسان و روزنامه

از آزادي بــيـان و عــقـيــده دفــاع              !  ايــم   خـاطــر شـده    
با صداي بلند اعالم کنيم که جانـمـان از     . کنيم مي

هاي اسـالمـي    ها و حکومت جنايت و ترور سازمان
بسر رسيده و در مـقـابـل فـرمـان بـه قـتـل وبـالگ                    

 !ايستيم نويسان و منتقدين اسالم مي
حکم اعدام سهيل عربي متحدانـه اعـتـراض       به
 !کنيم

http://
notonemoreexecution.org/1393/
06/2227 

 المللي عليه اعدام کميته بين
 ۲۰۱۴سپتامبر  ۴

 

 
 !آزادی بی قيد و شرط بيان حق مسلم ماست: بیایید ھمه باھم فریاد بزنیم

 

 المللی المللی عليه اعدام به يک اعتراض بين دعوت کميته بين
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بدنبال تالش هاي ارسالن ناظري از همکـاران کـمـيـتـه        
ايران و کمپـيـن بـراي        -همبستگي بين المللي کارگري

آزادي کـارگــران زنـدانــي، رئــيـس اتــحـاديـه سـراســري                  
کارگران توليدي استراليا قطعنامه اي را که در آپـريـل     
سال گذشته از سوي اين اتحاديـه بـه تصـويـب رسـيـده             
بوده را در هيات اجرايي اين اتحاديه طرح کـرد و ايـن         

رهـبـري   .  قطعنامه مورد تصويب مجدد قـرار گـرفـت       
اين اتحاديه بار ديگر بر همبستگي خـود بـا کـارگـران         
ايران و آزادي فوري کارگران زنداني تاکـيـد گـذاشـت و         
خواست انزواي جهانـي جـمـهـوري اسـالمـي را مـورد                

متن فارسي و نسخه اصلي ايـن نـامـه      . تاکيد قرار داد
 که خطاب به خامنه اي است، ضميمه است

 
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني    

 ٢٠١٤ سپتامبر  ٢  
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
siyavesazeri@hotmail.com 
h t t p : / / f r e e - t h e m -
now.blogspot.com 
http://free-them-now.com 

 ٢٠١٤ سپتامبر  ٢  
 به رهبر جمهوري اسالمي ايران

 عاليجناب
من بنمايندگي از طرف هيئت اجـرايـي خـودمـان         
بدين وسيله مايلم شما را در جـريـان مصـوبـه اي کـه                
بتصويب هيئت اجرايي ما رسيد و حـاوي مـفـاد زيـر             

 .است قرار دهم
 : هيئت اجرائي

پشتيباني خودرا از کـارگـران در ايـران اعـالم              -١ 
مي کند و خواستار آزادي فـوري و بـي قـيـد و شـرط                

 . کارگران زنداني و همه زندانيان سياسي ميباشد
جمـهـوري اسـالمـي ايـران را بـراي تـعـقـيـب                       -٢ 

فعالين کارگري و همه مـخـالـفـان سـيـاسـي مـحـکـوم               
 . ميکند
از مــبــارزات کــارگــران و مــردم ايــران بــراي                 -٣ 

آزادي، حـق تشـکـل و اعـتـصـاب، رفـاه و بـرابـري و                          
 .عدالت و يک زندگي انساني دفاع مي کند

هيئت اجرايي خواهان منزوي کردن سـيـاسـي        -٤ 
جمهوري اسالمي در سطح بين المللي، بـايـکـوت ايـن       
حکومت از سازمان جـهـانـي کـار و تـمـام نـهـادهـاي                    

 . کارگري دنيا ميباشد
 

بمثابه اقـدامـي بـراي اجـراي ايـن مصـوبـه، مـن                     
بنمايندگي از طرف بـيـشـتـر از صـدهـزار عضـو ايـن                   
اتحاديه اين نامه را برايتـان مـي نـويسـم تـا بـه شـمـا                   
اعالم کنم کـه اتـحـاديـه سـراسـري تـولـيـد کـنـنـدگـان                      
استراليا رفتار حکومت شـمـا نسـبـت بـه کـارگـران و                  
مردم ايران را محکوم ميکنـد و بـه حـکـومـت شـمـا                
تاکيد ميکند کـه هـمـه کـارگـران زنـدانـي، زنـدانـيـان                     
سياسي،  از جمله رضا شهابي و بهنام ابراهيم زاده کـه  
هم اکنون در اعتصاب غذا بسر ميبرد، بايد فورا آزاد   

 . شوند
 رئيس سراسري اتحاديه     : اندرو ديتمر

  محمود بابايي سفير ايران در کنبرا: رونوشت

 

 
 اتحادیه سراسری کارگران تولیدی استرالیا با حمایت خود 

 از کارگران زندانی خواستار انزوای سیاسی جھانی 
 .جمھوری اسالمی شدند

طبق گزارش رسيده به کميته کردستـان حـزب روز       
طـي نشـسـتـي       ١٣٩٣چهارشنبه پـنـجـم شـهـريـور           

محرمانه در محل استانداري کـردسـتـان در شـهـر          
سنندج کارشناسان و مامورين دولتي اعالم کـرده    

 .اند که آب سنندج آلوده است
استانداري کردستان اين خبر مهـم را تـاکـنـون         

در اين جلسه محرمـانـه   .  از مردم پنهان کرده است
گفته شده است که آب سد وحـدت بـه شـدت آلـوده           

سد وحدت دو خروجي باالي و پاييـنـي دارد     . است
که به علت کمبود باران امسـال بـراي تـامـيـن آب            
آشاميدني شهر از خروجي پاييـنـي اسـتـفـاده شـده           

 .است
سطح پايين آب تنها مـوجـب کـمـبـود آب در              
سطح شهر سنندج نشده است که هر مـحلـه روزانـه      

. ساعات محدودي ميتوانـنـد آب داشـتـه بـاشـنـد             
عالوه بر اين براي آبرساني شهر مامـوريـن نـاچـارا       
بايد از خروجي پايين سد به منظور آبرساني شـهـر     
استفاده کنند کـه بسـيـار آلـوده و اسـتـفـاده از آن                    

 .ميتواند منشا بيماريهاي متعددي باشد

طبق گزارش رسيده به کميته کـردسـتـان حـزب       
کمونيست کارگري ايران آبي که از سـد وحـدت بـه          

هـمـيـن    .  شهر ميرسد تصفيـه نشـده و آلـوده اسـت            
منبع خبري گفته است که اکثريت بااليي از مـردم    

شـهـريـور از وضـعـيـت آب                ٨سنندج تا روز شنبه 
 .شهري و آلوده بودنش بيخبر نگهداشته شده اند

در نشست محرمانه اسـتـانـداري تـاکـيـد شـده            
است که سازمان بهداشت بايد سـاالنـه آب شـهـري         
را آزمايش ميکرد و مواد براي تصويه آب و پـاک      
کردن دستگاهاي تصفيه را کنـتـرل مـيـکـرد، امـا           

سال است هيچ کنترلي صورت نگـرفـتـه     ۶بيش از 
آنچه که معلـوم اسـت تـعـدادي از فـعـالـيـن                 .  است

مـحـيـط زيسـت اعـالم کــرده انـد کـه در آب ســد                        
 .وحدت حيوانهاي مرده ديده شده است

نکته قابل توجه اين است کـه گـفـتـه مـيـشـود            
مسئولين و مقامات باالي دولتي از مسئله آلوده 
بودن آب شـهـر بـا خـبـر بـوده و خـودشـان از آب                           

 .معدني استفاده ميکنند
 

 !مردم آزاده سنندج
آلوده بودن آب آشاميدني شهر موضوع بسيـار  

بـايـد فـوري      .  مهم و خطر نـاکـي مـيـتـوانـد بـاشـد              
استاندار و همه مقامـات دولـتـي جـوابـگـوي ايـن              

آنـهـا را بـايـد         .  سياست ضد انسانـي خـود بـاشـنـد         
ناچار کرد موضوع آب آشاميدني شهر که اسـاسـا     
از سد وحدت تامين ميشود را جـدي بـگـيـرنـد و              

الزم اسـت کـه هـر        .  اقدامات الزم را به عمل آورند
اقدامي در اين راستان صورت مـيـگـيـرد بـايـد بـا            
نظارت مستقيم مردم و يا نماينـدگـانـي از جـانـب          

نـبـايـد    .  مردم باشد که براي اين امر تعيين بشونـد 
مـردم  .  به قول و قرارهاي دروغين دولت باور کـرد   

ميتوانند راسا در مقابل استـانـداري و مـقـامـات          
ذيربط تجمع کنند و از آنـهـا بـخـواهـنـد در اسـرع              
وقت مردم شهر را از نـگـرانـي آلـوده بـودن آب در              

 .بياورند
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٣شهريور  ۸

 

 
 ! خطاب به مردم سنندج و جھت اطالع عمومی

 !آب سنندج آلوده شده است
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 ٪۹۱ حميد تقوائي              -۱  
 ٪۸۹ مينا احدي                 -۲ 
  ٪۸۷ مريم نمازي                -۳ 
 ٪۸۶ شهال دانشفر              -۴ 
 ٪۸۶ اصغر کريمي              -۵ 
 ٪۸۳ سيامک بهاري            -۶ 
 ٪۸۲ محمد آسنگران          -۷ 
 ٪۸۲ مصطفي صابر           -۸ 
  ٪۸۲ شيوا محبوبي            -۹ 

 ٪۸۲ خليل کيوان             -۱۰ 
 ٪۸۱ فريده آرمان             -۱۱ 
 ٪۸۱ محسن ابراهيمي     -۱۲ 
 ٪۷۸ بهرام سروش            -۱۳ 
 ٪۷۸ کيوان جاويد             -۱۴ 
 ٪۷۷ کاظم نيکخواه         -۱۵ 
 ٪۷۶ نازنين برومند         -۱۶ 
 ٪۷۶ سيما بهاري            -۱۷ 
 ٪۷۶ حسن صالحي          -۱۸ 
 ٪۷۶ فاتح بهرامي           -۱۹ 
 ٪۷۴ فريبرز پويا              -۲۰ 
 ٪۷۴ عبه اسدي               -۲۱ 
 ٪۷۴ افسانه وحدت           -۲۲ 
 ٪۷۳ شهناز مرتب           -۲۳ 
 ٪۷۲ عبدل گلپريان          -۲۴ 
 ٪۷۱ سوسن صابري         -۲۵ 
  ٪۷۱ نويد مينائي            -۲۶ 
 ٪۷۱ نسان نودينيان         -۲۷ 
 ٪۶۸ مرسده قائدي           -۲۸ 
 ٪۶۸ ناصر اصغري          -۲۹ 
 ٪۶۷ بابک يزدي               -۳۰ 
 ٪۶۶ امير توکلي             -۳۱ 
 ٪۶۶ علي جوادي             -۳۲ 
 ٪۶۶ محمد شکوهي        -۳۳ 
 ٪۶۶ کريم شاه محمدي     -۳۴ 
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