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در يــک نــگــاه       : انــتــرنــاســيــونــال
اجمالي مي توان ديد که مبارزات 
کارگري در ايران در حال گستـرش  
ــروز                    ــد ب ــاه ــر روز ش اســت و ه
اعـتـرضـات جـديــد در شـهـرهــاي             

در يـک    .  مختـلـف ايـران هسـتـيـم          
نگاه کلي تصوير و ارزيابـي شـمـا      
از جــنــبــش کــارگــري در شــرايــط          

 فعلي چيست؟ 
 

بـه نـظـر مـن           :شهال دانشفر
جنبش کارگري نقطه عطـف هـاي     

. مهمي را پشت سر گذاشته اسـت 
واقعيت ايـنـسـت کـه اواخـر دوره            

يـک     ٨٤و      ٨٣خاتمي و سالهاي 
نــقــطــه عــطــف در ســازمــانــيــابــي        
جنبش کارگري را شاهد بوديم کـه  
مشــخــصــا بــا ســر بــلــنــد کــردن             
تشکـلـهـايـي کـه بـه هـمـت خـود                  
کارگران شکل گرفته  بود، خود را 

در نــتــيــجــه ايــن       .  نشــان مــيــداد   
پيشروي صفي از رهبران کـارگـري   
به جلوي صحنه سياسـي جـامـعـه       
آمدند و ما شاهد تعين بيـشـتـري    
در جــنــبــش کــارگــري بــه لــحــاظ           
خواستها و چهـره هـاي شـنـاخـتـه           

امـروز  .  شده و عـلـنـي اش بـوديـم         

بعد از يک دهه جـنـبـش کـارگـري          
دارد وارد فاز جديدتري ميشود و   

يـک نـمـونـه       .  قدم به جلو ميگذارد
اش جــنــبــش بــراي خــواســتــهــاي          
سراسري کـارگـري چـون خـواسـت            
افــزايــش دســتــمــزد هــا اســت کــه          
قدمهاي بسياري به جلو برداشـتـه   

در زمــيــنــه تشــکــلــيــابــي        .  اســت
کارگري نيز الگوهاي خوبـي چـون     
پــروفــيــل ســاوه و اعــالم ايــنــکــه           

روز يکـبـار جـمـع        ٤٥کارگران هر 
ميشوند تا مجمع عمـومـي خـود      
را تشــکــيــل دهــنــد و مــتــشــکــل          
بـــاشـــنـــد، را داريـــم کـــه بـــراي              
سازمانيابي در محل راهي عملي 

قبال .  در مقابل کارگران ميگذارد
نيز در مراکزي چون صنايع فلزي، 
ــرس،              ــروه زاگـ ــر، قـ ــايـ ــان تـ ــيـ کـ
بازنشستگان ذوب آهن، نـيـشـکـر     
هفت تپه اين جهتگيـري و تـالش       
را در مبارزات کارگران ديـده ايـم     

بعالوه اينکه . که بسيار مهم است
بحث بر سر نفس متشکل شدن در 

ــبــش کــارگــري داغ شــد           در .  جــن
اعتراضات کارگري نيز با نـمـونـه      

هايي چون بافق يزد روبروئـيـم کـه       
ظرفيت جنبش اعتراضي کارگـري  

را در بـه تـحـرک درآوردن فضـاي             
ــمــايــش             ــه ن ســيــاســي شــهــرهــا ب

 . ميگذارد
از سوي ديگر امروز ما شاهد 
اينيم که رهبران کـارگـري هـر چـه         
بيشتر در قامت رهبران سـيـاسـي      
کل جامعه دارند جلو مي آيـنـد و     

از جــملــه بــه     .  سـخــن مــيـگــويــنــد    
مناسبت هاي سياسـي مـخـتـلـف        
بيانيه ميدهند، علـيـه تـعـرضـات        
رژيم چـون اسـيـد پـاشـي بـر روي               
زنان، اعدامها، و دستگيريها هـا    
ــزجــار                ــه داده و اعــالم ان ــي ــان ــي ب

و از نظر من اين .  ميکنند و غيره
ها همه نقطه قوت ها و پـيـشـروي    

 . هاي جنبش کارگري است
جنبه ديگر مساله قطبي شدن 
بيشتر جامعـه و تـمـايـز بـيـشـتـر               
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گرايشات چپ و راسـت در درون          
جنبش کارگري و در کـل جـامـعـه       

نـکـتـه روشـن ايـنـسـت کـه               .  است
فضاي پر التهاب جنبش کارگري، 
جلو آمـدن گـفـتـمـان هـايـي چـون               
اينکه ايجاد تشکل کارگـري امـر     
خـود کـارگـران اسـت و گسـتـرش               
دامنه جنبش مـجـامـع عـمـومـي         
کارگري، جلو آمدن گفتمان اينکه 
شورايعالي کار را قبول نـداريـم و       
دستمزد ما کارگران بايد از طريق 
شـرکــت  نــمــايــنــدگــان مــنــتــخــب         
مجامع عمومي خود ما کارگـران  

همه گفتمان هاي ... تعيين شود و
چپ در جنـبـش کـارگـري اسـت و            
بيانگر نـفـوذ و هـژمـونـي آن بـر                 

 . جنبش کارگري است
تــا آنـــجـــايـــي هـــم کـــه بـــه              
اعــتــراضــات جــاري کــارگــري بــر        

ــگــاه اولــيــه               مــيــگــردد در يــک ن
ــارزات و                 ــبـ ــه مـ ــم کـ ــديـ ــاهـ شـ
اعتراضات هـر روز گسـتـرده تـر             
ميشود و جـنـگـي هـر روزه بـيـن             
کــارگــران در مــقــابــل تــعــرضــات        

. کارفرمايان و دولت جـاري اسـت    
بـه عـبـارت روشـنـتـر مـا شـاهــد                 
اعتراضاتي هستيم کـه تـعـرضـي         
است و حتي آنجا که کارگر مـورد  
تهاجمي قرار گرفته است، حرفـش  
اينست که مي ايستد و حـقـش را     

به اين معني که  هر بار .  ميگيرد
دولت با طرحي تهاجمي جلو مـي  
آيد و بعد که مي بيـنـد هـوا پـس         

امــا .  اســت عــقــب مــي نشــيــنــد        
اتفـاقـي کـه افـتـاده ايـنـسـت کـه                  
اعتراض عليه اين طرحها، زمينه 
را براي  طرح خواستهاي اسـاسـي     
و ســراســري در مــيــان کــارگــران           

از جمله امـروز    .  بيشتر کرده است
در ميان کـارگـران بـحـث بـر سـر               
خواست افزايش دستمزدها، بحـث  
بر سر بيمه بيکاري، بحث بـر سـر     
درمــان رايــگــان و خــواســتــهــاي           

 . سراسري کارگري داغ است
ميخواهم بگويم که ما امـروز  
با يک فضـاي پـر جـنـب و جـوش              
اعـتـراضــي در جــنـبـش کـارگــري            

در همين يک ماه اخـيـر     .  روبروئيم
کارگران در دهها مـرکـز کـارگـري       

در حال مبارزه و اعتصاب و جدال 
فقط .  با کارفرما و دولت بوده اند

اسم بردن از مـهـتـريـن مـراکـز و               
کارخانجاتي که در آنها اعـتـراض   
جريان داشـتـه خـود يـک لـيـسـت                

از جـملـه     .  طوالني اي خواهد شـد 
در کـارخــانـجــات پـارس واگـن و             
هپـکـو در اراک، بـازنشـسـتـگـان              

خـرم     » نخ پـارسـيـلـون      « کارخانه 
آباد، در معدن طـالي آق دره در          

معـدن  معدن مينو دشت، تکاب، 
يـاس  کـارخـانـه      کوشک بافق يزد،   

خرمشهر، بازنشستگان کـارخـانـه    
شــمــع نــور و کــارگــران کــارخــانــه          

در قـزويـن،        » شيـشـه آبـگـيـنـه        «
ــراردادي اداره آب و             کــارگــران ق
فـاضــالب روســتـايــي شــهـرســتــان        
دشتستان، بازنشستگان نسـاجـي     

هاي چـهـارگـانـه        مازندران، شرکت
ــه گــذاري ســبــز شــامــل             ســرمــاي

کشـت و صـنـعـت         « هاي    کارخانه
مجتمـع دامـداري و       «، »مهاباد

مجتمع هما «، »صنعتي مهاباد
سردخانه زمزم « و  » مرغ مهاباد

، شـرکـت رنـگـيـن فـام             » مهـابـاد  
سنندج، کارخانه آلوميناي جاجرم 
خــراســان، پــرســتــاران در تــهــران،        
ــدران،         مشــهــد، اصــفــهــان، مــازن
گــيــالن، خــانــواده هــاي فــعــالــيــن        
کارگري دستگـيـر شـده اخـيـر در            
ــادان در خــارک،             ــدج، صــي ــن ســن
اعتراضات کارگـران نـانـوايـي در         
مريوان و سرو آباد، تجمع تعدادي 
از کارگران بازنشسته و شاغل در   
مقابل مجلس عليه انتقال بـيـمـه      

... درمان بـه بـيـمـه سـالمـت و                 
هــزاران کــارگــر در اعــتــراض و             

محورهاي اصلي . مبارزه بوده اند
اين اعتراضات خـواسـت افـزايـش       
دستمزدها، دستمزدهاي پـرداخـت   
نشده، عليه اخراج ها و بيـکـاري،   
در حمايت از کـارگـران زنـدانـي و         
بــازداشــتــي و عــلــيــه طــرحــهــاي          
ــکــومــت اســالمــي             ــرضــي ح ــع ت

فضاي اعتراض در ميـان  .  هستند
کارگران تعرضي است و در جايـي  
چون ياس خرمشـهـر کـارگـران در         
طول يکماه بيش از ده بار تـجـمـع      
داشته و هنوز هم اعتراضات آنان 

 .ادامه دارد
يــک جــنــبــه مــهــم مــبــارزات         
ــا در              ــه ــردگــي آن ــري گســت ــارگ ک
شهرهاي مختلف است و کشـيـده       
شدن دامنه اين مبارزات به بيرون 
از کارخانه تاثير مهمي بر فضـاي  

نــمــونــه اخــيــرش    .  شــهــرهــا دارنــد  
اعتراض کارگـران واگـن پـارس و          

صحبت هاي . هپکو در اراک است
حسين بخـتـيـاري فـرمـانـدار ايـن            
شهر در عـکـس الـعـمـل بـه ايـن                  
اعتراض کامال فضاي اعتراضات 
ــري و وحشــت حــکــومــت              ــارگ ک
اسالمي از اين مبارزات را بـيـان     

به اين معني که بـدنـبـال      .  ميکند
روز اعــتـــصـــاب و تــجـــمـــع                ٥

کـارگـر کـارخـانـه         ٩٠٠اعتراضي 
واگن پارس در اعتراض به اخـراج    
يکي از همکارانشـان، فـرمـانـدار       
اين شهر با هشدارهاي هميشگـي  
شان که مـبـادا ايـن اعـتـراضـات           

رسـانـه هـاي      " دستاوريز تبلـيـغـي      
شـود و ايـنـکـه         "  بيگانه و معـانـد  

ــا                ــه هــا هــمــســو ب ــرخــي رســان ب
بـاعـث   "  جريانهـاي ضـد انـقـالب        " 

شده اند که ايـن روزهـا نـام شـهـر            
اراک در اين رسانه ها شنيده شود 

بــنــا داريــم بــا     : " مــيــگــويــد...  و   
تعامل همه جانبه هر چه سريعـتـر   
به تنش حاکم بر فضـاي کـارگـري        

نـتـيـجـه     ."  شهر اراک خاتمه دهـيـم  
اينکه قرار مـيـشـود حـقـوق مـاه             
گذشته اين کارگران پرداخت شـود  
و کارگر اخراجي نيز به کـار خـود       

 .باز گردد
خالصه کالم ايـنـکـه جـنـبـش           
اعتـراضـي کـارگـري يـک عـرصـه              
دائمي مبارزه عليه رژيم اسالمـي  
است که همواره نقش مـهـمـي در        
توازن قواي سياسي جامعه داشته 
و به اين اعتبار وزن سنگينـي در    

نکته . صحنه سياسي جامعه دارد
اينـجـاسـت کـه ايـن اعـتـراضـات               
امروز ابعاد بسيار گسـتـرده تـري        
پــيــدا کــرده و بــه لــحــاظ شــکــل             
قدمهاي بسياري به جلو برداشـتـه   

بطوريکـه بسـيـاري از ايـن           .  است
اعتراضات خود يک الـگـو و يـک          
کيفت جديدي به جنبـش کـارگـري      

از جمله نـفـس ايـنـکـه        .  داده است
ــا خــواســت               ٤٠ ــر ب ــارگ ــزار ک ه

ــار             ــا طــوم ــزده ــم ــش دســت ــزاي اف
ميدهند، هماهنگ کنندگانش در 
روز اول ماه مه پرچم اين خواسـت  
را بــلــنــد کــرده و بــا تــجــمــعــات             
مـتـوالـي پـيـگــيـر آن مــيـشـونــد،               
تشکلهاي مختلف کـارگـري چـون      
ــر ســر ايــن               ســنــديــکــاي واحــد ب
مــوضــوع طــومــار جــمــع کــرده و          
تجمع ميکنند، در يـک مـجـتـمـع        
هـزاران نــفـري چــون پـتــروشـيـمــي            
مــاهشــهــر کــارگــران بــا خــواســت        
حداقل دستمزد دو ميليون تومان 
عليه تصميم دولت بر سر تعـيـيـن    
دستمزد مي ايستند و ميگـويـنـد    
که شورايعالي کار را به رسـمـيـت      
نمي شناسند، و اتفاقاتـي کـه بـر        
سر اين موضوع در همين دو سـه      
سالـه اخـيـر شـاهـدش بـوده ايـم،                
رويدادهايي مهم  و بازگو کـنـنـده    
کـيــفــيـت ديــگـري از مـبــارزه در             

 . جنبش کارگري هستند
نـکــتــه مــهــم ايــنــجــاســت کــه         
مبارزات کارگري را بايد در متـن  
شرايطي که جامعه زير بار گراني، 
فقر،  فالکت، در حـال جـوشـش و        

اين اعتراضات .  غليان است، ديد
را بايد در متن شرايطـي ديـد کـه        
در آن  مردم دارند با جنبش هـاي    

. اجتماعي خود به جلو مـي آيـنـد     
از جمله حجاب ها عمال کنار زده 
شده و جوانان در مقـابـل قـوانـيـن        
ارتجاعي اسالمي قـد عـلـم کـرده         
اند، جنبش عليـه اعـدام هـر روز          
قويتر و اجتماعي تـر مـيـشـود و           
حتي زندان خود به يک سنگر مهم 
اعتراض  و مبـارزه تـبـديـل شـده          

 .  است
در چنين شرايطي وزن سنگين 
اعتراضات کارگري خيلـي سـريـع      
تاثير خود را بـر فضـاي شـهـرهـا            
ميگذارد و جمهوري اسـالمـي از       

نــمــونــه اش      .  ايــن هــراس دارد       
کارگر  ٥٠٠٠اعتراضات گسترده 

بافق يزد بود که کـل شـهـر را بـه             
تحرک درآورده بود و خود الگويـي  
در مقابل جنبش کـارگـري و کـل          

و هــمــچــنــيــن    .  جــامــعــه گــذاشــت   
اتفاقاتي که در شهر اراک شاهدش 

به عبارت روشنتر فضاي .  هستيم
پر جـنـب و جـوش مـحـيـط هـاي                
کارگـري وزن مـهـمـي در فضـاي              
ملتهب جامعه و در سير تحوالت 
سياسي اوضاع دارد و اين نـکـتـه      

 . قابل توجهي است که بايد ديد
 

چه مسـائـلـي      : انترناسيونال
زمينه هاي اصلي جنبش کارگري 

 را تشکيل مي دهد؟
 

زمينه اصلي :  شهال دانشفر
اين جنـبـش اعـتـراضـي کـارگـري            

. طبعا وجود خود اين رژيـم اسـت    
مـدتــهــاســت کــه کــارگـران و کــل           
جامعه امر به رفتن اين حکـومـت   
داده انـد و بـراي سـرنـگـونـي اش               

اتـفـاقـي کـه       .  روزشماري ميکنند
روي داد، نقطه عطف  ٨٨در سال 

در مبارزات مردم براي سرنگوني 
 ٨٨مردم در سـال        .  حکومت بود

تا يک قدمي به زير کشـيـدن ايـن        
حکومت رفتند، ولـي تـوازن قـوا          
حتي به آنجا نکشيد که کـارگـران     
با تمام قامت وارد ميدان شوند و 

امـا  .  تکليف اوضاع يکسره شـود   
خود تـاثـيـر مـهـمـي در              ٨٨سال 

تغيير توازن قواي جامعه بـه نـفـع      
جنبش اعتراضي کـارگـري و کـل        

از جملـه بـدنـبـال       .  جامعه گذاشت
پشت سر گذاشتن سرکوبهاي سـال  

مــا بــا جـلــو آمــدن بــيــشــتــر              ٨٨
جنبش هاي اجتـمـاعـي مـردم در         
عرصه هاي مختلـف و پـيـشـروي         
هاي مهمي در جـنـبـش کـارگـري          

و يــک عــرصــه فــعــال        .  روبــروئــيــم
اعتراض در جـامـعـه، مـبـارزات            

وقــتــي شــمــا بــه      .  کــارگــري اســت  
مبارزات کارگري نگاه ميکنـيـد،   
ــول             ــبـــارزات حـ ظـــاهـــر ايـــن مـ

بـگـذريـم    .  خواستهاي صنفي است
که به اين لحاظ نيز ما شاهد اين 
تحول هستيم که رهبران کـارگـري     
هر روز بيـشـتـر عـلـيـه  مـاشـيـن                
سرکوب و جنابـت رژيـم قـد عـلـم            
ــا و                     ــه هـ ــيـ ــيـــانـ کـــرده و بـــا بـ
فراخوانهايشان به مناسبـت هـاي     
مختلف خواستهاي کـل جـامـعـه         

ــنــدگــي مــيــکــنــنــد        ــمــاي امــا .  ران
همانطور که هميشه تـاکـيـد کـرده       
ــن مــبــارزات            ايــم، مــحــتــواي اي
سياسي است و رژيم اسالمي را به 
چالش ميکشد و هر جا که تـوازن    
قوا اجازه ميدهـد، ايـن مـوضـوع         
فورا خود را در شـعـارهـا و نـوع             

 .  اعتراض کارگران نشان ميدهد
طبعا يک زمينه مهم و پـايـه       
اي اعتراضات کارگري و در واقـع  
همه مردم، فقر و فالکت بيسابـقـه   

 

 ۱ از صفحه  

 !جنبش اعتراضی کارگری يک عرصه دائمی مبارزه عليه رژيم اسالمی

 ۳ صفحه  
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اي است که بر گـرده کـل جـامـعـه           
اقتصاد به گـل  .  تحميل شده است

نشسته حکـومـت اسـالمـي و بـه            
تعـطـيـلـي کشـيـده شـدن هـر روز                 
ــات           ــجــ ــانــ ــارخــ ــر کــ ــتــ ــشــ ــيــ بــ
وبيکارسازيهاي گسترده، تـبـديـل      
شدن معضل دستمزدهاي پرداخت 
نشده به امري عـادي در مـحـيـط         
هاي کارگري، تهاجمات هـر روزه      
حکومت با طرحهاي مختـلـف بـه      
زندگي و معيشت کارگران و کـل      
جامعه و در عين حـال انـعـکـاس         
نزاعهاي درون حکومـت و جـنـاح        
بندي هايشان از طريق نـهـادهـاي      
ــومــتــي چــون                ــت ســاز حــک دس
شوراهاي اسالمي و خانـه کـارگـر      
در محيط هاي کارگـري، هـمـه و        
همه زمينه هاي اصـلـي جـنـب و           
جوش اعتراضي در محـيـط هـاي      

از جـملـه آمـار هـا         .  کارگري است
هر روز اخبار تکان دهـنـده اي از       
ــيــکــاري و              ــي ب ــون ــي ــعــاد مــيــل اب
بيکارسازي ها بدست مـيـدهـد و        
بطور مثال در همين هفـتـه اخـيـر       
ربيعي وزير کار از خطر بـيـکـاري      

 . هزار کارگر ديگر خبر داد ٢٤٣
واقعيت اينست کـه اقـتـصـاد         
حکومت اسالمـي بـه  بـن بسـت             

کاهش بهاي نفت در .  رسيده است
دل نزاعهاي دول ارتجاعي منطقه 
حــکــومــت اســالمــي را بــا کســر          
بودجه شديدي روبرو کرده و دولت 
روحاني که با رسالت مـذاکـره بـا        
آمريکا و غرب و تخفيف تـحـريـم      
ها به جلو آمده بـود تـا فـرصـتـي          
برايشان بخرد، راه به جايي نـبـرده   
و مذاکراتشـان از جـانـب هـر دو             
طرف با بن بست روبرو شده است، 
اقتصـاد ايـن حـکـومـت بـه مـرز                

از هـمـيـن      .  فروپاشي رسيده اسـت 
رو حکومت اسالمي بـراي بـيـرون      
کشيدن خود از اين بن بست، تمام 
حمله اش متوجه زندگي کـارگـران   

در اين راستا دولـت  . و مردم است
روحاني با روي کـار آمـدنـش بـر             

هدفمند کـردن    " ادامه اجراي طرح 
به سـيـم   .  تاکيد گذاشت" يارانه ها

آخر زده اند و  نـان را هـم اخـيـرا             
گران کردند و هم اکـنـون افـزايـش       

مـرحلــه بــعــدي کــاالهــاي حــامــل        
از سـوي    .  انرژي در دسـتـور اسـت     

ديگر قرار است بخشي از کسـري      
بودجه ناشي از کاهش قيمت نفت 
را با افزايش مالياتهاي مستقـيـم   
و غير مستـقـيـم اجـنـاس يـعـنـي             
گراني بيشتر قـيـمـت هـا تـامـيـن            

بعـالوه ايـنـکـه در هـمـيـن              .  کنند
مدت رژيم اسالمي بـا طـرحـهـاي       

اصالح قانـون  " مختلفي چون طرح 
، " خــروج از بــحــران    " ، طــرح     " کــار

حذف کارگران ساختماني از "طرح 
بيمـه تـامـيـن اجـتـمـاعـي، طـرح                
انتقال منابع مالي بيمه کـارگـران   
بازنشسته و کـارگـران شـاغـل بـه            

بـيـمـه    " بيمه سالمت، طرح جديـد    
حمالتي گسترده به ...  و " بيکاري

زندگي و معيشت کارگران و کـل      
جامعه را در دستور گذاشته است 
و  اين بـراي جـمـهـوري اسـالمـي             

در مقابل مي .  بازي با آتش است
بينيم که کارگران در مـقـابـل ايـن       

يک نمونه اش . طرحها ايستاده اند
طرح واگذاري منابع مالـي بـيـمـه       
کارگران به بيمه سالمـت بـود کـه        
بــعــد از تــجــمــعــات اعــتــراضــي           
کارگران و با توجه به اينکه دامنه 
اين موضوع هزاران کارگران را در 
بر ميگرفت، مجلس فـورا عـقـب        

. نشست و آنرا به تعويـق انـداخـت     
در مورد طرح تغيير در قانون کار 

بـديـن   .  نيز هـمـيـن اتـفـاق افـتـاد             
ترتيب حمالت هـر روزه رژيـم بـه            
زندگي و معيشـت مـردم زمـيـنـه          
ساز اعتـراضـات گسـتـرده اي در           
ميان کارگران و کل جامـعـه شـده      

 . است
 

سـيـاســت   :  انـتـرنـاسـيـونـال       
جــمــهــوري اســالمــي در مــقــابــل         
جنبش ها و اعتراضـات کـارگـري      

 چيست؟ 
 

ســيــاســت :  شــهــال دانشــفــر   
دولت روحاني در ادامه  سيـاسـت   

ساله حاکميت رژيم اسالمـي،   ٣۵
خراب کردن بـار بـحـران بـر گـرده            

امـا  .  کارگران و کل جامعـه اسـت    
ــتــصــادي              ــحــران اق ــد ب ــا تشــدي ب
حـــکـــومـــت و فـــلـــج شـــدن آن،              

تــهــاجــمــات رژيــم بــه زنــدگــي و            
معيشت مردم ابعاد بـيـسـابـقـه و        
فاجعه باري بخود گرفـتـه اسـت و        

ايــن .  هــر روز بــيــشــتــر مــيــشــود        
درحاليست که رژيم از سايه خـود    

هر روز دارند از   .  نيز وحشت دارد
ديگري به يـکـديـگـر       "  فتنه " خطر 

هشدار ميدهند و يکي مثل جواد 
الريجاني از تـمـام نشـدنـي بـودن            

از .  سـخـن مـيـگـويـد           "  فتنه هـا   " 
همين رو در در کنار تهاجمات هر 
روزه اي که بر زندگي و مـعـيـشـت     
مردم وارد مـيـشـود،  اعـدام هـا            
شدت يافته و مـاشـيـن سـرکـوب            
رژيم شتاب بيـشـتـري پـيـدا کـرده           

در همين راستاست که رژيم . است
ــا را                ــدام ه ــورد اع ــي رک روحــان
شکسته است و به روي زنان اسيد 
مي پاشد تا رعب و وحشت ايجاد 

تـا آنـجـا کـه بـه مـبـارزات                .  کند
کارگري بر ميگردد مي بينيم کـه  
اعتراضات کارگـران بـا سـرکـوب         

در مـوارد  .  بيشتري روبرو ميشود
بسياري از اين مبارزات کارگـران  
معترض را دستگيـر کـرده تـا بـه           
ــران را از                  ــارگـ ــل کـ ــکـ ــن شـ ايـ

نمـونـه   .  خواستهايشان عقب بزنند
هايش را در معدن چادرملو، بافق 
يزد، و در همين هـفـتـه در واگـن           

در بافق يـزد و    .  پارس اراک ديديم
يا در واگن پارس نيروي سـرکـوب     
رژيــم مســتــقــيــم وارد مــعــدن و             

ولي . کارخانه شده و مستقر شدند
در همه اين موارد اين سرکوب ها 
و اين دستگيري ها بـه ضـد خـود        
تــبــديــل شــدنــد  و اعــتــراضــات            

 .کارگران شدت بيشتري پيدا کرد
در همين راستا است که فشار 
بر روي رهبران و فعالين کـارگـري     

نـمـونـه اش      .  نيز شدت يافته است
بـهـنـام ابـراهـيـم زاده از رهـبــران                
شناخته شده کارگري است که زيـر  

براي او .  فشار سنگيني قرار دارد
ــده                ــرون ــرده و پ ــوش دوزي ک ــاپ پ
ــد و                 ــل داده ان ــدي تشــکــي ــدي ج
ميخواهـنـد وي را دوبـاره مـورد             
محاکمه قرار دهند و اتهامش نيز 

اغتشاش در زندان و همکاري بـا  " 
ــقــالب    "  ــره اســت      "  ضــد ان . و غــي

دليلش نيز اينست که او در زندان 
نيز ساکت نيست و صـداي آزادي      

يا در مـبـارازت   .  و انسانيت است
کارگري مي بينيم که کارگران بـا    
ــه جــرم               شــکــايــت کــارفــرمــا و ب
ــر و مــورد             اغــتــشــاش دســتــگــي

امـا در    .  بازجويي قرار ميگيـرنـد  
برابر ايـن مـوارد نـيـز  کـارگـران                 
ايستاده اند و جدالي هـر روزه در      

و مي بينيم که زندان . جريان است
نيز خود به صحنه اعتراض فـعـال   
کارگري و زندانيان سياسي تبديل 

جـــدا از ســرکـــوب        .  شــده اســـت    
طـرح  " آشکار،  طـرحـهـايـي چـون          

نيز تالش بـراي  "  اصالح قانون کار
بيرون انداختن کارگران مـعـتـرض      
از کارخانجات و امـنـيـتـي کـردن        

 .فضاي کارخانجات است
سياست ديـگـر حـکـومـت در          
قبال مبارزات کارگري و جـنـبـش      
هاي اعـتـراضـي ديـگـر مـهـار و                
کنترل آنـهـا از طـريـق نـهـادهـاي              
مورد اعتماد و اتـکـاي خـود در            

به اين معنـي  .  اين مبارزات است
که زير فشار جـنـبـش اعـتـراضـي           
کــارگــري و فضــاي پــر الــتــهــاب           
جامعه، حکومت تالش ميکند با 
ميدان دادن به گرايشات راسـت و    
تشکـلـهـاي تـحـت کـنـتـرل خـود،                
مبارزات کارگري و اعـتـراضـات        
ــه را از                  ــعـ ــامـ ــود در جـ ــوجـ مـ

. خواستهاي اصلي اش دور سـازد   
نمونه اش نقشي اسـت کـه امـروز        
تشکلهاي دست ساز دولتي خـانـه   
کارگريها و دارو دسته هايشـان و    
گرايشات راست توده ايسـتـي در       

اگـر  .  جنبش کارگري جلو ميبـرنـد  
خــاطــرتــان بــاشــد در مصــاحــبــه          
ديگري در انترناسيونال در تيرماه 

در اين مورد اشاره کـردم کـه        ٩٢
زيــر فشــار جــنــبــش راديــکــال و            
اعتراضي کارگري و در واقع به ته 
خــط رســيــدن کــار شــوراهـــاي               
اســالمــي کــه نــقــش ســرکــوب و            
جاسوسي رژيم در کارخانجات را   
داشتند، امروز ما شاهد تقالهاي 
ديگري از سوي خـانـه کـارگـر در           
مــحــيــط هــاي کــار و در مــيــان             

از جـملـه تـالش        .  کارگران هستيم
آنها براي ايجاد نـوعـي اتـحـاديـه          
هاي زرد به عنوان زير مـجـمـوعـه     
خانه کارگر  با تشـکـيـالتـي چـون        

کــنــفــدراســيــون عــالــي کــارگــران      " 
بخش اعظم اين . را شاهديم" ايران

تشکلهاي زرد در هـمـيـن دو سـه           

بـر  .  ساله اخير سـاخـتـه شـده انـد           
همين زمينه سنديکاليسم سنتـي  
و گــرايــش راســت تــوده ايســتــي            
ميدان تحرکي يافـتـه و در کـنـار           
خانه کارگر بسـتـر فـعـالـيـتـي در              

. ميان كارگران پـيـدا کـرده اسـت          
سياست و هـدف ايـنـهـا مـهـار و             
ــري و              ــارگ ــارزات ک ــرل مــب ــت ــن ک
اعتراضات جاري در چـهـارچـوب        

هـدف ايـنـهـا       .  نظام موجود اسـت 
ــبــات و              ــتــن مــطــال ــدســت گــرف ب
خواستهاي فوري کارگران و مهـار  

. جنبش اعتراضي کـارگـري اسـت     
فراخوانشان نيز به کارگران بيعـت  
با قوانين ضد کارگـري جـمـهـوري       

ــه اي از        .  اســالمــي اســت     ــون ــم ن
پيشبـرد هـمـيـن سـيـاسـت را در                 

مبارزات اخير پرسـتـاران تـوسـط        
سازمان خانه پرستار شاهد بوديم 

که فراخوانهايشـان بـه پـرسـتـاران           
دعــوت بــه ســکــوت، دعــوت بــه          

. حجاب و اهللا اکبـر و غـيـره بـود          
ــن ســيــاســتــي اســت کــه کــل                اي
حکومت نيز با آن کنار مي آيد و   
هــر جــا کــه اوضــاع را خــارج از              
کنترل ديد، با نيروي انتظـامـي و     

 . سرکوبش وارد ميدان ميشود
 

بنظر ميـرسـد   :  نترناسيونالا
در اين مورد اختالفاتي در درون     
حکومت وجود دارد، کـارگـران از     
اين اختالفات چگونه مي تـوانـنـد    

 استفاده کنند؟
 

ــر     در درون   :  شــهــال دانشــف
حکومت اسالمي بر سر همه چيـز  

از جمله بر سـر  .  نزاع و دعوا است
رابطه با غرب، حجاب، طرحـهـاي   
مختلف اقتصـادي شـان و غـيـره           

و ايـن تـرس       .  جنگ و دعوا دارند
از گسترش مبارزات مـردم اسـت       
که باندهاي مختلف حکومتـي را    

. چنين به جان هم انـداخـتـه اسـت        
انعکاس نزاعهايشان را در جنبش 

. اعتراضي کارگري نيز مي بينيـم 
خصوصا آنـجـا کـه بـا طـرحـهـاي              
تهاجمي شان ميخواهند زندگي و 
معيشت کارگران و مردم را مورد 

فـتـنـه    " هدف قرار دهند و از ترس 
يـعـنــي تـرس انـقــالب         "  اي ديـگــر   

مردم نزاع و دعوا دارند، انعکاس 
آن را مســتــقــمــيــا در مــبــارزات           

جـنـبـه اي      .  کارگري ميـتـوان ديـد     
ديــگــر از دعــواهــايشــان بــر ســر           

 

 ۲ از صفحه  

 !جنبش اعتراضی کارگری يک عرصه دائمی مبارزه عليه رژيم اسالمی

 ۴ صفحه  
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فروش سهام کارخانجات و يغماي 
بيشتر از سفـره کـارگـران اسـت و           
بخش ديگرش نيز رقابتهـاي دارو    
دسته هاي حکومتي و نـهـادهـاي      
دســت ســازشــان چــون شــوراهــاي        

. اسـالمــي و خــانــه کــارگــر اســت         
دعواهايي که بعضا پاي امـامـان     
جمعه و نمايندگان مجلس و سران 

و  .  حکومت را به ميان مـي آورد     
بــعــضــا بــه اخــراج عــنــاصــري از           
شوراي اسالمي و غـيـره کشـيـده           

اينها  نـيـز بـراي حـفـظ            .  ميشود
موقعيت خـود سـعـي مـيـکـنـنـد               
ــه              ــران را وجـ ــارگـ ــارزات کـ ــبـ مـ
المصالحه قرار دهـنـد و خـود بـه           
آتش اعتراض در کـارخـانـه دامـن       

ضمن اينکه تالش دارنـد  .  ميزنند
آنرا در مجـراي مـورد نـظـر خـود            

اما اين کشاکش هـا در      .  بيندازد
متن فضاي انفجاري محيط هـاي  
کارگري زمينه گسـتـرش بـيـشـتـر         
اعتراضات کارگري را فراهم کرده 

 .  است
از جمله در مراکزي دعـوا بـر       
سر سهـام کـارخـانـجـات و دزدي            
هايشان آنچـنـان فضـايـي ايـجـاد           
ــعــضــا دســت              کــرده اســت، کــه ب
اندرکاران شوراهاي اسالمي و دار 
و دستـه هـايشـان در شـهـر و در                
مجلس و غيره زمينه سـاز تـنـش      

آنوقت . هايي در کارخانه ميشوند
کارگري که به دستمزدهاي سـطـح     
نازل خود معترض است، کارگـري  
که با معـضـالتـي چـون دسـتـمـزد            
پرداخت نشده و تعطيلي کارخـانـه   
و بيکـاري  و بـي تـامـيـنـي اش                 
روبروست، جلو آمده و خواستهاي 

در .  خودش را به پيـش مـيـکـشـد       
اين ميـان شـوراهـاي اسـالمـي و            
خانه کارگر و دارو دسته هـايشـان   
تالش ميکنند مبارزه کارگران را   
دستمايه اي بـراي سـهـم خـواهـي            

در چـنـيـن    .  بيشتر خود قرار دهند
نمونه هايي که کم هم نـيـسـتـنـد،        
اگر چـه مـانـع تـراشـي هـاي ايـن                
جريانات و جريانات راست و توده 
ايستي که هدفشان نـگـاهـداشـتـن      
مبارزات کارگري در چـهـارچـوب        
نظام مـوجـود اسـت، خـود دسـت            

انــدازي بــراي پــيــشــروي بــيــشــتــر        
مبارزات کارگري ايجاد ميکـنـد،   
اما فضاي اعـتـراضـي در مـيـان            
کـارگــران آنـقــدر بــاالسـت کــه در            
عــمــده مــوارد اوضــاع از دســت            
کارفرما و دولت خارج ميشـود و    

. فضاي اعتراض غـالـب مـيـشـود       
 ٥٠٠٠يک نمـونـه اش اعـتـراض           

کارگر بافق يزد بود که امام جمعه 
و نـمـايـنـده مـجـلـس و نـمـايـنـده                  
شــوراي اســالمــي شــهــر و هــمــه            

در بافق يزد سعي . درگيرش بودند
کردند که کارگران را با جمع کردن 
در مسجد و نماز جماعت و غيـره  

. تحت کنترل خود داشتـه بـاشـنـد      
کــارگــر بــه مــيــدان          ٥٠٠٠امــا   
و اين اعتراضات به درون   .  آمدند

شهر و مقابل فرمانـداري کشـيـده      
شده و کارگران توانسـتـنـد جـلـوي        
تعطيـلـي کـارخـانـه را بـگـيـرنـد،                
همکاران بازداشت شده خود را بـا  
تاکيد بر آزادي بدون قيد و شـرط      
آنان و ايستادن در مـقـابـل شـرط         
وثيقه آزاد کنند و دسـتـمـزدهـاي         

و .  پرداخت نشده خود را نقد کنند
يا مثال در واگـن پـارس اراک در           
هفته اخير رئيس شوراي اسالمـي  
کارخانه را دستگير کرده بـودنـد،     

کـارگـر بـه اعـتـراض بـلـنـد                ٩٠٠
ولي نفس اينـکـه کـارگـران       .  شدند

قدرتمند ايستادنـد و تـوانسـتـنـد          
کــارگــر اخــراجــي را بــر ســر کــار            
برگردانند و نـه تـنـهـا ايـن بـلـکـه               
پرداخت يک ماه دستمزد مـعـوقـه      
خــود را تــحــمــيــل کــنــنــد، يــک              
قدرتنمايي مهم براي کارگران بود 
و بر فضاي شهر اراک تاثـيـر خـود      

 .را گذاشت
در همين راستا نمـونـه ديـگـر       
جــدالــي اســت کــه بــر ســر طــرح              

. وجـود دارد   "  اصالح قانـون کـار    " 
، " اصـالحـات  " هدف مستقيم ايـن    

قـانـون      ١٦٥و    ٢٧در ماده هاي 
کار در جهت پيشبرد اين هـدف و    
سرکوب کارگران از راه قـانـون و           
باز گذاشتن دست کارفرمايان در   

. بيکارسازي بيشتر کارگران است
در اين بندها آمده است کـارگـري     
که آيـيـن نـامـه هـاي انضـبـاطـي               

آيين نامه هايي که دست پـخـت     ( 
را زير پا بـگـذارد     )  کارفرما است

مـراجـع   " و حتي اگـر    .  اخراج است
کــار هــم راي بــه         "  حــل اخــتــالف   

بازگشت کارگر اخراجـي بـدهـنـد،       
باز کارفرمـا مـيـتـوانـد در قـبـال              

روز مـزد کـارگـر بـه            ٤٥پرداخت 
ازاي هر سـال سـابـقـه اش، او را               

بدين ترتيب اين طـرح  .  اخراج کند
مستقيما کـارگـران مـعـتـرض را            
نشانه ميرود و در جهت امنـيـتـي    
کردن بيشـتـر مـحـيـط هـاي کـار              

اما جنبه ديگر اين بـنـدهـا    .  است
حذف موقعيت کنونـي شـوراهـاي      
اسالمي در قـانـون کـار و حـذف             
آنها از هر گونه دخالتگري در اين 

در اين مـيـان   .  اخراجها نيز هست
شوراهاي اسالمي به تکاپو افتاده 
ــنــد مــبــارزات             و تــالش مــيــکــن
کارگران در برابر اين تهاجمات را   

" تغيير قانون کار" که تحت عنوان 
ميخواهد صورت بگيرد، به دفاع 
از قانون کار ضد کارگري موجـود  

نـتـيـجـه ايـنـکـه ايـن             .  بکـشـانـنـد    
اتفاقات خود به تالطم در جنـبـش   

و .  کارگري بيشتـر دامـن مـيـزنـد         
همانطور که در سئوال قبلـي نـيـز      
اشاره کردم بـحـث بـر سـر قـانـون               
کار، يعني بـحـث بـر سـر کـلـيـت              

بـاز  .  شرايط کار و زيست کارگران
شدن اين بحث اوال تمايز روشـنـي     
ــيــن گــرايــش راســت و شــوراي              ب
اسالمي ها و دارو دسته هـايشـان   
با گرايش راديکال و چپ  ايـجـاد       

ثــانــيــا بــراي کــارگــران      .  مــيــکــنــد
معترض و راديکال فرصتي اسـت    
که فضا را براي طرح خواسـتـهـاي    
اساسي و سراسري کارگري  چـون      
خواست افزايش دستمزدها، بيـمـه   
بيکاري مکفـي، درمـان رايـگـان         
براي همه، تحصيل رايـگـان بـراي      
همه در تمام سطوح تحـصـيـلـي و       
يک قانون کار کارگـري کـه در آن         
حق تشکل، حق اعتصاب بعنـوان  
دو حق پايه اي به رسميت شناخته 

بـه عـبـارت      .  شود، بـاز مـيـکـنـد         
روشنتر در چنين فضايي اعتراض 
و مبارزه ميدان عمل خوبي بـراي    
گرايش چپ و راديـکـال و تـعـيـن            

ــبــش             ــه خــواســتــهــاي جــن دادن ب
 . اعتراضي کارگري است

ميخواهم بگويم که انـعـکـاس    
اخــتــالفــات درون حــکــومــت در          
جنبش کـارگـري، و بـه جـان هـم                
افتادن هايشان فرصتي اسـت کـه       
کــارگــران را حــول خــواســتــهــاي            
سراسري و راديکال خـود مـتـحـد         

يک شرط مهم اين کار نـيـز     .  کنيم
نــــقــــد گــــرايشــــات راســــت،               
شعارهايشان و عقب راندن آنها از 

 . سر راه مبارزاتمان است
 

در شـرايـط       : انترنـاسـيـونـال    
ــراي             حــاضــر چــه چشــم انــدازي ب
جنبش کارگري مي بـيـنـيـد؟ ايـن        
جنبش نسبت به سالهاي گـذشـتـه      
چه پيشرفتهـايـي داشـتـه اسـت و            
نقاط ضعف آن کدامند؟ کارگـران  
چگونه مي توانند به ايـن ضـعـف      
ها غلبه پـيـدا کـنـنـد و جـنـبـش                 
کارگري چه افقي را بايد در پـيـش   

 روي خود بگذارد؟
 

همانطور کـه    :  شهال دانشفر
اشاره کردم جنـبـش کـارگـري وزن         
مهمي در اوضاع سـيـاسـي ايـران         

و با توجه به فضاي ملتهـب  .  دارد
جامعه مـيـتـوانـد ايـفـاگـر نـقـش                
سياسي مـهـمـي در ايـن اوضـاع              

ظرفيت آن وجود دارد امـا      .  باشد
هنوز خود اين جنبـش از ضـعـف        

. هايي رنج ميبرد که مـانـع اسـت     
بطور مثال همين امروز  با تـوجـه   
بــه ابــعــاد گســتــرده اعــتــراضــات        
ــا تــوجــه بــه فضــاي              کــارگــري، ب
اعتراضي کـل جـامـعـه ظـرفـيـت              
هاي بسيار بيشتري براي قد عـلـم   
کـردن جـنـبـش کـارگـري بـعـنــوان               
پرچمدار خواستهاي کـل جـامـعـه         

يعني طـبـقـه کـارگـر          .  وجود دارد
ميتواند و بايـد هـم خـواسـتـهـاي           
ويژه خودرا روشن تر و راديکال تر 
ــيــان کــنــد و هــم خــواســتــهــاي              ب
سراسري و سيـاسـي را در سـطـح           
مـعــيــنــي کــه تــوازن  قــوا اجــازه             

 . ميدهد طرح نمايد
به نظر من يـک ضـعـف مـهـم          
بــخــشــي از رهــبــران و فــعــالــيــن           
کارگري غرق شـدن در مـبـارزات          
جاري و نداشتن تصويـر جـامـع و        
همه جانـبـه از جـنـبـش کـارگـري              
بعنوان تـقـابـل طـبـقـه کـارگـر بـا                
ــمــامــي عــرصــه             ــورژوازي در ت ب

كمونـيـسـم كـارگـري افـق           .  هاست

وسيع و همه جانبه اي را در بـرابـر   
براي  .رهبران كارگري قرار ميدهد

جلـو آمـدن جـنـبـش کـارگـري در                
چنين قامتي و ابراز وجود هر چـه  
بيشتر رهبران کارگـري در سـطـح        
سياسي، بايد وسيعا ايـن افـق را         
در مقابل جـنـبـش کـارگـري قـرار           

در همين راستا تحزب هر چه . داد
بيشتر رهبران کـارگـري در حـزب        
کمونيسم کارگري يک گام مهم در 
جهت بردن هر چه بيشتر ايـن افـق     

 . به درون جنبش کارگري است
نقطه ضـعـف ديـگـر جـنـبـش              
کارگري اينست که نتوانسته است 
از ظــرفــيــت مــديــاي اجــتــمــاعــي        
بعنوان يک ابزار مهم سازمانيابي 
و ارتباط گيري گسترده سـراسـري     

به نظر من ميـشـود   .  استفاده کند
تمام کارخانجات و مـراکـز بـزرگ      
کارگري مـيـتـوانـنـد بـراي مـثـال               
صفحه هاي فيس بـوکـي خـود را          

صفحاتي که مـحـل   . داشته باشند
تبادل نظر کارگران معـتـرض ايـن      

در ايـن صـفـحـات         .  مراکز بـاشـد    
کارگران گفتمان هاي خـود را بـر         

. سر خواستهايشان داشته بـاشـنـد   
اخبار اعتراضاتشـان را ردو بـدل         

و . فراخوانهايشان را بدهند. کنند
همه اينهـا بـر روي شـبـکـه هـاي               
اجتماعي الين و وايـبـر و غـيـره             

پمپاژ شود و از ايـن طـريـق يـک                
همدلـي سـراسـري و گسـتـرده در              

از .  ميان اين کارگران ايجاد شـود 
اين طـريـق مـيـشـود يـک شـبـکـه                
سراسري ارتـبـاطـي بـيـن رهـبـران            
کارگري در سطح ايجاد کرد و بـه      
تــدارک اعــتــراضــات کــارگــري در       

و يــا    .  شـهــرهـاي مـخــتــلـف رفـت         
تشکلهاي منطقه اي کـارگـري را         

هــمــچــنـيــن مــيــتــوان    .  شـکــل داد   
دنـيـاي مـجـازي شـبـکـه مـديــاي               
اجتمـاعـي را بـه فضـاي واقـعـي                
مبارزات کـارگـري وصـل کـرد و             
قـرار و مـدارهــاي اعـتــراضــي را            

همجنين ميشود بـر سـر     .  گذاشت
موضوعات اجتماعي و سـراسـري   
کارگران مثل عـلـيـه بـيـکـاري، و           
ــف و                 ــل ــت ــخ ــن م ــاوي ــن ــحــت ع ت
ابتکاراتي که داريـم گـروه هـايـي           
ــرد و                ــت کـ ــي درسـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
گفتمانهايي بـر سـر خـواسـتـهـاي             
سراسري خـود بـه راه انـداخـت و               

ايـن عـرصـه      .  سازمان ايجاد کـرد 
ايست که جنبش کارگـري خـيـلـي       

 

 ۳ از صفحه  

 !جنبش اعتراضی کارگری يک عرصه دائمی مبارزه عليه رژيم اسالمی

 ۷ صفحه  
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کارشـنـاسـان سـيـاسـت خـارجـي             " 
مدتهاست خواهان چيزي هستـنـد   

. مي نـامـنـد   "  نظم جهاني" که آنرا 
نگراني آنها اينست کـه سـاخـتـار         

. بين المللي در حال پوسيدن است
در مقطع حاضر مديريت دنيا ...  

بنحو استثنائي  سـخـت بـه نـظـر            
شهروندان از نـخـبـگـانـي        .  ميرسد

که بر آنها حکومت ميـکـنـنـد بـه        
 ..."ستوه آمده اند 

اين اظهار نظر اديتور خارجي 
هفته نامه اکونوميست در مقـالـه   
اي در شــمــاره ويــژه ايــن نشــريــه            

 ٢۰۱٥بمناسبت فرا رسيدن سال   
بي نظمي "عنوان اين مقاله . است

ــانــي   ــه ــت"  ج ــامــه        .  اس ــه ن ــفــت ه
اکونوميست بعـنـوان يـک نشـريـه          
معتبر جناح راست بورژوازي دنيا 
خود يک مبلغ و مدافع فعال نـظـم   
نوين جهـانـي، يـعـنـي اسـتـراتـژي             
نئوکنسرواتيسم مـيـلـيـتـاريسـتـي        
آمـريـکـا بـراي تــحـقـق هـژمـونــي               

. خودش بر دنياي پسا شوروي بود
در اين نـوشـتـه بـه شـکـسـت ايـن               
استراتژي اشاره اي نشده اما ايـن    
ابراز نگراني از بي نظمي جهـانـي   
ــافــرجــامــي             ــه ن خــود اعــتــراف ب
سياست نظم نوين سـرمـايـه داري      

 . است
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در يــک      ٢۰۱٤رويــدادهــاي    
مــقــيــاس کــالن و عــمــومــي،                
هـمـانـطـور کـه نـويسـنـده مـقـالـه                  
اکونوميست شايد بي آنـکـه خـود      
بخـواهـد بـه آن اشـاره مـيـکـنـد،                 

پـوســيـدگـي سـاخـتــار        " حـاکـي از       
به سـتـوه   " سرمايه داري و "  جهاني

" آمدن مردم  دنيا از حکومتگران
بميدان آمدن مردم اوکراين :  است

عليه اليگارشي مـالـي حـاکـم بـر          
اين کشور و تقابل روسيه و کـمـپ   
ــرب در ايــن رابــطــه، عــروج                  غ
هارترين شاخه هاي اسالم سياسي 
نظير بوکو حرام و داعش، جـنـگ     
هفت هفته اي اسرائيل و حـمـاس       

در نوار غزه، تعميق شکـاف بـيـن      
اردوي فــقــر و ثــروت در ســطــح              
جهانـي و پـرفـروش شـدن کـتـاب               
سرمايه داري قرن بيـسـت و يـکـم         
کـه مـوضــوع مـحـوريــش هـمـيــن             
تــفــاوت ثــروت مــيــان نــود و نــه             
درصديها و يک درصدي ها است، 
تطهـيـر طـالـبـان از سـوي دولـت                
امريکا، عقب رانده شدن نيروهاي 
اسالمـي بـوسـيلـه مـردم تـونـس،              
تداوم  بحران سياسي در يـونـان و     
اسپانيا و بسط نفوذ احـزاب چـپ     
در ايــن کشــورهــا، اعــتــراضــات          
گسترده مردم آمريکا در بيـش از    
هفتاد شهر عليه تبعيض نژادي و   
جنايات پليس عليه سياهپوستان 

در .  در آن کشور و غـيـره و غـيـره        
همه اين تحوالت ميتوان بروشني  
نارضائي عمومـي تـوده مـردم و          
عمق پوسيدگي دولتها و نيروهاي 

ايــن .  حــاکــمــه را مشــاهــده کــرد        
رويدادها در شرايط نـويـن تـوازن        
قواي طبقاتي در دنـيـاي پـس از            
جنگ سرد ريشه دارد و در پـايـه         
اي ترين سطح صفبندي دو قـطـب     
کار و سرمايه را در برابر يکديگر 

 .  منعکس ميکند
در تحليل نهائي آنچه زمينـه   

مشترک اين رويدادها و تـحـوالت     
را تشکيل ميدهد سردرگمي و بي 
افقي استراتژيک بورژوازي جهانـي  

پـس  .  در قرن بيست و يکم  اسـت     
ســال از      ٦از گــذشــت بــيــش از           

فــروپــاشــي وال اســتــريــت، هــنــوز        
سرمايه داري جهاني کـمـر راسـت      

اروپـا هـمـچـنـان بـا           .  نکرده اسـت 
ــاالي             رکــود اقــتــصــادي و نــرخ ب
بيکاري و ديـگـر پـس لـرزه هـاي              

اقتصادي و سياسي زلزلـه اي کـه        
بـنـيـادهـاي           ٢۰۰۸در زمستان   

عيني و فکري جهان سـرمـايـه را        
. درهم ريخت دست بگريبان اسـت 

اين شرايط  در  کشورهائي نظـيـر   
يونان و اسـپـانـيـا بـه يـک بـحـران               
مزمن سياسي منجر شده است و   
يــکــي از نــتــايــج ايــن وضــعــيــت           
محبوبيت و بسـط نـفـود احـزاب           

امـا  .  چپ در اين کشورهـا  اسـت      
در ديگر کشورهاي غربي ظـاهـرا     
با ثبات تر نيز نارضائي مـردم از    
دولتها و کال دستگاه حـاکـمـه در      
سال گذشته به رکوردهاي تازه اي   

در آمريـکـا نـارضـائـي از          ( رسيد 
اوباما به سطح نارضائي عمومـي  
از جـرج دبـلـيـو بـوش در آخـريـن                
ماههاي رياست جمهوريش تـنـزل     
يافته و در فـرانسـه مـحـبـوبـيـت                
فرانسوا اوالند رئيس جـمـهـور آن        

در    ۱٣کشور تا سطح بـيـسـابـقـه        
امــا ).  صــد ســقــوط کــرده اســت        

ــي از              ــان ــه ــورژوازي ج ــه ب مســال
نارضائي مردم از کـابـيـنـه هـا و            

. رئــيــس دولــتــهــا فــراتــر مــيــرود        
معضل آنها بي اعتمادي فزايـنـده   
مردم و رويگـردانـي آنـهـا از کـل            
سيستم حکومتي بورژوازي است؛ 
امري که جنبش اشغال در غـرب،    
با شعار نود نه درصديهاي عـلـيـه    
ــک                 ــه ي ــرا ب ــهــا، آن يــک در صــدي

اجـتـمـاعـي       -موضـوع سـيـاسـي         
معرفه و شـنـاخـتـه شـده در يـک                 

 .   مقياس جهاني تبديل کرد
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ــعــکــاس           ــبــش اشــغــال ان جــن
ــل                 ــوده اي از کـ ــائـــي تـ ــارضـ نـ
دموکراسي و دستگـاه حـاکـمـيـت        
بورژوائي در مـوفـقـتـريـن نـمـونـه             
هايش يعني در کشورهاي غـربـي     

جنبش اشغال فروخوابيد اما .  بود
نشان داد که زمينه هاي  ٢۰۰۱٤

سياسي و اقتصادي جنبش اشغال 
و گرايش و خـواسـت تـوده اي بـه             
تغييرات اساسي نه تـنـهـا پـايـان          
نيافته بلکه تعميق و تشديد شـده    

نشــريــه اکــونــومــيــســت در     .  اسـت 
دمـوکـراسـي    " سرمـقـالـه خـود از           

صحبـت مـيـکـنـد و          "  بيمار غرب
نسبت به بي اعـتـمـادي فـزايـنـده           

دسـتـگـاه و شـيـوه          " توده مردم از   
که در آمريکا به بيش   -" حکومت

ــت           ۸۰از    ــده اس ــي  -درصــد رس
بر متـن ايـن ايـن        .  هشدار ميدهد

نارضائي وسيع و بنيادي است که 

سـرمـايـه    " وقتي کتابي با عـنـوان     
بــه "  داري در قــرن بــيــســت يــکــم          

تفاوت فـاحـش و تشـديـد شـونـده             
ثروت ميان درآمدهـاي نـاشـي از        

مــالــکــيــت و نــاشــي از کـــار                    
ميپردازد و با آمار و عدد و رقـم      
ثابت ميکند کـه ايـن تـفـاوت در           
خود مناسبات نظام سرمايه داري 
ــر                ــيـــســـت پـ ريشـــه دارد، در لـ

 ٢۰۱٤فروشترين کتابـهـاي سـال        
نــويســنــده ايــن    .  قــرار مــيــگــيــرد    

کــتــاب، تــومــاس پــيــکــتــي، يــک        
آکادميسين اقتصاددان فرانسـوي  
است که ميگويد کاپيتال مارکس 
را نخوانده و حتي خود را چپ هـم  
نميداند، اما با اين حال رسانه ها 
و صــاحــبــنــظــران کــتــابــش را بــا           
کاپيتال مارکس مقايسه ميکنند 
و در مورد راههاي تـوصـيـه شـده         
در ايــن کــتــاب بــراي نــجــات                  
کاپيتاليسم از وضعيـت بـحـرانـي       
حــاضــر بــه بــحــث و ابــراز نــظــر              

 . ميپردازند
در سال گذشته دره عميق فقر  

و ثـروت مـيـان يـک درصـديـهـاي              
حاکم و توده مردم به چنان ابـعـاد     

موسسـه    -باور نکردني اي رسيد 
 ۸٥آکسفام اعالم کرد کـه ثـروت       

نفر از ثروتمند تـريـن مـردم دنـيـا          
باندازه ثروت نيمي از مـردم کـره         

کــه حـــتــي کـــالن           -ارض اســـت   
ــه دارن و کــارشــنــاســان             ســرمــاي
دورنگرشان در اجالسهاي جهـانـي   

خود اعالم کردنـد ايـن وضـعـيـت           
قابل ادامه نيست و نسخه هـائـي     
براي مرمت و اصالح کاپيتاليسم 
پيشنهاد کردند کـه الـبـتـه نـه در            
چارچوب سرمايه داري عملي بود 

 . و نه هيچ دولتي آنرا جدي گرفت
ــر شــدن                ــد ت ــن ــم ــروت ــد ث رون

ثروتمندان و فقيرتر شدن فقرا يـک    
خصيصه ذاتي سرمايه داري است 
که در تـمـام طـول تـاريـخ سـلـطـه               

 -سياسي و اقتـصـادي سـرمـايـه          
همانطور که توماس پـيـکـتـي بـا          

ادامـه    -عدد و رقم نشان ميدهد   
داشته است اما آنـچـه تـازه اسـت         

اعتراف رسانه ها و آکادمسينـهـا   
و حتي دولتها و نهادهاي جهـانـي   
سرمايه داري نظيرمجمع اقتصـاد  
جــهــانــي داوس و صــنــدوق بــيــن           
المللي پول و بانک جهاني و غيـره  
به ناممکني ادامه اين وضعيت و 
هشدار و توصيه به دولـتـهـا بـراي       

از اين نقطه نظر . چاره جوئي است
دهه دوم قرن حاضر و بـخـصـوص        
مشخصا سال گذشته دوره ويـژه و    

 .   شاخصي است
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خــاورمــيــانــه قــرار بــود مــدل        
موفقي از نظم نوين سرمايه داري 

امـــا ظـــهـــورو    .  بـــدســـت بـــدهـــد   
قدرتگيري داعش در سال گذشـتـه   
آخرين ميخ بر تـابـوت اسـتـراتـژي        

الـبـتـه     .  نـظـم نـويـن جـهـانـي بـود              
ديپلماتيک نظـم    -پوشش تبليغي 

نوين، يعني ادعاي پايان جنگـهـا   
و کشــمــکــشــهــا و کــال مــبــارزه             
ــه                    ــجــا کــه ب ــا آن ــي و ت ــات ــق طــب
خــاورمــيــانــه مــربــوط مــيــشــود،       
صدور دموکراسي به قدرت بـمـب     
و توپ و تانک ناتو و سر بر آوردن   
ــيـــانـــه  بـــزرگ و                 يـــک خـــاورمـ
دموکراتيک از دود و آتش هـجـوم     
نظامي به افغانستان و عـراق، از      
مدتها قبل پوچي و بي اعـتـبـاري    

ظــهــور .  خــود را نشــان داده بــود        
ــه در                  ــلـــقـ ــن حـ ــش آخـــريـ داعـ

نظم "ورشکستگي مضمون واقعي 
يـعـنـي تـثـبـيـت هـژمـونـي               "  نوين

آمريکا بر خاورميانه و به تبـع آن    
بر کل دنياي پس از جـنـگ سـرد          

 . بود
داعـش مـحـصـول اسـتـراتـژي            
ــنــي و شــکــســت ايــن               ــوي ــظــم ن ن

اين نيـروي  .  استراتژي هر دو است
ــســت              ــاشــي ــجــاعــي و ف ــوق ارت ف
اسالمي بر زمينه شرايط عراق و   
سوريه شکل گرفت اما مـحـصـول    
مستقيم رقابتها و کشمـکـشـهـاي     
منطقه اي ترکـيـه و عـربسـتـان و            
امارت و جـمـهـوري اسـالمـي بـر             
زمــيــنــه خــالء قــدرتــي اســت کــه          
شکست ضعف آمريکا در منطقه 

از زاويـــه    .  بــوجــود آورده اســـت        
جــنــبــش اســالم ســيــاســي ظــهــور        
داعش بـه مـعـنـي اعـالم جـنـگ                

. داخلي در درون اين جنـبـش بـود     
نـقـطـه       ٢۰۱٤به اين معني سـال    
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عطفي در جنبش اسـالم سـيـاسـي       
نقطه رو در رو قرار گـرفـتـن     :  است

شــاخــه ســنــي و شــيــعــي در ايــن            
جنبش کـه در دو دهـه اخـيـر بـا                
وجود اختالفات و تمايزاتشان يک 
جبهه واحـد ضـد آمـريـکـائـي را               

هــويــت کــل   .  تشــکــيــل مــيــدادنــد  
از   -نــيــروهــاي اســالم ســيــاســي         

طالبان و القاعده و حماس و حزب 
  -اهللا و جمهوري اسالمي و غـيـره    

امــا .  مــقــابلــه بــا آمــريــکــا اســت       
داعش وظيفه  و رسالت سـيـاسـي    
خود را نه غربستيزي و مقابله بـا    
آمريکا و حتي اسـرائـيـل، بـلـکـه           
جنگ با نيروها و دولتهاي شاخـه  
شيعي اسالم سياسي تعريف کرده 

البغدادي در جريـان جـنـگ      . است
غزه در تابستان گذشته اعالم کرد 
با اسرائـيـل جـنـگ نـدارد بـلـکـه               

يعني   -هدفش مبارزه با مرتدين 
دولت عراق و سوريه و جـمـهـوري        
اسالمي و کال هر نيروي اسالمـي  

ايـن رسـالـت      .   اسـت   -غير سلفي
سياسي البته ربطي به ايدئولـوژي  
ــلــکــه           اســالمــي داعــش نــدارد، ب
ــا                  ــد ب ــاره ش ــه اش ــطــور ک ــان ــم ه

 -رقابتهاي منطقه اي عـربسـتـان       
امارات عـلـيـه جـمـهـوري           -ترکيه

ــت عــراق     -اســالمــي ــت   -دول دول
سوريه کامال منـطـبـق و حـاصـل          

از اين نقـطـه نـظـر داعـش          .  آنست
مظهر با خود درگير شدن جنـبـش   

و  اين بنـوبـه   . اسالم سياسي است
خود ميتواند براي  دولت آمريکـا  
و متحدين غربي اش دريچه تـازه    
اي براي احياي موقعيت از دسـت  
رفته شان و بازسـازي سـرپـلـهـا و          
يارگيـريـهـاي تـازه بـراي تـامـيـن               
ــان در                ــشـ ــعـ ــافـ ــنـ ــداف و مـ اهـ

از نــظــر   .  خــاورمــيــانــه بــاز کــنــد      
ــروريســم              ــل ت ــقــاب ــدمــات مــت خ
ميليتاريستي غـرب و تـروريسـم          
اسالمي تفاوتي ميـان داعـش بـا        
ديگر شاخه هاي اسـالم سـيـاسـي         

 . وجود ندارد
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اما از نقطه نظر مردم منطقـه  

نه سـال   ٢۰۱٤و مردم جهان سال 
داعش بلکه سال مقـاومـت مـردم      

ــود     ــي ب ــان جــنــايــت داعــش     .  کــوب
همانند جنايات بوکوحرام به صدر 
اخبار رفت و دل مـردم جـهـان را            
بدرد آورد اما اين مقاومت مـردم  
ــاعــث شــد                 ــود کــه ب ــي ب ــان کــوب
اعتراضات مردم و نيروهاي چـپ    
و آزاديخواه در سـطـح جـهـانـي از          

. محکوم کردن داعش فـرتـر بـرود     
همبستگي جهـانـي بـراي      " در روز 

کـه از طـرف       "  كوباني و انسانيـت 
نيروها و چهره هاي سرشناس چپ 

از جمله نوآم چامسـکـي     -جهاني 
فراخوان داده شده   -و مريم نمازي

بود، هزاران نفر از مردم آزاديخواه 
آنــچــه  .  دنـيــا بــه خــيـابــان آمــدنــد        

حمايت مردم دنيا را جلب کرد نـه  
ائتالف سر هم بـنـدي شـده دولـت         

آمريـکـاعـلـيـه داعـش بـود و نـه                  
تحرکات و مانورهـاي دولـتـهـا و          
نيروهاي محلي بـلـکـه مـقـاومـت         
جانانه مردم يک شهـر کـوچـک در        
دفــاع از زنــدگــي و خــواســتــهــاي          
انسانيشان در مقابل و مستقل از 

در اين ميان . کليه اين نيروها بود
حزب  ناسيوناليست پ ي د نقش 
فعالي در سازماندهي و   رهبـري  
مقاومت مردم کوباني ايـفـا کـرد        
اما مقاومت مردم کوبانـي نـه از       
ــات               ــب ــا و مــطــال ــه ســر خــواســت
ناسيوناليستي است و نه در ادامه 
تغييرات و استحاله پ ي د به يک 
حــزب نــاســيــونــالــيــســتــي ظــاهــرا      

و يـا    "  خوشخيم و طـرفـدار مـردم     "
ــيــروي ضــد اســالم               ــک ن حــتــي ي

تجربه مقاومت  کوبانـي  .  سياسي
در ادامه و در راستـاي انـقـالبـات       
منطقه و اعتراضات بر حـق تـوده     
ــرار                   ــر ق ــي ــد ســال اخ ــن اي در چ
ميگيرد و بـايـد امـيـدوار بـود و              
تالش کرد که اين تجـربـه زمـيـنـه        
ــنــد کــردن             ــل ــتــگــري و ســرب دخــال
نيروهاي  چپ متشکل و تـحـزب       
يافته  در مـقـابلـه بـا نـيـروهـا و                  
دولتهاي اسالمي و کل نـيـروهـاي    
ارتجاعي در مـنـطـقـه را فـراهـم               

براي توصيحات بيـشـتـر    . (بياورد
در اين زمينه خواننده را به مقاله 

در ..."  مـــقـــاومـــت کـــوبـــانـــي        " 
رجـوع     ٥۸٥انترناسيونال  شماره 

  .) ميدهم
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يکي از اولين تـحـوالت سـال        
گذشته کـه نـارضـايـتـي مـردم از             
حکومت بستر اصلي آنرا تشکيل 

بـحـران   .  ميداد بحران اوکراين بود
اوکراين بر خالف تبيين سـطـحـي      
دولتها و ژورناليسم رسمي نـاشـي   
از کشمکش ميان روسيه و غـرب    

اين شکل و قالبي بـود کـه       .  نبود
بحران به خـود گـرفـت امـا بـدون              
جنبـش اعـتـراضـي وسـيـع مـردم              

از  -عليه اوليگارشي مالي حاکم 
هـر دو قـطـب پــرو غـربـي و پــرو                  

که   اشغال بـيـش از سـه            -روسي
ماه ميدان استقالل کيف بـوسـيلـه    
مردم مـعـتـرض مـظـهـر آن بـود،              
تقابل و کشمکش ميان روسـيـه و     
غرب بر سر اوکراين اساسا شـکـل   

بدون اعتراضات تـوده    .  نميگرفت
اي مساله حکـومـت در اوکـرايـن         
هم مثل ديگر کشورهاي اروپـاش    
شرقي مـيـتـوانسـت حـل و فصـل             

 . بشود
امــروز حــرکــات اعــتــراضــي        

مردم فروخوابيده و بحران اوکراين 
تماما در تقابل مـيـان روسـيـه و           

. کمپ غرب خود را نشان ميدهـد 
اما آن مسائل اقتصادي سيـاسـي   
که موجب بـحـران اوکـرايـن شـد،            
همانند   بحران يونان و اسپانـيـا،   
همچنان بن بست و بحران مـزمـن   
سياسي و اقتصادي بـورژوازي در    

وضعيـتـي کـه      .  اين کشورها است
به يک بحران حکومتي تبديل شده 
و بورژوازي جهاني  در چشم انداز 
و آينده قابل پيش بيني راه حـلـي       

ــدارد       ــراي آن ن ــان     .  ب ــفــاوت مــي ت
اوکراين و يونان و اسپانيا تنها در 
اينست که اوکراين در دوره جنـگ  
سرد به کمپ شوروي متعلق بود و 
در همسايگي روسـيـه واقـع شـده           

و بهمين دليل ناسيوناليسم . است
عظمت طـلـب روس کـه بـوسـيلـه               
پوتين نمايندگي ميشود نميتواند 
به وجـود يـک دولـت تـمـامـا پـرو                
غــربــي در ايــن کشــور رضــايــت            

البـتـه اگـر سـرمـايـه داري             .  بدهد
بازار آزاد ميتوانست حتي نـيـمـي    
از وعده وعيـدهـائـي کـه بـعـد از             
فروپاشي ديـوار تـبـلـيـغ مـيـکـرد             
عملي کـنـد جـاي چـنـدانـي بـراي              
مانور پوتين و جاه طـلـبـلـي هـاي        
ناسيوناليسم عظمت طـلـب روس       

بحران اوکـرايـن تـا      .  باقي نميماند
جائي که به کشمکش بين روسـيـه   
و غرب مربوط ميـشـود در واقـع        
جلوه ديگري از ناتواني آمريکا و   
کــل کــمــپ غــرب در تــامــيــن و              
تثبيت هژموني اش بر دنياي بعـد  

 . از جنگ سرد است
 

  �2O� !
 ا��ان در �	%> 
در هيچ کشوري مانـنـد ايـران      
ــه و                ــاي ــظــم ســرم ــي ن ــدگ ــي ــوس پ
درماندگي و در عين حال تـوحـش   
حکـومـتـگـران، و در مـقـابـل آن                
نارضائي و اعتراضات عـمـيـق و        
گسـتـرده مـردم بــارز و بـرجسـتــه              

ــســت   ــي ــي          .  ن ــم ــاي رس ــه ه ــان رس
ــوري               ــه ــم ــرات غــرب و ج ــذاک م
اسالمي بر سر پروژه هسـتـه اي و       
بي نتيجه و مـعـلـق مـانـدن آنـرا               
مهمتـريـن تـحـول سـيـاسـي سـال                
گذشته در رابطه با ايران مـعـرفـي    
ميکنند اما حتي نافرجامي ايـن    
مذاکرات نيز خود انـعـکـاسـي از         
درماندگي حکومت در مقابله بـا    

حکومتـي کـه     .  جامعه ايران است
بر آتشفشان خشم مـردم نشـسـتـه         
لرزان تر و بي ثبات تـر از آنسـت         
که بتواند تغييـري در اسـتـراتـژي         
ضديت با شـيـطـان بـزرگ ايـجـاد           
کند و همچـنـان در قـدرت بـاقـي            

مردمي که منتظر فـرصـت   .  بماند
نشسته اند به او امـان نـخـواهـنـد        

اين اساس بن بست سيـاسـت   .  داد
مذاکرات با آمريکا اسـت کـه در       
کشمکش جناحها بر سـر مسـالـه        
اتمي از جملـه از جـانـب کـيـهـان             
شريعتمداري با هشـدار در مـورد       

از هـر    "  سوء استفاده ضد انقالب"
درجه نزديکي بـا امـريـکـا عـلـنـا            

 .مطرح و اعالم ميشود
اما مسالـه رابـطـه بـا غـرب             

تنها خبر داغ مربـوط بـه اوضـاع        
ــود     ــب ــران ن ــن       .  اي ــذاشــت ــجــاي گ ب

رکوردهاي تازه جهاني در زميـنـه   
اعــدامــهــا و افــزايــش تــعــداد                 
زندانيان و از سـوي ديـگـر ابـعـاد          
ــتــي و             ــي فســاد دول ــکــردن ــاورن ب
دزديهاي نجومي ايـت اهللا هـا و           
مقامات حکومتـي بـه يـک خـبـر            
عادي رسانه هـاي ايـران در سـال          

 . گذشته را تشکيل ميداد
در ســال گــذشــتــه حــکــومــت         
جمهـوري اسـالمـي نـه تـنـهـا در                
زمينه دزدي و غارت اموال مردم 
و ثروتهاي جامـعـه، بـلـکـه درجـه           
توحش و قساوت اش در بـرخـورد     

بـه مـردم هـمـه مــرزهـا را درهــم                
عـالوه بـر اعـدامـهـا و            .  شکـسـت  

بازداشتهـا شـاخـص ديـگـري کـه              
توحش و در عين حال درمانـدگـي   

حکومت را بـه نـمـايـش گـذاشـت              
حمله اوباشان حکومتي با اسيد و 

ايـن  .  بود"  بدحجاب"چاقو به زنان 
جنايت حکومـت بـا اعـتـراضـات           

اي بــدتــر از      " تــوده اي و شــعــار          
از جــانـب مــردم پـاســخ         "  داعشـي 

و اين تـنـهـا گـوشـه اي از            .  گرفت
مبارزات مردم به سـتـوه آمـده از        

ــود         ســال .  حــکــومــت اســالمــي ب
گذشته را بايد سال شکلـگـيـري و      
گسترش اعتراضات اجتماعي در   

ميتوان گـفـت   . ايران به شمار آورد
که جامعه پس از يـک دوره افـت           
نسبـي سـطـح مـبـارزات بـدنـبـال               

، قـد    ۸۸سرکوب خيزش انقالبـي    
راست کرد و در ابـعـاد و عـرصـه           
ــر              ــرابـ ــتـــري در بـ ــعـ ــيـ هـــاي وسـ
بــيــحــقــوقــيــهــا و مــحــرومــيــتــهــا        

 . ايستاد
اعـتـراضــات و اعـتــصـابــات          

کارگري براي افـزايـش دسـتـمـزد،          
عليـه اخـراج و بـيـکـاري، عـلـيـه                 
بازداشت فعالين جنبش کارگـري،  
و بــر ســر ديــگــر مــطــالــبــات و               
خواستهاي جـنـبـش کـارگـري کـه             
درواقع خواستهـاي بـرحـق بـخـش          
عظيم مردم زحمتکش و شـريـف،     
کــمــپ نــود و نــه درصــديــهــا، را            
نمايندگي ميکند، در تـمـام طـول      

. ســال گــذشــتـــه ادامــه داشـــت             
گسترش مـبـارزه عـلـيـه حـجـاب              
اسالمي و گسترش بـدحـجـابـي و         
حـتـي بـي حـجـابـي در جـامـعـه،                  
مقابلـه بـا آپـارتـايـد جـنـسـي در                 
دانشگاهها و مـيـاديـن ورزشـي،           
شکل گيري يک جنبش اجتمـاعـي   

از   -وسيع عليه مجـازات اعـدام       
جمله و بويژه حول پرونده ريحانه و 
پاگرفتن جنبش بخشش  به هـمـت   

کـه بـخـش        -خانواده مـقـتـولـيـن        
نسبتا وسيعي از چهره هاي هنري 
و ورزشـي را نـه تـنـهـا در خـارج                 
کشور بلکه در خـود ايـران فـعـال           
کرد و بميدان آورد بروز ديگري از 
اعتـراضـات اجـتـمـاعـي در سـال              

و باالخره به جنبش و .  گذشته بود
تحـرک اجـتـمـاعـي جـوانـان بـراي               

کـه ويـدئـوي        -خالصي فرهنگي   
ــداشــت مــرتضــي              ــزرگ ــي و ب هــپ

و   -پاشائي دو نمونه بارز آن بـود     

 

 ۵ از صفحه  
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 ۷ صفحه  
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به بازار داغ  جوکهاي ضد مذهبي 
در مـديـاي اجـتـمـاعـي و اشـاعـه               

جنبش ازدواج سفيد  -ازدواج آزاد 
در ميـان جـوانـان  بـايـد              -امضا 

اشاره کرد که نشانه سطح تـازه اي    
از تحرک جامعه عـلـيـه حـکـومـت         
اسالمي و تابوها و مقدسات فـوق  

ايــن حــرکــات    .  ارتــجــاعــي آنســت   
اعتراضي تناقض و مقابله تمام و   
کــمــال مــعــيــارهــاي فــرهــنــگــي و        
اخالقي مدرن  و پـيـشـرو مـردم و         
بويژه جوانان ايران را با اخالقيـات  
و تابوهاي پوسيده حاکم به نمايش 

ايـن جـنـگـي اسـت کـه             .  ميگذارد
جمهوري مدتهاست تحـت عـنـوان      
مقابله با هجمه فرهنگي غرب در 
شيپور آن ميدمد و بويژه در سـال      

گذشته بيش از همـيـشـه مـوضـوع         
نطقها و هشدارها و فـراخـوانـهـاي       
آيت اهللا هاي ريز و درشت از خـود  
خامنه اي گرفته تا امام جمعه هـا  

تـحـوالت سـال      .  را تشکيل ميـداد 
گـذشــتــه بـروشــنــي نشـان داد کــه            
فـاتــحــيــن ايــن جـنــگ و مــقــابلــه            
فرهنگي، توده مردم اين و بـويـژه       

 . زنان و جوانان هستند
وضعيت سياسي جامعه ايـران  
نــمــونــه بــارز دو رونــد عــمــومــي            

بـه  " و   "  پوسيدگي نـظـم سـرمـايـه         " 
از سيـسـتـم    "  ستوه آمدن شهروندان

حکومتي موجود در سال گـذشـتـه    
 .   بود
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روند  پوسيدگي نظم سرمـايـه،   
بحران و رکود اقتصادي، گستـرش  
بي اعتباري و بي اعتـمـادي تـوده      
مردم به دمـوکـراسـي و سـيـسـتـم              
حکومتي و دولتها در غرب و در     
شرق، و تعميق شکاف مـيـان دره       
فقر و کوه ثروت بيگـمـان در سـال        

از .  نيز ادامه خواهد يافت ٢۰۱٥

سوي ديگر در برابر اين بي نظـمـي   
جهاني  آرمانها و ايده آلهاي چپ، 
انســـانـــي بـــرابـــري طـــلـــبـــانـــه و           
آزاديخواهـانـه در سـطـح جـهـانـي              
بيش از پيش رشد خـواهـد کـرد و        

امـا ايـن     .  گسترش خواهـد يـافـت     
روند تنها ميتواند بـه هـمـت چـپ         
متحزب و سازمانيافته و سر بلنـد  
کــردن احــزاب کــمــونــيــســتــي کــه          
بتوانند توده شهـرونـدان بـه سـتـوه          
آمده از وضع موجود را در عرصـه  
مبـارزه بـر سـرقـدرت سـيـاسـي و                
بچلش کشيدن سـلـطـه سـيـاسـي و           
اقتصادي سرمايه داري نمايندگـي  
کنند به پـيـروزي و رهـائـي مـردم            

تحقق اين امر تمـامـا   .  منجر شود
در گرو پراتيک انـقـالبـي  احـزابـي          
نظير حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            

 .*است

 

 ۶ از صفحه  

 !بی نظمی جهانی

ضعيف واردش شده است و بخـش  
جوان کارگري بويژه ميتواند نقـش  
مهمي در آن ايفا کنند و بـراي آن      

 .گام بردارند
ــوع           ــوضـ ــر مـ ــگـ ــه ديـ ــبـ ــنـ جـ
پراکندگي و از هـم گسـيـخـتـگـي           
رهبران کنوني کارگـري اسـت کـه        
جلو آمدن آنها حـاصـل يـک دهـه           
مبارزه و تـالش ايـن کـارگـران و               

شـک  .  تشکـلـهـاي کـارگـري اسـت          
نيست کـه قـطـبـي شـدن جـامـعـه               
فاصله بين گرايشات راست و چپ 
در جامعه را بـيـشـتـر و بـيـشـتـر                 

امـا اخـتـالف در مـيـان            .  ميکند
رهـبـران کـارگـري الـزامـا از ايــن               

و به نظر من رهبران . جنس نيست
معترض کارگري که راديکالنـد و    
در جلوي صف اعتراض کـارگـران     
قــرار دارنــد، عــلــيــرغــم هــر نــوع           
اختالف فکري که دارند ميتوانند 
حــول مــبــارزات جــاري کــارگــري         

اتـحـاد عـمـل       .  متحد عمل کنـنـد  

ايــن کــارگــران راديــکــالــيــســم را          
تقويت ميکند و ميتواند سنگـري  
براي عقب زدن تحرکات راست در 
جــنــبــش کــارگــري کــه ربــطــي بــه          
خــواســت و اعــتــراض کــارگــران           

 . ندارند باشد
آخرين نکـتـه ايـنـکـه مـن در             
سوال قبلي از نـقـش بـازدارنـده و           
کند کنـنـده گـرايشـات راسـت در            
جنبش کارگري کـه ابـزار دسـتـي           

. براي خود حکومتند، اشاره کردم
يک وظيفه مهم ما نقد و طرد اين 

 .  گرايشات در ميان کارگران است
 

شــمــا در      : انــتــرنــاســيــونــال 
صحبت هاي قبلي خود در مـورد    
بـهـنــام ابـراهــيـم زاده از رهـبــران              
جنبش کارگري صحبت کرديد کـه  
در اسارت جمهوري اسالمي است 
و زندگي او در معرض خطـر قـرار     

در حمايت از او کـمـپـيـنـي          .  دارد
آغاز شده است، اين کمپين چطور 

پيش مي رود و چگونه ميتوان بـه  
 پيشبرد آن کمک کرد؟

 

اشاره شما به   : شهال دانشفر
، " بـهـنـام را آزاد کـنـيـد            " کمپيـن    

اين کمپين از طرف کميـتـه   .  است
ــارگــران              ــارزه بــراي آزادي ک ــب م
ــراي آزادي             ــيــن ب ــي، کــمــپ ــدان زن
کــارگــران زنــدانــي و کــودکــان               

دسـامـبـر اعـالم          ٢٧مقدمند در 
ميدانيد که بـهـنـام ابـراهـيـم           .  شد

سال است در زندان است و    ٤زاده 
در اين مدت زير فشـار شـکـنـجـه        
ــار                ــي دچـ ــالمـ ــم اسـ ــاي رژيـ هـ
بيماريهاي بسيـاري شـده اسـت و          

. بايد فورا تحت درمان قرار گيـرد 
او به جرم دفاع از حـقـوق کـارگـر،       
حقوق کودک در زندان است، و از     
آنـجـا کــه در زنــدان نـيــز سـاکــت               
نــمــانــده و هــمــچــنــان صــداي                 
آزاديخواهي و انسانيت است، وي 
را زير فشار گذاشته و او را به بند 

زندانياني که قتل کرده اند انتقـال  
و مـيـخـواهـنـد  تـحـت              .  داده انـد 
در زنــدان و     "  اغــتــشــاش" عــنــوان   

و غـيـره   "  ضد انقالب" همکاري با 
از .  وي را  دوباره محاکمه کـنـنـد     

آذر مـاه در     ١٢همين رو بهنام از 
اعتصاب غذا بسر ميـبـرد و ايـن        
موضوع وضعيت جسمـانـي او را       
به خطر انداخته و از جـملـه دچـار        

 . خونريزي معده شده است
با توجه به وضعيت اضطراري 
بهنام ما ايـن کـمـپـيـن را اعـالم               

ما نامه بهنام ابـراهـيـم      .  کرده ايم
زاده از زندان رجايي شهر خـطـاب     
به جهانيان را به انگليسي ترجـمـه   
کرده و آنرا بـراي هـمـه نـهـادهـاي           
کارگري و انساندوست در سـراسـر     
جهان ارسال کرده و تالش به جلب 

در .  يک حمايت جهاني از او داريم
اين فاصله افسانه وحدت از طرف 
اين کمپين ديـداري بـا مسـئـوالن         
عفو بين الملل در سوئد داشت که 
آنها طي نـامـه اي بـه مـقـامـات               
رژيم اسـالمـي، ضـمـن مـحـکـوم              
ــهــنــام و                 ــر روي ب کــردن فشــار ب
زندانيان سياسي خواسـتـار آزادي     

کـمــپــيــن  .  وي از زنــدان شــده انــد        
کـمـپـيـنـي      "  بهنام را آزاد کـنـيـد       " 

ادامه کار است و هـدف آن آزادي      
ما در همين .  بهنام از زندان است

روز دوازدهـم  ژانـويـه الـى           رابطه 
هجدهم ژانويه را به عنوان هـفـتـه      
حمايـت از بـهـنـام ابـراهـيـم زاده                
اعالم کرده ايم و و فراخوان من به 
همگان اينـسـت کـه  بـا امضـاي              
طومارحمايت از بـهـنـام ابـراهـيـم         
زاده و خواستهايش، با ارسال پيام 

همبستگي به صورت نوشته و يـا     
تهيه کليپ، با برپا کـردن پـيـکـت       
هاي اعتراضي در هفته حمايت از 
بهنام و به هر شکلي که ميتوانند 

در ايـران    .  به اين کارزار بپيوندنـد 
نيز ميتوان تحرکي گستـرده حـول     

. ايــن کــارزار بــه راه انــداخــت                
. طومارهاي اعتراضي جمـع کـرد    

عکس بهنـام را هـمـه جـا نصـب              
در حــمــايــت از او کــلــيــپ           .  کــرد

درست کرد و بـر روي صـفـحـات             
. فيس بوکي و سايت هـا گـذاشـت     

در شبکه هاي مدياي اجـتـمـاعـي     
ــهــنــام و              خــواســت حــمــايــت از ب
خواستهايش را به گفتماني وسيـع  
و اجتـمـاعـي تـبـديـل کـرد و مـا                 
انتظار بيشتـريـن حـمـايـت هـا را             

 *.داريم
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 8  ۱۳۹۳دي  ۱۲ انترناسيونال 

رژيم اسالمي هر سال با تصـويـب     
چـنـد درصــدي حـداقـل دسـتـمــزد             
عمال حکم به فقر و فالکت بيشتـر  

امـا امسـال     .  طبقه کارگر ميدهد
مـبـارزه بـراي افــزايـش دســتـمــزد            
ميتوانـد تـکـرار سـنـاريـوي سـال              

بمنظـور پـيـشـبـرد        .  گذشته نباشد
يک مبارزه موفق و پيروزمـنـد بـه      
نکات متعدد پـايـه اي بـارديـگـر          

ــد اشــاره کــرد        ــاي ــکــات     .  ب ــن ن اي
محورهاي يک سياست راديکال و   

  .سوسياليستي است
ما در عين حال کـه بـراي        -١

سرنگوني انقالبي رژيم اسالمي و 
استقرار يـک نـظـام آزاد، بـرابـر و              
مرفه و انسـانـي، يـک جـمـهـوري               
سوسياليستي، مبارزه ميکـنـيـم،    
در عين حـال در هـر مـبـارزه اي             
بــراي بــهــبــود شــرايــط زنــدگــي و          
ــي و              ــاهــي، مــدن ــت رف ــي ــع مــوق
اجتماعي کارگـران و تـوده مـردم          

تــالش بــراي   .  شــرکــت مــيــکــنــيــم   
سازماندهي و به پيروزي رسـانـدن   
يــک انــقــالب کــارگــري از تــالش           
روزمره براي اصالحات و بـهـبـود        

. زندگي کارگر امري جدا نـيـسـت     
براي ما هـر درجـه کـه کـارگـر از              
زندگي مادي و آزاديهاي سيـاسـي   
گســتــرده تــري بــرخــوردار بــاشــد،        
شـرايــط بــراي ســازمـانــدهـي يــک          

 .انقالب کارگري مهيا تر است
اما در ايران اسـالم زده و         -۲

در شــرايــط حــاکــمــيــت اســالمــي        
پيشبرد اين اهداف در عيـن حـال     
مستلزم مبارزه اي هـمـه جـانـبـه            

بـايـد   .  عليه رژيـم اسـالمـي اسـت        
تاکيد کرد که هر درجه سـرنـوشـت    
مبارزه براي اصالحات اجتمـاعـي   
و اقتصادي و مـدنـي در شـرايـط           
کنوني به پيشـروي مـبـارزه بـراي         
براي سرنگوني رژيم اسالمي گـره    

از اين رو هر مبـارزه  .  خورده است
براي رسيدن به اهداف "  اقتصادي"

خود ناچار به توسل به يک مبارزه 
. عليه رژيم حاکـم اسـت    "  سياسي" 

به عـبـارت ديـگـر هـر پـيـشـروي                 

اقتصادي مستلـزم يـک پـيـشـروي          
ــم               ــا رژي ــه ب ســيــاســي در مــقــابل
اسـالمـي و تـغـيـيـر تـوازن قـواي                 
سياسي در جامعه به نفع کارگر و 

از طرف ديگـر  .  آزاديخواهي است
خــود رژيــم اســالمــي هــم بــه هــر            
مبارزه اقتصادي جـنـبـه عـمـيـقـا          
سياسي و ضد حکومتي بخشـيـده   

از اين رو گـرايشـات مـلـي         .  است
اسالمي و يا سنديکاليـسـتـي کـه       
افق و دامـنـه فـعـالـيـت خـود را                  

" اقــتــصــادي" اســاســا بــه عــرصــه        
محدود مـيـکـنـنـد و يـا ايـنـکـه                   
مــيــکــوشــنــد کــارگــران را در                
چهارچوب قوانين ارتجاعي نـظـام   
اسالمي حـاکـم مـحـدود و اسـيـر             
کنند، نميـتـوانـنـد بـطـور واقـعـي             
حتـي بـه هـمـان اهـداف اولـيـه و                  
محدود دست يابند و به اعتبـاري  
مانعـي در راه پـيـشـروي واقـعـي               

چـرا  .  مبارزه طبقه کارگر هستـنـد  
که هر گونه پيشروي واقعي طبـقـه   
کارگر و هر گونه بهبـود جـدي در       
زنـدگــي مــادي تـوده هـاي مــردم            
منوط بـه پـس زدن و در اسـاس              
منوط به سرنگوني رژيم اسالمـي  

 .است
مـبـنـاي تـعـيـيــن حـداقــل             -۳

دستمزد چه بايد باشد؟ چـه کسـي     
بايد حداقل دسـتـمـزد را تـعـيـيـن            
کند؟ خريدار يا فـروشـنـده نـيـروي        
کار؟ شرايط مطلوب کارگر بـراي    
تعيين حداقل دستمزد کدام است؟ 
ملزومات تحقق ايـن مـطـالـبـات          
کنوني کدامنـد؟ در پـاسـخ بـايـد            

 :گفت
اولين مـبـنـاي تـعـيـيـن            :  الف

دستمزد نگرش عمومي نسبت بـه  
: يک سئوال ساده. اين مساله است

آيــا کــارگــر انســان اســت يــا يــک            
ماشين تـولـيـد جـانـدار؟ سـئـوال              

امـا پـاسـخ بـه آن           .  زمختي اسـت 
بيانگر واقعيت زمخت در جامعه 

کـدامـيـک؟    .  سرمـايـه داري اسـت       
در .  پاسخ ها مسلمـا مـتـفـاوتـنـد        

نگاه سرمايه، کارگر زنده است تـا  

کار کند، محصوالت جديد توليد 
امـا بـراي     .  کند و سود بيـافـريـنـد    

طبقه ما تعيين حداقـل دسـتـمـزد       
نه بر مبناي نيازهاي سود آوري و 
انباشت سرمايه بلکه بـر مـبـنـاي       
تامين معاش و نيازمنديهاي يک 
زندگي انسـانـي در جـامـعـه قـرن             

. ما انسـانـيـم     .  بيست و يکم است
تـولــيــد کــنــنـده ثــروت       .  کـارگــريـم  

کارگر همان نيازهايي . جامعه ايم
را دارد که سرمايه دار بـه مـثـابـه       

. يــک مــوجــوديــت انســانــي دارد         
فرزندش، خـودش، خـانـواده اش،          
نيازمنـد تـفـريـح و اسـتـراحـت و                
مســکــن و درمــان و فــراغــت و              

مـا  .  پوشاک و آذوقه منـاسـب انـد     
دو استاندارد متفاوت در زنـدگـي   
انســان هــا را در جــامــعــه نــمــي             

فرزندان ما شايسته همان .  پذيريم
زندگي اي هسـتـنـد کـه فـرزنـدان               

. سرمايه داران از آن بـرخـوردارنـد     
محيـط کـار مـا بـايـد از هـمـان                  
ايمني برخوردار باشد که مـحـيـط    

مـا  .  کار کارفرما برخوردار اسـت   
هم به همان تفريحاتي نيازمنـديـم   
که سرمـايـه دار از آن بـرخـوردار             

چرا ما بـايـد قـبـول کـنـيـم              .  است
زمانيکه در مورد حداقل دستمزد 
صحبت ميکنـيـم بـايـد از پـيـش             
پذيرفته باشـيـم کـه مـا کـارگـران             
بخش محروم و فقيـر و بـي بـهـره           
جامعه هستيـم؟ چـرا؟ چـه کسـي           
گفته است؟ چه کسـي حـکـم داده          
است سهم طبقه مـا مـحـرومـيـت        

اگـر  .  است؟ فقـر و فـالکـت اسـت          
قرار است مـحـرومـي بـاشـد چـرا             
سرمايه دار کـه هـيـچ نـقـشـي در             
توليد ثروت جامعه ندارد، نـبـايـد    
بخش محروم جامعه باشد؟ اصـال  
چرا محرومي بايد وجـود داشـتـه        
باشـد؟ مـا خـواهـان جـامـعـه اي                
هستيم کـه در آن هـيـچ انسـانـي                

در مـبـارزه بـراي        .  محروم نبـاشـد  
تعيين دستمزد فعـالـيـن کـارگـري        
در درجه اول بايد اين نگرش ضـد    
ــه بــه کــار و                   ــانــي ســرمــاي انس

نـيــازمــنــدي هــايــش را زيــر نــقــد          
نبايـد بـه     .  کوبنده خود قرار دهند

نبايد بـه حـداقـل      .  کم قناعت کرد
نــبــايــد اجــازه داد       .  بســنــده کــرد   

حداقل دستمزد بر مبناي خط فقر 
. و محروميت کارگر رقم زده شود

تـولــيـد کـنــنـدگــان       .  مـا انســانـيــم    
سـهـم   .  تمامي ثروت جـامـعـه ايـم      

مان از زندگي را بايد بـر مـبـنـاي       
. نيازمندي هايمان تعييـن کـنـيـم      

اين نگرش در عين حال در تقـابـل   
با نگرش سنديکاليستي است کـه  
توقع و سهم کارگر از زندگي را بر 
مبناي پذيرش مناسبات نابرابر و 
غير انساني مـوجـود در جـامـعـه          

 .سرمايه داري تعيين ميکند
: يک مساله حياتي ديـگـر    :  ب

چه کسي بايـد در مـقـام تـعـيـيـن              
حداقل دستمزد باشد؟ کـارگـر يـا        
کارفرما؟ فروشنده نيروي کـار يـا     
خريدار نيروي کار؟ نيروي کار در   
جامعه سـرمـايـه داري يـک کـاال              

. خـريـد و فـروش مـيـشـود            .  است
طرح مسالـه بـه     .  معامله ميشود

اين صورت وارونه بودن اين جوهر 
مــعــاملــه نــابــرابــر مــيــان کــار و           

اما کدام . سرمايه را نشان ميدهد
خريداري در نظـام سـرمـايـه داري         
قيمت کاالهاي مورد نياز خود را 
تعيين ميکند؟ آيا مستاجر اجاره 
مسکن مورد نياز خود را تعيـيـن   
ميکند؟ چگونه است که در تـمـام   
قلمروهاي اقتصـادي کـه قـوانـيـن          
نظام استثمارگرايانه کار مزدي بر 

کـاال  "  صـاحـب  " آنها حـاکـم اسـت        
خـود  "  کـاالي " تعيين کننده قيمت 

هستنـد، امـا کـارگـر نـمـيـتـوانـد                
قيمت کاالي خود يـعـنـي نـيـروي          
کار خـود را تـعـيـيـن کـنـد؟ ايـن                 
زورگـويـي و قـلـدري ذاتــي نـظــام              

از .  سرمايه داري را نبايد پذيرفت
اين رو تنها کسانيکه ميتوانند و   
بايد حداقل دسـتـمـزد را تـعـيـيـن            
کنند خود کارگران و يا نمايندگان 

تنهـا و    .  منتخب کارگران هستند
تنها نمايندگان منتخب کـارگـران   

ميتوانند و بايد ميزان دستمزد را 
هـر درجـه تـالش        .  تعيـيـن کـنـنـد       

جريانات ملي ـ اسالمي که تالش 
ميکنند نيروي ديگري را به غـيـر   
از خـود کــارگـر حــاکـم بــر مـقــام               
تعيين کـنـنـده حـداقـل دسـتـمـزد               
کارگر کنند را بـايـد بـمـثـابـه يـک            

 .تالش ضد کارگري پس زد
و اين ما را به مساله تشـکـل   

. و نمايندگان کارگران مـيـرسـانـد      
در حال حاضر طبقه کارگـر فـاقـد      
هر گونه حق قانوني براي تشکيـل  

. تشــکــالت تــوده اي خــود اســت         
سرکوب سيستماتـيـک تـالـشـهـاي         
کارگر يک رکن پايه اي هويت ضد 
کارگري نظام اسالمي و سـرمـايـه      

اما عليـرغـم   .  داري در ايران است
سرکوب سيستماتيک و چنـد دهـه     
اي طبقه کارگر، طبقه کارگر توده 

" بـي تشـکـلـي      " بي شکل و خام و   
اشکال متفاوت تشکـل و    .  نيست

محـافـل و کـانـونـهـا و مـجـامـع                  
عمومي و تشکالت خارج محيط 
کار موجودند کـه تـاکـنـون سـهـم             
بسزايي در پيشروي مبارزه طبـقـه   
کارگر براي يک زندگي بهتر داشته 

 .اند
از طرف ديگر رژيـم اسـالمـي      
همواره کوشيده است تا تشکـالت  
اســالمــي و دســت ســاز خــودش            
يعني انجمن هاي اسالمي، خـانـه   
کارگر و شوراهاي اسالمي، را بـه    
جاي تشکالت کارگري به کارگران 
حقنه کند و اين ارگانها هـم خـود     
را در مـقـام چـنـيـن نـقـشـى قـرار                

افشا و طـرد ايـن زائـده        .  ميدهند
ها و ارگانهاي ضـد کـارگـري يـک         
عمل تـعـيـيـن کـنـنـده در پـروسـه                
شکل دادن بـه تشـکـالت واقـعـي          

کارگران ميتوانـنـد   .  کارگري است
و بايد اين خـالء را بـا تشـکـيـل              
مجامع عمـومـي خـود و روتـيـن            
کردن مجـامـع و شـکـل دادن بـه              
شوراهاي کارگري بسرعت جـبـران   

ســازمــان دادن مــجــامــع      .  کــنــنــد
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تبعيـض جـرم     !  تفرقه را بس کنيد"  
 ."است و انسانيت سر حد ندارد

اين شعار تظاهرات اعتـراضـي   
مردم افغانستان در بـرابـر سـفـارت       

 .جمهوري اسالمي در کـابـل اسـت       
ــه هــاي               ــر رســان در روزهــاي اخــي
افغانستان از کشته شدن سه مهاجر 
افغانستاني، يک مادر و دو فـرزنـد     
خردسـال او، در اسـتـان اصـفـهـان               
گزارش داده اند و انتشار اين خـبـر     
يکي از داليل تظـاهـرات در بـرابـر         
سفارت جمهوري اسالمي در کابـل  

 . بود
افغانستانـيـهـاي مـقـيـم ايـران             
سخت ترين کارها را انجام ميدهند 

اما . و از کمترين حقوق برخوردارند
معضل تنها محروميت از حـقـوق       
شهروندي نيست، بلکه صحبـت بـر     
ســر بــازداشــت و اخــراج آنــان بــه              
کوچکتـريـن بـهـانـه اي و حـملـه و                  
ضرب و شتـم و بـه قـتـل رسـانـدن               
خانوده هاي افغانستاني است که به 
ــک امــر روزمــره در جــمــهــوري               ي

بــه .  اســالمــي تــبــديــل شــده اســت        
حـقـوق   " گزارش ديدبان حقوق بشـر      

پناهندگان و مهاجـريـن افـغـان در         
ايران به صورت گسترده نقض مـي    
شود و آنان در ايران با آزار و اذيـت  

ايـن گـزارش     ."  جدي مواجه هستند
شامل موارد متعدد و مستندي از 
اعمال خشونت مامورين جمـهـوري   
اسالمي از جـملـه ضـرب و شـتـم،            
برخورد غير انساني، کار اجـبـاري،   
و جــداســازي اجــبــاري اعضــاي              

 . خانواده ها از يکديگر است
در جمهوري اسامـي تـبـعـيـض        
عليه افغانستانيهاي مهاجر اساسا 

اخيرا گروهي از . امري دولتي است
مردم ايران در مـديـاي اجـتـمـاعـي         

را "  ما شـرمسـاريـم   " کارزاري به نام 
آغاز کرده اند که هدف و امر خـود    

آميز  رفتارهاي تبعيض"را انتقاد از 
ــي و               ــران ــدان اي ــرخــي از شــهــرون ب

هاي جمهوري اسـالمـي در      سياست
قـرار داده    "   قبال مهـاجـران افـغـان      

 . است
امــا در جــمــهــوري اســالمــي           
اعمال تبعيض و نابرابري صرفا بـه    

.  خــارجــي هــا مــحــدود نــمــيــشــود        
جمهـوري اسـالمـي رژيـم  اعـمـال               
انواع تبعيضات علني و قانوني نـه  
تنها عليه  مهاجرين، بلکـه عـلـيـه       

. بخش عظيـمـي از جـامـعـه اسـت            
ــه در آن                  ــران کشــوري اســت ک اي

در صـد مـردم          ۰ ٥ تبعيض علـيـه     
يــعــنــي زنــان و تــبــعــيــض عــلــيــه            
شـهـرونــدان غـيــر مسـلــمـان امــري            

ــونــي اســت           ــان مــردم .  رســمــي و ق
معترض در برابر سفارت جمـهـوري   

تبعيض " اسالمي در کابل با شعار 
نـه تـنـهـا بـيـش از يـک                "  جرم است

ميليون افغانستاني مهاجـر بـلـکـه       
درد و خواست اکثريت عظيـمـي از     
مردم زاده ايران را نيز نـمـايـنـدگـي        

همدردي و همرزمي عـلـيـه      .  کردند
رنجها و محروميتهاي  مشـتـرک،       
خود بهترين گواه اين حقيقت اسـت  

 "! *انسانيت سرحد ندارد"که 
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سوالي که از اهالي دولت يازدهم و مدعيـان واردات    " 
بنزين هاي پاک بايد پرسيد اين است کـه چـرا پـس از          
وعده وعيدهاي بسيار در زمينه واردات بنزين پـاک و    
بهبود وضعيت آلودگي هـوا، در سـال جـاري خـيـلـي                 
زودتر از آنچه که مردم فکرش را مـي کـردنـد، هـواي           
کالنشهرها آلوده شده است؟ اين در شرايطي است کـه    

از .  ميلياردها دالر هزينه واردات بـنـزيـن شـده اسـت           
همين رو سوال ديگري که به وجود مي آيد ايـن اسـت       
که اگر قرار بود آلودگي هوا از طريق بنزين هـمـچـنـان     
ادامه يابد، پس چرا چند ميليارد دالر از بودجه بـيـت   
المال به واسطه اقدامات غيرکارشناسي چند ارگان به 
خارج از کشور رفت و هيچ سـود و حـاصـلـي نـيـز در               

 "وضعيت آب و هواي کالنشهرها نداشت؟
 سايت فردا

جناحهاي حکومت دارند دسـت هـمـديـگـر را رو              
اين بار بحث بر سر مسـالـه آلـودگـي هـواي          .  ميکنند

بـودجـه بـيـت       " تهران و  چپاول چند ميـلـيـارد دالر از          
سايت ايرنا به . به بهانه واردات بنزين پاک است" المال

نقل از روابط عمومي مرکز اورژانس تهران مينويسـد  
تعداد افرادي که در اثر آلودگي هـوا بـه بـيـمـاريـهـاي              
قلبي و تنفسي مبتال شده و طـي يـک روز بـه مـرکـز                

نفر است و  ٤۰۰اورژانس تهران رجوع کرده اند بالغ بر 
سـايـت فـردا نـيـز          .  اين رقم هر روز رو به افزايش است

" هواي تهران هر روز آلـوده تـر از ديـروز         " تحت عنوان 

اين بار دولت يازدهم بـه عـنـوان مـتـهـم           : " مي نويسد
اصلي آلودگي ها، بايد پاسخـگـوي افـکـار عـمـومـي            

اما عامل آلودگي محيط زيست تنها ايـن يـا     ."  باشد
آن دولت و کابينه نيست، بلکـه کـل نـظـام جـمـهـوري              

 . اسالمي است
ما هميشه تاکيد کرده ايم که مساله آلودگي هـوا    
و کال آلودگي مـحـيـط زيسـت در ايـران يـک مسـالـه                   
سياسي است که در اقدامات و سياستهاي جـمـهـوري      

اکنون با داغ شدن اخبار مـربـوط   .  اسالمي ريشه دارد
به رانتخواري و  دزديهاي نجومي مقامات حکومتـي  
و افشاگري باندهاي حکومتي از دزديهاي يـکـديـگـر،     
فساد مالي را نيز بايد به علل آلودگي محيط زيسـت  

مقامات دولتـي و آيـت اهللا         .  در شهرهاي ايران افزود
مـبـارزه بـا      " هاي ريز و درشت و آقـازاده هـايشـان از            

نيز دکاني براي پرکردن جيـبـهـاي گشـاد       "  آلودگي هوا
ارقام بودجه در جـمـهـوري اسـالمـي            .  خود ساخته اند

بــراي تــامــيــن هــزيــنــه اقــدامــات و عــمــل کــردن بــه                 
سياستهاي ادعائي نيست، بلکه نوعي تقسيم غـنـائـم    
بين مسئولين و کاربدستان در بـخـشـهـاي مـخـتـلـف               

 . است
براي پاکسازي محيط زيسـت و هـواي آلـوده در              
تهران و سراسر ايران بايد جـامـعـه را از لـوث وجـود                

 .*چپاولگران حاکم پاک کرد
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اکثريت قابل مـالحـظـه اي از مـردم            ٢۰۰٤از سال "  
آمريکا به موسسه نظر سنجي گالوپ گفته اند کـه از    

آمار مردم بستوه آمده از   . شيوه حکومت ناراضي اند
بـاالتـر از دوره       ( درصـد       ۸۰حکـومـت بـه بـيـش از              

 ."رسيده است) واترگيت
 هفته نامه اکونوميست

اين نارضايتي هشتاد درصدي مختص به جامعـه  
آمريکا نيست، در فرانسه و انگليس و کل کشورهـاي  

در ( غربي نيز نارضائي عمومي در همين سطح است   
 ۱٣فرانسه درجه محبوبت رئـيـس جـمـهـور تـا مـرز                  

ايــن تــازه وضــعــيــت       ).  درصــد ســقــوط کــرده اســت         
کشـورهـاي صـنـعـتــي و گـل سـر سـبـد دمـوکـراســي                        

در کشورهـاي آسـيـائـي و آفـريـقـائـي               .  پارلماني است
نارضائي توده مردم بمراتب عميق تـر و گسـتـرده تـر           

کـه    "  نود و نه درصديها در برابر يک درصـديـهـا   . "است
شعار اصلي جنبش اشغال بود، بيش از هر جاي ديگر 

در .  در مورد کشورهائي نظير ايـران صـدق مـيـکـنـد            
جمهوري اسالمي نارضائي مردم حـق مـطـلـب را ادا           
نميکند، بايد در مورد درجه نفرت مردم از نظام حاکم 

اگر موسسه گالوپ ميتوانست آزادانه در . آمار گرفت
ايران نظر پرسي کند آمار مردم به ستوه آمده و منزجر 
از نظـام حـاکـم نـود و نـه درصـد جـامـعـه را در بـر                             

 .*ميگرفت
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به گزارش سايت دويچه وله فارسـي  
سه گزارش خبري مربوط به کمپين 
نجات ريحانه و اعدام او  جـزو ده          
گزارش پر بيننده اين سايت در سال 

 .بوده است ٤ ۰۱ ٢ 
اين خبر يک بـار ديـگـر ابـعـاد            
جهاني کمپين جهاني نجات ريحانه 
و ميزان اعتراض و مخالفت مـردم  
عليـه اعـدام عـلـي الـعـمـوم را بـه                   

کـارزار نـجـات      .  نمايش مـيـگـذارد   
ريحانه نه تنها در خارج کشور بلکه 

در خود ايران نـيـز ابـعـاد وسـيـعـي            
ــادي از                 ــافــت و چــهــره هــاي زي ي
ــان و                 ــدگ ــن ــويس ــدان و ن ــن ــرم ــن ه
ورزشکاران و حـتـي خـانـواده هـاي          
مقتولين، به جنبـش عـلـيـه اعـدام          

جانيـان حـاکـم بـر ايـران            .  پيوستند
عاقبت ريحانه را اعدام کردند امـا    
متهم و محکوم واقعـي در دادگـاه       
ــم             افــکــار عــمــومــي جــهــانــي رژي

 .*جمهوري اسالمي بود
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عمومي کـارگـري، پـرداخـتـن بـه              
مساله تعيين حـداقـل دسـتـمـزد،          
ــنــدگــان واقــعــي           ــمــاي ــتــخــاب ن ان
کــارگــران در مــجــامــع عــمــومــي        
کارگري، يک تالش جدي و حياتي 

 .در اين راستا است
چه رقمي را بايد کـارگـران     :  ج

براي حداقل دستمزد اعالم کنند؟ 
در پاسخ بايد گفت که احتياج بـه    

پـيـچـيـده اي       "  کـارشـنـاسـانـه     " کار 
رسيدن به رقم مـورد نـظـر      .  نيست

کسي که فـقـط     .  بسيار ساده است
چند هفـتـه در آن کشـور زنـدگـي              
کرده باشد، ايـن رقـم را در ذهـن            

هر روز آن را در ذهن خويش . دارد
از هـر    .  پس و پـيـش کـرده اسـت            

کارگري بپرسيد بـراي گـذران يـک        
زندگي متعارف به چه مبلغـي در    
ماه نيازمنديد پاسخ را به سادگي 

اين مسـالـه   .  دريافت خواهيد کرد
در زمره مسائل الينحل ريـاضـي     

در سال گذشته بخشهايـي  .  نيست
از کارگران رقم دو ميـلـيـون و دو        
مــيــلــيــون نــيــم تــومــان را اعــالم          

اما امروز در بسـيـاري از       .  کردند
مـيـلـيـون        ۳محافل کارگري رقـم    

تومان به عنوان مـبـنـاي حـداقـل          
. دستمزد کارگران اعالم شده است

هر چند که اين ارقام بعضـا مـهـر      
زمان و توازن قواي موجود را بـر      

 .خود دارند

برخي از اوباش اسالمي و   :  ح
نمايندگان شوراهاي اسالمي و يا 
جريانات اصالح طلب حـکـومـتـي     
خواستار تعيين حداقـل دسـتـمـزد       
بر مبناي تعيـيـن خـط فـقـر شـده             

امــيـد و    " ايــن تــالش دولــت       .  انـد 
و مدافعـان مـرتـجـعـش را          "  تدبير

چـه کسـي     .  بايـد درهـم شـکـسـت         
گفته است کـه حـداقـل دسـتـمـزد             
کارگران بايد بر مبناي خـط فـقـر        

چرا نبايد بر مـبـنـاي    .  تعيين شود
حقوق وکالي مجلس تعيين شود؟ 
چرا نبايد بر مبنـاي حـقـوق پـايـه          
مديران کارخانجات و واحـدهـاي       
ــن               ــن شــود؟ اي ــي ــي ــع ــدي ت ــي ــول ت
چهارچوب ضد انسـانـي از کـجـا           
آمده است؟ برعکس بايد از آنـچـه   

. سهم و حق کارگر است آغاز کـرد 
حداقل دستمزد بايد به نـيـازهـاي      
يک زندگي انساني پاسخ گو باشد 

نـه بـه     .  اسـت "  ممـکـن  " نه به آنچه 
نـه بـه     .  اسـت "  خـط فـقـر     "آنچه که 

آنچـه کـه تضـمـيـن کـنـنـده سـود                  
در تـعـيـيـن ايــن         .  سـرمـايـه اسـت      

حداقل دسـتـمـزد بـايـد تـوقـعـات               
انساني از زندگي را مبنا قرار داد 
نه بي حقوقي و فقر و فالکتي کـه    
سرمايه و دولت آدمکش اسالمي 

 .به طبقه کارگر تحميل کرده است
امــا آنــچــه قــابــل دريــافــت و          
حصول است در اسـاس مـحـصـول       

قدرت و توان طبقه کارگـر در هـر       
دستـمـزد تـعـيـيـن         .  شرايطي است

شده در هر دوره محصول مـبـارزه     
محصول تـوازن  .  و کشمکش است

قواي ميان کارگـر و کـارفـرمـا و           
قدرت عمل سياسي و اعـتـراضـي    

اگر تـالش  .  کارگر در جامعه است
اعتراضي در اين وضـعـيـت بـراي       
تـعـيـيـن دسـتـمـزد سـازمـان داده                
نشود، اگر رهبران عملي کارگـران  
در مراکز عمده کارگري پـا پـيـش      
نگذارند، اگر سازمان ندهيم، اگـر  
متحد و متشکل نشويـم، مـيـزان      
دستمزد را نيز نمايندگان ارتجـاع  
ســه گــانــه کــارفــرمــا و دولــت و              
تشکل هاي دست سـاز دولـتـي و        

. اسالمي تـعـيـيـن خـواهـنـد کـرد            
اما .  همانطور که تاکنون کرده اند

اين وضعيت مـيـتـوانـد بـا تـالش           
آگاهانه فعاالن و رهبران راديکـال  
و سوسياليست کـارگـري تـغـيـيـر           

کارگر نـيـازمـنـد تشـکـل و             .  کند
اهرم دخالتگري خود در اين جدال 

نيروي اصلـي ايـن جـنـبـش          .  است
. کــارگــر شــاغــل و بــيــکــار اســت         

اتحاد کارگر شاغل و بيکار شرط 
مجمـع  .  پيشروي اين جنبش است

عمومي کارگران ظرف سازمـانـي   
از .  و پايه اي چنين جنبشي اسـت 

 .هم اکنون بايد دست به کار شد
فراخوان ما به همه :  در خاتمه

کارگران راديکال سوسياليـسـت و     
رهبران عملي کارگـري ايـن اسـت        

مـجـامـع    .  که دست بـکـار شـويـد        
. عمومي خـود را فـرا بـخـوانـيـد              

مساله .  کارگران را متشکل کنيد
تعيين دستمزد، مباني و شاخـص  
هاي آن و رقم مورد نـظـر خـود را        

زمان تغييرات بزرگ .  اعالم کنيد
اين مـبـارزات را     .  و اساسي است
تغييرات اساسي .  بايد بهم گره زد

جامعه در گرو دخالت متشکل و   

. متحد کارگر سازمانيافتـه اسـت    
نقشي که امـروز کـارگـران ايـفـاء            
ميکنند سرنوشت جامعه و آينـده  

نبايد اجازه داد .  را رقم خواهد زد
کــه دولــت اســالمــي حــکــومــت            
سرمايه فقر حکم فقر و فـالکـت و     
محروميت را بر زندگي ما تـدوام    

 *.دهد
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در نـزديـکـي شـهـر           "دره   طـالي آق   "کارگران مـعـدن     

تکاب در آذربايجان غربي در مقابل تصميم کارفرمـا  
از کـارگـران بـا تـجـمـع در مـقـابـل                   ۳۵۰ براي اخراج 

. ساختمان نگهباني معدن دست بـه  اعـتـراض زدنـد          
و شاغل در کـنـار     "  دهتعديل ش" در اين تجمع کارگران 

 . هم شرکت داشتند
دولت و کارفرما در اين معدن وحشيانـه تـريـن و        
طاقت فرساترين شرايط کار را به کـارگـران تـحـمـيـل           

کارفرما با بـي شـرمـي تـمـام شـرايـط کـار                 . کرده اند
کارگران را تا حد کارگر فصلي تنزل داده و اين يعـنـي   

در ايـن مـعـدن        !  برده وار ترين وضعيت کار در معـدن 
کـارگـر      ۵۵۰ يعني همان اخـراج    "  تعديل" که پيش از 

داشت، اگرچه شرايط کـار طـاقـت فـرسـا اسـت امـا                  
سـاعـت در      ١٢٠ کارگران بعضا حتي ناگزير هستند  

 .  ماه اضافه کاري کنند
سه تن از کارگران اين مـعـدن بـه خـاطـر شـرايـط              
سخت کار و بـي  اعـتـنـايـي کـارفـرمـا و دولـت بـه                         
وضعيشتان اقدام به خودکشي کرده اند کـه بـه عـلـت         
اقدام بموقع همکارانشان خوشبـخـتـانـه نـجـات پـيـدا             

 . کرده اند

کارگران بايد براي پايان دادن بـه چـنـيـن شـرايـط           
برده وار، تجمع اعتراضي ومتـحـدانـه خـود را ادامـه            

اتحاد کارگـران شـاغـل و اخـراجـي و حضـور                 .  دهند
خانواده هـاي کـارگـري صـف اعـتـراض کـارگـران را                   

بايد تجربه کارگران معدن سـنـگ     .  قدرتمندتر ميکند
آهن بافق را سرمشـق خـود قـرار داد کـه بـا حضـور                   
خانواده ها براي آزادي کـارگـران بـازداشـتـي مـبـارزه              

 .   موفقي را پيش بردند
روشن است که سه کارگر ايـن مـعـدن زيـر فشـار            
کار سخت و بي حقوقـي و بـي  اعـتـنـايـي دولـت و                    
کارفرما به خودکشي اقدام کرده اند اما کـارفـرمـايـان     
و حکومتشان به انـدازه کـافـي بـه جـان و زنـدگـي و                    

بـايـد از هـر        .  سالمتي شما کارگران تعرض کرده انـد   
کـارفـرمـايـان و       .  گونه آزار رساندن به خود دوري کنيم

حکومتشان تماما تالش ميکنند شما کارگران را از     
از زنـدگـي نـاامـيـد          .  مبارزه و اعتراض نااميد کنـنـد  

 ۵۵۰ صـف    .  اما صف شـمـا قـدرتـمـنـد اسـت           .  کنند
بايد همه تـوان و نـيـرويـمـان را            .  کارگر قدرتمند است

. عليه اين چپاولگران جـان و زنـدگـيـمـان بـرگـردانـيـم               
اعتصاب و اعتراض شما با حضور خانواده هـا و بـا         

پيوستن مردم شهر به شما کارفرما را ناگزير خـواهـد     
 . کرد که به خواست حق طلبانه شما تن دهد

کميته آذربايجان حزب کمونيست کـارگـري ايـران      
ضمن حمايت از اعتراض شما کارگران مـعـدن اعـالم      
ميکند که تنها راه بـازگشـت بـه کـار هـمـه و عـقـد                     
قرارداد دائم، مبارزه متحدانه و اعـتـراض پـيـگـيـر و           

تـنـهـا بـا       .  بي وقفه کارگران اخراجي و شـاغـل اسـت         
اعتراض متحد، کارفرما و دولـتـش را مـجـبـور بـه                  

 .   عقب نشيني خواهيد کرد
کميته آذربايجان از شما کارگران معادن همجـوار  
اين معدن نيز ميخواهد که به  هر شکـل مـمـکـن بـه          
حمايت از مبارزه کارگران معدن آق دره بـرخـيـزيـد و           
کارگران معترض و اخراجي را در مبارزه شـان تـنـهـا         

پـيـروزي کـارگـران مـعـدن آق دره، دســت                 .  نـگـذاريـد   
کارفرمايان خودتان را براي اخراجهاي بـعـدي خـواهـد       

بـه  .  پيروزي اين کارگران پيروزي شما هم هست.  بست
 . اعتراض کارگران معدن آق دره بپيونديد

 زنده باد مبارزه متحدانه کارگران معدن آق دره
 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٤ دسامبر  ٣٠ برابر با  ١٣٩٣ دي ماه  ٩ 
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کارگر معدن طالي آق دره در آذربايجان غربي بـا     ۱۱ 
شکايت کارفرما و به اتهام اغتشاش از طرف دادگـاه    

 ! عمومي تکاب احضار شده اند
 : اسامي اين کارگران به قرار زير است

يوسف کاووسي، عبـاس آذر، مـحـمـد خسـروي،            
منصور دخ، خليل عظيمـي، فـاتـح رحـيـمـي، ايـوب              
مولودي، رضا بهاري، رضا يوسفي، عابد رحمانـي و    

اينها همه از کارگران فصلي بيکـار  .  اله صبوري عطاء
يکي از احضـار شـدگـان پـدر         . شده اين معدن هستند

کارگري است که اقدام به خودکشي کرده بود و هـنـوز     
 .هم در بيمارستان بستري است

يکي از کارگران احضـار شـده هـنـگـام خـروج از               
کارفرماي معدن طـالي آق دره در        : " داگاه اعالم کرد

حـالــي يــازده نــفـر از کــارگــران را بـه اتـهــام ايــجــاد                      
اغتشاش به دادگاه معرفي کـرده اسـت کـه تـمـامـي               

کارگر فصلي اين معدن بـه مـوضـوع بـيـکـاري            ۳۵۰ 
 ."اند خود معترض

همه اين کارگران که صـبـح امـروز احضـار شـده              
 ! بودند بعد  از ظهر با قيد وثيقه آزاد شده اند

 کارگران و مردم شريف شهرستان تکاب، 

از دادگاه و دستگاه قضايي حـکـومـت اسـالمـي          
ايـنـهـا پـاسـداران مـنـافـع             .  جز اين انـتـظـار نـمـيـرود          

اينهـا آنـقـدر بـيـشـرم و بـيـرحـم                  .  کارفرمايان هستند
هستند که حتي کارگر بستري در بيمارستان را هم بـه  

 ! دادگاه احضار ميکنند
کارگر و آزادي آنـهـا بـه قـيـد وثـيـقـه                 ۱۱ احضار 

نشان ميدهد که کارفرمايان و دولتشان از اعـتـراض       
در عين حال بـا تـحـمـيـل          .  قدرتمند شما هراس دارند

وثيقه بر گردن بخشي از کارگران مـيـخـواهـنـد مـانـع          
 . ادامه اعتراض شما شوند

احضـار  "  اغـتـشـاش   " نفر از شما را به اتـهـام         ۱۱ 
کرده اند اما همانطور که همکار شـمـا عـلـنـا اعـالم             
کرده است اين اعتراض بحق شـمـا مـربـوط بـه هـمـه               

مربوط بـه هـمـه کـارگـران ديـگـر                .  کارگر است  ۳۵۰ 
است که االن شاغلند اما هيچگونه تضـمـيـنـي بـراي        

اين اعتراض حتـي مـربـوط بـه         .  ادامه کارشان ندارند
همه کارگراني است که در دههـا مـعـدن و کـارخـانـه             
هاي ديگر به طور فصلي و بـدون قـرارداد دائـم کـار               
ميکنند و سايه شوم بيکاري هميشـه بـاالي سـرشـان         

 . آويزان است

بايد از همان اول در مقابـل تـوطـئـه کـارفـرمـا و              
دولتشان براي ايجاد تفرقه و هراس در ميان کـارگـران   

اين کار کامال امکانپذير است به شرطي کـه  .  ايستاد
شما کارگران بيکار شده و کارگران شاغـل هـمـچـنـان        

 . متحدانه در مقابل اين توطئه ها بايستيد
اعتراض شما را مخـصـوصـا دخـالـت و حضـور             

بـايـد   .  فعال خانواده هاي کارگري قدرتمندتر ميـکـنـد   
تجربه کارگران معدن سنگ آهـن بـافـق را سـرمشـق              
قرار داد که از مقابل نهادهاي دولتي تکان نـخـوردنـد    
تــا ايــنــکــه عــزيــزانشــان را بــه آغــوش خــانــواده هــا                

شما هم از همه خانواده ها و همه اهـالـي   . بازگرداندند
شهر و حومه بخواهيـد کـه از اعـتـراض بـحـق شـمـا                   

 . حمايت کنند
همبـسـتـگـي کـارگـران بـيـکـار شـده و شـاغـل،                       
همبستگي خانواده ها و مردم شريف شهر و حومه بـا  
خواست حق طلبانه شمـا کـارگـران مـعـدن تـنـهـا راه                 

 . عقب راندن کارفرما و دولتشان است
 زنده بايد مبارزه برحق کارگران معدن آق دره

 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴ دسامبر  ۳۰  ،۱۳۹۳ دي  ۹ 
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بدنبال نشست افسـانـه وحـدت سـخـنـگـوي نـهـاد                
کودکان مقدمند، با مستولين سازمان عفو بـيـن     

در سوئد، اين سازمان طي نامه ) امنستي(الملل 
اي ضمن اشاره به وضعيت وخيم بـهـنـام ابـراهـيـم         
زاده، خواستار آزادي فوري و قرار گرفتن او تـحـت   

در بـخـشـي از ايـن           .  درمان و معالجه شده اسـت   
عفو بين الملل بهنام ابراهيم را   : " نامه آمده است

ايشـان يـک     .  يک زنداني سياسي محسوب ميکند
مدافع حقوق بشـر هسـتـنـد کـه تـنـهـا بـه خـاطـر                      
فعاليت مدني در عرصه حقوق گارگران و حـقـوق       

 .". کودکان دستگير شده اند

دسامبر افسانه وحدت  ٢٩دي، برابر با  ٨روز 
بـا الـيـزابـت       "  بهنام را آزاد کنيـد " از طرف کمپين 

لوفگرن سـخـنـگـوي سـازمـان عـفـو بـيـن الـمـلـل                      
در سوئـد و بـرتـيـل اتـوسـون مسـئـول                 "  امنستي" 

اتـحـاديـه هـاي كـارگـري ايـن سـازمـان در شـهـر                        
بـدلـيـل وضـعـيـت نـگـران             .  استکهلم ديدار داشت

کننده بهنـام ايـراهـيـم زاده، ايـن ديـدار بـه طـور                     
در ايـن نشـسـت افسـانـه            .  اضطراري انجام گرفـت 

وحـدت در مـورد وضـعـيـت کــارگـران زنـدانـي و                     
فعالين حقـوق انسـانـي در زنـدانـهـاي حـکـومـت                  
اسالمي و بطور ويژه در مـورد وضـعـيـت بـهـنـام                

از جمله او در مـورد  .  ابراهيم زاده توضيحاتي داد
وضعيت غير انساني در زندانها و بدتـر شـدن هـر        
روزه آن، وضعيت بد غذايي و بهداشت زندانـهـا و     
محروميت زندانيان از درمان بعنـوان بـخـشـي از         

افسـانـه   .  شکنجه و آزار زندانيان توضيحاتـي داد   
وحــدت بــويــژه در مــورد بــهــنــام ابــراهــيــم زاده،                
اعتصاب غـذاي وي بـخـاطـر انـتـقـالـش بـه بـنـد                      
زندانياني که قتلي کرده اند و اذيـت و آزارش در          
زندان و وضـعـيـت وخـيـم جسـمـانـي اش بـدنـبـال                    
شکنجه هـاي درون زنـدان و بـعـد از اعـتـصـاب                      
غذايي که داشته است، صحبت کرد و بر اهـمـيـت    
حمايتي جهاني از اين فعال کارگري زنداني تاکيد 

در عکـس الـعـمـل بـه سـخـنـان افسـانـه                   .  گذاشت

وحدت، خام اليزابت با توضيـح ايـنـکـه مـعـمـوال            
عفو بين الملل در پرونده هاي خصوصـي دخـالـت      
نميکند، بر اهميت پرونده بهنـام ابـراهـيـم زاده و           

نتيـجـه ايـن نشـسـت          .  حمايت از او تاکيد گذاشت
تهيه نامه اي در حمايت از بهـنـام و مـحـکـومـت           
رژيم اسالمي در قبال رفتارش با کارگران زنداني، 
زندانيان سياسي و وضع اسفبار زندانها خطاب به 
مقامات مسئول جمهوري اسالمي، خـامـنـه اي،        
روحـانــي رئــيــس جــمــهــور، مــجــلــس اســالمــي و             

الريجاني رئيس قوه قضاييه جـمـهـوري اسـالمـي           
که همانجا اين نامه توسط پست و اينترنتـي  . بود

 . براي آنها ارسال گرديد
از سوي سه نـهـاد     "  بهنام را آزاد کنيد"کمپين 

کميته مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي،                    
کمپيـن بـراي آزادي کـارگـران زنـدانـي، کـودکـان                   

دسامبر اعالم شـده   ٢٧دي برابر با  ٦مقدمند در 
کمپين براي آزادي بهنام ابراهيم زاده ادامه .  است
نامه بهنام ابراهيم زاده در مورد وضـعـيـت      .  دارد

خودش و وضعيت زندانيان در زندان رجايي شـهـر     
به زبانهاي مـخـتـلـف تـرجـمـه و بـراي نـهـادهـاي                    
کارگري و انساندوست در سراسر جهان ارسال شده 

بهـنـام   " به هر شکلي که ميتوانيد با کمپين .  است
 .همکاري کنيد" را آزاد کنيد

 سياسيكميته مبارزه براى آزادي زندانيان 
 كمپين براي آزادي کارگران زنداني 

 نهاد كودكان مقدمند
h�p://zendanisiasi.wordpress.com 

h�p://free-them-now.com 
h�p://childrenfirstnow.com 
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 ٢٠١٤دسامبر  ٢٩, استکهلم

حسن روحاني رياست جـمـهـوري اسـالمـي        : به 
 ايران 

طبق اخبار رسيده به ما مـطـلـع گشـتـيـم کـه              
وضع سالمتي آقاي بـهـنـام ابـراهـيـم زاده بسـيـار               

در    ٢٠١٤دسمبـر     ٣وخيم است؛ ايشان از تاريخ 
 . اعتصاب غذا به سر ميبرند

بنا به اخبار رسيده آقاي ابراهيم زاده در زندان 
منتقل شده اند و اکنون به بندي فرستاده شده انـد  
که متهمين به قتل و قاچاق مواد مخدر نگهداري 
ميشوند؛ شرايط اين بنـد بـه شـدت نـا مـطـلـوب                

ايشـان در    .  هستند و جان ايشـان در خـطـر اسـت            
اعتراض به شرايط زندان دست به اعتـصـاب غـذا      

 . زده اند
بنا بر اخبار رسيده اوضاع سالمتي ايشان بـه    
خاطر شکنجه هايي که متحمل شـده بـودنـد فـي           

ايشـان دچـار نـارسـايـي          .  الواقع بسياروخـيـم بـود     
کليوي هستند اما با اين حال از خدمات درمانـي  

بـه عـالوه فـرزنـد ايشـان از              .  محروم گـرديـده انـد     
 . بيماري سرطان رنج ميبرند

عفو بين الملل بهنام ابراهيـم را يـک زنـدانـي           
ايشان يک مدافع حقوق . سياسي محسوب ميکند

بشر هستند که تنها به خاطر فعالـيـت مـدنـي در         
عرصه حقوق گارگران و حقوق کودکـان دسـتـگـيـر        

 . شده اند
ــنــج ســال                      ــام اکــنــون چــهــار ســال از پ ــهــن ب
محکوميت خويش را سپري کرده و قرار اسـت در    

 . آزاد شود ٢٠١٥ماه مارس 
من خواهان آزادي بالفاصله ايشان بر مبـنـاي   
مالحضات انساندوستانه هستم تا بتواند در کنار 
فرزند خود باشد و همچنين به معالـجـه پـزشـکـي        

 . دسترسي داشته باشد
 اليزابت لوفگرن 

 عفو بين الملل ، بخش سوئد
 . انتظار پاسخ سريع شما را داريم

 عفو بين الملل شعبه سوئد
کــپــي ايــن نــامــه بــراي خــامــنــه اي، صــادق               
الريجاني رئيس مجلس اسالمي، علي الريجـانـي   
رئيس قوه قضاييه جمهوري اسالمـي ارسـال شـده        

سياوش آذري ، کمپين براي آزادي :  ترجمه. ( است
 )کارگران زنداني

 
��,	م را (زاد 
,ی�"
	رزار : ٢اDE$ی! �2	ر3 " 

 

 �	ز�	ن �0$ �ی/ ا%�#� ��.� �1ا��	ر (زاد� ��ر� ��,	م ا��اه4 زاد3 �2

 
 ا����	���	ل


	ر��� �����
 ���K! ��ب 
 
���وز ���(�	د�: ��د�ی� ای/ �2	ر3 

 �	زیG D	دJ>: ��\�ل �,>
� anternasional@yahoo.com: ا� �ی

 
    ا����	�ی��	ل ه� ه�0! روز �K�,� !F�6 �ی�Kد


