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 2 ۱۳۹۴ارديبهشت  ۱۱ انترناسيونال 

ما امروز در حالي به مـنـاسـبـت روز       
جهاني کـارگـر دسـت در دسـت هـم                
نــهــاده ايــم کــه بــيــش از هــر زمــان               
ديگري، جنبش عظيم و يکپارچه اي   
از کارگران، مـعـلـمـان، پـرسـتـاران و            
ديگر توده هاي زحمتکش مردم ايران 
بر سر معيشت و پايان دادن به فقـر و    

 فالکت در حال شکل گيري است.
وقوع دهها اعـتـصـاب کـارگـري در            
ـفـه      جاي جاي کشور، تجمعات بي وق
ــلــمــان، اعــتــراضــات مــتــحــدانــه       مــع
ــارزات            ــاران و گســتــرش مــب پــرســت
کارگران از هـمـراهـي خـانـواده هـاي             
ـتـه، تـا             کارگري در اعـتـراضـات گـرف
طومار نويسي و تـجـمـع در مـقـابـل           
مجلس و وزارت کار و اعـتـراضـات        
در صنايع کليدي هـمـچـون صـنـايـع           
پتروشيمي و معادن و خودرو سازيهـا  
ــان                 کــه بــطــور روزمــره اي در جــري
هستند، همگي تنها گوشه هايـي از    
ـبـش اجـتـمـاعـي             بروز عيني اين جـن
است که ميرود با خلق صحـنـه هـاي      
قدرتمندي از اعتراضات متحدانـه و    
سراسري، بساط تحميل بي حـقـوقـي    
ـيـونـهـا      مطلق و ستم معيشتي بر ميل
ـيـن     خانواده کارگري را به چالشي تعـي

 کننده بکشاند.

اين جنبش در شرايطي هر روزه ابعـاد  
گسترده تري بـه خـود مـيـگـيـرد کـه              
سرمايه داري حاکم بـر ايـران، چـنـان           
غرق در چپاولگري و کشمکش بر سر 
سهم خواهي از غـارت دسـتـرنـج مـا          
کارگران و زحمتکشـان اسـت کـه نـه           
ـقـطـه                   مي تواند و نـه مـي خـواهـد ن
پــايــانــي بــر وضــعــيــت مشــقــت بــار          
ـيـز         ـيـل ن موجود بگذارد. به همين دل
هست که بـا تصـويـب حـداقـل مـزد             

ـيـن           ۷۱۲  ـيـن چـن هزار توماني، تـعـي
مزد تحقير آميزي را بيشرمانه به مـا  
کارگران تبريک ميگويند و سبعانه تر 
از آن، با عدم پرداخت بموقـع هـمـيـن       
مزد، تداوم قطع سوبسيدها، افزايـش  
هر روزه قيمتها، آزاد سازي قيمت نان 

درصـد ارزش افـزوده بـر             ۹ و اعمال   
مايحتاج زندگي، دست بـه غـارت و       

چپاول بي رحمانه اي از اين دسـتـمـزد    
ناچيز و خفت بار ميزنند و با سرکوب 
بر حق تـريـن اعـتـراضـات کـارگـري،            
محـاکـمـه دسـتـه جـمـعـي کـارگـران                 
معترض و مـحـکـوم کـردن آنـان بـه               
شالق و زندانهاي طـويـل الـمـدت در         
صدد به تمکين واداشتن طبقه کارگر 
ايران به وضعيت موجود و شـرايـطـي    

 مصيبت بارتر از اين هستند.

بدون ترديد تحميل فقر و فالکـت روز    
افزون بر ميليونها خانواده کارگـري و    
سياست تشديد سرکوب اعتـراضـات   
کارگري، نه تنها مفري براي سرمـايـه   
داري حاکم بر ايران نـخـواهـد داشـت         
بلـکـه مـا کـارگـران و عـمـوم مـردم                   
زحمتکش ايران را به مصافي تعييـن  
کننده با وضعـيـت مـوجـود خـواهـد           
کشاند و ديري نخواهد پائيد که خشم 
در حال فوران مـا کـارگـران و مـردم             
زحــمــتــکــش ايــران از ايــنــهــمــه بــي           
ـيـصـال و                  حقـوقـي، سـرکـوب و اسـت
درماندگي براي گذران زندگي، زميـن  
ـيـن            ـب ـيـن و مسـب را بر زير پاي عامل
چنين وضعيتي داغ خواهد کرد. لـذا     
ما امضا کنندگان اين قطعنـامـه بـا      
هشـدار نســبــت بــه تــداوم ســيــاســت           
تحميل فقر و فـالکـت و تشـديـد کـم            
سابقه سرکوب اعتراضات کارگري و   
ـيــن                   ـنـ ــداوم چـ ــار از ت اعــالم انــزج
سياستهايي، خواستهاي خـود را بـه         
شرح زير اعالم و مصرانه بـر تـحـقـق         

 آنها پاي مي فشاريم.
ـيـن                 -۱  ما بـا مـحـکـوم کـردن تـعـي

هزار توماني که با  ۷۱۲ حداقل مزد 
خيمه شب بازي دولت، کارفـرمـايـان،    
نماينده هاي دسـت سـاز کـارگـري و             
فضا سـازي ريـاکـارانـه رسـانـه هـاي              
ـقـه کـارگـر           رسمي و حکومتي بر طـب
تحميل شد، مصرانه خواهان تجـديـد   
نظر فوري در حداقل مزد مصـوب و      
افزايش آن به سه ميليـون تـومـان بـر         
ـنـه ي مـطـابـق بـا                   اساس سـبـد هـزي
ــدگــي امــروزي            ــداردهــاي زن ــان اســت

 هستيم.
مــا بــا حــمــايــت قــاطــعــانــه از              -۲ 

اعتراضات بر حق و بي وقفه معلمـان  

و پرستاران، يگانه راه حل پايان دادن   
به ستم معيشتي موجود را اتـحـاد و     
يکپارچگي مـبـارزات عـمـوم مـردم          
ـيـش    زحمتکش ايران و بروز بيش از پ
آن به مثابه يک جنبش اجـتـمـاعـي و       
سراسري ميدانيم و خـواهـان تـحـقـق          
ـبـات مـعـلـمـان و                 فوري همـه مـطـال

 پرستاران هستيم.
ما تالشهاي دولت و خانه کارگـر   -۳ 

براي تحميل تشکلهاي فرمايشي بـر    
طبقه کارگر ايران را که از بـاال و بـه           
شکل سازماندهي شده اي از طـريـق       
ايجاد انجمنهاي صنفـي و اتـحـاديـه         
هاي دست ساز به پيش برده ميـشـود   
قويا محکوم ميکنيم و با فراخوان به 
کارگران در مـحـيـطـهـاي کـار بـراي                
بــرپــائــي ســنــديــکــاهــا، شــوراهــا و           
تشکلهاي مستقل کارگري، خـواهـان   
پايان دادن به هر گونه ممنـوعـيـت و      
محدوديتي در ايجاد ايـن تشـکـلـهـا          
بدون دخالـت دولـت و کـارفـرمـايـان             

 هستيم.
ما هرگونه سرکوب اعـتـراضـات     -۴ 

کــارگــري و مــردمــي، اعــدامــهــاي          
گسترده، صدور احکام شنيع شالق و   
ـيـه                  زندانهاي طـويـل الـمـدت بـر عـل
کارگران معترض و تحمـيـل شـرايـط       
غير انساني بر فعالين کارگري دربنـد  
ـيـان را قـويـا مـحـکـوم               و ديگر زندان
ـيـم و خـواهـان تـوقـف فـوري                  ميکـن
اعدامـهـا، لـغـو مـجـازات اعـدام و                
شالق از قوانين قضائي کشور، آزادي 
فوري و بي قيد و شرط کليه کارگـران  
ــف                  ــوق ــاســي و ت ـي ــان سـ ــدانــي و زن
ـيـه آنـان                 پيگردهاي قضـايـي بـر عـل

 هستيم.
آزادي بي قيد و شرط اعتصـاب،   -۵ 

اعتراض، راهپيمائي، تجمع، انديشه 
و بيان، احزاب و مطبوعات بـايـد بـه      
عنوان حقوق مسلم و خدشـه نـاپـذيـر       
اجتماعي كارگران و عموم مردم ايران 

 به رسميت شناخته شوند.
دستمزدهاي معوقه كارگران بايد  -۶ 

فورا و بـي هـيـچ عـذر و بـهـانـه اي                    
پرداخت و تاخير در پرداخت مـزد بـه     
مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي به 

قانون تبديل گردد و خسارت ناشي از 
 آن به كارگران پرداخت شود.

مـا خــواهــان تــامــيــن امــنــيــت            -۷ 
شغلي، بـر چـيـده شـدن قـراردادهـاي             
ـيـد امضـا،             اسارت بار موقـت و سـف
حذف شرکتهاي تامين نيروي انساني 
ـيـه                  ـل ـتـن ک و پيمـانـکـاري، قـرار گـرف
کارگران شاغل از کارگاههاي کوچک 
تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشـش  
ـيـمـه     کامل قانون کار و اجراي فوري ب

 کارگران ساختماني هستيم.
ما تصويب هر گونه قوانين ضـد   -۸ 

کارگري تحت هر عنوان و مصوبه اي 
را قويا محکوم ميکنيم و با تاکيد بر 
وجود مواد ضد کـارگـري در قـانـون           
ـيـر آن بـا              کار موجود، خواهـان تـغـي
دخالت نماينده هاي واقعي کـارگـران     

 هستيم.
ما گستـرش روز افـزون سـوانـح            -۹ 

شغلي منجر به فوت و جرح را ناشـي  
از زيــاده خــواهــي و ســود جــوئــي                
کارفرمايان و نتيجه سرکوب و پايمال 
شدن بديهي تريـن حـقـوق انسـانـي و            
اجتماعي کارگران ميدانيم و خواهان 
اعمال فوري باالترين استـانـداردهـاي    

 ايمني در محيطهاي کار هستيم
اخراج و بيكار سازي كـارگـران      -۱۰ 

به هر بهانه اي بايد متوقـف گـردد و       
تمامي كساني كه بيكار شده و يا بـه    
سن اشتغال رسيده اند بايـد تـا زمـان        
ـيـكـاري                      ـيـمـه ب اشتـغـال بـه كـار از ب
متناسب با يك زنـدگـي مـطـابـق بـا             
اســتــانــداردهــاي امــروزي بــرخــوردار      

 شوند.
ـبـعـيـض آمـيـز              -۱۱  ـيـن ت کليه قوان

نسبت به زنـان فـورا لـغـو و بـرابـري                 
کامل و بي قيد و شرط حقوق زنان و   
مردان در تمامي عرصه هاي زندگـي  
اجـتـمـاعـي، اقــتـصـادي، سـيـاســي،             
فرهنگي و خانوادگي بايد به رسميـت  

 شناخته شود.
ما خواهان برخورداري تمامـي   -۱۲ 

بازنشستگان از يك زنـدگـي مـرفـه و         
رفع هرگونه تبعيـض و نـابـرابـري در           
پرداخت مستمري و حقوق و مـزايـاي   
بازنشستگان هستيم و بـا تـاکـيـد بـر          

اجراي بهداشت و درمـان رايـگـان بـه         
عنوان يکي از حقوق اسـاسـي مـردم        
ايران به مثابه يکي از وظايف اصلـي  
دولت، خواهان باز پس گـيـري طـرح        
ادغام صندوق تامين اجـتـمـاعـي در       
بيمه سالمت هـمـگـانـي، مـحـاکـمـه           
علني و فوري غارتگران اين صنـدوق  
ـنـده      و سپردن اختيار آن به دست نـمـاي
ـتـخـب مـجـامـع عـمـومـي                هاي مـن
کارگران شاغل و بازنشسته بدون هـر    
گونه اعمال نفوذي از سـوي دولـت و         

 کارفرمايان هستيم.
هرگونه کار کودکان مطلقا بايد  -۱۳ 

لــغــو و آنــان مــي بــايــد از تــامــيــن               
اجتماعي کامل، امكانات آموزشـي  
رفاهي و بهداشتي يكسان و رايـگـان     
جدا از جنسيت، موقعيت اقتصـادي  
و اجتماعي خانوادگي و وابسـتـگـي        

ژادي و مذهبي برخوردار   هاي ملي، ن
 شوند
مــا خــواهــان رفــع هــرگــونــه             -۱۴ 

تبعيض از کارگران مهاجر افغانـي و    
ساير مليتها در ايران، تـوقـف فـوري        
اخراج آنان و اعطاي حقوق شهرونـدي  
به اين دسته از هم طبقه اي هاي خود 

 هستيم
مــا بــا تــاکــيــد بــر مــاهــيــت              -۱۵ 

استثمارگرايانه نظام سرمايه داري در   
همه جاي دنيا و قدرداني از حـمـايـت      
تمامي سازمانهاي کارگري جهـان از    
ـبـانـي       ـي مبارزات كارگران ايران، پشـت
خود را از اعـتـراضـات كـارگـري در            
سرتاسر جهان اعـالم مـيـداريـم و بـر            
همبستگي بين المللي كارگران تاكيد 

 مي كنيم.
ما با محکوم کردن جنگ و  -۱۶ 

جنايت و گسترش هر روزه آن در 
منطقه خاورميانه، پيش آمدن اين 
وضعيت هولناک و عروج بي سابقه 

جريانات تروريستي و سياست  
وحشت آفريني در کشورهاي اين 

منطقه را حاصل بن بست مناسبات  
سرمايه داري در پاسخ به نيازهاي 

بشر امروز و سياستهاي ضد انساني 
دول غرب و منطقه ميدانيم و با 
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فراخوان به کارگران و مردم آزاديخواه 
در سرتاسر جهان براي اعتراض به 

جنگ و ويرانگري در منطقه 
خاورميانه، خواهان توقف فوري آن 

 هستيم.
اول ماه مه روز جهاني کارگر  -۱۷ 

بايد تعطيل رسمي اعالم و هر گونه 
ممنوعيت و محدوديت برگزاري 

 مراسم اين روز ملغي گردد.
 

اسامي تشکلها و نهادهاي کارگري 
امضا کننده قطعنامه به ترتيب 

 حروف الفبا:
اتحاديه آزاد کارگران ايران -۱   
انجمن صنفي کارگران برق و  -۲ 

 فلزکار کرمانشاه

سنديکاي کارگران نيشکر هفته  -۳ 
 تپه
سنديکاي کارگران نقاش استان  -۴ 

 البرز
کانون مدافعان حقوق کارگر -۵   
کميته هماهنگي براي کمک به  -۶ 

 ايجاد تشکلهاي کارگري
کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي   -۷ 

 کارگري
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٢ از صفحھ    

کارگران، معلمان و مردم شـريـف     
  ايران!

امسال در شرايطي مراسـمـات اول مـاه        
مه (روز جهاني کارگر ) را پـاس مـي            
ـه داري     داريم که بحران ساختاري سرماي
از بخش مالي و سيستم بانکي آمريکـا  
ـه                  ـت ـراگـرف بيرون زده و تـمـام جـهـان را ف
ـرالـي بـانـک           ـب ـي است. سياست هاي نئول
ـراي        جهاني و صندوق بين المللي پـول ب
ـه داري از         برون رفت دولت هاي سـرمـاي
بحران عمال به بن بسـت رسـيـده اسـت.         
الجرم سرمايه داري در هراس از انفجـار  
اجتماعي با فروپاشي بازار، نفير جنـگ  
و فاشيسم را در سـراسـر جـهـان عـلـي               
ـه صـدا         ـه ب الخصوص منطقه خاورميان
درآورده و استعمار نو را بازآفريني کـرده    
است. سرمايه داري براي نجات خود از    
ـه       ـي بحران از هيچ سبعيت و درندگي عـل
توده هاي کارگر و زحمتکش، از کشتـار  
بي رحمانه مردم بي دفاع غزه تا جـنـگ   
در اکراين گرفته و حمايت از گـروه هـاي     
ـه،   تروريستي براي کشتار مردم در سوري
عراق و شمال آفريقا و اخيرا در اتـحـادي   
شوم عليه مردم يمن، کوتاهي نمي کنـد  
ـر سـاخـت              ـه نـابـودي زي و آشکارا کمر ب
ـرهـنـگـي        هاي اقتصادي، اجتماعي و ف

 کشورهاي منطقه بسته اند.
ايــن بــحــران و تــبــعــات ويــران گــر آن                
گريبانگير زندگي و معيـشـت کـارگـران       
ــکــه                  ــطــوري ايــران نــيــز شــده اســت. ب
ـرار               ـر ق ـق ـر خـط ف دستمزدها بشدت زي
دارد، اخراج و بيکار سـازي هـا شـکـل           
ـرداخـت                 ـه و پ ـت ـه خـود گـرف سريعتري ب
ـه              ـر ب ـي حداقل دستمزدهاي بـخـور و نـم
ـرار      موقع صورت نمي پذيرد، تحميـل ق
ـيـد امضـا بـخـش           دادهاي موقت و سف
ـقـض حـقـوق          ديگري از دهها و صدها ن
کارگران است که مدت هاست از سـوي    

کارفرمايان و حاميانشان ادامـه دارد و      
ـزوده         ـز اف ـي هر ساله به عمق و دامنه آن ن

 مي شود.
کارگـران و مـعـلـمـان در مـقـابـل ايـن                    
ـر       وضعيت ديوار سکوت را شکسته و ب
ـفـي خـود در هـر                مطالبات برحـق صـن
شکل ممکن پافشاري کـرده انـد. آنـان           
ـروت و مـعـمـاران                    ـنـدگـان ث ـن ـيـد ک تول
ـنـد و حـق دارنـد کـه از                      جامـعـه هسـت
باالترين استانداردهاي زندگـي امـروزي     

 بهره مند باشند.
در روز جـهـانـي کـارگـر و در راسـتـاي                
ــق خــواســت هــاي بــرحــق خــود               تــحــق
ـر اعـالم مـي           مطالباتمان را به شرح زي

 داريم.
ـقـل       ۱  ـ ما حق ايجاد تشکل هـاي مسـت

کارگران و معلمان، تجمع، اعـتـصـاب،      
ـيـن نـامـه            آزادي بيان و اجراي کـامـل آي
مشاغل سـخـت و زيـان آور در مـورد               

 کارگران را خواستاريم.
ـ  برابري کـامـل زن و مـرد در تـمـام                ۲ 

جوانب زندگي اجتماعي و اقتـصـادي و     
ـه             ـي ـز عـل لغو کليه قوانين تبعـيـض آمـي

 آنها.
ـه عـنـوان روز                   ۳  ـ اعـالم اول مـاه مـه ب

تـعـطــيـل در تــقـويــم رســمـي کشـور و                 
ــن هــرگــونــه مــمــنــوعــيــت و             بــرداشــت
ـقـل     محدوديت در برگزاري مراسم مسـت

 اين روز.
ـ  لغو کليه احکام غير قانونـي زنـدان،     ۴ 

ـفـي      شالق، تبعيد و... عليه فعالين صـن
 کارگري و معلم.

ــ  مـمـنـوعـيـت کـار کـودکـان، حـق                     ۵ 
ـرانـي و        تحصيل رايگان براي کودکان اي

 اتباع خارجي.
ـ  توقف اخراج و بيکارسازي ها، لـغـو     ۶ 

کليه قراردادهاي موقت و سفيـد امضـا     
و بازبيني وضعيت نامـطـلـوب شـرايـط        

کاري کارگران و مـعـلـمـانـي کـه طـرف              
 قرارداد آنان کارفرماي خصوصي است.

ـزايــش                   ۷  ـنــاد قـانــون کـار اف ـه اســت ــ  ب
دستمزد کارگر هيچ ربطي به نرخ نـان و      
ـه               يا هر کـاالي ديـگـري نـدارد، هـرگـون
ـتـي در         تبليغات توسط رسانه هـاي دول

 اين مورد را محکوم ميکنيم.
هزار تـومـانـي     ۷۱۲ ـ تعيين دستمزد  ۸ 

از سوي شوراي عالي کـار را تـحـمـيـل            
ـيـون هـا کـارگـر               ـل مرگ تدريجي بر مـي
ـزايـش دسـتـمـزد                  ـه و خـواهـان اف دانست
متناسب با تـورم مـوجـود در جـامـعـه             

 مي باشيم.
ـه             ۹  ـب ـ  ما ضمن رد جـلـسـات سـه جـان

براي تعيين دستمزد کارگـران، خـواهـان      
ـنـده              تعيين دستمزدها بـا حضـور نـمـاي

 منتخب کارگران هستيم.
ــي از                 ۱۰  ــان ــااعــالم پشــتــيــب ــ مــا ب ـ

اعتراضات برحق کـارگـران، مـعـلـمـان،         
پرستاران و ... حمايت قاطع خـود را از         
ايجاد تشکلهاي سراسري مستقـل، کـه     
بـتــوانــد ايــن اعـتــراضــات را بصــورت           
ـنـداعـالم        متحدانه و يکپارچه رهبـري ک

 مي نماييم.
ـ مـا کـارگـران و مـعـلـمـان جـنـگ                  ۱۱ 

ـه         افروزي دول غربي و متحديـن مـنـطـق
اي آنان را محکـوم و خـواسـتـار پـايـان             
ـيـغـات جـنـگ                     ـل ـب ـه ت دادن بـه هـر گـون

 افروزانه هستيم.
 ۱۱ گـــرامـــي بـــاد اول مـــاه مـــه (                  

 ارديبهشت) روز جهاني کارگر
 انجمن صنفي معلمان مريوان

انجمن صنفـي کـارگـران خـبـازي هـاي             
 مريوان و سروآباد

انجمن صنفـي کـارگـران خـبـازي هـاي             
  سنندج و حومه
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در اول مه امسال خانه کـارگـر و       
ايادي و عواملش بيـشـرمـانـه بـا        
طرح شعارهاي فاشيستي عـلـيـه      
کارگران افغان سـعـي در ايـجـاد           
فضاي نفاق و تفـرقـه داشـتـنـد و          
مي خواستند خشم کارگران را به 
ــه داران               ــت و ســرمــاي جــاي دول
متوجـه کـارگـران افـغـان سـاکـن              
ايران کنند. اين در حاليـسـت کـه      

کارگران مبارز در قطعنامه هاي 
امسال اول مه با صراحـت اعـالم     
کرده انـد کـه "مـا خـواهـان رفـع                
هــرگــونــه تــبــعــيــض از کــارگــران        
مهاجر افغاني و ساير مليتها در 
ايران، توقف فوري اخراج آنـان و      
اعطاي حقوق شهـرونـدي بـه ايـن         
دسته از هم طبقه اي هـاي خـود         

  هستيم."

Jی	م ا01	دی� �زاد 
	ر��ان ای�ان ��  Cی� 
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ـازدهـم ارديـبـهـشـت مـاه، دم                                                                     امروز ي
خروس خانه کـارگـر از مـيـان دسـتـان                                                             
محجوب و ربيعي و خانه کارگر بيـرون                                     
زد. شعار برجسته روز جـهـانـي کـارگـر                                                    
ايــن مــزدوران ســرمــايــه چــنــيــن بــود                                                                     

 "کارفرما حيا کن افغاني را رها کن".                                  
بــراي مــا کــارگــران ايــران، کــارگــران                                                                     

افغاني عزيزترين انسانها و هـم طـبـقـه                                                   
 هاي هايمان هستند.                 

عزيزان، مطمئن باشيـد و بـدانـيـد مـا                                                            
کــارگــران ايــران عــلــيــه ايــن مــزدوران                                                                    
ــه داران و                                                                               ــه و کـــارخـــانـ ــرمـــايـ سـ
حکومتگراني از قـبـيـل مـحـجـوب و                                                      
صادقي و خـانـه کـارگـر و ربـيـعـي و                                                                           
مجموعه راذل و اوباشي هستيم که در                                      
سايه دولت و تدبيـر و امـيـد سـرمـايـه                                                               
داران فرصتي بـراي ابـراز وجـود پـيـدا                                                                 

 کرده اند.         
اينان در آخرين لـحـظـه هـاي مـرگ و                                                              
نابودي شـان، پـرچـم تـحـمـيـل فـقـر و                                                                         
فالکت و انزجار طايفه اي و ملي را بـر                                               

 عليه طبقه کارگر بدست گرفته اند.                               
ـاشـيـسـتـي امـروز                                                                عزيزان، از شـعـار ف

نـه              مراسم خانه کـارگـر و مـزدورانـش                                               
تنها نبايد رنجي بـر تـن رنـجـور شـمـا                                                               
ـايـد بـدانـيـد                                                                              ـلـکـه ب عزيزان بنشـيـنـد ب
راهپيمائي امروز خانه کـارگـر در اوج                                                     
واخــوردگــي و شــکــســت ايــن جــريــان                                                             

 فاشيستي رقم خورد.                 
اينان چنان وحشت زده و درمـانـده انـد                                                    
که راهپيمائي امروز را کودتاگـرانـه بـه                                                  
پيش بردند وبه مثابه حـکـومـت گـران                                                    
ـا                                                                               ـابــل مـ ــزدل در مــقـ ــورده و ب واخ

ايـن راهـپـيـمـائـي را بـدون                                                         کارگـران،                 
اطالع قبلي ما کارگران ايران از نـقـطـه                                                 

شروع و مسير راهـپـيـمـائـي، از درب                                                          
النه فسادشان در مکان خانه کارگر در                                       
خيابان ابوريحان به سمت نمـاز جـمـعـه                                                  
ـا هـم                                                          ـاهـي ب حکومتي که فاصله کـوت
ــرا                                                                              ــد و اســم آن ــد ســازمــان دادن دارن
راهپيمائي کارگران ايران به مـنـاسـبـت                                               
ـام نـهـادنـد و بـه                                                                              روز جهانـي کـارگـر ن
موازات آن، تلويزيون بي بـي سـي ايـن                                                   
مزدور سرمايه وطني و جـهـانـي نـيـز                                                          

 دست به انعکاس وسيع آن زد.                         
ـايـد                                                                     اما شما هم طـبـقـه اي هـايـمـان ب
ـلـيـونـهـا کـارگـر                                                             بدانيد که خواست مـي

تشکل مسـتـقـل                           ۷ ايراني در قطعنانه                   
 کارگري ايران بيان شده است.                          

بدانيد که ايـن قـطـعـنـامـه در تـجـمـع                                                                      
کارگري (عليرغم سرکوب و بـگـيـر و                                                  
ـابـل مـجـلـس شـوراي                                                           ببند) که در مق
اسالمي در روز هشتم ارديبهشت مـاه                                       
با هماهنگـي اتـحـاديـه آزاد کـارگـران                                                               
ايران برگزار گرديد قرائت شد و پـس از                                                
تائيد آن از سوي کارگران شرکت کننـده                                       
در تجمع، رسمـا بـه مـجـلـس شـوراي                                                           

 اسالمي تحويل گرديد.                  
ما در اتحاديه ازاد کارگـران ايـران ايـن                                                       
ـار                                                     ـانـيـه ب قطعنامه را به پيوست اين بي
ديگر منتشر و بدينوسيله همبستـگـي                                      
خــود را بــا شــمــا کــارگــران مــهــاجــر                                                                         
افغانستاني در ايران و کل طبقه کارگـر                                        
اين کشور و همه کارگران جهـان اعـالم                                            

 ميکنيم.       
زنده باد همبستگـي کـارگـران جـهـان،                                                       
زنده باد اتحـاد و بـه هـم پـيـوسـتـگـي                                                                        

 کارگران ايران با کارگران افغانستان                                  
 اتحاديه آزاد کارگران ايران ـ                                

  ۱۳۹۴ ارديبهشت ماه                ۱۱ 
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ـات و مـبـارزات            موج اعـتـصـاب
کارگران، معلـمـان و پـرسـتـاران، ايـن             
روزها  نگاه ها را به خود جـلـب کـرده        
ـايـد گـفـت            است. يک وجه برجسته و ب
بــي ســابــقــه ايــن اعــتــراضــات، ايــن            
واقعيت اين است که همه ايـن بـخـش        
هاي مردم که سازندگان واقعي زندگـي  
اند عمال، عينا و محسوس تر از هـر      
زمان ديگر در يک صف واحد طبقاتي 
قرار گـرفـتـه انـد. ايـن بـخـش هـا در                    
مبارزه براي افزايش دستمزد و بـهـبـود    
ـا شـعـار مشـتـرک                  وضعـيـت خـود، ب
"معيشت و منزلت"، صف کـمـابـيـش       
واحــدي را در مــقــابــل رژيــم حــاضــر            
بورژوازي يعنـي جـمـهـوري اسـالمـي           
شکل داده اند. اين در حالي اسـت کـه        
همواره تـالش غـول آسـايـي از سـوي              
دولت هاي بورژوازي و جـنـبـش هـاي         
سياسي آن، چه در زمان شاه و چـه در        
دروه جمهوري اسالمي، در جريان بوده 
است تا بين ايـن بـخـش هـاي طـبـقـه              
کارگر تمايز و تفرقه را دامن بزند. ايـن   
تالش براي ايجاد تمايز و تـفـرقـه بـيـن        
کارگر و معلم و پرستار و غيره، الـبـتـه    
همين االن هم با قوت در جريان اسـت    
و گاه تحت لواي ايـنـکـه "مـبـارزه مـا            
ـانـون      صنفي است" يا "ما شامل اين ق
هستيم نه آن قانون" و غيره ميـکـوشـد     
خــود را تــوجــيــه کــنــد. امــا نــکــتــه               
شورانگيز  اين  اسـت کـه ايـن تـالش           
هاي نيز نتوانسته مانع شـکـل گـيـري       
اين صف واحد عيني طبقاتي  شود و   
اينرا هر کس ميتواند تشخيـص دهـد     

 و از آن نيرو ميگيرد.  
با اينهمه بايد واقع بين بود و بـه      
اين توجه کرد که اين وحدت فراصنفي 
و طبقاتي هنوز در مراحل اولـيـه اش       
است. به دالئل گوناگون، اعم از فشـار   
اختناق و تالش پليسي امنيتـي رژيـم     
و يا تالش تفرقه افکنانه جنبش هـاي    
مختلف اپـوزيسـيـون بـورژوايـي، چـه             
ـالـيـسـم                ـاسـيـون ملي اسالمي و چـه ن
پروغرب و دنباله هـاي چـپ آنـهـا، و             
دالئل ديگر شـکـنـنـده اسـت. گـرچـه               
ـا ارزش        ـار ب همين درجه پيشروي بسي
است و ثمره سختکـوشـي و فـداکـاري         
رهبران و فعالين زيادي بوده اما هنـوز  

تا شکل دادن به يک رهبـري سـيـاسـي       
تيز و پرنفود و قوام بخشي سازماني و 
تشکيالتي به اين تحرک اجتماعي راه   
پر پيچ و خمي در پيـش اسـت. راهـي         
که بايد هرچه سريعتر طـي شـود. اگـر         
ـار           اينرا ضربدر اوضاع سـيـاسـي بسـي
متحـول ايـران و تشـديـد تـنـاقضـات                
جمهوري اسالمي پس از توافق لـوزان    
و تحوالت منـطـقـه و جـهـان کـنـيـم،               
آنوقت ضرورت عاجل قوام بـخـشـيـدن     
ـاتـي و سـيـاسـي                    به ايـن اتـحـاد طـبـق
کارگران، معلمان، پرسـتـاران و سـايـر         
اقشـار طـبـقـه کـارگـر بـيـشـتـر حــس                   
ميشـود. نـه فـقـط بـراي رسـيـدن بـه                    
معيشت و منزلت، بلکه براي نـجـات     

 کل جامعه!
ــه                ــطــه اســت ک در هــمــيــن راب
ميخواهم تـوجـه فـعـالـيـن، رهـبـران،               
همراهان و دلسـوزان ايـن حـرکـات را             
صميمانه به چيزي جلب کـنـم کـه ايـن         
ـات و مـبـارزات کـارگـران و                اعتصـاب
ـار           معلمان و پرستاران توجـه مـن را ب
ديــگــر بــه آن جــلــب کــرده اســت. بــه                
مانيفست کمونـيـسـت، اثـر مشـهـور           
کارل مـارکـس و فـردريـک انـگـلـس!                
ميدانم براي بـخـشـي از کسـانـي کـه               
مخاطب من هستند اين جلـب تـوجـه      
بــه مــانــيــفــســت کــمــونــيــســت شــايــد        
جسارت باشد چرا که آنـهـا هـم مـثـل            
من بارها مانيفـسـت را خـوانـده انـد.            
براي بخشي ديگر اين تـوصـيـه و بـذل         
توجه شايد عجيب و مخالفت برانگيز 
باشد چرا کـه چـه بسـي مـانـيـفـسـت                 
کمونيست را کهنه و از دور خارج شـده  
محسوب کنند. اما  فـکـر مـيـکـنـم              
فضــاي شــور و هــمــبــســتــگــي کــه              
مبارزات اخير بوجود آورده و ضـرورت  
اوضاع به من اجازه ميدهد تا  اصـرار    
کنم که بنظر من مانيفست عـلـيـرغـم       
اينکه در نيمه قرن نوزده نوشته شده از   
خيلي جهات کماکان متن معـاصـر و     
ـلـکـه از          مربوطي است. نه فقط اين، ب
لحاظ تصوير عام اما دقـيـقـي کـه از         
سير و سـرانـجـام مـبـارزه سـيـاسـي و               
طــبــقــاتــي در جــوامــع امــروز بشــري          
بدست ميدهد بسيار خط دهنده اسـت  
ـا            و درست به خال ميزند. رجـوع (و ي
ــســت                 ــف ــي ـان ــه مـ رجــوع مــجــدد) ب
کمونيست و تعمق در ارزيابي و جهـت  

گــيــري آن مــيــتــوانــد تصــويــر و افــق            
مشترکي به تک تک ما بدهد. اين افـق   
مشترک در بين فعالين و کـوشـنـدکـان     
ـاتـي کـه در پـيـش             جنبش عظيم طبق
ـات    چشمان ما جريان دارد (و اعتصـاب
و اجتماعات و تـظـاهـرات مـعـلـمـان،          
کارگران و پرستاران تنها نوک کـوه يـخ       
آن است)، براي امر اتحاد سـيـاسـي و       
سازماني در هر سطح و هر مـقـطـع از      
مـبـارزه و بــراي شـکـل دادن بـه يــک                  
ـار                   رهبري پـرنـفـوذ و مـنـسـجـم بسـي
ضــروري اســت. اجــازه دهــيــد قــدري           

 توضيح دهم:
اولين نکته در مـانـيـفـسـت کـه             
ـلـي ضـروري        توجه به آن اين روزها خـي
است تاکيد آن بر همـيـن صـف بـنـدي          
طبقاتي و سياسي است که نـمـونـه آن        
ـان دارد.                  ـا در ايـران جـري اکنون عـيـن
اينکه که چگونه جوامع کنوني بشـري  
تحت حاکميت سـرمـايـه داري بـه دو             
قطب بزرگ تقسيـم مـيـشـود. قـطـب            
سرمايه داران و صـاحـبـان وسـائـل و              
امکانات توليد اجـتـمـاعـي و قـطـب             
نيروي مولد جامعه يا کساني کـه جـز     
فروش نيـروي کـار خـود بـه سـرمـايـه                
محل درآمد ديگري ندارند. بـورژوازي   
ـا! بـعـبـارت ديـگـر ايـنـکـه                  و پرولتاري
امروز معلم و کارگر و پرستار، شاغـل  
و بازنشسته، پير و جوان، در يک صف 
قرار گرفته اند و يک حرف مـيـزنـنـد و         
ـا       معيشت و منزلت مي طلبنـد صـرف
به اين خاطر نيست که يـک جـمـهـوري       
اسالمي جالد و فاسد و ارتجـاعـي بـر      
سر کار است و کل جـامـعـه را عـلـيـه           
خود متحد کرده است. اوال جـمـهـوري     
اسالمي محـصـول و رژيـم بـورژوازي           
است؛ آنرا بر سر کار آورند و هنـوز هـم     
در پي حک و اصالح آن هستـنـد چـون      
سرمايه داري امروز چيزي بهتر از ايـن    
براي حفظ موقعيتش در ايـران سـراغ       
ندارد. ثانيا، حـتـي در جـاهـايـي کـه                
امثال جمهوري اسالمـي بـر سـر کـار           
نيست باز مـا شـاهـد هـمـيـن شـکـل               
گيري صف بندي طبقاتـي تـوده هـاي        
عظيم مردم (که عـمـده آنـهـا پـرولـتـر             
هستند) در برابر "يک درصـدي" هـاي        
حاکم هستـيـم. بـعـبـارت ديـگـر ايـن                
اتحاد عملي و سياسي کارگر و معـلـم   
و پرستار و حمايت دانشجـو از آن هـا         

که امروز در ايران مـي بـيـنـيـم ريشـه             
هاي بسيار عمـيـق در مـنـاسـبـات و             
نظام اجتماعي حاکم دارد. تـوجـه بـه           
اين واقعيت، که مـانـيـفـسـت در يـک             
ـاريــخـي و                 چـهـارچــوبـه عــمـومـي و ت
جهاني به آن اشاره مي کند، نـه فـقـط        
ـا   صف اتحاد و همبستگي در مقابله ب
ـار تـقـويـت             جمهوري اسالمي را بسـي
ميکند بلکه اجازه نمي دهد که حـتـي     
با کنار زدن جـمـهـوري اسـالمـي ايـن           
صف دچار تفرقه و تشتت شود و يـک      
ـا                     ـايـنـد ب مشت مـفـتـخـور ديـگـر بـي
استفاده از تفرقه و ابـهـام و بـي افـقـي            
کارگر و معلم و پرستار و غيره بر گرده 

 مردم سوار شوند.  
نکته دوم، تاکيد مانـيـفـسـت بـر        
ـاتـي و سـيـاسـي اسـت.                  مبارزه طـبـق
مانيفست توضيح ميدهد که چـگـونـه    
از دل مـبـارزات صـنـفـي و پـراکـنـده                 
پرولتاريا با اين کارفرما و آن کارفـرمـا   
سرانجام مبارزه سياسي و طبقاتـي آن    
ـا چـيـزي             شکل ميگيرد. اينهـم دقـيـق
است که مصداق آن در بـرابـر چشـمـان       
ما جريان دارد. عليرغم همه شقه شقه  
ــم                 ــي کــه در جــمــعــيــت عــظــي هــاي
فروشندگان نيروي کار صورت داده اند 
و هر قشر و صنفي را بنوعي با قانـون  
و چهارچوبه اي سرکار گذاشته انـد کـه     
فکر کند از باقي هم طبقه اي هـايـش       
منافع صنفي و حقـوقـي مـتـفـاوت و          
متمايزي دارد، ما امـروز شـاهـد يـک         
حس عميـق و قـوي هـمـسـرنـوشـتـي               
هستيم. همسرنوشتي که مي بـيـنـيـم        
امروز کارگر و معلم و پرسـتـار را زيـر        
يک شعار و در يک صف عمال مـتـحـد    
ـاز    کرده است. اين حس همسرنوشتي ب
قبل از اينکه صرفا ناشي از جمـهـوري   
اسالمي باشد ناشي از يک مـوقـعـيـت     
عيني بردگان مزد است که مانيفسـت   
بدقت توضيـح مـيـدهـد کـه چـگـونـه               
ـاري   بورژوازي به ناگزير زندگي مذلت ب
براي همه بردگانش ايجاد ميکند. اين  
حس همسرنوشتي نه فقط ايـرانـي کـه      
جهاني اسـت. االن هـرکـجـاي جـهـان              
ـا            ـان بـگـويـيـد آي شما به هر عابر خياب
شما جزو يک درصدي ها هستـيـد کـه      

ـا                       ۹۹ اختـيـار هـمـه چـيـز را دارنـد ي
درصدي هايي که مـحـروم و فـقـيـر و            
ـان شـمـا را                   تحت سـتـم انـد؟ فـورا زب

ميفهـمـد و جـايـگـاهـش را مـعـلـوم                   
ميکند. مانيفست منافع  صـنـفـي و       
ــخــش از                     ــن يــا آن ب ــي اي رو در روي
پرولتاريا را نفي نمي کـنـد و اهـمـيـت          
آنرا ناديده نمي گيرد. بلکه بـه درسـت        
بر اين تاکيد دارد کـه ايـن مـبـارزات             
ـاتـي        بايد به مبارزاتي سياسي و طـبـق
تبديل شود تا پرولتاريا بتـوانـد واقـعـا       
ـايـد بـه يـک           وضع خود راتغيير دهد. ب
حزب سياسي يعني رويايـي سـيـاسـي       
ـا کـل طـبـقـه بـورژوازي              طبقه کارگر ب
منجر شود که البته براي پيـروزي ايـن     
ـايـد بـه خـلـع قـدرت                   ـا ب مبارزه نهـايـت
ســيــاســي بــورژوازي و کســب قــدرت          
تــوســط طــبــقــه کــارگــر بــيــنــجــامــد.         
مانيفست بدقت اين پروسه را توضيـح  
ميدهد که چگونه طبقه کارگر بايـد از    
قدرت خود براي خلع قدرت اقتصـادي  
بورژوازي و برقراري جامعه آزاد و برابر 
کمونيستي استفاده کند. مـانـيـفـسـت       
حتي تـعـاريـف جـالـبـي از اقـتـصـاد                  
جامعه کمونيستي دارد. اينـکـه بـراي       
مثال چطور در جـامـعـه حـاضـر کـار             
مرده (سرمايه در هر شکل آن اعـم از       
کارخانه، پول، بانک و غـيـره) بـر کـار            
زنده  يعني  بر فروشندگان نيـروي کـار     
ـا در جـــامـــعـــه                  ـاکـــم اســـت. امـ حـ
کمونيستي کار زنده يعني خود انسـان    
توليد کننده بر کار مـرده  و مـتـراکـم           
شده قبلي (که در تملک جـامـعـه قـرار        
دارد) حاکم است و از آن بـراي غـنـاي         
زندگي خود استفاده ميکـنـد. طـبـعـا         
اينجا فرصت پرداخـتـن بـه هـمـه ايـن             
جوانب نيست. بلکه قصد فقط تاکـيـد    
بر ضرورت مـبـارزه سـيـاسـي يـعـنـي             
طبقاتي است. اينکه براي مثال اجـازه     
ندهيم مالحظات و ضروريات صنفـي  
که گاه اهميت فوري و بـالفصـلـي هـم         
ـاشـد بـر اتـحـاد              ممکن است داشتـه ب
ـاتـي سـايـه افـکـنـد.                   سياسي و طـبـق
بخصوص اين در ايـران امـروز تـحـت           
حاکميت جمهوري اسالمي بايد مورد 
تاکيد موکد قرار گيرد که هيچ صنـف  
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هفت تشکل مستقل کارگري در ايران بمناست 
روز جــهــانــي کــارگــر پــيــام و يــا بــقــول خــودشــان                    
فراخواني خطاب به "عموم مردم زحمتـکـش ايـران"       
منتشر کرده اند که نشانه جايگاه برجسته جـنـبـش      
کارگري در فضاي سياسي جامعه اسـت. در مـيـان         
هاي وهوي مذاکرات هسته اي و رابـطـه بـاغـرب،             
اعدامهاي جمعي و بازداشتها و محکومـيـتـهـا، و       
اين روزها کارگرپناهـيـهـاي مـزورانـه مـقـامـات و               
نهادهاي کارگري وابسته به آنـهـا، صـداي رسـائـي            
عليه وضعيت موجود بلند ميشود که بيانـگـر روح     
و جوهر و پيام روز جهاني کارگر است. صدائـي بـه      
نمايندگي از توده مردم علـيـه حـکـومـت و سـلـطـه               
سرمايه بر مـقـدرات جـامـعـه. صـدائـي کـه اعـالم                   

هزار تومانـي را     ۷۱٢ميکند دستمزد تحقير آميز 
نمي پذيرد، از مبارزات و خواستهاي برحق معلمان 
و پرستاران قاطعانه حمايت ميکـنـد، و خـواسـتـار          
لغو مجازات اعدام و شالق و آزادي بيقيد و شـرط      
کليه کارگـران و زنـدانـيـان سـيـاسـي اسـت. اعـالم                     
ميکند قوانين تبعيض آميز در مـورد زنـان بـايـد             
لغو شود، "هرگونه تـبـعـيـض از کـارگـران مـهـاجـر                 
افغاني و ساير مليتها در ايـران" بـايـد رفـع شـود،               
آزادي بــي قــيــد و شــرط اعــتــصــاب، اعــتــراض،                  
راهپيـمـائـي، تـجـمـع، انـديشـه و بـيـان، احـزاب و                        

مطبوعات بايد برسـمـيـت شـنـاخـتـه شـود، و کـار                  
کودکان بايد ممنوع شود. اعالم ميکنـد گسـتـرش       
جنگ و جنايت در خـاورمـيـانـه نـتـيـجـه بـن بسـت                 
مناسبات سرمايه داري اسـت و کـارگـران و مـردم             

 جهان را به اعتراض به اين شرايط فراميخواند.
    

اين صرفا يک قطعنامه نيست، بـلـکـه صـداي         
توده هاي عظيم مردمي است که وضعيت مشـقـت     
بار موجود را نمي خواهـنـد و نـمـي پـذيـرنـد. ايـن                  
کيفرخواسـت نـود و نـه درصـديـهـا عـلـيـه يـک در                         
صديهاي سرمايه دار در ايران و در همه جاي دنـيـا     

 است. 
 

اين فراخوان را بايد بعنوان يک دستاورد مهم                  
جنبش کارگري در ايران به ثبت رساند. اما اهميت               
اين سند تنها در مضمون انساني و راديکال آن نيست 
بلکه در اين واقعيت هم هست که به امضاي هفت                  
تشکل و نهاد مستقل کارگري منتشر شده است.                 
وحدت و همبستگي اين تشکلها در اعالم اين پيام و           
فراخوان به همان اندازه اهداف و خواستهائي که اعالم 
ميکند حائز اهميت، اميد بخش، و شايسته پاسداري 
 است. زنده باد وحدت و همبستگي طبقاتي کارگران! 

بنا بر آمار رسمي سال گـذشـتـه      
نفر در اثر حـوادث نـاشـي از           ۴۳۳

کار در استان تهران جان خود را از     
دست داده اند. يعني بـيـش از يـک           
کــارگــر در روز. ايــن تــنــهــا آمــار              
رسمي اعالم شده آنهم تنهـا در يـک       
استان است. مسلـمـا آمـار واقـعـي           
کشته شدگان سوانح کار در اسـتـان     
تـهـران و در سـراسـر ايـران بسـيــار                 
بيشتر و تـکـانـدهـنـده تـر از آمـار                
رسمي است. اين عدم تامين جـانـي    
را در کنار بي تامينـي اقـتـصـادي،       
يعني حداقل دستمزد کمتـر از يـک       
چهارم خـط فـقـر، و عـدم تـامـيـن                  
ســـيـــاســـي و قضـــائـــي، يـــعـــنـــي           
بازداشتهاي وسيع و احکام شالق و   
حبسهاي سنگـيـن عـلـيـه فـعـالـيـن              
کارگري، قرار بدهيد  تا چهره کـريـه   
سرمايه داري اسالمي کامل شـود.    
جزء ديـگـر ايـن تصـويـر چـپـاول و                
دزديهاي ميلياردي آيتاهللا ها و دار 
و دسته هاي حکومـتـي و دالالن و         
مقـاطـعـه کـاران و سـرمـايـه داران                

وابسته به آنها و سودهاي نـجـومـي      
است که اين مافياي اقـتـصـادي بـه       
جيب ميزند. اين نـظـام را بـايـد از            
ريشه برانداخت و بـراي رسـيـدن بـه           
اين هـدف نـقـش طـبـقـه کـارگـر و                   
جــنــبــش کــارگــري حــيــاتــي اســت.         
جمهوري اسالمي ارتجاعي تريـن و    
وحشي ترين و ضـد انسـانـي تـريـن            
حکومـت سـرمـايـه داري در ايـران              
است و دقيقا به همين دلـيـل تـنـهـا        
بقدرت يک جـنـبـش کـارگـري چـپ،           
راديکال، متحد و پـيـشـرو کـه کـل          
توده مردم به ستـوه آمـده را عـلـيـه             
جــنــايــت مــقــدســي کــه جــمــهــوري          
اسالمي ناميده ميشود نمايـنـدگـي    
کند و به حرکت در آورد، مـيـتـوان          
جامعه را از بي تـامـيـنـي جـانـي و           
اقتصادي و اجتماعي حاکم نـجـات     
ــامــه هــفــت تشــکــل               داد. قــطــعــن
کارگري بمناسبت اول مـه مـه گـام          
مهم و اميد بخشي در ايـن راسـتـا          

 است.  
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"پليس موظف به اجراي اسالم نيست ... وظيفه 
پليس اجراي قانون است و اگر غير از اين باشد، 

خودي در مخمصه فکري قرار گرفته و مردم را  بي
 ايم".  حسن روحاني   گرفتار کرده

 
ظاهرا رئيس جمهور "تدبير و اميد" سوراخ دعـا را        
گم کرده اسـت. اسـبـاب گـرفـتـاري مـردم و مـخـمـصـه                       
حکومت، اسالم در حاکميت است يعني هـمـان احـکـام         
شرعي کپک زده و عهد عتيقي که به قانون تبديـل شـده     
و بوسيله پليس و ديگر نهادهاي سرکوبگـر حـکـومـتـي        
به جامعه تحميل ميشود. اعـدام هـمـجـنـسـگـرايـان و                
"مرتدين" و "زناکاران" و بسـيـاري از مـتـهـمـيـنـي کـه                     
"جرم" شان بنا به ابتدائي ترين موازين حقوقـي جـوامـع        
مدني اصوال جـرم مـحـسـوب نـمـيـشـود در جـمـهـوري                    
اسالمي امري قانوني است، شالق و تعزير و سـنـگـسـار     
قانوني است، برتري مردم منسوب به شيعـه نسـبـت بـه         
بقيه مذاهب و مسلمانان نسبت به بقيه اديـان قـانـونـي         

است، اعدام "مرتديـن" و بـي خـدايـان قـانـونـي اسـت،                     
آپارتايد جنسي و برتري مردان به زنـان قـانـونـي اسـت،          
تجاوز به دختـران خـردسـال تـحـت نـام ازدواج شـرعـي                   
قانوني است، بستن دهان و تـعـقـيـب و بـازداشـت آزاد               
انديشان و رسانه ها و سـايـتـهـا بـه اتـهـام تـوهـيـن بـه                        
مقدسات اسالم و ولـي فـقـيـه و غـيـره قـانـونـي اسـت،                     
محروميت زنان از بسياري از رشته هاي تـحـصـيـلـي و          
ورزشي و حتي نفـي حـق سـفـر و ازدواج و شـرکـت در                     
فعاليتهاي اجتماعي بدون اجازه پدر و يا شوهر قانـونـي   
است، و در يک کالم جنايت و توحش و نـقـض ابـتـدائـي          
ترين حقوق انساني در جمهوري اسالمي قانونـي اسـت.     
مشکل عدم اجراي قانون نيست بلکه بـرعـکـس اجـراي       
قوانين جنايتکارانه و ضد انساني اسـت کـه تـوجـيـه و              
محملي بجز "شرع مـقـدس اسـالم" نـدارنـد. گـرفـتـاري                    
مردم و مخمصه فکري جناب روحـانـي تـنـهـا بـا بـزيـر                 
کشيدن حکـومـت و جـارو کـردن بسـاط ايـن جـنـايـت                      

 مقدس از کل جامعه امکان پذير است.  
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"کليد حل مشکالت اقتصادي   
در لوزان و ژنو و نيويورک نيست 

بلکه مبتني بر تقويت توليد 
 خامنه اي  ".داخلي است

اين اظهارات عليه خط                       
روحاني و استراتژي            -رفسنجاني    

"گشايش اقتصادي از طريق                         
عاديسازي رابطه با غرب" بيان شده            
است. خامنه اي با "نرمش قهرمانانه"        
و موضع "نه مخالف نه موافق" فعال           
به مذاکرات لوزان و ژنو و نيويورک                
رضايت داده است اما به شدت نگران          
و دلواپس کيان اسالم و بقاي نظام                 
جمهوري اسالمي است. ميخواهد            
تحريمها متوقف شود بي آنکه                     
سرمايه سياسي ضد آمريکائي گري و       
غربستيزي حکومتش بر باد برود.              
شان نزول "اقتصاد مقاومتي" و                   
"تقويت توليد داخلي" و غيره که همه           
ميدانند با وجود تحريمها وانزواي               
اقتصادي رژيم تبليغات توخالي اي            

بيش نخواهد بود، نيز چيزي بجز حفظ        
همين سرمايه سياسي نيست. جناحي      
ميخواهد با تعامل و تنش زدائي با             
غرب نظام متبوعش را حفط کند و            
ديگري با ادامه خط ضد                                
آمريکائيگري. هر يک سياست جناح         
مقابل را به ضرر حفظ و بقاي                        
جمهوري اسالمي ميداند و هر دو هم          
حق دارند! مبناي نگراني هردو                     
خيزش انقالبي توده مردم به ستوه آمده        

 از وضع موجود است.  
از ديد توده مردم رانده شده بزير خط  

فقر کليد حل مشکالت اقتصادي نه  
در لوزان و ژنو و نيويورک است و نه در  
بيت رهبري و داالنهاي حکومت. نه  
عاديسازي رابطه با غرب دردي از  
مردم دوا خواهد کرد و نه کوبيدن بر  
طبل توخالي غرب ستيزي. راه حل  

و   -واقعي حل مشکالت اقتصادي 
مردم بزير   -سياسي و اجتماعي

.کشيدن جمهوري اسالمي است و بس   

از ;�زان و �ی�ی�ر: 1	 1.�ان و  

 !89 



 6 ۱۳۹۴ارديبهشت  ۱۱ انترناسيونال 

اول ماه بار ديگر از راه ميرسـد.  
در اول مــاه مــه عــالوه بــر تــالش                 
هميشگي براي بهبود شرايـط کـار و       
زندگي و حقوق مـدنـي در جـامـعـه،          
عالوه بر تاکيد بر هـمـسـرنـوشـتـي و           
همبستگي طبقاتي کارگران فـارغ از    
مليت و قوميت و مذهب و مرزهـاي  
ـيـايـي، عـالوه بـر تـاکـيـد بـر                     جـغـراف
ضرورت دگرگوني اين جامعه نابرابـر  
و ضــد انســانــي، مســائــل اســاســي           
ديگري در محور جدالـهـاي جـامـعـه        
قرار دارد. در عين حال سئواالت پايه 
اي ديــگــري در مــقــابــل کــارگــر و               
ـتـوان     کمونيسم قرار دارند: چگونه مـي
از شر رژيـم اسـالمـي خـالص شـد؟              
استراتژي ما در اين رابطـه چـيـسـت؟       
ـنـد       ـتـوان چگونه کارگر و کمونيسم مـي
ـنـده       در راس تحوالت جامعه، يـک آي
شايسته انسان را براي همگان فـراهـم   

 کند؟ 
ـلـيـت       در پاسخ، قبل از آنکه به ک
سئوال بپردازم، به اين نکته بايد اشـاره    
کرد که ديوار چينـي تـالش مـا بـراي           
تغييرات بنيادي و دگرگون کننده را از 
تالش براي تغييرات اندک و جـزئـي و       
يا اصالح و بهبود وضعيت موجـود و    
ـا هـمـان                 روزمره جدا نمـيـکـنـد. مـا ب
شدتي که براي انجام انقالب کـارگـري     
ـانـه        و نابودي مناسبات استـثـمـارگـراي
ـا        طبقاتي موجود مبارزه ميکـنـيـم، ب
همان شدت هم روزمـره بـراي بـهـبـود          
شرايط کار و زندگي و حـقـوق مـدنـي         
کارگر و تمامـي شـهـرونـدان جـامـعـه            
مبارزه ميکنيم. انـقـالب اجـتـمـاعـي          
امري نيست که بنا به اراده ما در هـر      
زمان قابل تحقق باشد. يـک واقـعـيـت        
عيني و اجتماعـي اسـت. مـحـصـول           
يک دگرگوني عميق و تـالقـي عـظـيـم        
اجتماعي و طبقاتي در جامعه اسـت.    
هر روزه قابل تحقق نيست. دوره اي و      
تاريخي است. از اين رو اگرچه مبـارزه   
براي رفرم و اصالحات يک رکن تـالش  
دائمـي مـاسـت. امـا در عـيـن حـال                   
توضيح مـيـدهـيـم کـه هـيـچ رفـرم و                 
اصــالحــي مــادام کــه ســاخــتــارهــاي         
اقتصادي و اجتماعي جامعه و نـظـام     
حاکم را دست نـخـورده نـگـاه داشـتـه             
باشد، نميتواند پايدار باشد، نميتـوانـد   
ـايـه اي و                  ـانـي پ جامعه را از شـر مـب
تعييـن کـنـنـده سـتـم و اسـتـثـمـار و                     
تبعيض طبقاتي و اجتماعي مـوجـود   

خـالص کـنــد. مـا بــراي اصــالحــات             
مبارزه ميکنيم بدون اينکه ذره اي بـه      
سرمايه داري "اصالح شـده" رضـايـت          
ـاشـيـم. مـا           دهيم و يا توهمي داشته ب
براي بهبود روزمره موقعيت کـارگـر و     
توده مردم زحمتکش مبارزه ميکنـيـم   
بدون آنکه ذره اي تـوهـم بـه سـرمـايـه             

 .داري با چهره "انساني" داشته باشيم
واقعيت اين اسـت کـه در دوران         
کنـونـي بـيـش از هـر زمـان شـرايـط                   
جامـعـه بـراي تـغـيـيـرات بـنـيـادي و                   
ـا اسـت.            دگرگون کننده آماده و مـهـي
ـا رژيـم اسـالمـي                 مناسـبـات مـردم ب
کامال تغيير کرده است. ما با جامعـه   
اي روبرو هستيم که هر لحظه ميتواند 
منفجر شود. خرمني که با هـر جـرقـه       
اي ميتواند شعله ور شـود. از ايـن رو          
مساله تغيير و تصرف قدرت سياسـي  
عالوه بر تالش تغييـر شـرايـط کـار و           
زندگي و حداقل دستـمـزد در دسـتـور         
جامعه است. و مسـالـه اسـاسـي ايـن           
است که چگونه کارگـر و کـمـونـيـسـم           
جامعه ميتوانند تضمين کنند کـه در    
ايــن تــحــوالت نــه تــنــهــا بــا تــمــام                 
مـوجــوديــت رژيــم کــثــيــف اســالمــي         
تعيين تکليف شود بلکه اين تحوالت 
در کم مشقت ترين شکلي به نـظـامـي    
آزاد، برابر، مـرفـه، يـک جـامـعـه آزاد               
کمونيستي دگرگـون شـود. مـا بـراي            
چنين چشـم انـداز و هـدفـي مـبـارزه                 

اين مسـالـه در عـيـن حـال               .ميکنيم
يکي از مسائل اساسي اسـت کـه اول       

 ماه به آن گره خورده است.  
ـا واقـفـيـم        ما در عين حال عميق
که آلترناتيو کارگر و کمونيست تـنـهـا      
ــيــســت.               ــده ن ــن ــراي آي ــو ب ــي ــتــرنــات آل
اپوزيسيون بورژوايي، جريانات راسـت    
ـاي      و محافظه کار پرو غربي نيز يـک پ
جدال بر سر آينده اند. در تـالش بـراي          
تــحــمــيــل يــک آيــنــده ارتــجــاعــي و              
استثمارگرايانه به مردمي تشنه آزادي 
و برابري و رفاه. از اين رو تـالش بـراي        
ـار                  خنثي کردن آيـنـده اي کـه در آن ب
ديگر طبقات اسـتـثـمـارگـر مـاحصـل          
تالش و فداکاري جامعه را از آن خـود    
کــنــنــد، يــک وظــيــفــه دائــمــي حــزب           
ــنـــار زدن مـــوانـــع و                  مـــاســـت. کـ
ـات در             ـان ايستگاههايي کـه ايـن جـري
مقابل تحوالت جامعه قرار ميـدهـنـد    

تـالش     .يک امر همـيـشـگـي مـاسـت        
براي در هم کـوبـيـدن ايسـتـگـاهـهـاي             

سازش و با وضعيت موجود يک رکـن    
 تالش ما براي رهايي جامعه است.

از نقطه نظر ما مساله مـحـوري     
اين است که چگونـه طـبـقـه کـارگـر و             
کمونيسم ميتوانند در شـرايـطـي کـه           
جامعه دستخوش يک تـحـول عـظـيـم          
اجـــتـــمـــاعـــي اســـت در راس ايـــن             
اعتراضات قرار گرفته، آن را رهبري و   
هدايت و سـازمـانـدهـي کـنـنـد، تـوده             
ـاتـيـو                عظيم مردم را بـه اردوي آلـتـرن
رهايبخش و سوسياليستي خود جلـب  
کنند تا بتوانند يک جامعه آزاد و برابـر  
و مرفه را پايه گذاري کننـد. ايـن يـک         
جنبه مشخص از پيام اول مـه اسـت.       
ـاکـتـور     در بررسي اين معادله به چند ف

 :بايد اشاره کرد
در درجه اول بايد تاکيد کـرد     -١ 

ـا هـمـي     ” که  در کـار نـيـسـت.         ”  همه ب
جامـعـه بـه دو اردوي چـپ و راسـت                    
شده و اين تقسيم بندي فـقـط تشـديـد         
ـ اسـالمـي        خواهد شد. جريانات مليـ 
مفلوک تر از آنند که آلترناتـيـوي بـراي      
آيــنــده ســيــاســي در ايــران بــاشــنــد،             
سرنـوشـتـشـان اسـاسـا بـه حـکـومـت                 
اســالمــي گــره خــورده اســت، بــا در              
سراشـيـبـي قـرار گـرفـتـن حـکـومـت                 
اسالمي آنها نيز راه فـراري از چـنـيـن           
سرنوشتي نخواهند داشت. از ايـن رو       
صـفــبــنـدي آتــي اجـتــمــاعــي چــنــيــن           
سيمايي دارد: در يک طـرف کـارگـر و         
کمونيسم، جنبش کمونيسم کـارگـري،   
جنبش آزادي زن و جنـبـش خـالـصـي        
فرهنگي جوانان قرار دارد و در طـرف      
ـات راسـت و                  ـلـه جـريــان ديـگـر مـعــاد
محافظـه کـار پـرو غـربـي. هـرگـونـه                  
تالش براي ايجاد "اتحـاد" مـيـان ايـن           
دو اردو تالشي براي بـه مسـلـخ بـردن           
کارگـر و کـمـونـيـسـم اسـت. در ايـن                    
چهارچـوب هـمـانـطـور کـه مـنـصـور                
حکمت در سمينار "آيا کمـونـيـسـم در        
ايران پيروز ميشود" تاکيد کرده اسـت،   
دو پروسه براي به قدرت رسيدن اردوي   
ما قابل تصور اسـت. يـکـي انـقـالب           

ـات آزاد در          کارگري و ديگري انـتـخـاب
 فرداي سرنگوني رژيم اسالمي.  

اما سرنوشت انقالب کارگري بـه  
اين امر گره خورده است که آيا کـارگـر     
و کمونيسم توان آن را دارند که رهبـري  
اين اعتراضات را در دست بـگـيـرنـد؟       
آيا آن نيرويي ميتوانند بشـونـد کـه در        
ــه راس                 ــه ب ــحــوالت جــامــع ــس ت پ
اعتراضات عروج کنند و جـامـعـه را        
ـا           پيرامون اردو و سياسـتـهـاي عـمـيـق
انساني ي خود قطبي و پالريزه کننـد.  
ـالـيـسـت          آيا رهبران راديکال و سـوسـي
کارگري چنين افقي را در مقابل تـوده    
هاي کارگر معترض قرار ميـدهـنـد و      

 براي آن تالش ميکنند؟
اما انتخاب آتي جامعـه يـک     -۲ 

انــتــخــاب ســيــاســي و مــادي اســت.          
مسلما مقبوليت و مطلوبيت سياسي 
يک پايه آن است اما تمام آن نـيـسـت.        
ـادر                 فاکتـورهـاي ديـگـري از جـملـه ق
بودن، قابل اتکا بودن، مورد اعـتـمـاد    
واقــع شــدن و مــجــمــوعــه اي از                     
فاکـتـورهـايـي ايـن چـنـيـنـي در ايـن                   
چهارچوب تعيين کننده است. از ايـن       
رو تالش ما عالوه بر طرح هميشگـي  
سياست ها و جلب نيرو به اردوي خـود  
ـايـد مـتـوجـه ايـجـاد                    در عـيـن حـال ب
ـاشـد کـه قـدرت                امکانات و تـوانـي ب
جاذبه عميقي در جامعه ايجاد کـنـد.     
تالشي که اعتماد توده کارگر و مـردم    
ـابـل تـحـقـق بـودن                 زحمتکش را بـه ق
چنين پروژه اي جلب کند. نميـتـوان از      
توده مـردم انـتـظـار فـداکـاري و قـرار                
گرفتن در اين اردو را داشت بدون آنکـه  
بــه درجــه اي قــابــلــيــت تــحــقــق ايــن              
ـاشـد. در ايـن                آلترناتيو اثبـات شـده ب
راستا چنانچه طبقه کارگر با جـنـبـش      
خود بطور متشکل و با پرچم راديکـال  
و سوسياليستي وارد ميدان جـدال بـر       
سر قدرت سياسي شود، بخش اعـظـم   
اين معماي حياتي حل خواهد شد. آن    
ـاد آور روزهـايــي                 زمـان خـاطـره هــا ي
ـاد مـيـزد،            خواهد شد که جامـعـه فـري
"کارگر نفت ما، رهبر سرسخـت مـا"!       
آري ايــن بــار اگــر کــارگــر بــا حــزب                
متشکل و کمونيـسـتـي خـود، حـزب          
کمونيست کارگري، پا به ايـن عـرصـه      
بگذارد آن زمان شـمـارش مـعـکـوس          
عمر رژيم اسالمي آغاز خـواهـد شـد،      
شانس آلترناتيوهاي راست و مـرتـجـع    
به به شدت افت خواهد کرد. از اين رو    
ـايـد      طبقه کارگر بايد متشکل شود، ب
ـاکـيـد         متحزب شود. آيا باز هم بايـد ت
کرد که طبقه کارگر بـدون حـزبـش بـه           
پيروزي نميرسد؟ اين افـقـي اسـت کـه         

ـالـيـسـت      بايد رهبران راديکال و سوسي
ـابـل تـالش کـارگـر و                کارگري در مـق

 جامعه قرار دهند.
فاکتور مهم ديگر اين است   -۳ 

که جامعه اي کـه در حـال طـغـيـان و              
تحول است، در هر حال دارد بـه وضـع     
موجود "نه" ميگويد. اما سئـوال ايـن        
است که کدام "نه" در راس اعتراضـات    
قــرار مــيــگــيــرد. "نــه" بــه گــوشــه از                 
وضعيت موجود يا "نه" به کليت نظـام    
اسالمي و سرمايه داري؟ "نـه" بـه ذره         
ـا "نـه" بـه                اي از نابرابري و تبـعـيـض ي
ـانـي              تمامي اشکال و هـمـچـنـيـن مـب
نــابــرابــري ســيــاســي و طــبــقــاتــي در           
جامعه؟ "نه" به گوشه اي از استبداد و     
خفقان و بي حقوقي يا "نه" به هر آنـچـه     
که نافي حقوق آزاد و برابـر شـهـرونـدان       
جامعه است؟ "نـه" بـه بـخـشـي از زن               
ـاعـت             ستيزي يا "نه" به هر آنـچـه کـه ب
تحقير و فرودستي و ستم بر زن اسـت؟  
"نه" به گوشه از حاکمـيـت مـذهـب در         
حکومت و شئونات زندگي اجتماعـي  
يا "نه" به تماميت آن؟ "نـه" بـه ذره اي             
ـايـه      استثمار يا "نه" به کليت مباني و پ
هاي استثمار و کار مزدي در جامعـه؟  

ـات راسـت و          .مساله اين است ـان جـري
ملي اسالمي تمام تالششان اين است 
که اين اين "نه" محدود باشد. طبقاتـي  
و ريشه اي نباشد. صرفا به گـوشـه اي      
از نابرابري و سـتـم مـوجـود مـحـدود             
شود. تمام تـالـشـشـان ايـن اسـت کـه               
ـاتــي و                    ـام طــبــقـ ـاي نــظـ ـادهـ بــنــيـ
ـاقـي             استثمارگرايانه دسـت نـخـورده ب

 بماند.  
تــاکــيــد آخــر بــر کــارهــا و             -۴ 

مشغله هاي اصلي اردودي کمونيـسـم   
کارگري در اين دوره است. مـا مـدتـي      
است که از "کـمـونـيـسـم سـازمـانـده و             
رهبر" صحبت ميکنيم. و گـامـهـاي          
بسياري در اين مسيـر بـرداشـتـه ايـم.          
اين يک ويژگي متمايـز کـنـنـده صـف          
ماست. اين تالش تاکنون نتايج مـهـم    
و تــعــيــيــن کــنــنــده اي بــراي جــريــان             
کمونيسم کارگري داشـتـه اسـت. امـا          
تحقق شرايط ذکر شده در باال تـمـامـا      
در گرو پـيـشـبـرد دائـمـي ايـن تـالش               

هر درجه قدرتگيري اردوي مـا       .است
منوط به اين است که رهبران راديکال 
و کمونيستي طـبـقـه کـارگـر چـگـونـه             
قدرت عمل و سازماندهي خود را در     
ارتباطي ارگانيک با حزب کـمـونـيـسـم      
 کارگري تحکيم و گسترش ميدهند.  

واقعيت شيرين اين است کـه مـا     
ميتوانيم پيروز شويم. اما مسيري کـه   
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ـادر نـيـسـت              و رسته اي به تـنـهـايـي ق
حتي بـهـبـود جـدي در مـعـيـشـت و                   
ـلـکـه هـر                منزلت خود ايجـاد کـنـد. ب
گامي در جهت تحقق شعار معيـشـت   
و منزلت چنانکـه بـطـور عـيـنـي هـم              
داريـم مــي بـيــنـيـم تـنـهــا مـيــتـوانــد                 
مــحــصــول يــک مــبــارزه ســيــاســي و           
ـاشـد.            طبقاتي پرقدرت و مـنـسـجـم ب
حتي بيش از اين، بايد واقع بين باشيـم  
و بدانيم که جنگ جـدي در پـيـش رو          
ـابـل           داريم. جمهوري اسـالمـي در مـق
خــواســت مــعــيــشــت و مــنــزلــت مــا          
ـاه نـخـواهـد آمـد چـون                  بسادگـي کـوت
بورژوازي اين دوره و بـخـصـوص ايـن           
ـاه آمـدن              رژيم آدمـخـوارش جـاي کـوت
ندارد. در نتيجه بايد خودمان را بـراي     
کنار زدن کل جمهوري اسالمي و خلع 
ــورژوازي و                   ــد ســيــاســي از کــل ب ي
جايگزيني آن با "طـبـقـه کـارگـري کـه            
بصورت دولت متشـکـل شـده اسـت"         

آماده کنيم. تاکيد بر مبارزه سـيـاسـي     
و طبقاتي يعني اينکه کل اين افـق را      
داشته باشيم و صفومان را با آن آمـاده  

 و منسجم کنيم.   
ـاکـيـدي اسـت کـه           باالخره نکته سوم ت
ـا در قـبـال         مانيفست بر نقش پرولتاري
کل جامعه دارد و اينکه ناگـزيـر اسـت      
براي آزادي خودش کل جامعـه را آزاد      
کند. و اين باز چيزي است که ميـتـوان    
به عينه در اوضاع سياسي ايران و در     
ـات و             اين شور و شوقي کـه اعـتـصـاب
ــمــان و              مــبــارزات کــارگــران و مــعــل
پرستاران ايجـاد کـرده اسـت ديـد. نـه               
ـلـکـه             فقط خود کارگران و مـعـلـمـان ب
تــوده اهــالــي از تــحــرک کــارگــران و              
ـان از            معلمان و از حـمـايـت دانشـجـوي
آنها استقـبـال مـيـکـنـنـد و امـيـدوار                
ميشوند. چرا که فکر ميکنند نيرويي  
در برابر جمـهـوري اسـالمـي دارد قـد            
برمي افرازد که قدرت تغيـيـر اوضـاع      
را دارد. آنچيزي که مانـيـفـسـت روزي       
از لــحــاظ نــظــري مــيــگــفــت امــروز           
واقعيت ملموس زندگي ماست. البتـه   
در همه جهان و سالهاست کـه چـنـيـن         

است. اما بخصوص در ايران که مـردم   
يادشان نرفته است چطور روزي هميـن  
کارگران نفت و کارگران کـارخـانـه هـا،       
همين معلمان و کـارکـنـان تـوانـيـر و             
مخابرات و شهرداريها و بيمارستانـهـا    
ـات سـراسـري خـود          و غيره با اعتصاب
کمر رژيم شاه و حکومت نظـامـي اش     
را شکستـنـد، ايـن ايـده مـانـيـفـسـت                
ــمــوس اســت.                ــي آشــنــا و مــل خــيــل
ميخواهم بگويم که جامعه اينطور بـه    
اعتصاب کارگر و معلم نگاه ميکـنـد   
و مانيـفـسـت بـدقـت ايـن رونـد را از                  
لحاظ تئوريک و سياسي توضيح داده   
و مراحل عمومي آنرا برشمرده اسـت.    
ـاز هـم ايـنـجـا              بايد به آن رجوع کرد. ب
فرصت نيست که بـه هـمـه جـزئـيـات             
بــپــردازيــم امــا بــراي آنــکــه خــوانــنــده          
متقاعد شـود کـه رجـوع مـجـدد بـه                 
مانيفست کمونيـسـت در بـيـن هـمـه             
فعالين اعتصابات و اعتراضات اخيـر  
ضـروري اســت بــه يــک نــکــتــه مــهــم             
قناعت ميکنيم. مانيفست عالوه بـر     
اينکه توضيح ميدهد چگونه در سـيـر   
باال گرفتن مبارزه طبقاتي بخش هاي 

وسيعي از جامعه و حتـي بـخـشـي از         
طبقه حاکم به او مـي پـيـونـدد جـايـي           
ديگر تاکيد ميکند که طـبـقـه کـارگـر        
بايد "طبقه ملي" شـود و "خـود را بـه             
ملت ارتـقـا دهـد". و الـبـتـه اضـافـه                     
ميکند اين بهيچ وجه به معناي مـلـي   
که بورژوازي مي فهمد نيست. بعـدهـا   
انگلس در ترجمه انگليسي مانيفسـت  
مفهوم طبقه ملي را تدقيق ميکنـد و    
مي نويسد طبقه کارگر بايد خود را بـه  
"طبقه رهبر ملت" يا رهـنـمـون مـلـت          
ارتقاء دهد. طبعا اينجا بحث بـر سـر        
لغت نيست بلکه بر سر مفهـوم اسـت.     
اينکه چگونه همين صف طبقاتي کـه    
کارگران و معلمان و پرستـاران بـخـش      
هاي پيشتاز آن هستند بايد از لـحـاظ     
ـاتـيـو            ـابـه آلـتـرن سياسي خود را به مـث
ـابـه نـمـايـنـده              سياسي اوضاع، بـه مـث
جامعه، جواب به کل اوضاع پيـچـيـده    
و خطير ايران که مخاطـرات بسـيـاري      
در کمين آنسـت مـطـرح کـنـنـد. ايـن               
ديگر يک مـوضـوع آرمـانـي نـيـسـت              
بلکه ضرورت فوري و عملي است. بـه   
اوضاع ايران نگاه کنيم، فقط کـارگـران   

و معلمان و پـرسـتـاران و تـوده هـاي                
عظيم اهالي که از قبل فروش نـيـروي     
ـادرنـد کـل       کار خود زندگي ميکنند ق
جامعه را عليه هـرگـونـه تـبـعـيـض و            
نابرابري، از ستـم مـلـي و جـنـسـي و               
مذهبي گرفته تا عليه مـنـشـاء هـمـه        
اينها در روزگار مـا يـعـنـي سـرمـايـه            
داري بسيج و متشکل کنند و خـود و    
جامعه را نـجـات دهـنـد. فـقـط ايـن                 
جنبش است که ميتواند بساط  آيـت      
اهللا هاي ميلياردر و فقر و محروميـت  
و تفرقه قومي و مذهبي و تـهـديـدات      
ـاگــون را بــرچـيــنـد. مـانـيــفـســت                گـون
کمونيست پرچم چنين جنبشي اسـت.    
دقيقا براي همين اسـت کـه يـکـي از             
ـاريـخ        پرخواننده ترين متون سيـاسـي ت
بشر است. چـون عـلـيـرغـم هـمـه سـم                
پاشي ها و تحريف هايي که علـيـه آن     
ـات و        مي شود وقايعي چون اعـتـصـاب
مبارزات اخير کارگران و مـعـلـمـان و         
پرستاران هم درستي اصولي آنرا و هـم  
ضرورت رجوع به آنرا جـلـوي جـامـعـه        

 ميگيرد!  
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بايد طي شود الزاما سرازيري نيـسـت.   
دريچه اي به روي ما باز است. از ايـن       
دريچه ميتوان چشم انـداز يـک دنـيـاي         
زيــبــا و انســانــي و شــاد و مــرفــه و                  
خوشبخت را، دنيايي فارغ از استثمـار  
و استبداد را مشاهده کـرد. واقـعـيـت          
اين است بايد تمام آزادي را خـواسـت،       
ــمــام                  ــي را خــواســت. ت ــمــام رهــاي ت
خوشبختي و سعادت را خواسـت. مـا      
مخير نيستيم. بايد براي تمام پـيـروزي    
تالش کنيم. اين سئوالي اسـت کـه در        
مقابل گرايش کمونيسم کارگـري قـرار     
دارد. اول ماه مه براي ما تالشي بـراي     
پاسخگويي به ايـن مسـائـل اسـاسـي            

 .پيشاروي طبقه کارگر و جامعه است
اين واقعيت شيرين، نفس اينـکـه   
ما ميتوانيم پيروز شـويـم، بـه خـودي           
خود تالش عظيمي را در دسـتـور مـا        
قرار ميدهد. تالشي که تضمين کننده  
فردايي است که در آن کسـي گـرسـنـه           

کسـي  نباشد، کسي بيسـواد نـبـاشـد،         
شب را در خيابان بسر نبرد، کـودکـي     
از گرسنگي و سوء تغذيه جان خود را 
ـيـت          از دست ندهد. استعـداد و خـالق
هـيــچ انســانــي بــخــاطــر تــولــدش در           
صفوف طبقه کارگر و مـحـروم نـابـود       
نشـود. آرزوهــا و آمــال تــوده انســان             
کارکن بخاطر سود و انباشت سرمايه 

به خـاک سـپـرده نشـود. فـردايـي کـه                 
ـبـاشـد. زن        جايي از زن ستيزي در آن ن
انسان فرودستي نباشد، زن بودن جـرم    
نباشد. خـرافـات و تـحـجـر و عـقـب                 

مردم را در     ماندگي و مذهب زندگي 
ـاشـد.       چنگال خود به اسارت نگرفتـه ب
کسي براي زندگي ناچار نباشد نـيـروي     
کار خود را بـه فـروش بـرسـانـد، کـار                 
مزدي دون شان انسان و جامعه باشـد.  
کار فعاليتي کسل کننده و عـذاب آور    
نباشد، برعکس کار فعـالـيـتـي خـالق        
براي رفع نيـازمـنـديـهـاي هـمـگـان در             
جامعه باشد و هرکس به اندازه نيـازش  
از محصوالت توليد شده کـه حـاصـل      
ـاشـد و        تالش همگان است برخوردار ب
به ميزان توانش در رفع نيازمنـديـهـاي    
همگان بکوشد. سهم جوان از زنـدگـي      
بيکاري و تباهي آينده اش نـبـاشـد. و         
بايد تاکيد کرد کـه اگـر حـکـومـت در            
دست ما باشد تحقق چنين جامعه اي   
در فرداي سـرنـگـونـي رژيـم اسـالمـي              

 .تماما ممکن و مقدور است
ـار ديـگـر         در آستانه اول ماه مه ب
تاکيد ميکنيـم کـه پـيـروزي جـنـبـش              
سرنگوني طلبانه توده هـاي مـردم هـر        
چه بـيـشـتـر بـه نـقـشـي کـه کـارگـر و                      
کــمــونــيــســم در ايــن تــحــوالت ايــفــا            
ـاکـيـد        ميکنند، گره خورده است. ما ت
ـا پـرچـم       ميکنيم که طبقه کارگر بايد ب
مستقل سوسياليستي خود، متشکل 
و متحزب، در اين اعتراضات شـرکـت   

کند و رهبري آن را در دست گـيـرد. از      
اين رو بر برپايي فوري و هـمـه جـانـبـه          
جنبش مجامع عـمـومـي کـارگـري و          
ـافـتـن آن و شـکـل دادن بـه                  سازمان ي
شــوراهــاي کــارگــري و هــمــچــنــيــن             
شوراهاي کارگران و مردم زحمتکش و 
جــوانــان در مــحــالت از تــاکــيــدات             
ماست. ما تاکيد ميکنيم کـه طـبـقـه        
کارگر تنها با حزبش ميـتـوانـد پـيـروز        
شود. از اين رو بايد متحزب شد. بايـد    
در راس اعتراض توده هاي مردم بـراي  
سرنگوني رژيم اسالمي قـرار گـرفـت.        
بــايــد تــالش نــيــروهــاي جــنــبــشــهــاي        
ارتجاعي ناسيوناليسـم پـرو غـربـي و           
جنبش مليـ  اسـالمـي را در حـقـنـه              
ـاتـيـوهـاي ضـد کـارگـري،               کردن آلـتـرن
اسالمي و ناسيوناليستي خنثي کـرد.    
بــايــد اعــتــمــاد و بــاور بــخــش قــابــل             
ـاتـيـو             مالحظه اي از جامعـه بـه آلـتـرن

 .کارگري و کمونيستي را جلب کرد
حزب ما همه رهبران کارگري و  
فعالين کمونيست را بمنظور رهبري  
مبارزه براي سرنگوني انقالبي رژيم  
اسالمي و سازماندهي يک انقالب  
عظيم اجتماعي و استقرار حکومت  
کارگري به صفوف خود فراميخواند.  
بايد اول ماه را به روزي براي پيشروي  
مبارزات سرنگوني طلبانه توده هاي  
مردم و تخته پرشي براي گسترش  
اردوي آزادي و برابري و رفاه همگان،  
  اردوي کمونيسم و کارگر، تبديل کرد.
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ـراول                 ـي ـزاده دب ـي ـراهـيـم عـل ـرا اب اخي
ـان     کومه له جلسه اي با حضور دانشـجـوي

ـه            ـي ـان ـيـم رشته علوم سياسي در شهـر سـل
ـاريـخـچـه چـپ و گـرايشـات                  پيرامـون ت
مذهبي و ليبرال، روند مناسبـات حـاکـم      
ـر                  ـران و بـطـور مشـخـص ت بر جامعه اي
ـران            ـيـسـت اي پروسه تشکيل حزب کـمـون
ـزاده در               ـي ـراهـيـم عـل برگزار کرده است. اب
سخنانش خطاب به شرکت کننـدگـان در     
ـه مسـايـل مـتـعـددي چـون                 اين جلسه ب
پروسه شکل گيري گرايشات اجتمـاعـي،   
ـبـل از           روند رشد مناسبات توليـدي از ق

و بـعـد از          ۱۹۷۹ مشروطيت تا انقالب 
ـه     آن، اشاره دارد که مورد بحث اين نـوشـت
ـر سـر                  نيست. اما در بـخـش تـوضـيـح ب
ـراهـيـم       تشکيل حزب کمونيست ايران، اب
ـروسـه           عليزاده بناگاه دست به تـحـريـف پ
ـاريـخ تشـکـيـل حـزب                  ـري و ت شکل گـي
ـه از           ـب کمونيست ايران ميزند. هميـن جـن
ـقـد          مسئله مرا بر آن داشت که در رد و ن

 گفته هاي او به نکاتي اشاره کنم.  
 

ــي                ــالب بــراي مــن و صــدهــا انــق
کمونيست ديگر، پذيرش انکار، تحـريـف   
ـاريـخ دوره              و پا روي حقيقـت گـذاشـتـن ت
ـار               ـتـي، ک معيني از سوي هـر شـخـصـي
ـاريـخ       چندان ساده اي نيست چرا که ايـن ت
ـا      متعلق به بخش عظيمي از کمونيـسـتـه
و چــپ جــامــعــه ايــران اســت و کســي                
ـافـع و مصـلـحـت            نميتواند آنرا فداي مـن
ـام گـذاشـتـن در                  ـنـد. گ امروز خويـش ک
ـايـي جـز              مسير انکار و تـحـريـف، مـعـن
ـاي          ـي ـادن از دن ـت پرت شدن و در حاشيه اف
سياست نـخـواهـد داشـت و سـرنـوشـت                 
ـيـن از               ـري از مـنـشـعـب شکست خورده ت
ـتـظـارشـان خـواهـد بـود.                  ـه در ان کومه ل
ـر واقـعـي و                 ـان غـي گوش دادن به سـخـن
ـران از       مغاير با تاريخ حزب کمونيست اي
ـه           سوي ابراهيم عليزاده دبير اول کـومـه ل
ـازل آن، دور از                    ـار ن آنهم بـه شـکـل بسـي
انتظار بود. به اين خـاطـر و بسـهـم خـود             
بعنوان کسي که از ابتداي تشکيل حـزب    
کمونيست ايران عضو اين حـزب بـوده و         
ـران          ـيـسـت اي قبل از تشکيل حزب کـمـون
ـه      نيز در ارتباط با کومه له فعاليت داشـت
ـات                  ـف ام الزم ديـدم ايـن بـخـش از تـحـري

 ابراهيم عليزاده را پاسخ دهم.
 

ـزاده در ايـن جـلـسـه                  ـي ابراهيـم عـل
ـتـهـاي      ميکوشد نقش سازمان و شخصـي
ـران     مطرح در تشکيل حزب کمونيست اي
ـقـش اصـلـي و                  که در تشـکـيـل حـزب ن
محوري را داشتنـد در روز روشـن و در             
ـيـسـتـهـا،             مقابل چشم بسياري از کـمـون
ـراي ايـن            آگاهانه و به عمد خط بزنـد. و ب
کار آشکارا دست به جعل تاريخ ميزنـد و    
ـاريـخ مـيـکـنـد          فاکتورهايي را وارد اين ت
که بسيار عجيب و باور نـکـردنـي اسـت.       
شــخــصــا نــمــيــدانــم ايشــان بــا چــنــيــن             
ـابـل          تحريفاتي چگونه ميخواهـد در مـق
منتقدين گفته هايش، در مقابل کـوهـي     
از سئواالت که در صفوف حتي سـازمـان   
ـر خـواهـد        متبوع خودش بسوي او سـرازي
ـزاده           ـي ـا عـل شد در چشم آنان نگاه کند. آي
به اين فـکـر نـکـرده اسـت کـه اعضـا و                    
ــن                 کــادرهــاي کــومــه لــه و هــمــچــنــي
ـا          ـه ب ـي ـان ـيـم دانشجويان علوم سياسي سل
ـروسـه تشـکـيـل                ـار پ مطالعه اسناد و آث
ـانـهـاي                ـه زب ـران کـه ب حزب کمونيست اي
ـه وفـور در                 ـيـسـي ب عربي، کردي، انـگـل
دسترس است، او را نماينده و سخنـگـوي   
جعليات تاريخ يکدوره قلمـداد خـواهـنـد       
ـاريـخ بـي       کرد؟ بافتن چنين جعلياتي از ت
ـاسـي و            گمان هزينه بسيار سنـگـيـن سـي
ـر       اجتماعي براي ايشان و سازمانش در ب
خواهد داشت. منصور حکمـت بـعـنـوان        
ـران               ـيـسـت اي سازنده اصلي حـزب کـمـون
بسيار پيش از اينها و در مقـطـع جـنـگ       
ـيـن              خليج و پايان جهان دو قـطـبـي، چـن
ـازمـانـدگـان در حـزب              ـراي ب عاقبتي را ب
ـنـي              ـي ـيـش ب ـروشـنـي پ کمونيست ايران ب
ـيـج ديـديـم          ـل کرده بود. در مقطع بحران خ
ـيـسـتـي              ـال ـاسـيـون که چگونه گـرايشـات ن
ـاد              ـلـشـان ي ـي ـه ف ـاصـل درون کومه له بالف
ـاالزم بـودن           ـاب ن هندوستان کرد و اندر ب
ـه     حزب کمونيست ايران وفاداري خود را ب
"دوســتــان حــال و آيــنــده" در جــنــبــش                 
ناسيوناليسـم کـرد اعـالم کـرده بـودنـد.               
ـاد                   ـه ي ـزاده ب ـي ـراهـيـم عـل اينکه امـروز اب
ـران      تحريف تاريخچه حزب کمونيسـت اي
ـاده اسـت و         ـت نشسته است، گويا عقب اف
ـان عـقـب               ـه آن ـافل بايد کاري کند که از ق
نـمــانـد. ايـن کــار او بـدون شـک داليــل                   
ـه         ـا ب ـن مادي، زميني و معيني دارد که ب
مصلحت امروز سازمانش تا ايـن درجـه     

ـابـل      در به حراج گذاشتن يک تاريخ غير ق
 انکار پيش رفته است.

 

ـروسـه       ابراهيم عليزاده در توضيـح پ
و زمــيــنــه هــاي شــکــل گــيــري حــزب              
کــمــونــيــســت ايــران، آن را بــه مــقــطــع              
ـيـن        "کنفرانس وحدت" ربط داده و همـچـن
شرکت کنفرانس وحدتـي هـا را بـعـنـوان            
ـران        ـيـسـت اي يک پاي تشکيل حزب کمون
توضيح ميدهد. به دانشجويان دانشـگـاه    
ـيـسـت و            ـنـطـور ن سليمانيه بايد بگويم اي
ـه            "کنفراس وحدت" کوچکتريـن ربـطـي ب
ـران نـدارد و           تشکيل حزب کمونيسـت اي
صحبت ابراهيم عليزاده درمـورد شـکـل        
گيري حزب کمونيست ايران و در رابـطـه       
ـادرسـت و            با "کنفرانس وحدت" تمـامـا ن

 غير واقعي است.  
 

ــوم           بــراي اطــالع داشــجــويــان عــل
سياسي دانشگاه سليمانيه بايـد بـگـويـم:       

 ۱۹۷۹ "کنفرانس وحدت" در آوريل سال     
ـاسـي             توسط طيفي از سـازمـانـهـاي سـي
چــپ پــوپــولــيــســتــي کــه فــاقــد تــئــوري          
ـامـه بـودنـد           ـرن مارکسيتي و فاقد افق و ب
تشکيل شد که حتي آنزمان تـوجـه هـيـچ       
نيروي سياسي جدي و مـطـرحـي را هـم             
ـتـي      بسوي خود جلب نکرد. از بي خاصـي
ـنـگـره دوم             ـا ک و بي اثري اين کنفرانـس ت

سـال     ۲ درست  ۱۹۸۱ کومه له در آوريل 
ـران، از          ـيـسـت اي و تا تشکيل حزب کمون

بمدت چـهـار سـال       ۸۳ تا اوت  ۷۹ آوريل 
ماه زمان وجود دارد کـه ايـن مـدت         ۴ و 

ـريـن،        ـت ـزرگ زمان مصادف بوده است با ب
مهمترين و سرنوشت سازترين تـحـوالت     
سياسي، انقالبي و اجتماعي در مـقـطـع        

ـر      ۱۹۷۹ انقالب  و همچنين تحـوالت زي
ـر از          ـي ـاث و کننده اي که کومه له هم بـي ت
ـزاده                    ـي ـراهـيـم عـل ـيـکـه اب ـت آنها نبـود. وق

ـرانـس وحـدت        ميگويد: "   ـف نمايندگان کن
ـه دور هـم جـمـع شـدنـد و در                    با کومه ل

ـنــگـره مـوســس حــزب کــمـونــيـســت            “  ک
، حزب کمونيست ايران را تشکـيـل   ” ايران

دادند"، هر شـاهـد زنـده اي در آن دوران               
ـرسـد چـه            انگشت به دهان از خود مـي پ
عامل و چه منفعتي سبب شده است کـه    
ـه ايـن حـد در چشـم                ابراهيم عليزاده تا ب
ـاريــخ و در چشـــم                      ـان آن تـ ـازنــدگـ سـ
ـه خـاک               ـي ـان ـيـم دانشجويان دانشـگـاه سـل

ـفـي           ـيـن تـحـري بپاشد که او را وادار به چـن
ـرانـس وحـدت"          ـف ـن کرده است؟ نه تنها "ک
ـران       ربطي به تشکيل حزب کمونيـسـت اي
ـرانـس وحـدت" و                   ـف ـن ندارد بلکـه ابـدا "ک
ـايــي کــه او اســم مـيــبــرد در                سـازمــانــه
تشــکــيــل ايــن حــزب نــه شــرکــت و نــه              
ـراهـيـم                     ـنـد. اب ـقـشـي داشـت هيچـگـونـه ن
ـان خـود             ـاع از سـخـن عليزاده حتي در دف
ـبـع از         قادر نيست اقال دو سند يا دو مـن
ـان                 ـه دانشـجـوي ـان مـيـکـنـد ب آنچه که بي

 سليمانيه معرفي کند.  
 

طي همان مدت زمانـي کـه اشـاره        
ـقـالبـي زحـمـتـکـشـان                کردم، سـازمـان ان
ـر         ـي کردستان ايران (کومه له) ضمـن درگ
ـان در       بودن در مبارزات مردم در کـردسـت
تقابل با رژيم اسالمي، به لحاظ نظـري و    
افق و دورنماي آينده حرکت اين سـازمـان     
بشدت ضعيف و عميقا متاثر از مشـي      
ـزاده در          ـي مائوئيستي بود که ابراهيـم عـل
ـام      سخنانش آنرا توضيح ميدهد. در آن اي
ـار          ـب رهبري کومه له که موقعيـت و اعـت
ـان         خود را مديون طيف وسيعـي از جـوان
ـيـن             روشنفکر، چپ و انقـالبـي و هـمـچـن
ـه گـرايـش          توده هاي مردم کردستان کـه ب
ـاه و     چپ سمپاتي داشتند بود، با دو ديدگ
ـري اش مـواجـه               دو خط مشـي در رهـب
ـا               ـه ب ـري کـومـه ل بود. ديدگاهي در رهـب
ـيـسـتـي             گرايشات پوپوليستـي و مـائـوئ
ـران      وجود داشت که معتقد بود جامعـه اي
نيمه فئودال و نيمـه مسـتـعـمـره اسـت و             
ـقــانــان امــر                 ـايــد رفــت و در مــيــان ده ب
ـه      ـا ب سازماندهي و فعاليت را در روستاه
ـتـوان بــا                      ـيـش بــرد و از آن طـريـق مــي پ
ـا                ـه شـهـره بکارگيري مشـي چـريـکـي ب
ـان مـائـو در               ـنـد جـري ـان سرازير شد و هم
چين و کاسترو در کوبا وارد عمـل شـد و       
ـاه        ـه ديـدگ شهرها را آزاد کرد. به اين نظري
ـاه ديـگـري در                   يک گفتـه مـيـشـد. ديـدگ
ـه وجـود          کومه له و در تقابل با اين نـظـري
ـران                داشت و معتقد بـود کـه جـامـعـه اي
ســرمــايــه داري اســت و امــر ســازمــان             
ســيــاســي و چــپ بــايــد بــه شــهــرهــا و                
ـاشـد کـه بـعـد از                    کارگراني مـعـطـوف ب

از    ۱۹۶۲ اصالحات ارضي شاه در سال   
ـروي                  ـي ـه ن ـنـده شـده و ب زمين هايشان ک
عظيم کار در شهرها تبديل شـده بـودنـد.      
در کنگره دوم کومه له ديدگاه دو غـالـب       
شد و حتي طرفداران ديدگاه يـک ظـاهـرا        
مـتــقــاعــد شــده بـودنــد کــه ارزيــابــي از              
ـابـل           ـق ـران ت مناسبات حاکم بر جامعـه اي

 کار و سرمايه است.  
کــوملــه در کــنــگــره دوم خــود در            

جهت گيري مـارکسـيـسـم        ۱۹۸۱ آوريل 
ـاسـي "اتـحـاد                انقالبي، خـط مشـي سـي
ـه خـط مشـي                مبارزان کمونيـسـت" را ب
خود تبديل کرد. همين خط سياسـي کـه      

ـرا بـعـنـوان جـهـت              کنگره دوم کومه له آن
ـه بـود            ـت ـرف گيري و افق فعاليت خـود پـذي
کامال در تقابل با نـظـرات سـازمـانـهـاي         

و ديگر سـازمـانـهـايـي         ۳ موسوم به خط 
ـرانـس وحـدت" را                   ـف ـن قرار داشـت کـه "ک
تشکيل داده بودند. عالوه بر اين، کنـگـره    
ـه هـاي در                   ـرار و مصـوب ـه ق دوم کومه ل
ــديــر از ســازمــان اتــحــاد مــبــارزان              تــق

 کمونيست از خود برجاي گذاشت.   
 

ـرانـس وحـدت         ـف ـن ابراهيم عليزاده ک
را پيش ميکشد که از نقش يک سـازمـان   
ـنـده در تشـکـيـل            ـن و شخصيت تعيين ک
ـرد. در آن              ـب حزب کمونيست ايران اسـم ن
ـارزان             ـام اتـحـاد مـب مقطع سازماني به ن
ـه نـظـرات روشـن و               کمونيست با اتکـا ب
ـان         عميق مارکسيستي بسرعـت در مـي
چپ ايران در حال رشد بود. پوپوليـسـم را      
ـاح چـپ               عميقا به نقد ميـکـشـيـد و جـن
ـيـسـت آن             بسياري از سازمانـهـاي کـمـون
ـئـوري هـا و         دوره از جمله کومه له را به ت
ـه         ديدگاههاي خود جذب ميکـرد. نـوشـت
هاي عميق منصور حکمت رهبر اتـحـاد   
مبارزان کمونيست در نقد پوپوليـسـم در     
ميان سازمانهاي سياسـي بسـرعـت جـا         
ـز                   ـي ـه ن باز ميکرد و کـادرهـاي کـومـه ل
ـئـوري           بسرعت به آن روي آوردند و ايـن ت
ـنـد        ها را راهگشاي فعاليت خـود دانسـت

و    ۱۹۸۰ در چنين شرايطي در سالـهـاي     
ـيـن           ۱۹۸۱  ـزديـکـي ب بتدريج ارتباط و ن

ـيـسـت             ـارزان کـمـون کومه له و اتحاد مـب
ـه مـدت دو سـال               ـا ب ـب برقرار شد که تقري
ـر شـد کـه در             اين رابطه نزديک و نزديـکـت

ـه تشـکـيـل حـزب              ۱۹۸۳ سال  منجـر ب
ـبـل از                  ـران شـد. دو سـال ق کمونيست اي
تشکيل حزب من در تشکيـالت کـومـه      
ـه                   ـا ب ـن ـيـت داشـتـم و ب ـال له در تهران فـع
ـلـي ام کـه بـخـشـي از آن                     موقعيت شـغ
مربوط به سازماندهي و ايـجـاد امـکـان       
ـاي              ـق ـاتـهـاي رف براي رفت و آمد و مـالق
ـري                ـا رهـب ـيـسـت ب اتحاد مبارزان کـمـون
ـالـعـکـس            ـان و ب وقت کومه له به کردسـت
بــود و هــمــچــيــن پــروســه فــراهــم شــدن             
ـه و اتـحـاد                 مقدمات نزديـکـي کـومـه ل
ـان بـود،                    ـه هـمـديـگـر در جـري مبارزان ب

 مطلع بودم.  
 

ـران کـه      تشکيل حزب کمونيست اي
اتفاق افتاد، تا آن مـقـطـع     ۱۹۸۳ در سال 

ـيـسـت و                 ـارزان کـمـون و بدون اتـحـاد مـب
ـه             ـراي کـومـه ل منصور حکمت، عمـال ب
ـران        غير ممکن بود. حزب کمونيـسـت اي
ـامـه اي مـحـصـول              ـرن از نظر تئوريک و ب
مارکسيسم انقالبي و نقد پوپوليسـم بـود     
ـا        ـيـسـت ب که توسط اتحاد مبارزان کمون
موفقيت به سـرانـجـام رسـيـده بـود. قـدم               
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برداشتن عملي در جهت تشکـيـل حـزب      
ـئـوري               ـازمـنـد نـظـرات و ت کمونيست ني
روشن مارکسيستي بود. و همانطـور کـه      
ـه      باالتر اشاره کردم در کنگره دوم کومـه ل
ـقـالبـي در               بود که پرچم مـارکسـيـسـم ان
ـا کـمـک        کومه له برافراشته شد. اين امر ب
ـارزان                    ـبـ ـاد مـ ـري اتــحـ فــکــري و نــظـ
ـراهـم شـد       کمونيست و منصور حکمت ف
ـا مـوانـع فـکـري و                و راه را هموار کـرد ت
ـرداشـتـن       نظري کومه له را در جهت قدم ب
 براي تشکيل حزب از سر راهش بردارد.  
ـه هـاي هـمـوار               ـب از مهمتريـن جـن
ــل حــزب               کــردن مســيــر بــراي تشــکــي
ـه آن       کمونيست ايران که ابراهيم عليزاده ب
ـامـه               ـرن ـيـش نـويـس ب اشاره اي نميکند پ
ـر اسـاس                  ـيـسـت اسـت کـه ب حزب کمـون
ـيـسـت و                 ـارزان کـمـون برنامه اتـحـاد مـب
ـه شـد.                بوسيله منصـور حـکـمـت نـوشـت
ـامـه حـزب،                  ـرن ـيـش نـويـس ب عالوه بر پ
ـه     پيش نويس اساسنامه حزب نيز بـوسـيل
ـامـه و      منصور حکمت نوشته شد. هم برن
هم اساسنامه در کنگـره مـوسـس حـزب         
ـه تصـويـب رسـيـد.                   ـران ب ـيـسـت اي کمون
تشکيل سمينار مقدماتي تـدارک حـزب       
که به "کنفرانس شـمـال" مـعـروف اسـت              
اســاســا بــراي رفــع مــوانــع بــر ســر راه                  
تشکيل حزب برگزار شـد کـه  يـکـي از               
ـئـوري             ـقـد "ت ـار ن ـن بحثهاي مهم اين سمي
ـيـونـد را            پيوند" بود. تزهاي نقد تئـوري پ
ـرانـس              ـف ـن هم منصور حکمـت در ايـن ک
ـزهـا در                ارائه داد. توضيح دهـنـده ايـن ت
ـقـوايـي بـود.           کنفرانس شمال نيز حميـد ت
ـاه              ــراي اطــالع دانشــجــويــان دانشــگـ ب
ـزهـاي             سليمانيه بايد بگويم، کـه مـتـن ت
ـرانـي حـمـيـد                 منصور حکـمـت و سـخـن
تقوايي در توضيح آنها در نشريه "بسـوي     

ـاسـي       ۶ سوسياليسم  ، ارگان تئوريـک سـي
ـاريـخ           ـت  ۲۰ اتحاد مبارزان کمونيـسـت ب

روز    ۲۰ يـعـنـي حـدودا            ۱۳۶۲ مرداد   
ـيـسـت       قبل از اعالم تشکيل حزب کـمـون
ـه در                  ـتـشـارات کـومـه ل ـه ان ايران بوسـيل
ـابـل       کردستان چاپ شد. اين اسناد غير ق
ـه             ـنـد. ب انکار و غير قابل تحـريـف هسـت
ـانـي      لحاظ نظري هم، مقاله "جنبش دهـق
پـس از حــل امــپــريــالــيــســتــي مســئلــه           

ـار                 ارضي" و ـئـوريـک و مـانـدگ ـه ت نـوشـت
ـا عـنـوان "اسـطـوره                    منصور حـکـمـت ب

ـقـش مـهـم و          بورژوازي ملي و مترقـي"   ن
ـاه يـک         تعين کننده اي در کنار زدن ديـدگ
و همان خط نيمه فئودال نيمه مستـعـمـره    
در درون کومه له داشت. نـکـاتـي را کـه            

ـا                ـنـه تيتر وار و مخـتـصـر اشـاره کـردم ت
ـارزان          بخش کوچکي از نقش اتـحـاد مـب
کمونيست، منصـور حـکـمـت و ديـگـر             
ــن ســازمــان بــر               کــادرهــاي رهــبــري اي
وضعيت کومه له براي برون رفـت از بـي         
بضاعتي نظري و تئوريـک ايـن سـازمـان         
در جهت قدم گذاشتن در مسير تشکـيـل   

 حزب کمونيست ايران بود.
 

ـيـسـت         بدنبال تشکيل حزب کـمـون
ـان ايـن               ايران است کـه سـازمـان کـردسـت
ـر اسـاس خـط                   ـه ب حزب يعنـي کـومـه ل
ـتـهـاي        ـي ـال سياسي، تاکتيک نظامي و فـع
ـان و                    ـه در کـردسـت ـه کـومـه ل ـب همه جان
ـرايــش                    ـه گـ ـرغــم مــوانــعــي کـ ـيـ ـلـ عـ
ـه ايـجـاد         ناسيوناليستي در درون کومه ل
ـري    ميکرد، کومه له منطبق با جهت گـي
سياسي و خط فکري و نـظـري مـنـصـور        

ميکند. با تشکيـل ايـن      حکمت فعاليت 
ـيـسـت            ـران        حزب بـود کـه کـمـون هـاي اي

ـيـدا       صاحب حزب شدند و اميد و افقـي پ
کردند آنـهـم در شـرايـطـي کـه يـکـي از                     
بزرگترين قتل عام هاي سياسـي تـوسـط      
ـاده بـود و                    ـت ـراه اف جمـهـوري اسـالمـي ب
ـرده       هزاران کمونيست به جوخه اعـدام سـپ
ـاسـي يـکـي         ميشدند و سازمان هاي سـي
پس از ديگري در هم شکسته ميـشـدنـد.    
ـيــسـت ايــران              ـا تشـکــيــل حــزب کــمــون ب
ـيـسـم حـاکـم           خوشبيني بر صفوف کـمـون
ـايـي          شد و کومله بسرعت دوران شـکـوف
خود را شروع کرد. سازماني کـه از نـظـر         
ـاسـي کـامـال بـي            تئوريک و مواضع سـي
ـر رشـد و           افق شده بود با اين تحول مسـي
استحکام را در پيش گرفت و طي مـدت    
ـا                    ـه سـازمـانـي مـحـبـوب، ب ـاهـي ب کوت
ـراهـيـم                 ـبـديـل شـد. اب ـر ت اتوريته و معتب
ـه      عليزاده در بخش ديگري از سخنانـش ب
اعتبار و اتوريته کومه له اشاره مـيـکـنـد     
و مي گويد: "چرا امـروز هـر جـمـعـي از              
ـه" را           کومه له جدا ميشود اسم "کـومـه ل
ـايـد        بر خود ميگذارد". دليل اين امر را ب
ـقـي کـه           در اتوريته و اعتبار سياسي و اف
ــل حــزب                   ــعــد از تشــکــي کــومــه لــه ب
کمونيست ايران تا مقطع جـدايـي حـزب        
ـاريـخ             کمونيست کارگري داشـت ديـد. ت
ـه          ـه ب درخشان، اعتبار و اتوريته کـومـه ل
ـه زمـانـي دوران تشـکـيـل حـزب                  فاصـل
ـيـج         ـل کمونيست ايران تا مقطع جـنـگ خ
ــکــه در دوران                ــگــردد. تــا جــائــي بــرمــي
ـه هـر بـخـش            انشعابات در درون کومه ل
ـقـط بــراي                    انشـعـابـي حـاضـر بــود کـه ف
ـه                ـر روي خـود دسـت ب گذاشتن اين نام ب
ـاريـخ       جنگ عليه ديگري بزند. گفتن از ت
ـه (از مـقـطـع           يک دهه از فعاليت کومه ل

ـيـج           ۱۹۸۳ تشکيل حزب  ـل تا جـنـگ خ
ـاريـخ       ۱۹۹۰ در سال  ادعا نيست بلکـه ت

ـبـت شـده         پراتيک کمونيستي، واقعي و ث
اي است که آثار و ادبيات آن دوران شـايـد     
هم اکنون در کتابخانه هاي اردوگاهـهـاي   

 کومه له قابل دسترسي باشد.  
 

ـا بــه هـمــان                ـزاده بــن ـلــي ـيــم ع ـراه اب
سياست مصلحت جويانه امروزش و در     
ـاريـخ حـزب،                 جهت تکـمـيـل تـحـريـف ت
ـارگـري       داليل جدايي گرايش کمونيسـم ک

درصد از اعضـا و         ۷۰ درون حزب را که 
ـر       کادرهاي حزب کمونيست ايران را در ب
ـات نـظـري                ـر اخـتـالف ـر بسـت ميگرفت، ب
توضيح ميدهد. اما تـوضـيـحـات او در          

 اين زمينه نيز انحرافي است.
 

ـيـسـت      داليل جدايي از حزب کمـون
ايــران و تشــکــيــل حــزب کــمــونــيــســت           
ـري را مـي           ـت کارگري قطعا بحث مفـصـل
طلبد. کتاب "بحران خليج و رويـدادهـاي       

صفحه شـامـل      ۳۰۳ کردستان عراق" در  
مباحث، اسناد و قطعنامه هـايـي اسـت        
ـان مـيـکـنـد و              ـي که علل اين جدايي را ب
ــشــوم. بــه                     ــمــي ــجــا وارد آن ن مــن ايــن
ـاسـي دانشـگـاه                 ـان عـلـوم سـي دانشجـوي
ـه مـيـکـنـم، در ايـن                      ـه تـوصـي ـي ـان سليـم
ـر            ـان غـي خصوص نيز براي اينکـه سـخـن
معتبر ابراهيم عليزاده را متوجـه شـونـد،      
ـار و                      ـاريـخ آنـدوره را، آث ـنـد ت ـن تـالش ک
ادبيات آنرا، چگونـگـي تشـکـيـل حـزب           
ـاري از ايـن                کمونيست ايران را کـه بسـي
ـرجـمـه             ـان کـردي ت آثار خوشبختانه به زب
ـنـد. در مـورد                    ـن شده اسـت مـطـالـعـه ک
ـز                ـي ـران ن ـيـسـت اي جدايي از حزب کـمـون
ـيـج و          ـل همانطور که اشاره کردم "بحران خ
ـان عـراق" کـه حـاوي              رويدادهاي کردسـت
ـاحـث آن               ـر از مـب ـب اسناد واقعي و مـعـت
دوران، ديدگاههاي منصور حکـمـت کـه      
ـر         ـر بسـت مقاالت، جلسات و بحثهايش ب
ـاسـي در جـهـان دو                بزرگترين تحـول سـي
قطبي در آن بخوبـي تـوضـيـح داده شـده            
ـلـکـه        است را مطالعه کنند. نه تنها اين ب
ـيـج         ـل در همين اسناد در کتاب "بحـران خ
ـان عـراق" کـه در                 و رويدادهـاي کـردسـت
دســـتـــرس وجـــود دارد، مـــواضـــع و              
ـزاده و مـدافـعـيـن             ـي اظهارات ابراهيم عـل
ـام در درون             گرايش ناسيوناليسـتـي آن اي
کومه له هم موجود است به آن مـراجـعـه      
کنند و اجازه ندهـنـد هـيـچـکـس تـحـت             
ـاف و درخشـان             ـاريـخ شـف هيچ عنواني ت
ـروسـه        کمونيسم، مارکسيسم انقالبي و پ
شکل گيري مهمترين حزب کمونيـسـتـي    
ـبـش مـلـي              ـه جـن تاريخ آن دوره ايران را ب
کرد بفروشد و تاريخ چگونگـي تشـکـيـل       
ـيـن                   ـر و تـعـي ـروهـاي مـوث ـي يک حزب، ن
ـيـسـتـهـا،         کننده در آن و بسياري از کـمـون
چه آناني که در قيد حيات نيستنـد و چـه       
ـنـد را                   ـنـون زنـده هسـت آنهايي که هـم اک

 تحريف کند.  
 

ـيـن          ـقـش تـعـي اگر ابراهيم عليزاده ن
ـيـسـت و                   ـارزان کـمـون کننده اتـحـاد مـب
منصور حـکـمـت را انـکـار و تـحـريـف                 
ميکند تنها بخاطر مقبوليت بـخـشـيـدن     
ـاسـي خـود و                به موقعيت فـکـري و سـي
سازمانش در پيشگاه ناسيوناليسـم کـرد     
ـاريـخ زده            است که  دست به حـراج ايـن ت
ـات از سـوي           ـف است. بدون شک اين تحـري
ـقـد و        هر انسان آزاده و کمونيست مورد ن
شماتت قرار ميگيرد. انواع سازمـانـهـاي     
ـر            ـر بسـت کنوني موسوم به کومه له کـه ب
تــاريــخ درخشــان يــک دهــه، اعــتــبــار،             
ـار               ـر ک ـر بسـت اتوريته و محبوبيتي کـه ب
ـام بـوجـود آورده               ـراي ايـن ن کمونيستي ب

ـيـج هـمـگـي                 ـل بود، در مقطـع جـنـگ خ
ـلـق خـود       فيلشان ياد هندوستان کرد و تع
را به "جنبش کردايتي" نشان دادنـد. امـا        
ـراهـيـم        فشار چپ باقيمانده در سازمـان اب
ـراي            ـفـت را ب عليزاده گويا اين تغيير شـي
ـاخـيــر مـواجـه کـرده اســت.                   ـا ت ايشـان ب
تحريف تاريخ در فضاي کنونـي خـانـواده      
ـابـل درک          ـه ق ناسيوناليسم کرد در منطـق
است اما دانشجويان و نسل جديد چـپـي     
ـان عـراق و در                که در شهـرهـاي کـردسـت
ـا ولـع      دانشگاههايي چون علوم سياسي ب
تمام بدنبال کمونيسم و چـپ اجـتـمـاعـي        
ـنـگـونــه                      ـقـد اي ـنـد بــي گـمـان در ن هسـت
ـاريـخ،                    ـقـد تـحـريـف ت سمينارهـا و در ن

 خواهند گفت و خواهند نوشت.
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مــخــتــلــف احــزاب،       يدر کشــورهــا  
ـيـن سـيـاسـي و                     سازمـان  هـا، فـعـال

ـيـه اعـدام در مـقـابـل                   نهـادهـاي عـل
هـاي جـمـهـوري اسـالمـي و                سفارت

مراکز شهرها دست بـه تـظـاهـرات و         
  تجمع زدند.

ـيـه             به گزارش کميته بين ـلـي عـل الـمـل
ـبـهـشـت        ۵ آوريل  ۲۵ اعدام روز  اردي

که به عنوان روز جهاني عليه  ۱۳۹۴ 
هـا در ايـران اعـالم شـده بـود                   اعدام

اي در      تظاهرات و تجمعات گسـتـرده  
ــل                  ــابـ ــا و مـــقـ ــرهـ ــهـ ــز شـ ــراکـ مـ

هاي جـمـهـوري اسـالمـي           سفارتخانه
 ايران صورت گرفت.

ــه               ــراض ب ــي اعــت اعــالم روز جــهــان
ـتـه                  اعدام ها در ايـران از سـوي کـمـي
ــلــيــه اعــدام، حــزب           بــيــن ــلــلــي ع الــم

ـيـسـت کـارگـري ايـران، حــزب                کـمـون
ـيـسـت،        -کمونيست کارگري حـکـمـت

ـيـت    حزب کمونيست ايران، هسته اقل
هـاي     و همچنين احـزاب و سـازمـان         

ديــگــر حــقــوق بشــري و مــخــالــف             
 جمهوري اسالمي اعالم شده بود.

کشــورهــاي ســوئــد، آلــمــان، نــروژ،           
و دانمارک، فنالند، استراليا، کـانـادا       

در اين روز شاهـد   چندين کشور ديگر
هـا     تجمعات و تظاهرات، عليه اعدام

 در ايران بودند.
 

 :%^�� 
دهي تـجـمـع در شـهـر             براي سازمان 

استکهلم مردم و نمايندگان از سـوي      
هاي متعدد حضـور   احزاب و سازمان

آوريــل    ۲۵ پــيــدا کــردنــد و در روز            
تظاهرات باشکوهي برپا شـد کـه در       
ـيـن              آن نمايندگان پـارلـمـان و هـمـچـن

هـاي     نماينـدگـان احـزاب و سـازمـان           
ها در    سياسي سخنراني کرده و اعدام

 ايران را محکوم کردند.
ـيـز بـه              در شهر گوتنبرگ و مـالـمـو ن

هـاي بـزرگـي         همين مناسبت تـجـمـع   
ها در ايـران     عليه موج گسترده اعدام

  برپا شد.
 

 �;�	ن: 
در کشور آلمان دو تـجـمـع در شـهـر              
فرانکفورت و کـلـن بـرگـزار شـد. در               
ـنـدگـان ايـن احـزاب و             شهر کلن نماي

اي از حــزب         هــمــچــنــيــن نــمــايــنــده     

سوسياليسـت کـارگـري افـغـانسـتـان            
  سخنراني کرد.

 ��وژ: 
 

هـاي     در اسلو تجمع مشترک سازمـان 
سياسي مخالف جمهـوري اسـالمـي      
ايران در مقابل سفارت ايـران بـرگـزار      
ـتـن     شد و سخنرانان خواهان پايان يـاف

  ها در ايران شدند. اعدام
 

 :%�!=' 
ـنـالنـد تـجـمـع             در شهر هلسينکي ف

اعتراضي مشترک در مقابل سفـارت  
ــرپــا شــد و                جــمــهــوري اســالمــي ب

هاي گسترده در ايران  سخنرانان اعدام
بعد از توافق لوزان را محکوم کرده و   

ـيـه          خواهان اقدامات گسـتـرده   تـر عـل
  ها در ايران شدند. اعدام

 

	�	دا:  

در شهر تورنتو تجمع مشترک احزاب 
سياسي مخالف جمهوري اسالمي و   

المللي عليه اعدام، بـرگـزار    کميته بين
هاي ايـن تـجـمـع،          شد و در سخنراني

همگان بر ادامه دادن به اعتراضات و 
ـيـه اعـدام      افشاگري بين هـا     المللي عل
 تأکيد کردند.

در دانمارک و استراليا نيز تظـاهـرات    
عــلــيــه اعــدام بــرپــا شــد و شــرکــت              

هـا در       کنندگان به موج شديد اعـدام   
 ايران معترض بودند.

 
قبل از برگزاري تجمع و تظاهرات يک 

هاي فشـرده افشـاگـري و         هفته برنامه
هـا در دسـتـور           پخش خبر اين اعـدام 

هـا بـود.        کار اين احـزاب و سـازمـان       
چندين برنامه تلويزيوني بـه صـورت       

هـا و       پخش زنده در مورد اين اعـدام   
بـــحـــث و گـــفـــتـــگـــو بـــا مـــردم،               

ـيـن و             مصاحبه هاي متعدد بـا فـعـال
ــدرکــاران ايــن حــرکــت و                 دســت ان

هـاي     همچنيـن جـلـب تـوجـه رسـانـه             
فارسي زبان به اين مـوضـوع بـاعـث         
شد خبر اين اعتراضات به وسعت در   
ايران پخش بشود و با چـاپ چـنـديـن       
ــب بــه زبــان انــگــلــيــســي در                مــطــل

هاي انگليسي و يا آلماني زبـان     رسانه
ها به گـوش     تا حدودي خبر اين اعدام

  مردم ديگر نقاط دنيا رسيد.

اعتراضات و تجمعات و تـظـاهـرات      
گيرد کـه   جهاني در حالي صورت مي

ـلـي و دولـت          مجامع بين هـا در       الـمـل
هاي گستـرده در ايـران        رابطه با اعدام
 اند. سکوت کرده

ـيـن   ـلـي        مينا احدي دبير کميته ب الـمـل
عليه اعدام در بخشي از سـخـنـرانـي         

مـن از    ” خود در کلن آلـمـان گـفـت:            
ـيـه اعـدام        طرف کميته بين المللي عـل

نــفــر در       ۹۸ کــنــم کــه         اعــالم مــي   
اند و هر روز  شده هاي ايران اعدام زندان

ها در ايران رو بـه افـزايـش       آمار اعدام
ــر اعــدام        ۱۰ اســت و هــر روز             نــف

شوند؛ و نکته مهم اين اسـت کـه        مي
هـا در سـطـح           در رابطه با ايـن اعـدام    

 المللي سکوت کامل وجود دارد: بين
مـا  ” گويـد:      مينا احدي در ادامه مي

از اتــحــاديــه اروپــا و دولــت آلــمــان              
ايـم، امـا در        درخواست مالقات کرده

اند به دليل اينکه در حـال       پاسخ گفته
ـيـم     مذاکره با جمهوري اسالمي هسـت

هـا     خـواهـيـم بـه ايـن اعـدام               ما نمـي 
اعتراض کنيم. پس ما وظيفـه داريـم     
ـيـه           به اعتراضات متحدانـه خـود عـل

  “ها ادامه دهيم. اعدام
هاي اخير در ايـران عـمـدتـاً از            اعدام

متهمين مواد مخـدر بـودنـد کـه بـه            
جرائم پخش و قاچاق مواد مخدر بـه    

شـده بـودنـد. در ايـران             اعدام محکوم
بيشترين آمار محکومين به اعدام را 
مـتــهــمــيـن مــواد مــخـدر تشــکــيــل           

ـيـش از                  مي دهند بـه صـورتـي کـه ب
زنـــدانـــي در ســـه زنـــدان                ۴۰۰۰ 

حصار، رجايي شهر و نـدامـتـگـاه      قزل
مرکزي در انتظار اجراي حکـم اعـدام     

 هستند.
هـاي     محکومين به اعدام و خـانـواده    

آنان انتظار دارند که با گسترش يافتن 
اين اعتـراضـات جـلـوي ايـن چـرخـه              

ـتـه            وحشتناک اعدام ها در ايـران گـرف
 شود.

المللي عليه اعدام برگزاري  کميته بين
روز جهاني عليه اعدام در ايران را يک 
ـيـه اعـدام در         موفقيت در فعاليت عل

  داند. ايران مي
 المللي عليه اعدام کميته بين

ارديبهشت  ۶ ، ۲۰۱۵ آوريل  ۲۶ 
 ۱ ٣ ۹۴ 

ه	� ����د* در ای�ان! 4�A1 و 1@	ه�ات در 
�3ره	� C  DC�7#ی� ا %ام  
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اول مه، روز جهاني کارگـر امسـال در       
شــرايــطــي بــرگــزار مــيــشــود کــه                 
اعتراضات کارگري هـر روز گسـتـرده        
تر ميشود و جنبشي اجتماعي بر سـر    
ـاع     خواست افزايش دستمزدها و در دف
معيشت در جريان اسـت. در اول مـه          
امسال بيـش از هـر سـال مـا شـاهـد                 
ـاتـي کـارگـران، مـعـلـمـان،              اتحاد طبق
ـازنشـسـتـگـان و بـخـش                 پرسـتـاران، ب
عظيمي از حقوق بـگـيـران جـامـعـه و           

 درصدي ها هستيم.  ٩٩ صف 
از ســوي ديــگــر اول مــه امســال در               
شرايطي برگزار ميشود، که جمـهـوري   
اسالمي در وحشت از فضاي انفجاري 
جامعه  ناگزير به نـوشـيـدن جـام زهـر            
شده و به پاي توافق با غرب و آمريـکـا   
رفته است و براي تخفيف تـنـاقضـات      
سياسي اش و سـد کـردن مـبـارزات               
ـا                      ـا جـنـبـش هـايشـان و ب مردم کـه ب
خواستهايشان دارند به جلو مي آيـنـد،   
تالش ميکند با سـرکـوب و اعـدام و          
گذاشتـن فشـار بـر روي فـعـالـيـن  و                    
رهبران کارگري جلوي چنيـن بـرآمـدي      

 بايستد.  
همانطور که در نوشته قبلي نيز اشـاره    
داشتم اول مه امسال در دل تـحـوالت       
سياسي مهمي و در اوضاع سـيـاسـي      
متفاوتي نسبـت بـه هـر سـال بـرگـزار               
ميشود. اين ويژگي مـنـشـاء جـدالـي           
سخت بر سر ايـن روز شـده اسـت. از               
يکسو رژيم اسالمي از وحشت بـه راه      
ــزرگ اعــتــراضــي             ــتــادن مــارش ب اف
کارگران، آنهم در فضايي کـه هـر روزه       
هزاران کارگر در کارخانجات مختلـف  
ـات سـراسـري       در اعتراضند و اعتصاب
معلمان، فضاي جديدي از اعتراض و   
مبارزه در کـل جـامـعـه ايـجـاد کـرده                
اســت، دســت بــه دســتــگــيــري هــاي           
جديدي زده و هر کجا که  از بـرگـزاري       
اين روز خبري به گوش ميرسد فعالين 
و رهبران کارگري را مـورد تـهـديـد و           
فشــار قــرار داده و بــا احضــار آنــان                 
ـا جـلـوي ايـن تـحـرکـات را                   کوشيد ت
بگيرد. از جمله در هـمـيـن مـدت در             
شهر سنندج، اين شهر اول ماه مه هـا،  
در همين دو ماه اخير بيش از ده فـعـال   
کارگري دستگير و احضـار شـده انـد.        
بعالوه تنها در روز هشت ارديبـهـشـت    

نفر از رهبران و فـعـالـيـن کـارگـري              ٤ 
محمود صالحي از رهبـران شـنـاخـتـه        

شده کارگري، ابراهـيـم مـددي و داود          
رضــوي  از اعضــاي هــيــات مــديــره            
سنديـکـاي شـرکـت واحـد و عـثـمـان                 
ـاع از                  ـلـي عضـو کـمـيـتـه دف اسماعي
فعالين کارگري مهاباد دستگير شدند 

ارديبهشت جعـفـر عـظـيـم         ٩ و در روز 
 ٤٠ زاده از رهبران طومار اعتـراضـي     

هزار کارگر بـر سـر خـواسـت افـزايـش             
سـاعـت      ٥ دستمزدها، احضار شـد و      

تمام زير بازجويي قرار گرفـت کـه چـرا        
ارديبـهـشـت بـه        ٨ اتحاديه آزاد در روز 

ـال روز جـهـانـي کـارگـر رفـتـه                     استـقـب
است. همچنين در هـمـيـن روز پـدرام           
نصراللهي يکي از فـعـالـيـن کـارگـري           
سرشناس در شهر سنندج دستگـيـر و     
ـافـت. و           به مکان نامعلومي انتـقـال ي
ــن روزچــنــد تــن از                  اوايــل صــبــح اي
ماموران امنيتي منزل رضـا خـنـدان        
(مهابادي) نويسنده، منتقـد ادبـي و         
عضو هيات دبيران کانون نويسندگـان  
ايران را تفتيش کردنـد، سـپـس دسـت         
نوشته ها، آرشيوهاي گوناگون، هـارد    
کامپيوتر، گوشي موبايل و . . . او را      
ضبط کرده و با خود بردنـد. بـعـد هـم          
طبق برگه احضاريه کـه مـامـوران بـه           
رضــا خــنــدان تــحــويــل دادنــد، از او             

 ١٣ خــواســتــه شــده روز يــکــشــنــبــه            
ـلـيـغـي       ارديبهشت به اتهام "فعاليت تب
عليه نظام" براي بازجويي به ساختمـان   
مرکـزي وزارت اطـالعـات مـراجـعـه             

 کند.  
ـامـه هـاي هـفـتـه               در همين راستا بـرن
کــارگــر دولــت کــه هــر ســال بــرگــزار              
ـا روز جــهــانـي کــارگــر را                مـيــشــود ت
مخدوش کنند و به حاشيه بـبـرنـد، را        
اعالم کردند. اين برنامه ها از رفتن بـه   
مزار خميني تا ديدار با خـامـنـه اي و        
برپايي مـراسـم دولـتـي در وزرشـگـاه               
آزادي را در بــر داشــت. در بــرنــامــه                
هايشان ناگزير شدند، از کارگـر و درد      
بيکاري و هزار درد ديگر حرف بزننـد،  
آخر سر هم با گفتن اينکه لغو تـحـريـم      
ـلـکـه        ها فقط يک کاغذ پاره نيسـت، ب
بهبودهايي در کار است، بـر اقـتـصـاد       
مقاومتي و سـيـاسـت هـاي ريـاضـت           
ـاکـيـد گـذاشـتـنـد و                  اقتصادي شـان ت
کارگران را بـه انـتـظـار بـراي بـهـبـود                   

 اوضاع فراخواندند.  
ـابـل ايـن هـراسـهـا و ايـن                    اما در مـق
ــمــان،             ــران، مــعــل ــوهــا، کــارگ ــکــاپ ت
ـازنشـســتـگـان و ... بــا                    پـرسـتـاران، ب
اعتراضات گسترده شان به اسـتـقـبـال       

اول مه رفتند. هفت تشـکـل کـارگـري        
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران، انـجـمـن           
ــزکــار                صــنــفــي کــارگــران بــرق و فــل
کرمانشاه، سنديکاي کارگران نيشـکـر   
هفته تپه، سنديکاي کـارگـران نـقـاش         
استان البرز، کانون مـدافـعـان حـقـوق          
کارگر، کميته هماهنگي براي کمک به 
ايجاد تشکلهاي کـارگـري و کـمـيـتـه             
پيگيري ايجاد تشکلهاي کـارگـري در     
اقدامي بسيار مهم قطعـنـامـه اي در        

بند به مناسبت اول مـه انـتـشـار            ١٧ 
ـاکـيـد     دادند و در اين قطعنامه ضمن ت
برخواستهاي فوري کارگـران از جـملـه        
ـلـيـون         افزايش دستمزد حداقل سـه مـي
تومان، آزادي فـوري و بـدون قـيـد و                 
شــرط کــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان          
سياسي و محکوم کردن سرکوب هـا،    
لغو مجازات اعدام، برابري زن و مرد، 
تعطيل رسمي روز جـهـانـي کـارگـر و            
خواست هاي مهم ديگر، همبسـتـگـي    
خود را با مبارزات معلمان، پرستـاران  

 و ... اعالم داشتند.
ايــن قــطــعــنــامــه در بــرنــامــه اي کــه            
دانشجويان دانشکده علوم سياسي در   
دانشگاه تهران به مناسبت اول مه روز 

 جهاني داشتند، قرائت شد.  
همچنين قطعنامه ديگري به امضـاي  
انجـمـن صـنـفـي مـعـلـمـان مـريـوان،                  
انجمن صنفي کارگـران خـبـازي هـاي         
مريوان و سروآباد و انـجـمـن صـنـفـي             
کارگران خبازي هاي سنندج و حـومـه     
انــتــشــار يــافــت کــه بــر خــواســتــهــاي          
مشابهي چون قطعنامه هفت تشـکـل   

 کارگري تاکيد داشت.  
در عين حال امسـال جـنـب و جـوش             
براي برگزاري روز جهاني کارگر وسـيـع   
ـان             ـار آن بود. کارگران و امسـال در کـن
معلمان به تدارک برگزاري روز جهـانـي   
کارگر رفـتـنـد. در تـهـران در هشـتـم                 
ارديــبــهــشــت کــارگــران بــا بــرگــزاري          
تـجــمــعــي مــقــابــل مــجــلــس شــوراي         

 اسالمي به استقبال اين روز رفتند. 
در نهم ارديهبشت کارگران سنديکـاي   

شــرکــت واحــد مــراســمــي در پــايــانــه          
 اتوبوسراني آزادي برپا کردند.  

کارگران نيشکر هـفـت تـپـه بـراي روز            
ـابـل           جهاني کارگر قرار تجـمـع در مـق
اداره کار اين شهـر را گـذاشـتـه انـد و              
ـان                  جمعي ديـگـر از کـارگـران و جـوان

 ٩ بيکار شهر قرار تجمع براي ساعـت    
ـابــل             ١١ صـبـح      ارديـبـهــشـت در مـق

شرکت شهيد رجايي (شل سـابـق) را         

 دارند.  
در تهران جمع هايي از کـارگـران ايـران      
ـايـر و قـنـد ورامـيـن بـه                    تاير، کيـان ت
ـانـيـه             مناسبت روز جهانـي کـارگـر بـي
دارند و براي روز دهم ارديـبـهـشـت در       

 مقابل وزارت کار فراخوان دادند.
 ٩ کانون صنفي معلمان براي سـاعـت     

ارديهبشت فراخـوان بـه      ١١ صبح روز 
 تجمع در پارک پرديسان را دادند.  

ارديبهشت تظاهـراتـي کـه از         ١١ روز 
سوي خانه کارگر در ميدان فلـسـطـيـن     
ـا شـعـار                 فراخوان داده شـده بـود، را ب
کارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            
بايد گردد، و خواست پر شدن فـاصـلـه      
خط فقر و سـطـح دسـتـمـزدهـا و هـو                
کردن محجوب و به هم زدن سخنرانـي  
اش و شعار نيروي انتظامي خجـالـت،   
خجالت، را بر هم زدند و آنرا به مـيـدان   

 اعتراض خود تبديل کردند.
در سنندج، رژيم اسالمي شـهـر را بـه          
حالت کامال نظامـي در آورده اسـت،         
اما تالش بـراي بـرگـزاري اول مـه در             
جريان است. در سقز و  مـريـوان نـيـز              

 وضع از همين قرار است.
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جــمــعــي از کــارگــران شــرکــتــهــا و                

هاي مخلتف شهر شيراز طـي     کارخانه
بيانيه اي بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـي               
کارگر، عمـوم کـارگـران را بـه هـمـراه               
ـابـل           خانواده هايشان به تجـمـع در مـق
استانـداري ايـن شـهـر در سـاعـت ده                 

ارديبهشت فراخواندنـد.   ١٠ صبح روز 
ـانـيـه آمـده اسـت:            در بخشي از اين بـي
"روز جهـانـي کـارگـر روزي اسـت کـه                
مبشر رسيدن کارگران به حـقـوق حـقـه       

بـــاشــد. مـــا کـــارگـــران             خــود مــي     
هاي ايران حمـايـت خـود را از           کارخانه

 داريم.   برگزاري اين روز اعالم مي
ما کارگران چيزي براي از دسـت دادن      
نــداريــم، در شــرايــطــي کــه تــمــامــي            
کارگران بدون استثنا زير خطر فقر قرار 

کنيم که تنـهـا    داريم و روزانه تالش مي
زنـده بـمـانـيـم. هسـتـنـد کسـانـي کــه                    

بـرنـد و        دسترنج ما را بـه يـغـمـا مـي             
 کنند." جيبهاي خودشان را پر مي

ـانـيـه              طبق اخبار منتشر شـده ايـن بـي
همـچـنـيـن از سـوي جـمـع هـايـي از                    
فعالين کارگران در کارخانجات زير بـه  
امضا درآمده است:  کـارخـانـه فـوالد          
نقش آسيا، شرکت خور آسيا ، شرکـت  
ـا ، شـرکـت شـادگـانــي،                  صـنـعـت راي
شرکت اهورا صنعت، کارخانه کـاشـي   
ايرانا، کارخانه صـنـدوق نسـوز کـاوه،           
کارخانه پارس متال، کارخـانـه کـفـش       
بــال، کــارخــانــه مــيــنــو، پــاکــدشــت،          
کارخانه ويتانا، الستيک سـازي کـيـان      
تــايــر، الســتــيــک ســازي ايــران تــايــر،          
 نساجي بروجرد و روغن موتور ايران.  

گزارش هاي تکميلي از آنـچـه در روز         
جهاني کارگر اتفاق افـتـد، در شـمـاره           
ـال خـواهـد آمـد. بـه                  ـاسـيـون بعد انتـرن
ضميمه اين نوشته بيانيه و قطـعـنـامـه     
هاي صـادر شـده بـه مـنـاسـبـت روز                  
ـا             جهاني کارگر و مراسـم هـايـي کـه ت
کنون برپا شده و اخبارش منتشر شـده  

 است، را ميخوانيد.
ـاتـي    اول مه امسال تجديد عهدي طبق
مبان کارگران، معـلـمـان، پـرسـتـاران،         

درصـدي     ٩٩ بازنشستگـان و صـف         
هاي جامعه بود بر سر خواستهايي کـه  
دارند. و در راس جنبش هاي گسـتـرده    
بر سر مـعـيـشـت، خـواسـت افـزايـش               
فــوري دســتــمــزدهــا در قــدم اول ســه            
ميليون تومان و با شعـار مـعـيـشـت،        

 منزلت حق، مسلم ماست.
، در   ٩٤ اول مه امسال در آغـاز سـال       

ادامه مبارزات گسترده کارگران و کـل  
جامعه ميتواند به نقطه عطـفـي بـراي      
شکل گرفتن يـک جـنـبـش قـدرتـمـنـد             
ــبــاتــي در ســراســري ايــران و               مــطــال

 مبارزات کل مردم باشد.  
 زنده باد اول مه، روز جهاني کارگر  

 >%ال �� �� اول #�، روز >.	�$ 
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امـروز هشـت ارديــبـهـشـت و در              
ــي کــارگــر،              ــه روز جــهــان آســتــان
مــحــمــود صــالــحــي از رهــبــران           
شناخته شـده کـارگـري در شـهـر              
سقز دستگير شـد. بـنـا بـر خـبـر                

عصر امـروز مـامـوران       ٦ساعت 
اطالعات حکـومـت اسـالمـي بـا          
حکم بازداشت محمود صـالـحـي      
به منزل او رفته و بعد از تفتـيـش   
منزل و ضبط کامپيوتر و يکسـر  
وســايــلــش او را بــا خــود بــه                     
اطالعات ميبرند. هنـگـام وقـوع       

اين دستگير، محمود صالحي در 
ــعــد از                   ــوده و ب ــنــهــا ب ــزل ت مــن
بــازداشــت تــمــاســي بــا خــانــواده          

 نداشته است. 
محمود صالحي نامي آشنا بـراي  
همه است. او يک فـعـال کـارگـري        
است کـه سـالـهـايـي طـوالنـي از                
عمرش را بخاطر دفاع از حـقـوق       
ــهــاي رژيــم               ــران در زنــدان ــارگ ک
اسالمي گذرانده اسـت. مـحـمـود        

  صالحي بايد فورا آزاد شود.

#��0د V	;0$ از ره�Hان &=	(�� &%* 
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جمهوري اسالمي از فـرا رسـيـدن        
اول مه، روز جـهـانـي کـارگـر بـه               

 ٨هراس افـتـاده اسـت و امـروز               
ارديــبــهــشــت دو نــفــر ديــگــر از             
رهبران و فعالين کارگري تـوسـط     
سرکوبگـران حـکـومـت اسـالمـي           
دستگير شدند. بنا بر خبر امـروز   
ابراهيم مددي و داود رضـوي دو      
ــره              تــن از اعضــاي هــيــات مــدي
سنديکاي شرکت واحدا که قصـد    

ارديـبـهـشـت در          ٩داشتند فـردا      
پايـانـه هـاي شـرکـت واحـد بـيـن                 
کارگران و رانندگان شرکت واحـد    
شيريني و شکالت پخش کـنـنـد،      

ــن اطــالعــات            ــوســط مــامــوري ت
 .دستگير شدند

يک شعار مهم ما در اول مه، روز 
جهاني کارگر، آزادي بـدون قـيـد          
شــرط هــمــه کــارگــران زنــدانــي و          
زندانيان سياسي است. اين شعـار   
را بـر روي بـنـر هــايـمـان درشــت                
بنويسيم و بـا در دسـت گـرفـتـن                
عکس کارگران زنداني و زندانيان 
سـيـاســي، مــارش اول مـه را بــه              
ــه              ــيـ ــلـ ــي عـ ــراضـ ــتـ ــارش اعـ مـ
ــکــومــت             ــاي ح ــگــري ه ــوب ســرک

  اسالمي تبديل کنيم.
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خبر ديگر مربوط به دستگيري 
عثمان اسماعيلي عضو کميته 
دفاع از فعالين کارگري مهاباد 

همين روز  ٦است که در ساعت 
توسط مامورين امنيتي اداره 

است. او در حاليکه در 
ساختماني در اين شهر مشغول 
به کار بوده  دستگير و به مکان 
 نا معلومي منتقل شده است. 
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رهبران طومار جعفر عظيم زاده از 
هزار کارگر بر سرخواست  ٤٠

افزايش دستزمدها توسط وزارت 
او اطالعات تهران احضار شد.  

ساعت بازجويي  آزاد  ٥بدنبال 
 شد.

جعفر عظيم زاده همچنين به جرم 

فراخوان سال گذشته اتحاديه آزاد 
کارگران ايران به مناسبت روز 

جهاني کارگر و ديگر فعاليتهايش 
 ١٥در دادگاه بدوي در شعبه 

دادگاه انقالب تهران، به شش سال 
   زندان محکوم شده است.
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ارديهبشت ، دو روز مـانـده    ٩روز 
ــدرام                 ــارگــر پ ــي ک ــه روز جــهــان ب
نصراللهي(نـه بـه ز) از فـعـالـيـن                 
کارگري سرشناس در شهر سننـدج  
و عضو کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           
کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري، 

دستگيري و احضـار   دستگير شد. 
کارگران در آسـتـانـه اول مـه، روز           
جــهــانــي کــارگــر نشــانــه وحشــت           
حــکــومــت اســالمــي از ايــن روز            

  بزرگ اعتراضي است.
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ارديـبـهـشـت        ١٠بعد از ظـهـر روز       
شيث اماني از فعالين سرشناس در 
شهر سنندج و عضو هيـات مـديـره      
اتحاديه آزاد کارگران ايران احضـار    

ساعت مورد بازجوئـي   ٥و بيش از 
قرار گرفت. بنا بر گزارش مـنـتـشـر      
شده از سوي اتحاديه آزاد کـارگـران     
ايران در اين بـازجـوئـي مـامـوريـن           
امنيتي بـا غـيـر قـانـونـي خـوانـدن               
اتحاديه آزاد و تجمعاتي که توسـط  

آن برگزار ميشود، سعي کردند شيث اماني را از تالش براي بـرگـزاري     
  .مراسم اول ماه مه،روز جهاني کارگر و شرکت در آن برحذر کنند
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ارديبهشت حکـومـت    ١٠صبح روز 

اســالمــي حــامــد نــبــاتــي و عــلــي             
حسيني دو فعال کـارگـري و عضـو        
کميته همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه               
ايجاد تشکل هاي کارگري در سـقـز   

 ٢را دستگيـر و آنـهـا را  پـس از                   
ساعت بازجويي و تـهـديـد بـه عـدم          

شرکت در مراسم روز جهاني کارگـر   
  آزاد کرد.

ارديبهشت نـيـز مـحـمـود         ٨در روز 
صالحي يکي از چهره هاي شناختـه  
شده در شهـر سـقـز دسـتـگـيـر و بـه                 
اطالعات شهر سنندج منتقل شـد.    
بــنــا بــر خــبــرهــا پــرونــده مــحــمــود           
صالحي در دست اطالعـات تـهـران      
است و حکم بـازداشـت وي نـيـز از             

  آنجا صادر شده است.
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ـادي عـکـس          اين روزها و در مـوارد زي
اين ادعا صحت دارد. يعـنـي مـلـيـت،         
مذهـب، وطـن پـرسـتـي و تـمـامـيـت                  
ارضي باعث تفرقه و اختالف و حـتـي       
جنگ و خونريزي  بين مردم ساکن يـک  
کشور اسـت! بـه اوضـاع عـراق نـگـاه                  
کــنــيــد، بــه ســوريــه، لــيــبــي، يــمــن،             
ـلـي جـاهـاي           افغانستان، اوکراين و خـي
ديگر. در همه اين مناطق دقيقا دارنـد     
بر اساس مذهب و مليت و تحت لـواي  
وطــن پــرســتــي و تــمــامــيــت ارضــي            
ميکـشـنـد و کشـتـه مـيـشـونـد. سـر                    
ميبرند و به بردگي ميگيرند و تـجـاوز     
ميکنند و مدرسه و بيمارستان و خانـه  
را بر سر هم خراب ميکنند. الاقـل در       

سـال گـذشــتـه مــا  شـاهــد                ۴۰ ــ    ۳۰ 
رويــارويــي جــنــبــش هــا و حــرکــات              
ارتجاعـي حـول مـذهـب و مـلـيـت و                  
ـا دولـت هـا و                    قوميت بـوده ايـم کـه ب
جنبش هاي بهمان  درجه ارتـجـاعـي و      
مدافع تماميت ارضي و مهين پرستـي  
درگير شده انـد و هـردو بـه جـان بشـر                
ــد. ايــن وضــعــيــت                 ــتــاده ان امــروز اف
بخصوص بعد از سـقـوط شـوروي  و              

پايان دنياي دوقطبي دست باال گرفـت.  
ما شاهد يک عقبگـرد تـمـام عـيـار و            
جنگ هاي خونين قومـي و مـلـي در          
جمهوري هـاي سـابـق اتـحـاد شـوروي             
ـايـجـان و ارمـنـسـتـان                  بوده ايـم از آذرب
ـا يـوگسـالوي و غـيـره. ايـن                     گرفـتـه ت
وضعيـت کـه در يـک سـطـح جـهـانـي                   
محصول بورژوازي دوره جهانـي سـازي     
ـانـه      و عروج نئوليبراليسم است متـاسـف
همچنان ادامه دارد و آخرين نمونـه اش    
ظهور داعش وحشي در عراق است کـه  
داعــيــه مــذهــبــي و خــالفــت بــر کــل             

 مسلمين دارد.  
ايـن ســوال را در اوضـاع امــروز             
ـاال         ايران قرار دهيد باز بهمـان جـواب ب
ميرسيد. آيا جز اين است که ملـيـت و      
مذهب و وطـن پـرسـتـي و تـمـامـيـت               
ارضي دقيقا باعث تفرقه و جدايي بيـن  
مردم ساکن جغرافياي سـيـاسـي ايـران         
است؟ البته از نظر جمهوري اسـالمـي،   
مذهب و مـلـيـت و وطـن پـرسـتـي و                  
ـاعـث اتـحـاد اسـت.             تماميت ارضي ب
اما اين "اتحاد" لفظ ديگري است بـراي  
حــاکــمــيــت جــمــهــوري اســالمــي و             

بورژوازي ايران اسـت کـه در مـنـطـقـه               
جغرافيايي ايـران دسـت بـه اسـتـثـمـار              
طبقه کارگر از هر مذهب و قـومـيـتـي       
ميزند. اين "اتحاد" يـعـنـي حـاکـمـيـت             
ــي عشــري و                  ــن ــه اث ــع مــذهــب شــي
ناسيوناليسم ايراني بر سراسر مـردمـان   
ساکن اين جغرافيا و تحميل انواع ستـم  
هاي ملي و مذهـبـي بـر مـردمـي کـه             
خــارج از ايــن چــهــارچــوبــه قــومــي و             
مذهبي تعريف شده انـد. يـک لـحـظـه             
خودتان را جاي مردماني بگذاريـد کـه     
تحت ستم ملي و مذهبي هستنـد. در     
ـايـجـان و                کردسـتـان، خـوزسـتـان، آذرب
بــلــوچســتــان. تــمــام ايــن عــبــارات و             
شعارهاي جمهوري اسالمي متضـمـن   
ستم ملي و مذهبي و محروميت براي 
مردماني است که مذهب مـتـفـاوت و      
قومـيـت و فـرهـنـگ مـتـفـاوتـي جـز                   
مذهب و فرهنگ حکومت دارنـد. در       
مــقــابــل ايــن ســتــم مــلــي اســت کــه               
ناسيوناليسم قومي و مذهـبـي هـم در        
بين مردمان تحت ستم فضاي فعاليـت  
پيدا ميکند و ميکوشد خود را بعنوان 
ناجي و مدافع مردم تحت ستم قلـمـداد   
کند و سربازگيري ميکند. يعني مـردم   
واقعي بـيـن دو ارتـجـاع و دو هـويـت                 
وارونه دو جور ناسيوناليسـم گـيـر مـي         
افتند. از هم جـدا مـيـشـونـد و حـتـي                 

نســبــت بــهــم بــيــزاري و نــفــرت پــيــدا             
ميکنند و کار حتي ممـکـن اسـت بـه         
جنگ و خونريزي هم بکشد. اين بـدون     
ترديد تنها محصول واقعي "مـلـيـت و       
مذهب و وطـن پـرسـتـي و تـمـامـيـت               

 ارضي" است.
ــه رشــد                    ــي ــه در دوره هــاي اول ــت ــب ال
ــ مــلــت              بـورژوازي، دوره هــاي دولـتـ 
سازي ما شاهد ناسيوناليسمي هستيم 
که متحد کننده است و حـتـي جـنـبـه            
مترقي دارد. يعـنـي جـوامـع مـاقـبـل             
ـايـي را دورهـم                سرمايه داري و روسـت
مـتـحـد مـيـکـنـد و بـه عصـر مــدرن                    
مياورد. در اين دوره بـورژوازي چـنـدان       
به تـفـرقـه نـمـي انـديشـد و بـرعـکـس                   
ميکوشد اتحاد مـردم را بـر اسـاسـي             
حقوق شهروندي و قانون تاميـن کـنـد.      
اين روند را در قـرن هـژده و نـوزده در                
اروپا و در سه ربع قرن بيستم در آسيا و   
آفريقا و آمريکاي التين مـي بـيـنـيـم.          
ـا عــروج                  امـا دوره مــا، دوره اي کــه ب
ـا                نئوکنسرواتيـسـم شـروع شـده، مـا ب
دست باال گرفتن ناسيوناليسم قومي و 
مذهبي مواجه بوده ايم که هر روز هـم      
روبه رشد است. ديگر ميهن پرستـي و     
ملت بر خـالف قـرن نـوزده و بـيـسـت                 
نماينده وحـدت و اتـحـاد مـردم بـراي                
عبور از يک وضـعـيـت عـقـب افـتـاده              

نيست. امروز تنها چيزي که مـيـتـوانـد      
اتــحــاد مــردم، ولــو ســاکــنــيــن يــک               
جغرافياي سياسي واحد و يا سـاکـنـيـن     
کشورهاي مختلف را بوجود آورد ايـن      
ـا از خـط و خـط کشـي                است که اتفاق
هاي ملي و مذهبي کامال خود را رها 
کنيم. انسان به صـرف انسـان بـودنـش          
ـاشـد و از هـمـه حـقـوق                   بايد محتـرم ب
اجتماعي برخوردار باشد. تنها در يـک     
دولت غير مذهبي و غير ملي يـعـنـي      
دولتي که نماينده حاکميـت مسـتـقـيـم        
هــمــه شــهــرونــدان بــرابــر و آزاد بــاشــد            
ميتوان اتحاد واقـعـي مـردم را حـفـظ            
ـارغ از هـرگـونـه              کرد. چنين اتحـادي ف
ستم مـلـي و مـذهـبـي و جـنـسـي و                      
فرهنگي و غيره است و اتحـاد واقـعـي      
انسانها براي يک زندگـي بـهـتـر اسـت.          
دوره رهايي بشر از شر مذهب و مليـت  
ـانـه ديـگـر فـرا            و هر هويت تفرقه افکـن
رسيده است. انسانها ميتوانند با حفظ  
همه فرهنـگ هـا و سـنـن مـتـنـوع و                  
زيبايي که از گذشته بـه ارث بـرده انـد            
بعنوان شهروندان متساوي الحقوق يـک  
جامعه آزاد و برابر بشري در کـنـار هـم        
زندگي کنند. اين دقيقا چيزي است کـه   
ـا تـمـام قـوا          حزب کمونيست کارگري ب

  براي تحقق آن مبارزه ميکند.
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امـروز اول مـه روز جـهــانــي کــارگــر              
تظاهرات و راهپيمايي اي در تـهـران         

هـزار     ٢٠ برگزار شد که در آن حـدود      
نفر شرکت کرده بودند. فـراخـوان ايـن         
راهپيمايي از جانب خانه کـارگـر داده     
شده بود اما شمار بسياري از کارگران 
از فرصت استفاده کرده و با شرکت در 
اين راهپيمايي خواستها و شعـارهـاي   

بنا به گـزارشـهـا       خودرا مطرح کردند. 
کارگران يکساعت زودتر از آنچه خانه 
کارگر اعالم کرده بود يعني از ساعت 
ـفـره         هشت صبح با حضور سه هـزار ن
در خيابان فلسطـيـن مـارش خـود را           
شروع کردند و هـر لـحـظـه بـر شـمـار              
ـنــدگــان افــزوده مـيــشــد.            تـظــاهـر کــن
اجــتــمــاعــات در ســه ضــلــع مــيــدان          
ـيـروي                    فلسـطـيـن در جـريـان بـود و ن

انتظامي مانع پيوستن اين تجمـعـات   
کـارگـران و مـردم         .به هـم مـيـشـد.          

ـقـر بـا       معترض با شعار فاصله خط ف
دستمزدها بايد پـر شـود، بـه مـيـدان            
آمدند، شعار کارگر زنداني آزاد بـايـد     
گردد، زنداني سياسي آزاد بايد گـردد    
را سر دادند، از خواستهاي خود و حق 
بيمه هاي اجتماعي سخن گفتنـد، در    
برابر شعارهاي فاشيستي خانه کارگـر  
حـــمـــايـــت خـــود را از کـــارگـــران                
ـنـد و بـه ايـن            افغانستاني اعالم داشت
ترتيب بار ديگر خيابانها را از آن خود 

  کردند.
ـتـي        ـي طبق اخبار رسيده نيروهاي امـن
سرکوبگر جمهوري اسالمي از تجمـع  
انبوه کارگران جلوگيري مي کـردنـد و     
سعي مي کردند آنها را متفرق کننـد.  

کــارگــران شــعــار مــيــدادنــد "نــيــروي          
انتظـامـي خـجـالـت خـجـالـت" و بـه                   
راهپيمايي خود ادامه ميدادند. خانـه   
کارگر که اوضاع را مناسب نميديد بر 
خالف اعالم قبلي در ساعت يـکـربـع      
ـتـه          به دوازده تظاهرات را خـاتـمـه يـاف
شده اعالم کرد. اما تا لـحـظـه ارسـال        
اين گزارش جمعيتي چند هزار نفره در 
خيابان فلسطين و اطـراف آن حضـور       

 دارند و شعار ميدهند. 
 زنده باد اول ماه مه!

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،۱۳۹۴ ارديبهشت  ١١ 
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ارديبهشت جمعي از کارگران  ١٠ روز 
خباز سنندج با حضور چهره هاي 

فعال کارگري در محل انجمن صنفي 
کارگران خبازي هاي اين شهر برگزار 
شد. در اين مراسم قطعنامه منتشر 

انجمن صنفي معلمان «شده از سوي 
انجمن صنفي کارگران »، «مريوان
و  «هاي مريوان و سروآباد خبازي

هاي  انجمن صنفي کارگران خبازي»
 خوانده شد. «سنندج و حومه

در بخشي از اين قطعنامه آمده:                 
"دستمزدها به شدت زير خط فقر قرار        

ها شکل      دارد، اخراج و بيکارسازي       
تري به خود گرفته و پرداخت                سريع

حداقل دستمزدهاي بخور و نمير به            
پذيرد، تحميل        موقع صورت نمي      

قراردادهاي موقت و سفيد امضا             
ها و صدها مورد       بخش ديگري از ده    

از نقض حقوق کارگران است که                  
هاست از سوي کارفرمايان و             مدت

حاميانشان ادامه دارد و هر ساله به           
 ".شود عمق و دامنه آن نيز افزوده مي

در اين مراسم ابتدا يکي از کارگران به 
تشريح وضعيت اقتصادي جهان و 
بحران کنوني پرداخت. در ادامه، 
تاثيرات اين بحران اقتصادي بر 

اقتصاد کشور و تاثيرات منفي اين 
وضعيت نامطلوب بر روي معيشت 

سپس با   .کارگران را توضيح داد
نگاهي اجمالي به اعتراض کارگران، 

معلمان و پرستاران جوانب اين 
اعتراضات را مورد بررسي قرار داد. 

 .در خاتمه نيز قطعنامه خوانده شد
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تن از زندانيان سياسي زندان                   ٢٢ 

اي روز جهاني      مهاباد با صدور بيانيه     
کارگر را گرامي داشتند و اين روز را             

گان    ديد   نماد "اتحاد کارگران و ستم          
جهان عليه استبداد و نابرابري" اعالم          

 کردند.
کمپين دفاع از زندانيان          به گزارش       

کانون سياسي و مدني و به نقل از                  
مدافعان حقوق بشر کردستان، اين              

اند:     زندانيان در بيانيه خود نوشته              
خواهي ايران به      "جنبش آزادي و برابري    

عنوان عنصري از جنبش جهاني ضد        
نابرابري در طول يک قرن اخير در                   

هاي    غالب احزاب، سازمان و جريان         
هاي يک مي      مختلفي نسبت به آرمان    

وفادار مانده و در مقابل استبداد                    
ها استبداد ديني         شاهنشاهي و بعد     

نموده و      مقاومت،  ۵۷ بعد از انقالب     
 هايي را متحمل شده است." هزينه
 ۲۲ کامل متن بيانيه اين                     نسخه

 آيد. زنداني سياسي در پي مي
روز يک مي را در شرايطي گرامي                 

داريم که استبداد و نابرابري،                    مي
استعمار و استثمار در جهان همچنان         
ادامه دارد. آرمان کارگران آمريکايي         
که در اين روز جان باختند به آرماني             
جهاني بدل گشته است و اين روز، يک           
مي را به نماد اتحاد کارگران و                       

گان جهان عليه استبداد و               ديد   ستم
 نابرابري تبديل کردند.

خواهي ايران به      جنبش آزادي و برابري     
عنوان عنصري از جنبش جهاني ضد        
نابرابري در طول يک قرن اخير در                   

هاي    غالب احزاب، سازمان و جريان         
  هاي يک مي     مختلفي نسبت به آرمان    

وفادار مانده و در مقابل استبداد                  
ها استبداد ديني         شاهنشاهي و بعد     

نموده و      مقاومت،  ۵۷ بعد از انقالب     
 هايي را متحمل شده است. هزينه

اين جنبش که فراز و فرودهاي تاريخي        
اي را تجربه نموده، امروز هم         و گسترده 

به نوعي دچار شکاف دروني گشته و           
بدنه اپوزسيون ايران چه در داخل و چه           
در خارج کشور، دچار تشتت و                      
پراکندگي نموده که اين پراکندگي               

ي مفهومي و گفتمان سياسي را          حوزه
تحت شعاع قرار داده و در مقابل                   

گيري جنبش واقعي و سراسري          شکل
براي رهايي ايران به سدي بدل گشته              

 است.
اميد است جنبش دمکراتيک و                   

خواهي ايران، با الهام گرفتن       دمکراسي
  هاي يک مي،          از روح بزرگ آرمان         

هاي مذکور را پر نموده و راه را            شکاف
براي تحقق ايران آزاد و برابر هموار                 

 نمايد.
زندانيان سياسي محبوس در زندان             

 مهاباد
 ۱   -  ۱۳۹۴ ماه    ارديبهشت  ۱۱ جمعه  

 ۲۰۱۵ مه 

  

 اسامي امضاکنندگان
 . محسن رمضاني١ 
 . احمد خاوندي٢ 
 ريزه . اسکندر برده٣ 
 عليرضا رسولي. ۴ 
 عبدالرحمان رمضاني. ۵ 
 فاروق ساماني. ۶ 
 . هاوري غزالي٧ 
 مروت . خضر رسول٨ 
 . جمال قادرنژاد٩ 

 اقدم  . سيد حسين پور مصطفي١٠ 
 . يحيي فرهاني١١ 
 زاده . امير عبداهللا١٢ 
 عليا . يونس رسول١٣ 
 واحد سيده. ۴ ١ 
 خرابات يوسف آب. ۵ ١ 
 سيامند کاوه. ۶ ١ 
 . ادريس عزيزپور١٧ 
 راد . عمر منزمي١٨ 
 . چاالک کورده١٩ 
 . هيمن مصطفوي٢٠ 
 زاده . همين حسين٢١ 
  . عبدالرحمن معروفي٢٢
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 جهاني کارگر گرامي بادروز 

اول مه، يازده ارديبهشت، روز جهـانـي   
کارگران را در شـرايـطـي گـرامـي مـي           
ــم کــه وضــعــيــت مــعــيــشــتــي               داري
زحمتکشان جامعه بسيار وخيم تـر از      

 پيش شده است.
بــه مــوازات ايــن شــرايــط اعــتــراض            
ـافـتـه        طبقات زحمتکش نيز افزايـش ي
است. پاسخ اين خـواسـت هـا، الـبـتـه            
سرکوب نيست. ما نويسنـدگـان خـود       
را متـعـلـق بـه آنـهـا مـي دانـيـم و از                      

خواسـت افـزايـش دسـتـمـزد و حـفـظ                 
 کرامت انساني آنها حمايت مي کنيم.
ـار                 کانـون نـويسـنـدگـان ايـران خـواسـت
آزادي فعاليت تشکل هاي مستـقـل و     
آزادي فعاالن و رهبران دربند کارگران، 

 معلمان و پرستاران است.
روز اول ماه مه، يازده ارديـبـهـشـت بـر        

 تمامي مزدبران گرامي باد.

 کانون نويسندگان ايران
 ۱۳۹۴ ارديبهشت  ۸ 

ارديبهشت کارگران در تهران با شـعـار      ٨ 
ـه      معيشت، منزلت، حق مسلم ماسـت ب

 استقبال اول مه رفتند.
ـه آزاد            به گزارش سايت اتـحـاد (اتـحـادي

 ٨ کارگران ايران) از ساعت ده صبح روز      
ـارگـران در      ارديبهشت تجمع اعتراضي ک
ـارگـر      تهران در گراميداشت روز جهاني ک
ـلـم     با طنين شعارهاي کارگر زنداني، مـع
ـلـم                ـارگـر مـع ـايـد گـردد، ک زنداني آزاد ب
ـزلـت، حـق        اتحاد، اتحاد، معيشت ، مـن
ـا کـن،              ـه دار حـي مسلم ماست، سـرمـاي
مملکتو رها کن و ... در مقابل مجلـس     
شوراي اسالمي آغاز شد. در اين تـجـمـع     
ـنـد و          نزديک به يک صد تن شرکـت داشـت
ـز      ـي سپس تعدادي از معلمان بازنشسته ن
ـنـد و فضـاي                  ـيـوسـت ـارگـران پ به جمع ک
شورانگيزي به اين تجمع دادند. جمعـيـت    

 به سيصد نفر رسيد.  

ـتـي           ـي ـروهـاي امـن ـي در پي اين وضعيت ن
ـنـده در          ـن تالش کردند دو گروه شرکـت ک
ــد امــا                      ــجــمــع را از هــم جــدا کــنــن ت
پالکاردهاي کارگران تا آخـر مـراسـم در          

 دستهاي معلمان بود.
ـا هـمـاهـنـگـي               در ادامه اين تجمع کـه ب
ـرگـزار شـد،            ـران ب اتحاديه آزاد کارگران اي
شاپور احساني راد قعطنامه اول ماه مـه    
ـه            ـران را ب ـارگـري اي تشکلهاي مستقل ک
ـا            مناسبت اول ماه مه قرائـت کـرد کـه ب
کف زدن و شعارهاي زنده باد اول ماه مـه  
ـيـد شـرکـت              ـاي ، زنده باد کارگر، مـورد ت

 کنندگان در تجمع قرار گرفت.
در اين تجمع سه بنر بزرگ با شـعـارهـا و      
ـان      ـنـدگ ـن مطالبات زير در دست تجمع ک

 بود:
 ۱۱ ـــ  گــرامــي بــاد اول مــاه مــه (                  ۱  

ـارگـر، مـزد              ـانـي ک ارديبهشت) روز جـه

هزار تومانـي را تـحـمـل          ۷۱۲ خفت بار 
نـمــي کــنــيــم، حــداقـل هــزيــنــه زنــدگــي            

ـارگـر           ۳۵۰۰۰۰۰  ، ۷۱۲۰۰۰ مـزد ک
مــجــازات شــالق بــر عــلــيــه کــارگــران            

ــحـکـم    ۲ بازگشت به عهد بربريت اسـت      
زندان جعفر عظيم زاده و جميل محـمـدي   
از هماهنگ کنندگان طومار چهل هـزار    
ـه حـداقـل مـزد را لـغـو                نفري اعتراض ب

 کنيد
درصـد     ۹۹ درصد تامين تامـيـن      ۱ ـ  ۳ 

 گرسنه گرسنه
ـز       ـي در پالکادهاي اين تجمع اعتراضـي ن
شعارها و مطالبات زير نوشته شده بـود:    
معيشت منزلـت حـق مسـلـم مـاسـت،             
حکم جعفر عظيم زاده و جميل محـمـدي   
ـارگـر اتـحـاد           ملغي بايد گردد، کارگـر ک
ـلـم اتـحـاد اتـحـاد،                    ـارگـر مـع اتحـاد، ک
ـانــي                    ـاد اول مــاه مـه روز جـه گـرامـي ب

ـا                     ـه تـورم، آي ـه ب ـه فـالکـت ن کارگر، نه ب
اعتراض به سـطـح مـعـيـشـت جـوابـش               
زندان و شالق است، کارگـر زنـدانـي آزاد        

ـه زنـدگـي          ۳۵۰۰۰۰۰ بايد گردد، هزين
تـومـان،      ۷۱۲۰۰۰ تومان حداقل مزد   

ـامـيـن              ۱  ـامـيـن ت درصـد     ۹۹ درصد ت
 گرسنه گرسنه و...

ـنـده در مـراسـم در                 ـن کارگران شـرکـت ک
ـه شـعـار         حالي تا پايان اين مراسم اقدام ب

ـتـي              ـي ـروهـاي امـن ـي دادن ميکردند کـه ن
ـنـد و               حضور سنگيني در مـحـل داشـت
ـا       عمال اجازه هيچگونه برداشت فيلم و ي
عکاسي از اين تجمع پرشور را به تـجـمـع    

 کنندگان ندادند.
ـرک         ـامـه مشـت در پايان اين مراسم قطعـن

ـا       ٧  تشکل کارگري پس از قرائـت، رسـم
تـحـويـل مسـئـولــيـن مـجـلـس شــوراي                

  اسالمي شد.
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