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اقتصادي  يبدنبال هشدارها
کارشناسان و مقامات حکومت از 

جمله چهار وزير دولت روحاني در 
مورد تشديد رکود و چشم  انداز يک 
فلج اقتصادي، دولت روحاني بسته 
اقتصادي جديدي را اعالم کرد. به 

ادعاي دولت اين بسته شامل 
سياستهاي کوتاه مدت براي رفع 
مشکالت اقتصادي تا زمان رفع 
عملي تحريمها است. اما به گفته 

خود مقامات دولت حتي رقع 
تحريمها هم نميتواند فلج اقتصادي و 
رکود شديدي که گريبان حکومت را 

گرفته است چاره کند. خانه از پاي 

بست ويران است. توافق هسته اي را 
بعنوان آغاز گشايش اقتصادي و 

بهبود شرايط جار زدند و حاال اعالم 
ميکنند: توقع زيادي نداشته باشيد، 

رکود اقتصادي حتي ممکن است 
 بدتر بشود!  
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اخيرا تحرکات عده اي ناسيوناليست 
ــه مــردم                 ــه عــلــي تــرک را در ارومــي
منتسب به کرد و فارس شاهد بـوديـم   
ـيـع در بـازي                  که بسيـار زشـت و شـن

مـهـر خـودرا نشـان            ٢٩ واليبال روز   

به خانواده يکي از بازيکنان کـرد  داد.  
زبان توهين کردند، شـعـار مـرگ بـر           
فارس سردادند و کينه و نفرت عميـق  
خودرا نسبت بـه مـردم کـردسـتـان و            

نکته جالب اين بود ايران ابراز کردند.  
که بنا به گزارشهايي بازيـکـنـان تـرک       
زبان براي اعالم انزجار از اين حـرکـت   

ناسيوناليستها و راسيـسـتـهـاي تـرک        
ـبـاس           اعالم کردند که هفته بـعـد بـا ل
ـنـد.         نوع کردي به زمين بازي مـي آي
ـنـي در مـيـان            ـي بعالوه حرکت و کمـپ
جوانان پيشرو عليه نـژادپـرسـتـان بـه          
جريان افتاده است که بسيار جالـب و    
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ـتـصـادي        علت وضعيت وخيـم اق
حــکــومــت چــيــســت؟ خصــومــت و         
ناسازگاري حکومت با غرب؟ بحـران  
اقتصـادي جـهـانـي؟ دزدي و فسـاد              
گسترده؟ فعال مـايشـائـي بـانـدهـاي           
ـتـصـادي                 ـيـائـي اق حکومتـي و مـاف
ـتـرل و سـلـطـه سـپـاه بـر                     حاکم؟  کـن
ـيـن اسـالمـي و          اقتصاد کشور؟ قوان
ايدئولوژيک بودن حکومت ؟ و يا ...     
؟ ايــن هــا عــوامــلــي اســت کــه در               
تحليلهاي اقتصادي نهادها و رسـانـه     
ها و کارشناسان اقتصادي، در ايـران    
و در سطح جـهـانـي، بـعـنـوان عـلـت               
وضعيت وخيم اقتـصـادي جـمـهـوري        
اسالمي مطرح ميشود و مورد بحث 
ـبـه         و بررسي قرار ميگيرد. اينهـا جـن
هــائــي از واقــعــيــت را مــنــعــکــس            
ميکنند اما در يـک سـطـح پـايـه اي            
مساله عميق تر و ريشه اي تر از ايـن  
نوع عوامل و تحليلها است. مسـالـه    
بر مـيـگـردد بـه بـحـران حـکـومـتـي                  
بورژوازي ايران، و بـورژوازي جـهـانـي       
ـقـالب         در رابطه با ايران، از مـقـطـع ان

ـتـي مسـالـه را در                 ۷ ٥  تا کـنـون. وق
چارچـوب مـلـزومـات حـفـظ قـدرت              
بورژوازي در ايران قرار بدهيم آنـوقـت     
ـنـهـا هـمـه              روشن خواهد شد که نـه ت
ـقـدرت                   ـفـس ب ـلـکـه ن عوامـل فـوق ب
رسيدن و وجود جمهوري اسالمي نيز 
ـيـجـه بـحـران                ـت خود يک عـارضـه و ن

 حکومتي بورژوازي در ايران است.
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جمهوري اسالمي را بورژوازي         
که    ۷ ٥ غرب در مقابله با انقالب            

ميرفت تيشه به ريشه حاکميت                 
سرمايه در ايران بزند، به جلو راند و            
بقدرت رساند. براي طبقه حاکمه              
مطلوبيت خميني و اسالميون                 
هوادارش از همان آغاز امري دراز            
مدت  و استراتژيک نبود، بلکه آخرين 
برگي بود که بعد از شريف امامي و          
ازهاري و بختيار براي مقابله با                  
انقالب در آستين داشتند. از ديد              
بورژوازي بومي و جهاني رسالت و           
نقش خميني و جمهوري اسالمي به         
سرکوب انقالب و آماده کردن شرايط      
براي بازگشت سرمايه داري ايران به         

کارکرد متعارف خود، يعني بهره            
کشي از نيروي کار ارزان و تضمين            
يک بازار پرسود براي صدور سرمايه،       

شرايطي که              .محدود ميشد      
حکومت شاه مشخصا بعد از                   
اصالحات ارضي فراهم کرده بود و           
اساسا بهمين دليل هم با انقالبي که          
کارگران در آن نقشي تعيين کننده             
داشتند بزير کشيده شده بود.                     
جمهوري اسالمي از بدو تولد خود           
يک ابزار سياسي در پاسخ به اين                 
شرايط ويژه انقالبي و در خدمت                
طبقه حاکمه بود. ابزاري که توانست        

را که بعد از قيام بهمن           ۷ ٥ انقالب  
هم چنان سر باز ايستادن نداشت قدم         
به قدم عقب بنشاند و در نهايت با               
يورش سي خرداد شصت در هم                 
بشکند.  وقتي خميني اعالم کرد             
"اقتصاد زير بناي االغ است" تنها            
بالهت خود را نشان نميداد، بلکه             
شرايطي را منعکس ميکرد که نه            
اقتصاد بلکه سياست در محور بقاي       
سلطه سرمايه داري قرار گرفته بود.         
اقتصاد ميتوانست تا اطالع ثانوي،       
تا قلع و قمع کامل کارگران و                      
دانشجويان و زنان و جنبش شورائي         
که همه جا را فراگرفته بود و تا                    
سرکوب جنبشهاي توده اي عليه رفع      
تبعيضات و ستم ملي در کردستان و       
ترکمن صحرا، در اتاق انتظار                    
بنشيند. اما هيچگاه نوبتش فرا              

  نرسيد.    
قرار بود وقتي انقالب جمع شد و    
آبها از آسياب افتاد آقا به قم برود و             
نقش پاپ در واتيکان را بازي کند و           
کار را بدست امثال نهضت آزادي و           
بازرگان بدهد. اما سناريو به اين               
شکل پيش نرفت. توده مردمي که           
خواستار دموکراسي شورائي،                 
دخالت مستقيم در سرنوشت سياسي     
خود، برخورداري از رفاه و آزادي، رفع    
تبعيضات و نابرابريها و در يک کالم         
تحقق آرمانها و خواستهاي انقالبي         
خود بودند با موعظه و صدور فتوا و         
"فرامين امام" ميدان را ترک                      
نميکردند. بحران حکومتي بورژوازي  
با بزير کشيده شدن شاه نه تنها                    
برطرف نشد بلکه ابعاد وسيع تري            
پيدا کرد. مردم و نيروهاي انقالبي از        
هر سو تعرض ميکردند و ضد                   

انقالب تازه بقدرت رسيده براي نجات  
خود و نظامي که به راسش رانده شده        
بود مي بايد دشمن تازه اي را در                 
مقابل خود ميتراشيد و به جنگ آن         
ميرفت. دولت آمريکا که مردم                
"سگ زنجيري" اش را سرنگون کرده        
بودند کانديد مناسبي براي ايفاي اين   
نقش بود. حمله به سفارت آمريکا نه        
ماه بعد از قيام بهمن اعالم جنگ             
حکومت اسالمي با غرب و شيطان        
بزرگ بود. جنگي که ميبايست               
جنگ طبقاتي که هر روز عميق تر            
ميشد را تحت الشعاع قرار بدهد،            
تحريف کند و زير سايه سنگين خود        
خفه کند. رژيم اعالم کرد "بعد از شاه        
نوبت آمريکاست" که بعد از شاه                
نوبت سيستم سرمايه داري نرسد.            
کارگران براي در دست گرفتن کنترل         
کارخانه ها، دانشجويان براي آزادي و      
رهائي، زنان براي برخورداري از                
حقوق "نه شرقي نه غربي بلکه                    
انساني" شان، و کل جامعه براي                
برپائي شوراها در همه جا به حرکت          
انقالبي خود ادامه ميداد، و ضد              
انقالب حاکم "شيطان بزرگ" را به             
مردم نشان ميداد! براي مردم بعد از         
شاه نوبت سيستم سرمايه داري بود و       
براي پاسداران اسالمي اين سيستم          
نوبت آمريکا و غرب! همان آمريکا         
و غربي که با توافق در کنفرانس                 
گوادولوپ خميني را زير نور افکن           

 قرار داد و به انقالب تحميل کرد. 
بورژوازي جهاني با بـجـلـو رانـدن       

ـقـالب          را    ۷ ٥ خميني ميخـواسـت ان
جارو کند اما مشکل اينجا بـود کـه     
ضد انقالب تازه بقدرت رسيـده بـدون     
کوبيدن بر طبل شيطان بزرگ و ضـد      
آمريکائي گري نميتوانست انقالب را 
بــه شــکـــســت بـــکــشــانـــد. ضـــد                
آمريکائيگري خميني و اسـالمـيـون        
حاکم نه امري عقيدتي و مکتبي بود 

مرداد و سـلـطـه         ۸ ٢ و نه  به کودتاي 
ـتـش از شـاه ربـطـي               آمريکا و حـمـاي

داشت. بلکه يک امر سياسي و ناشـي   
از تالش حکومت براي حفظ خود در 
قدرت و در برابر موج انقالبي بود کـه  
ميـخـواسـت بـعـد از شـاه بـه سـراغ                   

 سيستم تحت حاکميت شاه برود. 
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امروز بعد از گذشـت نـزديـک بـه         
چهار دهه همچنان مـقـابلـه بـا تـوده            
مردمي که براي سرنگوني جمـهـوري   
اسالمي روز شماري ميکننـد عـلـت      
اصــلــي ضــد آمــريــکــائــيــگــريــهــاي        
حکومت را تشکيل ميدهد. اکـنـون      
سياسـتـي کـه بـا تسـخـيـر سـفـارت                   
آمريکا شروع شد به يک جهت گـيـري   
اســتــراتــژيــک و خصــيــصــه مــاهــوي        
حکومت و بقول خامنه اي " سـيـرت      
ـنـهـا                    ـبـديـل شـده اسـت. نـه ت نظام" ت
مـوقــعــيــت جــمـهــوري اســالمــي در         
جنبش اسالم سياسي و در مـنـطـقـه         
بلکه موقعيت و موجوديتش در خود 
ايــران و در قــبــال جــامــعــه در گــرو              
ضديت حکومت با غرب و بـويـژه بـا      
آمــريــکــا اســت. از نــظــر ســيــاســي             
حکومت نيازمند حـفـظ خصـلـت و         
هويت ضد آمريکائي خود است امـا    
اين نياز سياسي امروز به يک مشکل 
ـنـحـل بـراي حـکـومـت             اقتصادي الي
ـيـن            ـنـاقـض ب تبديل شده است. اين ت
ـبـل       ملزومات سياسي و اقتصـادي ق
از هرچيز در پروژه هسته اي خـود را        

 نشان ميدهد.   
پروژه هسـتـه اي، کـه خـود يـک              
ـقـويـت                پروژه سـيـاسـي در خـدمـت ت
مـوقــعــيـت مــنـطــقــه اي و جـهــانــي             
جــمــهــوري اســالمــي در ايــران، در            
منطقه و در جنبش اسـالم سـيـاسـي         
ـتـصـادي       بود، به تحريمها و انزواي اق
جمهوري اسالمي منجر شد و بحـران  
اقتصادي که امروز حتـي مـقـامـات       
حکومتي بـعـنـوان "رکـود شـديـد و                
بيسابقه" و "فلج اقتصادي" از آن يـاد         
ميکنند را به مرز فـروپـاشـي کـامـل        
رســانــد. امــا بــن بســت اقــتــصــادي            
ــمــهــا نشــات              ــحــري حــکــومــت از ت
نميگيرد. نـاشـي از بـحـران جـهـانـي               
سرمايه داري هم نيسـت. ريشـه ايـن         
فلج اقتصادي در پايه اي ترين سـطـح   
ـيـزانـه اي اسـت کـه                 خصلت غـربسـت
حــکــومــت بــراي بــقــاي خــود بــه آن            

ــلــج و بــن بســت               ـيــازمــنــد اســت. ف ن
اقتصادي جمهوري اسالمي، در يـک    
سـطـح و چـارچــوب عــمـومـي تـر و                 
طبقاتي تـر، شـکـل بـروز مشـخـص             

ــورژوازي               ــي ب ــحــران حــکــومــت  -ب
در ايـران       -بورژوازي بومي و جهانـي 

است. بورژوازي جمهوري اسالمي را    
ـقـالب            بعنوان آخرين راه نـجـات از ان

روي کار آورد و در اين امر موفق  ۷ ٥ 
ـتـوانسـت در بـازار              بود، ولي هـرگـز ن
جهاني سرمايه موقعيتي حتي شبيه 
به آنچه در دوره قبل از انقالب داشـت  
ـتـصـادي و              بدست بيـاورد. انـزواي اق
بحران مزمني که به مرز فروپاشـي و    
ـتـصـادي رسـيـده اسـت              فلج کامل اق
قيـمـتـي اسـت کـه  بـورژوازي بـراي                  

و حـفـظ سـلـطـه         ۷ ٥ سرکوب انقالب 
ـقـالب      سياسي خود در ايران بعد از ان

 پرداخته است. 
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امروز بعد از توافق هسـتـه اي و       
چشم انداز رفع تحريمها يک بار ديگـر  
مساله رابطه با آمريـکـا و غـرب بـه           
مرکز سياست در ايران رانده شده و بـه  
ـيـن    يک موضوع محوري کشمکش ب
جناحها تبديل شده است. امـا حـتـي       
جناح روحاني، که توافق هسته اي را   
آستانه عـاديسـازي روابـط بـا غـرب            
ميداند، به اين واقعيت آگاه است کـه    
با رفع تحريمها مشکالت اقتصـادي  
حکومت بر طرف نمـيـشـود. اکـنـون         
هــمــه کســانــي کــه از بــازگشــائــي              
اقتـصـادي بـعـد از رفـع تـحـريـمـهـا                   
صحبت ميکردند فاکتورهاي تازه اي 
ـتـصـادي مـوجـود،             نظير ساخـتـار اق
انحصار و رانت خواري، سلطه سپاه و 
باندهاي حکومتي بر اقتصاد، ارز دو 
نرخي، بازار قاچاق، موازين حقوقي و 
قانوني و فرهنگي و غـيـره را مـانـع           
صــدور ســرمــايــه هــا و بــازگشــائــي          
اقتصادي ميدانند. بـعـبـارت ديـگـر           
سيستم اقتصادي ويژه اي که در طـي    
بيش از سه دهه در ايران شکل گرفتـه  
است  حاصل و منطبق و متناظر بـا    
ضد آمريکائي گري حکومت است و 
لــذا بــا مــلــزومــات و کــارکــرد يــک             
اقتصاد متعارف در سيستم جـهـانـي    
سرمايه خوانائي ندارد. از سلطه سپاه  
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هوشيارانه است و بايد مورد حمايـت  
قرار گيرد. اما در ايـن مـيـان بـرخـي           
محافل ناسيوناليـسـت کـرد هـمـيـن           
حرکتها را به محملي براي گرم کـردن  
ـيـسـتـي                   تنـور تـعـصـبـات نـاسـيـونـال
خودشان تبديل کرده و اعـالم کـردنـد      
که با شعار "لبـاس مـن هـويـت مـن            
اســت" بــه زمــيــن بــرويــد. و بــرخــي               
ــلــب و                ـنـــت طـ ــلــطـ جــريــانـــات سـ
ـيـز در                   ـيـسـتـهـاي فـارس ن ناسـيـونـال
سايتهاي اينترنتي شروع به فحاشي و 
توهينهاي رکيک به مردم آذري و ترک 

 زبان کردند. .
معموال کينه بسادگي کينه ميـزايـد.   
تعصب بـه تـعـصـب دامـن مـيـزنـد.               
ناسيوناليسم به ناسيوناليسم متقـابـل   
نيرو ميدهد. کينه نژادي و قـومـي و        
ـنـه نـژادي وقـومـي و                مذهبي به کـي
مذهبي متقابل مي انجامد. اسـاسـا    
ناسيوناليسم و قومگرايي گرايشاتـي  
مبتني بر مجازات جمعي و تحقير و 
نفرت و پيشداوري عليه کل مـردمـي   
منتسب به قوم و ملت ديـگـر اسـت.      
تعصب قومي و نژادي و ملي بـاعـث   
ـيـهـانـه بـاور              ميشود که کساني  سـف
کنند که گويا بخشي از مردم به دليل 
تعلق به فالن خاک و فرهنگ و زبـان،    
مادرزاد نابغه و هنرمـنـد و مـنـزه و           
پاکند و عده اي ديگر مادرزاد ناجـور  
و بد جنس و نادان. روشـن اسـت کـه           
عده اي با اين تفرقه افکـنـي هـا نـان         
مــيــخــورنــد و عــده اي هــم از روي               
تــعــصــب و جــهــل بــه دام ايــن نــوع              
گرايشات مي افتند و خام انـديشـانـه      
ـنـه ورزي بـه                      ـنـد بـا کـي فکر مـيـکـن
مردمي منتسب به ملتها و زبانهـاي  
ديگر دارند به نياکان و خاک و مـردم      
"خودي" خدمت ميکنند. و اگر مردم 
هوشيار نباشند و بـه مـوقـع عـکـس          
العمل درست انجام ندهند چشـم بـاز       
ميکني و مي بيني کـه مـرتـجـعـيـن         
ـتـکـاري هـا و                 متعصب بـراي جـنـاي
لشکرکشي هاي فردايشان از جوانـان  
ناآگاه سربازگيري کرده انـد. تـاريـخ و         
حتي همين دوره معاصر از اين نمونه 
ها پر است. و يک کار مـا بـايـد ايـن            
باشد که اين نمونه هـاي تـاريـخـي را         
ــم و                  ــگــذاري ــردم ب ــوي چشــم م ـل جـ
ـيـسـتـهـا و قـوم پـرسـتـان و                   ناسيونال

متعصبيـن تـرک و کـرد و فـارس و                 
 امثال آنها را افشا کنيم. 

دامن زدن به تفرقه قومي و مـلـي در     
ميان مردم ريشه اي تـاريـخـي دارد.        
اما بطور مشخص در آذربـايـجـان و        
کــردســتــان مــا شــاهــد تــالــشــهــاي           
جمهوري اسالمي از هـمـان روزهـاي      
اول روي کـار آمـدنــش بـراي ايـجــاد               
جنگ کرد و ترک بوديم و متـاسـفـانـه     
در مـقـاطـعـي حـکـومـت بـه کـمـک                 
فاشيستـهـاي تـرک مـوفـق شـد ايـن                
ـبـديـل       کشاکش را به جنگي خونين ت
کند و شمار زيادي از مردم را قربانـي  
کرد. آخوند فـاشـيـسـت و کلـه پـوک                
مشــهــور مــالحســنــي و شــمــشــيــر          
چرخاني هايش عليه مردم کردسـتـان   
را همه بياد دارند. بايد در بـرابـر ايـن         
تالشها هوشيار بود و مطمئن بود که 
دشمنان مردم و جمهوري اسالمي از   
تفرقه ميان مردم تحت عنوان کـرد و    
ـبـرنـد و       ترک و فارس و عرب سود مي
يک پاي اين حرکتهاي نژادي و قومي 
کنوني نيز خود جمهوري اسـالمـي و     

 وابستگانش هستند.
يک نکته هم که بايد کامال دقت کـرد  
اينست که نژاد پرستي و قوم پرسـتـي   
با ناسيوناليسم فاصله چنداني نـدارد.  
کساني که مدام از ايران و ايراني گري 
ـنـد و بـه                و فرهنگ ايرانـي دم مـيـزن
عرب ها و افغانها توهين ميکنند يا 
مردم کشورهاي ديگر و منتسـب بـه     
ـنـد           ـيـر مـيـکـن مليتهاي ديگر را تحق
دقيقا کارشان از همان جنس زشـتـي     
است که نژاد پرستان انجام ميدهـنـد.   
بعضـي هـم نـژادپـرسـت شـرمـگـيـن                
هستند. اگر کسي را تـعـصـب کـور            
ـفـهـمـد کـه         نکرده باشد به سادگي مي
همه انسانها از نظر ارزشهاي انسانـي  
برابرند و مطلقا هيچ دليلي ندارد کـه    
ـبـاس و                بخشي به دليل زبـان و يـا ل
رنگ و جنس مورد تبعيض و توهين 
و تحقير قرار گيرند و بخـشـي ديـگـر       
ـبـه و مـبـالـغـه آمـيـز                      بطور يـکـجـان
ستايش و بـزرگ داشـتـه شـونـد. مـا              
زماني ميتوانيم آزاد زندگي کنيم کـه  
همين نکته ساده را که حتي براي يک 
ـيـم در                 ـتـوان کودک قابل فـهـم اسـت ب
ـيـم.    مناسباتمان در جامعه عملي کن
در جامعـه عـده اي سـرمـايـه دار و                
ـتـخـورنـد و اکـثـريـت              باالدست و مـف

ـيـر و تـحـت                    ـق ـيـار و ف مردم بي اخـت
استثمـار. جـنـس و رنـگ و نـژاد و                   
ـبـايـد بـاعـث            محل تولد بااليي هـا ن
شود که مفتخوري و جنايات آنهـا را    
نبينيم و کساني مثل خودمـان را بـا       
تعصب مـلـي و نـژادي مـحـکـوم و                 

 قرباني کنيم.
ـيـرغـم تـالـشـهـاي                  خوشبـخـتـانـه عـل
ــعــصــب              مــحــافــل مــرتــجــع و مــت
ناسيوناليست و قـوم گـرا، در ايـران              
کينه ملي و قومي و نـژادي تـاکـنـون       
نتوانسته است در جـايـي دسـت بـاال         
پيدا کند و رويدادهاي اجـتـمـاعـي را       
تحت الشعاع خود قرار دهد. بـخـش      
اعظم مردم در آذربايجان و کردسـتـان   
و خوزستان و تهران و ساير بخشـهـاي   
جامعه نسبت به يـکـديـگـر احسـاس        
همبستگي متقابل دارند و پيوندهاي 
طبقاتي و وجود و نفوذ نيروهاي چـپ  
وپيشرو و برابري طـلـب بـاعـث شـده            
است که سموم ناسيوناليستي و کينـه  
ـيـرات     ورزي قومي و نژادي نتواند تـاث
اســاســي داشــتــه بــاشــد. جــريــانــات           
ـيـرغـم                ناسيوناليست و قـوم گـرا عـل
هوچي گري و سروصداي خـود نشـان     
داده اند که اقليتي بييشتر نيستنـد و    
ميتوان با کـار آگـاهـگـرانـه آنـهـا را                
منزوي نمود. اما نبايد خطر آنـهـا را       
دست کم گرفت. همين نمونه ارومـيـه    
و نمونه هاي مشابه نشان ميدهد کـه  
ـتـوانـد         يک گروه کوچک متعصـب مـي
فضــا را بشــدت مســمــوم نــمــايــد و            
ـقـابـل               ـفـرت مـت بسرعت به کينـه و ن
دامن بزند. به همين دليل بايد مـردم     
ـيـغـات و       نسبت به نحوه کارکرد و تبل
ــات قــومــي و             تــحــريــکــات جــريــان
ناسيوناليست و نژاد پرسـت  کـامـال        
آگاه باشند و آمادگي عکس الـعـمـل      

 درست را داشته باشند. 
حـقــيــقــت ايــنــسـت کــه در جــامــعــه            
تبعيض و تحقيـر مـلـي و قـومـي و              
ـيـه مـردم             نژادي توسط حـاکـمـان عـل
ـلـف      منتسب به مليتها و اقوام مـخـت
اعمال ميشود و سالها و قـرنـهـا ايـن       
ـلـف        تبعيضات عليه بخشهاي مـخـت
مردم عمل کرده است. اساسي تـريـن      
و موثرترين راه مقابلـه بـا جـريـانـات          
ناسيوناليست و قوم گـرا مـقـابلـه بـا            
تبعيضات و ستمگري ملي و نـژادي      
و مــذهــبــي و قــومــي اســت. بــايــد              

قاطعانه و همه جانبه از برابـري هـمـه      
ـيـت و نـژاد و                   ـقـل از مـل مردم مسـت
جنس و باورهايشان دفاع کرد. هـمـه      
مردم بايد بطور برابر از همه حقـوق و    
امکانات اجتماعي برخوردار شـونـد،   
به هر زباني که ميخواهند تکلم کنند 
و نحوه زندگي خودرا آزادانه انتـخـاب   
کنند. ناسيوناليستها و قـومـگـرايـان      
بهيچ وجه عليه تبعيضات قـومـي و       
ـلـکـه از ايـن              ـنـد ب ملي و نژادي نيست
ـنـد و از آن             تبعيضات تغذيه مـيـکـن
ـنـه       براي دامن زدن به تعصبات و کـي
ورزي ها استفاده ميکنند. مـا بـايـد         
همين را به همه مـردم نشـان دهـيـم.         
تجربه کردستان عراق که سـالـهـاسـت     
تـــحـــت حـــاکـــمـــيـــت جـــريـــانـــات          
ناسيوناليسـت کـرد اسـت و هـمـيـن               
ناسيوناليستهاي کرد بارهـا و بـارهـا        
بروي مردم کرد زبان آتش گشوده انـد    
و ظلمها و ستمهاي بسيار به آنها روا   
داشته اند يک تجربه آموزنده است که 
نشان ميدهد ناسيوناليستها يـک ذره    
در پي احقاق حقوق مردم منتسب بـه  
"ملت خود" نيستند، بلکه تعصـبـات     
ملي ابزاري است براي اينکه عـده اي    
به قدرت و ثروت برسند. هـم اکـنـون         

شاهد تظاهراتهاي روزمـره و دهـهـا          
هزار نفره مردم در شهرهاي مختـلـف   
ــه                ــراق عــــلــــيــ ــان عــ ــردســــتــ کــ
ناسيوناليستهاي کرد حاکم و شـريـک     
در قدرت هستيم کـه پـايـه اي تـريـن            
حقوق مـردم را پـايـمـال کـرده انـد و                 
ـيـش مـردم را در              همين چند هفتـه پ
ـنـد.                   منطقه قـالدزه بـه گـلـوـلـه بسـت
کارگران و مردم براي خالص شدن از   
شر جمهوري اسالمي و دزدان حـاکـم     
شــديــدا بــه اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي          
سراسري نياز حياتي دارند و هـرگـونـه    
کينه پراکني و تفرقه افکـنـي بـه ايـن         
امر لطمه وارد ميکند. اما حتي اگـر   
بفرض چنين نياز سياسي و مـبـرمـي    
هم وجود نداشت عقل و خرد انسانـي  
ميگويد مردم به اتحاد و همبستگي 
و برابري نياز حياتي دارند و هيچ چيز 
ـيـر و          جز عقب ماندگي و منافـع حـق
ـنـه و       کثيف طبقاتي دامن زدن به کـي
نفرت عليه بخشي از مردم جامعه را 

 توضيح نميدهد.*
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ـيـويسـت هـاي             ـت صحبت ما خطاب به فعالين و رهبران جوان کارگري و اک
اجتماعي اين است که حزب کمونيست کارگري، حزب شما است. آرزوها و   
ـيـد      خواست هاي شما را دنبال ميکند. صرفنظر از اينکه عضو حزب هسـت
يا نه و صرفنظر از اينکه کامال اين حزب و اهداف و فعاليـت هـايـش بـاب         
طبع شما هست يا نه، اين حزب به شما تعلق دارد و ايده ها و آرمـان هـاي         
انساني شما را در جامعه تقويت ميکند و موانع فـکـري ايـدئـولـوژيـک در             
مقابل شما را تضعيف ميکند. به اين حزب بعنوان يـک تشـکـل سـيـاسـي            
راديکال و سازنده اعتماد کنيد، رابطه بگيريد، تبادل نظر کنيد، ايده هايتان 
را درمورد عرصه هاي فعاليت خود و يا در جهت بهبود فعاليـت حـزب بـا        
حزب در ميان بگذاريد. انتقاداتتان را به ما بگوييد. بويژه سعي کنيد بـراي    
شناخت از اين حزب نه به شنيده ها بلکه به اسناد واقعي خود اين حزب و به 

  .پراتيک روزانه آن مراجعه کنيد و ادبياتش را مطالعه کنيد
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براي تماس، همکاري يا عضويت در حزب کمونيست کارگري ميتوانيد از 
 :شماره ها و ايميل هاي زير استفاده کنيد

  00447779898968تلفن تماس: 
committee.sazmandeh.wpi@gmail.com  

 ام: تلگرس آپ، وايبر ، تيق  وارتماس از ط

  00447435562462   
تماس با سازمان جوانان حزب: وايبر، تلگرام، الين و واتس آپ: 

0046739681438 



 4 ۱۳۹۴آبان  ۸ انترناسيونال 

در هفته هاي آخـر سـال      انترناسيونال : 
ميزان حـداقـل دسـتـمـزد سـال آيـنـده                 
تعيين ميشود ولي بحث بر سـر آن از        
مدتها قبل مطرح اسـت. امسـال چـه         
خبر است و آخرين اخبار در اين مـورد    

 کدامند؟  
امســال در شــرايــط        شــهــال دانشــفــر:   

متفاوتي نسبت به هر سـال بـحـث بـر         
سر تعين حداقل دسـتـمـزد بـراي سـال          
ـا       آتي در جريان است. دولت روحانـي ب

ماهه خـروج     ٦ اعالم "بسته اقتصادي 
از رکود" و تاکيد بر اقتصاد مقاومتي  

شـهـريـور       ١٧ و اجرايي کردن اليـحـه       
خــود در حــمــايــت از تــولــيــد و                ٩٢ 

خطوط برنامه پنـجـسـالـه اقـتـصـادي          
شان، از هم اکنون حرف آخـرش را نـه         
تنها به کارگران بلکه بـه کـل جـامـعـه          
زده است. اقـتـصـاد مـقـاومـتـي اسـم              
ديگري براي تشديد سياست ريـاضـت     
اقتصادي است. و روشن است که يـک     
ـاز     جزء مهم  آن تحميل دستمزدهاي ب
هم چند بار زير خط فقر بر کـارگـران و     
کل حقوق بگيـران جـامـعـه اسـت. از             
جمله دولت در هميـن هـفـتـه خـبـر از             
افزايش ده درصد به حـقـوق کـارکـنـان          
دولت داد. معناي واقعي همـه ايـنـهـا        
طرحها چيزي جز کشيدن کار بـيـشـتـر     
از گــرده کــارگــران و کــل جــامــعــه و              
تحميل فقر و فالکت بيشتـر بـر مـردم        

 نيست.  
اما از سوي ديگر امسال جنـب و    
ــش                 ــزاي ــر ســر خــواســت اف جــوش ب
دســتــمــزدهــا و اســاســا در دفــاع از              
معيشت گسترده تر از هر سال اسـت.    
ـا مـوج جـديـد مـبـارزات                خصوصا ب

و    ٩٣ سراسري معلمان از اواخر سـال    
در کنار آن پـرسـتـاران، جـنـبـش بـراي            
خواست افـزايـش دسـتـمـزدهـا ابـعـاد               
اجتماعي تري پيـدا کـرده اسـت. ايـن            
جنبشي است اساسا بر سـر زنـدگـي و        
معيشت که  ظرفيت آنـرا را دارد کـه           
ـازنشـسـتـگـان،           معلمان، پرسـتـاران، ب
کارگران بيکار و کـل حـقـوق بـگـيـران           
جامعه را در برگيرد. نقطـه قـوت ايـن         
جنبش اتحادش حول خواست افزايـش  
دستمزد ها و حقوقها به عنوان اولـيـن     
گام به رقمي باالي خط فـقـر اسـت. و         
حرف مشترک همه اينست کـه ديـگـر        
نميخواهيم زير خط فقر زندگي کنـيـم.   

و اين خـواسـتـي اسـت کـه مـعـلـمـان                  
پرچمش را بلند کرده اند. تشـکـلـهـاي        
کارگري اي چون اتحاديه آزاد کـارگـران   
ايــران بــر آن تــاکــيــد گــذاشــتــه انــد و              
اعتراضات بخش هاي ديگر جـامـعـه      
چون بازنشستگان و پرستاران نـيـز در       
همين جهت دارد حرکت ميکند، ايـن    
ـا               اعتراضات ادامـه دارد. و اکـنـون ب
نزديک شدن به پايان سال و در دسـتـور     
قرار گرفتن دوباره بحث بر سـرتـعـيـيـن      
حداقل دستمزدها، تحرک بـر سـر ايـن        
موضوع خصوصا در ميـان فـعـالـيـن        

 کارگري بيشتر شده است.
امــروز شــاهــديــم کــه  در کــنــار             
مسـالـه دسـتـمـزد خـواسـتـهـايـي کــه                 
مــربــوط بــه تــامــيــن اجــتــمــاعــي و            
معيشت مردم است بيشتر بـه جـلـوي      
صحنه اعتراض کارگران و کل جامعه 
کشيده ميشود. از جمله مي بينيم کـه   
معلمـان در کـنـار خـواسـت افـزايـش                
دستمزد خواستار تـحـصـيـل رايـگـان           
شدند. و يا بازنشـسـتـگـان ذوب آهـن           
اصفهان در کنار خـواسـتـهـايـي چـون           
افزايش حقوق و پرداخت بـه مـوقـع آن        
بر خواست درمان رايگـان بـراي هـمـه         
تاکيد کردند. دليلش نيـز بـه روشـنـي          
اينست که در شرايطي که کل جامـعـه   
از بيمه هاي اجتماعي خود محرومند 
و بخش عظيمي از دستمزدها صـرف    
مسکن، درمان و تـحـصـيـل فـرزنـدان         
يک خانواده کارگـري و حـقـوق بـگـيـر             
ميشود، خواست افزايش دسـتـمـزدهـا     
نميتواند همراه با خواست بـيـمـه هـاي       
اجــتــمــاعــي چــون درمــان رايــگــان،           
تحصيـل رايـگـان، تسـهـيـالت بـراي              

 تامين مسکن و غيره نباشد.
ميتوان پيش بـيـنـي کـرد کـه در            
مــتــن فضــاي اعــتــراضــي در مــيــان          
کارگران و کل جامعه و مـبـارزات بـي      
وقفه معلمان، امسال کشاکش بـر سـر     
خواست افزايش دسـتـمـزدهـا  شـدت            
بيشتري پيدا کند و بايد به استقبالـش  

 برويم.  
 

ـال:   چـه کسـانـي در مـورد              انترناسيون
تعيين حداقل دستمـزد تصـمـيـم مـي          

 گيرند؟
هر ساله يك مشت دزد    شهال دانشفر: 

ـلـيـاردر تـحـت عـنـوان "شـوراي                 و مي

عالي كار" مي نشينند و مثال ميـزان   
حداقل دستمزدها بـراي سـال آتـي را            
تعيين ميكنند. مينشينند و در واقـع   
ـا          توطئه ميكنند كه براي سـال بـعـد ب
چه شدتـي كـارگـران را بـه اسـتـثـمـار                 
بكشند تا سودهاي كالن تري به جيـب  
ـا                 زنند. اگر چه ايـن را هـم كـارگـران ب
مبارزاتشان به اين حكومت متوحـش  
سرمايه تحميل كـرده انـد کـه سـالـي              
يكبار در مقابل كارگران و كل جامعه 
ـلـبـي            جوابگو باشد. وگرنه خـواسـت ق
اينها همان قانون كار "اندر باب اجـاره"   
و قانون بردگي است. ترکيب "شـوراي      
عالي كار" جمهوري اسالمي بـعـنـوان     
مرجع تعيين کـنـنـده مـيـزان حـداقـل            
دستمزدها مركب از نمايندگان دولـت    
و كارفرمايان و مزدوران خانه كارگر و   
شوراي اسالمي كار، كه مي نشينـنـد   
و بر سر زندگي و معيشت ميلـيـونـهـا     
كــارگــر و خــانــواده كــارگــري رايــزنــي          
ميکنند و تصميـم مـيـگـيـرنـد. مـي             
نشيـنـنـد و مـزد كـارگـر را تـعـيـيـن                     
ميكنند بدون ايـنـكـه در ايـن مـيـان               
كارگر نقشي در تـعـيـيـن نـرخ فـروش             

 نيروي كارش داشته باشد.  
وزيــر كــار جــمــهــوري اســالمــي          
رياست اين  شورا را بر عـهـده دارد. و        
هر ساله دو نفر "بصـيـر و مـطـلـع در               
مسائل اجتماعـي و اقـتـصـادي" کـه             
بــتــوانــد هــمــه جــانــبــه ســيــاســتــهــاي         
اقــتــصــادي حــکــومــت اســالمــي را          
نمايندگي کند، به پيشنهاد وزيـر کـار       
و تصويب هـيـات وزيـران بـه عـنـوان               
اعضاي اين شورا تعيين ميشونـد کـه     
يک نفر از آنان بايد از اعضـاي شـوراي     
عالي صنايع باشد. بعالوه سه نفر هـم     
ـان کـه يـک                  از نمـايـنـدگـان کـارفـرمـاي
نفرشان از بخـش کشـاورزي اسـت بـه           
انتخاب کارفرمايان به عـنـوان عضـو        
ـاالخـره سـه            شورا تعيين ميشوند. و ب
نفر هم به عنوان "نماينده کارگران" کـه      
باز يکـنـفـرشـان از بـخـش کشـاورزي              

هـاي     است توسط كانون عالي شـوراي 
اســالمــي کــار کــه خــود دســت ســاز            
حکومـت اسـت، بـراي عضـويـت در              
شورايعالي کار  انتـخـاب مـيـشـونـد.          
بدين ترتيب به قـول خـودشـان نـهـادي          
"سه جانبه" شکـل مـيـگـيـرد کـه هـر                
ـانـون        جانب آن سه راي دارد. و بنا بـر ق

ي تـمـامـي         اين شورا تنـظـيـم كـنـنـده        
قوانين و مقررات مـربـوط بـه روابـط           

 كار است.
اين داستان سيرکـي بـه اسـم سـه           
جانبه گري است. داستان مسـخـره اي      
ـامـه هـاي آي ال او نـيـز                   که مقاوله ن
ظاهرا بر آن بنـا شـده و مـبـنـاي کـار               
بسياري از کشورهاسـت. سـه جـانـبـه           
گــري اي کــه در بــهــتــريــن حــالــتــش             
کارفرمايان و دولـت حـامـي آنـهـا دو            
جانبش هستند که با در دست داشتـن  
تمامي ابزار قدرت، ميکوشند جـانـب   
سـوم را کــه قــرار اسـت نـمــايـنــدگــان               
کارگران باشد، در موقعيت تضـعـيـف    
شـده اي قــرار دهــنـد. چــه بــرســد در                 
جمهوري اسالمي که جانب سوم آن بـه  
عنوان "نماينده کارگـران" خـود دسـت          
ساز حکومت و يک پاي مـهـم حـفـظ         

 اين نظام است.  
کارگران کل اين بساط  چـپـاول و       
استثمار را قبول نـدارنـد و هـيـچـگـاه             
کميته مزد و شـورايـعـالـي کـار را بـه             
رسميت نشناخته انـد. از جـملـه يـک              
خواست مهم کارگران در مبـارزاتشـان   
تعيين دستمزدها با شرکت نمايندگـان  
منتخب مجامع عـمـومـي کـارگـري          
آنها بوده است. اين خـواسـت بـه طـور          
مثال در کمپيني که بـر سـر خـواسـت         
افزايش دستمزدها در سه سـالـه اخـيـر       
به ابتکار اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران        
ـا چـهـل         راه افتاده و حول آن طوماري ب
ـا اعـالم      هزار امضا گرد آمده، صراحت
شده اسـت. در سـال گـذشـتـه ديـديـم                   
درســت در هــنــگــامــيــکــه جــلــســات        
تصميم گيري شورايعالي کـار بـر سـر          
تعين حداقل دسـتـمـزد سـال آتـي در              
جــريــان بــود، تــجــمــعــاتــي از ســوي             
ـا   هماهنگ کنندگان اين طومارها و ي
ـا         کارگران سنديکاي شرکت واحـد بـرپ
ـا              ـلـکـه کـارگـران ب شد. و نه تنها اين ب
اعالم اينکه تصميم شورايعالي کار را 
قبول ندارند بعنوان اولين گام رقمي را   
براي دستمزدشان اعالم کرده اند. براي  
نمونه دو سال قبل کارگران پتروشيمـي  
ماهشهر خواست حداقل دستـمـزد در     
ـلـيـون و نـيـم را اعـالم                قدم اول دو مي
ــن خــواســت از ســوي                   ــد و اي کــردن

هـزار     ٤٠ هماهنگ کنندگان طومار   
امضا نيز مورد تاکيد قـرار گـرفـت و          

امسال معلمان پرچم افزايش حقـوقـهـا    
به باالي خط فقر را بلـنـد کـرده انـد و           
شعار "خط فقر سه ميليون، حقوق مـا   
يک ميليون"، گوياي اين خواست مهـم   

 معلمان در راس اين جنبش است.  
 

ـال:    ـاکـتـورهـايـي در              انترناسيـون چـه ف
تعيين حداقل دستمزد در نظر گـرفـتـه      
مــيــشــود؟ نــظــر شــمــا در بــاره آنــهــا            

 چيست؟
يـک عـرصـه کشـاکـش           شهال دانشفر: 

مهم در جامعه سـرمـايـه داري بـحـث          
دستمزد است. بـر سـر ايـن مـوضـوع             
بيش از بـيـش رودررويـي دو طـبـقـه                 
کارگر و سرمايه دار را مـيـشـود ديـد.       
يک تالش طبقه سرمـايـه دار هـمـواره         
اينست که با مقـوالتـي چـون "صـالح          
مملکت"، "صالح توليد"، وطن، و ...      
کارگر را در نـتـيـجـه تـولـيـد و حـفـظ                
نظامش دخيل نگاهدارد. و همـه ايـن      
مولفه ها را به عنوان فاکتورهايـي در    
تعيين ميزان دستمزد کارگـر دخـالـت      

 دهد.  
اما اينها همه دروغهاييـسـت کـه      
طبقه سرمايه دار بـراي کشـيـدن کـار           
بيشتر از گرده کارگر و کل مردم سعـي  
ميکند به خورد جامعه دهـد. از ايـن        
نظر جمهوري اسالمي رکـورد دارد و        

سـال     ٣٧ همه اينها چاشني تحـمـيـل      
رياضت اقتصادي بر مردم بوده اسـت.  
ـا               پاسخ ما به روشني ايـنـسـت کـه  ت
ـاز              مادامي که تولـيـد در خـدمـت نـي
ـلـکـه در خـدمـت           جامعه قرار ندارد، ب
سـود صــاحــبــان ســرمــايــه اســت. تــا            
مادامي که کارگر ناگزير است کـه در      
قبال فروش نيروي کارش زندگي کنـد،  
ربط دادن کار کارگر به حجـم تـولـيـد،       
سود کـارخـانـه، مـرغـوبـيـت تـولـيـد،               
ـايـي             قدرت رقابت تـولـيـدي، خـودکـف
کشور و غيره چيزي جز اوهام پراکـنـي   
و کذب نيست. بنابراين مهم است کـه     
با شاخص هاي روشنـي وارد عـرصـه        
ــش                 ــزاي ــراي  خــواســت اف مــبــارزه ب

 دستمزدها شويم.    
ـاکـتـور در                  به نـظـر مـن اولـيـن ف
تعيين حـداقـل دسـتـمـزدهـا، مـرجـع               
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اگرچه گفته شده بود که آمار ازدواج کودکان کـم شـده امـا        " 
 ۱۰ هزار نفري ازدواج دختران  ۲۰ که آمار  چرا  طور نبود اين
 "نفر رسيد. ۴۰۴ هزار و  ۴۰ به  ۹۳ در سال   ساله ۱۴ تا 

 سايت تابناک

آنچه در آمار و رسانه هاي حکومتي ازدواج کودکان ناميده 
ميشود در واقع چيزي بـجـز تـجـاوز جـنـسـي بـه دخـتـران                     

ـنـد         آمـار تـجـاوز بـه         خردسال نيست. دارند اعتراف ميـکـن
نسبت به سال گذشته بيش ساله در ايران ۱۴ تا  ۱۰ کودکان 

 به بيش از چهل هزار مورد بالغ ميشود.  از دوبرابر شده و 
در اين گزارش "فقر اقتصادي و فرهنگي" خانواده ها عامل 
ـنـهـائـي                ـقـر بـه ت اصلي اين جنايت عنوان شده است. اما ف
ـيـسـت.       توضيح دهنده شيوع گسترده اين جنايت در ايران ن
نفس نام بردن از تجاوز به کـودکـان تـحـت عـنـوان "ازدواج                
کودکان" نشان ميدهد که مساله بر سر چيست. تـجـاوز بـه        
ـيـات                 دختران خردسال در شرع اسـالم و فـرهـنـگ و اخـالق
اسالمي و لذا در قوانين جمهوري اسالمي امري مشروع و 
کامال مجاز است. و بهمين دليل اسـت کـه در جـمـهـوري             
اسالمي با پديده رو به گسترش "ازدواج با کـودکـان" روبـرو          
هستيم. در فرهنگ و قوانين هر جامعه اي که  نشانه اي از  
تمدن و انسانيت داشته باشـد بـرقـراري رابـطـه جـنـسـي بـا                  
دختران خردسال تجاوز به کودکان و يک جرم جـنـائـي اسـت       

اما در جمهوري اسالمي اين جنايت فجيـع صـرفـا نـوعـي          
ـقـر             ازدواج شرعي است که حداکثر بايد با بـرطـرف کـردن ف
فرهنگي و اقتصادي آمار آنرا کاهش داد! آنچه اين جنايـت   
ـقـر زده            را به امر رايجي براي تامين درآمد خانـواده هـاي ف

 -اخـالقـي        -تبديل کرده است هـمـيـن تـوجـيـه قـانـونـي                
ـقـرزدگـي        فرهنگي ازدواج اسالمي کودکان است. نه تنها ف
بلکه اسالمزدگي نيز در شيوع اين جنايت در جامعه ايـران    
نقش اساسي دارد و باعث و باني هر دو عامل نيز جمهوري 

 اسالمي است. 
براي مقابله با تجاوز جنسي به کودکان خردسال بايد در قدم 
اول آنرا آنچه واقعا هست يعني تجاوز به کودکان نـامـيـد و        
ـيـن ايـن               بعنوان يک جرم جنائي ممنوع اعالم کـرد. عـامـل
جنايت از کسي که خطبه عقد را جاري ميکند تـا والـديـن        
ـيـب قـرار               کودکان قرباني مجرم هستند و بايد تـحـت تـعـق
بگيرند. اما جنايتکاران اصلي مقامات حکومتي هستنـد  
که قوانين و اخالقيات و فرهنگ ضـد زن و ضـد انسـانـي             
اسالمي را بر جامعه حاکـم کـرده انـد. مـذهـب زدائـي از                  
حکومت و از جامعه اولين گام پايان دادن به تجاوز جنسي 

 به کودکان در جامعه ايران است.         
 ۲۰۱۵ اکتبر  ۸ ٢ 

جـمـهـور نـه فـقـط              در نامه رئيس
نشــانــه چــنــدانــي از اراده جــدي            

 ۹گيري الـزامـات        دولت براي پي
ــده                ــه اعــالم شــده رهــبــر دي گــان

شود، بلکه متأسفانه تـاکـيـد       نمي
بر متن کنـونـي بـرجـام و نـاديـده             

هـاي     گرفتن نقاط ابهام و ضـعـف    
ساختاري آن نيز هست و در يـک        

تواند براي حريف حامل  کلمه مي
اين پيام باشد که الزامات رهبـر،  
چراغ قرمز نيست که قابل عـبـور   

زن    نباشد، بلکه چراغ زرد چشمک
تـوانـد بـا         است کـه آمـريـکـا مـي         

رعــايــت احــتــيــاط از آن عــبــور            
 "!کند

ــراض              ــخــشــي از اعــت ــن ب اي
حسين شريعتمداري، نماينده ولي 
فقيه در کيهان، به پاسخ روحـانـي   
به شروط نه گانه خـامـنـه اي در          
اجراي برجام است. پاسخ روحاني  
عمال نکته اي فراتر از بـرشـمـردن    
"دستاوردهـاي دولـت" از تـوافـق              
هسته اي و  اظهار نظر کـلـي کـه        
"دولت الزامات رهبري را رعايت  
خواهد کرد" در بر نداشت. کيهان   
که از مخـالـفـيـن آتشـيـن تـوافـق             
هسته اي است اين پاسخ را کافي 
نميداند و مي نويسد "متاسـفـانـه     
برخي دولتمردان وقـتـي از فصـل        
الخطـاب بـودن نـظـر رهـبـر مـي                

تــائــيــد »نــويســنــد مــنــظــورشــان      
و پـايـان مـاجـرا          «کامـل بـرجـام     

است و حـال آن کـه مـاجـرا تـازه                
 آغاز شده ...". 

در اين که مـاجـرا تـازه آغـاز         
شده شکي نـيـسـت، امـا مـاجـرا             
ديگر به توافق هسـتـه اي ربـطـي         
ندارد بـلـکـه بـر سـر عـاديسـازي                
رابطه با غرب است. خامنه اي با 
رفع تحريمها و توافق اقـتـصـادي      
مســالــه اي نــدارد. نــگــرانــي او             
همانطور که در الزامات نه گـانـه     
اش عـنـوان کـرده، پـيـشـرويـهـاي             
بعدي آمريکا و غرب "بـه بـهـانـه          
تروريسم و حقوق بشـر" اسـت. او         
نگران آنست کـه هـويـت و بـقـول              
خود خامنه اي "سيرت" اسـالمـي   

ضد آمريکائي حکـومـتـش بـر        -
باد برود و بهمين دلـيـل در دوره         

بعد از امضاي توافـق هسـتـه اي        
که اگر چنيـن   -در عين تائيد آن 

بـر   -نبود توافقي هم در کار نبود
تـــبـــلـــيـــغـــات و خـــط و نشـــان              
کشيدنهاي ضد آمريـکـائـي خـود       
افــزوده اســت. خــط قــرمــزهــاي            
خـامـنـه اي اسـاســا بـيــن تـوافــق               
اقتصادي و عاديسازي رابـطـه بـا      
غرب ترسيم شده است بدون آنکـه  
ــه                ــي ک ــت روحــان ــب دول از جــان
استراتـژي عـاديسـازي را دنـبـال            
ميکند چندان جدي گرفته بشود. 
روزنامه کيهان حق دارد اين خـط  
قرمزها را به چـراغ زرد چشـمـک          
زن تشبيه کند. قـبـل از امضـاي         
توافق نيز الـزامـاتـي نـظـيـر لـغـو             
کامل همـه تـحـريـمـهـا از جـملـه               
تحريمهاي تسليـحـاتـي و الـغـاي          
تحريمـهـا در روز اجـراي تـوافـق              
جزو خط قرمزهاي خامنه اي بود 
که عمال زير پـا گـذاشـتـه شـد و              
خامنه اي هم هيچ عکس العملي 
نشان نداد. اين نه تنها روحاني و  
آمريکا، بـلـکـه خـود ولـي فـقـيـه               
است که "با رعايت احـتـيـاط" از          

 خط قرمزهايش عبور ميکند.
براي جمهوري اسالمي و همه 
جناحها و بـانـدهـاي حـکـومـتـي              
اش، بــن بســت و رکــود و فــلــج               
اقتصادي راه چاره اي بجـز عـقـب      
نشيني از ضد آمريکائيگـريـهـاي    
مرسومشان باقي نگذاشته است. 
خط قرمـزهـاي ضـد آمـريـکـائـي            
خامنه اي تنها اين خـاصـيـت را        
دارند که سازش و تعامل عـمـلـي    
ــه اي از                     ــاف ــف ــا غــرب را در ل ب
تبليغات ضد آمريکائي به پـيـش   
ببرند. در چنين شرايطي الزامات  
رهبر براي اجراي توافقي کـه فـي     
الحال امضا و تايـيـد شـده حـتـي          
براي خود ولـي فـقـيـه و افـراطـي             
ترين اصولـگـراهـا عـمـال چـيـزي            
بيشتر از "چراغ زرد براي عبور با  

 احتياط" نيست.  

 ١٥ اکتبر  ۸ ٢ 
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تشکيل اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران، اتـحـاديـه                  " 
سراسري کارگران اخراجي و بيکار، کميته پيگـيـري   
ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري، شرکت در تجمع روز 

، هـدايـت     ۸۸جهـانـي کـارگـر پـارک اللـه در سـال                    
، اقدام به تشکيل و ۸٤کارگران در اعتراضات سال 

برنامه ريزي و مديريت تجمعات کارگري در زمـان      
دولت جديد و تهديد به تجمع و اعتصاب در اسفنـد  

، جمع آوري طومـار اعـتـراضـي چـهـل           ۹٢ماه سال 
هزار نفري کارگران و تجمعات در مقابل مجلـس و    
وزارت کار و هدايت و اجراي اين تجمعات، تهـديـد   
وزارت کار در نامه اي به وزير کـار بـراي بـرگـزاري           
تجمع در روز جهاني کارگر سال گذشته در مـقـابـل        
وزارت کار در اعتراض به مزد مصوب، شکايت از 
سـعــيــد مــرتضــوي و ديــگــر غــارتـگــران ســه هــزار                
مـيـلـيـارد تـومـانـي از صـنـدوق سـازمـان تـامـيــن                        
اجتماعي به عنوان نماينده هزار کارگـر، اعـتـراض      

به ايجاد تغييرات ضد کارگري تـر در قـانـون کـار،           
نشست و مالقات بـا ديـگـر تشـکـلـهـاي مسـتـقـل                   
کارگري از قبيل سنديکاي کـارگـران شـرکـت واحـد          
تهران، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، کميتـه  
هماهنگي، کميته پيگيري و مصـاحـبـه بـا سـايـت             
اتحاد (سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران) و برخـي    

 رسانه هاي برون مرزي و..."
 

اين ليست "جرم" هائي است که بنا به اطالعيـه    
اتحاديه آزاد، در حکم جلب جعفر عظيم زاده، دبيـر  
هيات مديره اتحاديه آزاد کـارگـران و هـمـاهـنـگ               
کننده کـمـپـيـن چـهـل هـزار امضـا بـراي افـزايـش                        
دستمزدها، عنوان شده است! بجاي اين ليست بـاال   
بلند در يک جمله ميتوانستند بـنـويسـنـد "بـه جـرم              

 دفاع پيگير از حقوق پايه اي کارگران"!  
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تعيين کننده آن است. مرجع تـعـيـيـن        
دستمزد دو جانب بيشـتـر نـدارد. يـک          
ـافـع کـل             جانب آن دولت است کـه مـن
طبقه سرمايه دار را نمايندگي ميکند 
و طرف ديگرش کارگران که فـروشـنـده    
نيروي کارشان هستند. و اين قـبـل از        
هر چيز ابطال بحث هايي که بر سر سه 
جانبه گرايي و غيره ميشود را روشـن      

 ميکند.  
اما در جمهوري اسالمي کارگران 
از داشتن تشکل واقـعـي خـود و حـق           
قراردادهاي جـمـعـي مـحـرومـنـد. از               

درصـد     ٩٣ جمله بنا بر آمـار دولـتـي        
اســتــخــدامــهــا قــراردادي هســتــنــد،         
بنابراين کارگران براي زدن زير کل ايـن    
بساط استثمار دولت به اسم "طرح سـه  
جانبه گرايي" بايد خودشان بـه مـيـدان       
ـا          بيايند. خودشان رقم اعالم کـنـنـد. ب
طـومـارهــاي اعـتــراضـي و سـازمــان            
يافتن در شبکه هاي مـبـارزاتـي شـان       
اين کار را بکنند و اين هـمـان رونـدي        
است که امـروز در جـنـبـش کـارگـري             
شاهد هستيم که هر روز سازمانيافـتـه   

 تر جلو مي آيد.  
فاکتورهـاي ديـگـر مـربـوطـه بـه              
شاخص هاي ما براي تعـيـيـن مـيـزان        
حــداقــل دســتــمــزد اســت. کــارگــر در           
ــل کــارش کــارمــزد دريــافــت             مــقــاب
ميکند. اين پرداخت نه ربطي به سـود    
دارد و نه به افزايش توليد و نـه بـه هـر        
چيز ديگر.  چون به طور واقعـي آنـچـه       

در يک جامعه سـرمـايـه داري      که  
توليد ميشود تعلقـي بـه کـارگـر         
ــا             ــتـ ــايـ ــهـ ــا نـ ــرمـ ــارفـ نـــدارد. کـ
محـصـولـش را بـرمـيـدارد و بـا                
دادن مزدي به کـارگـر سـودش را        
به جيب ميزند. بنابـرايـن کـارگـر        
مسئول بهتر شدن وضع سـرمـايـه    
نيـسـت. حـرف مـا ايـنـسـت کـه                   
سطح حداقل دستمزد کارگر بايـد  
 متناسب با استانداردهاي امروز

زندگي بشري ارتقا يابد و ميزان آن نه 
ـلـكـه بـر اسـاس              بر مبناي خط فقـر ب
ـيـن    خط رفاه و يك زندگي انساني تعي
شود. به اين معني که به نسبتـي كـه      
تكنولوژي رشـد مـيـكـنـد و كـارگـر              
ـيـد     ثروتهاي بيشتري براي جامعه تـول
ميكند، بايد بتواند در رفاه و آسايـش  

 بيشتري زندگي كند. 
ثانيا همانطور كه قيمت كاالهـاي  

ـابـد،      ديگر در جامـعـه افـزايـش مـي          ي
ـايـد اتـومـات و              دستمزد كارگر نـيـز ب
ـابـد. و             متناسب با رشد آن افـزايـش ي

نرخ تورم و يا نرخ سبد هـزيـنـه کـارگـر        
بايد بر اساس نرخ واقعي قيمـت هـا و       
استانداردهاي امـروز بشـري تـعـيـيـن           

 ميشود.  
و باالخره نکته ديگـري کـه مـهـم         
است و  بايد توجه داشت، اينسـت کـه     
در شرايطي که کارگر در تعـيـيـن نـرخ       
تورم و سبد هزينه کنـتـرل و نـظـارتـي          
ندارد، دولت همواره بنابر نياز سياسـي  
خود و در دل دعواهاي دروني اش هـر    
روز رقمي را بـه عـنـوان نـرخ تـورم و                
سطح خط فقر و غيره بيرون مي آورد. 
بطور مثال يکـي از ادعـاهـاي دولـت           
روحاني "کاهش نـرخ تـورم" اسـت. و               
ارزش مصـــرف ايـــن ادعـــا بـــراي               
حکومت اينست که با اعالم نـرخ تـک     
رقمي تورم، بار ديگـر چـنـدرقـازي بـه          

هـزار تـومـان سـطـح دسـتـمـزد                ٧١٢ 
کنوني اضافه کنند و نتيجه اش بازهم 
تحميل  دستمزدهاي چند بار زير خـط  

 فقر به کارگران و کل جامعه باشد.  
اگر چه وضع آنقدر خراب است کـه  
ـا   به هذيان گويي افتاده اند و اينها که ت
کنون از رشد اقتصـادي دم مـيـزدنـد،         
هشدارهايشان بر سر رکود و بـحـرانـي      
ـاال گـرفـتـه اسـت. از                  شدن اقتـصـاد ب
جمله نجفي دبير سـتـاد هـمـاهـنـگـي            

دهــد:   اقـتـصــادي دولـت هشـدار مـي           
هـاي    "امسال شايد يکي از بدترين سال 

ســال گــذشــتــه بــاشــد. عــبــاس              ۷ ٣ 
آخوندي وزير مسکن و شهرسازي مي

گويـد بـودجـه عـمـومـي در بـدتـريـن                    
شرايط از ابتداي انقالب تاکنـون قـرار     
دارد. او ميگويد کـه مسـئلـه کسـري          
بودجه در سال جاري مهمترين مسئلـه  
دولت است و حتي ممکن است باعث 

هــائــي در جــاهــاي        بـروز نــارضــايــتــي   
مختلف کشور گردد. صـحـبـت هـاي        

وزير کلـيـدي    ٤ اخير روحاني و هشدار 
ـاع        او وزير اقتصاد، صنعت، کار و دف
نــيــز تــاکــيــدي بــر وخــامــت اوضــاع            
اقتصادي است. نکته اينجاست که بـه   
طور واقعي اقتصادشان به گل نشسته 
است. از پولهاي هنگفتي که به جـيـب    
زده اند و هزينه هاي کالني کـه صـرف     
ـايـتـشـان هـم                ماشين سـرکـوب و جـن
ميکنند که نميخواهد قلمـي کـاسـتـه       
ـايـد تسـمـه از گـرده                 شود، بنابـرايـن ب
کارگر بکشند. و همانطـور کـه اشـاره         
کردم دولت بسته اقـتـصـادي جـديـدي        
تحت عنوان طرحي براي بـرونـرفـت از      
رکود را در دسـتـور کـارش گـذاشـتـه               

ـايـد    ٦ است. تحت اين عنوان که   ماه ب
رياضت کشيد، تا تحريم ها لغو شـود    

و "انشاءاهللا" چرخ اقتصاد بـه حـرکـت          
درآيد. و  طبـعـا يـک رکـن مـهـم ايـن                
طرحها حمله به سطـح دسـتـمـزدهـا و          
 معيشت کارگران و کل جامعه است.

اما واقعيت ايـنـسـت کـه چـنـيـن            
تبليغاتي در ميـان کـارگـران و مـردم           
جايي ندارد. هـمـچـنـيـن نـه تصـمـيـم               
دولت و  ارقام بانک مرکزي شان بر سـر  
ميزان خط فقر اعتباري نزد کـارگـران     
دارد و نه دارو دسـتـه هـاي شـوراهـاي          
اسالمي و خانه کارگر که يک پاي ايـن    
مبـاحـث هسـتـنـد. حـرف کـارگـران،                
حرف معلمان و سخن بخش عظيـمـي   
از مردم امروز روشـنـتـر از هـر وقـت              
اينست که ما ديگر نميـخـواهـيـم زيـر        
خط فقر زندگي کنيم. زندگي انسـانـي     
حق مسلم ماست. و اينـکـه کـارگـران        
جلو مي آيند و بـراي مـيـزان حـداقـل            
دستمزدشان رقم تعيين ميکند، بـيـان   
همين حقيقت است. ايـن رقـم دادن و          
اينکه کارگر يا معـلـم مـيـگـويـد اگـر            
ـلـيـون تـومـان اسـت،             خط فقر سه مـي
دستمزد نيز بايد به رقمي باال تر از آن     
افزايش يابد، عبور از همه اين هـاي و    
جنجال ها و تبليغـاتـي از نـوع خـانـه            
 کارگريها و دار و دسته هايشان است.  

 
ـال:      ـاسـيـون ـا تـعـيـيـن حـداقـل               انترن آي

دستمزد فقط يک مسـئلـه اقـتـصـادي        
 است؟ جايگاه آن در سياست چيست؟

روشن است که تـعـيـيـن      شهال دانشفر: 
حداقل دستمزد، آنـهـم در حـاکـمـيـت             
رژيــم اســالمــي  فــقــط يــک مســالــه             
ـلـکـه مـوضـوعـي           اقتصادي نيست. ب
کــامــال ســيــاســي اســت کــه ابــعــادي          
اجتماعي دارد و يـک عـرصـه مـهـم                
چالش رژيـم اسـالمـي اسـت. مـيـزان              
حداقل دستمزد بيـش از هـر چـيـز بـه              
تــوازن قــواي ســيــاســي جــامــعــه و               
مــوقــعــيــت اجــتــمــاعــي و ســيــاســي         
کارگران در جامـعـه مـربـوط اسـت و            

 کامال سياسي است.  
واقعيت اينست که ميزان حـداقـل   
ـانـگـر                  دستمزد، بيـش از هـر چـيـز بـي
استاندارد زندگي در جامعه اسـت کـه       
رژيـم در تــوازن قــواي مــعــيــنــي آنــرا             
تحميل ميکند. در عين حـال مـيـزان       
حداقل دستمزد مبنايي براي تـعـيـيـن       
ـايـه مـيـزان حـق              پايه بيمه بيکـاري، پ
بازنشـسـتـگـي و بـيـمـه هـاي ديـگـر                   
ـابـرايـن دولـتـهـاي            اجتماعي است. بـن
سرمايه داري با پايـيـن نـگـاهـداشـتـن          
سطح دستمزد کارگران، در واقـع  کـل       
استانداردهاي زندگي مردم در جامعـه  
را پايين نگاه مـيـدارنـد. ايـن کـار در             
ـانـه             ايران به شکل خشـن تـر و وحشـي

تري صورت ميگيـرد و نـتـيـجـه اش            
استثمار بيشتر کـارگـران اسـت. بـراي          
همين است که از نظر رژيـم اسـالمـي        
مبارزه بر سر خواست افزايش دستمزد 
ـاويـنـي چـون "بـر هـم زدن                     تحـت عـن
ـلـيـغ عـلـيـه                  امنيت اجتماعـي" و "تـب
نظام" جرم تلقي ميشـود. نـمـونـه اش           

سال حکم زندان براي جـعـفـر       ٦ صدور 
هـزار   ٤٠ عظيم زاده از رهبران طومار 

امضا بر سر خواست افزايش دستـمـزد   
است که بـه زودي حـکـمـش اجـرايـي               
ميشـود. و تـحـت هـمـيـن عـنـاويـن                   
ميبينيم که فعالين و رهبران کـارگـري   
و معلمان دستگير، محاکمه و زنداني 
ـايـق بـه                ميشوند. نگاهي بـه ايـن حـق
روشني نشانگر ابعاد سياسي مـبـارزه   
بر سر دسـتـمـزد اسـت. بـطـور مـثـال                
مبارزات نزديک به يکسال معلمان کـه  
در راس آن خواست افزايش دستمزدها 
و حقوقهايشان قرار دارد، نقش مهمي 
در فضاي سـيـاسـي جـامـعـه داشـتـه               

 است.   
خالصه کالم اينکه مـبـارزه بـراي      
خواست افزايش دستمزدها، ظـرفـيـت      
بسيج کل جامعه عـلـيـه زنـدگـي زيـر           
خط فقر و براي بـرخـورداري از بـيـمـه            
هاي اجتماعي چون بـيـمـه بـيـکـاري،           
تحصيل رايگان، درمان رايگان و ...       
را دارد. پيشروي اين جنبش ميتـوانـد    
يـک اتـفـاق سـيـاسـي مــهـم در سـيــر                   
ـاشـد و ايـن چـيـزي             تحوالت جامعه ب
اسـت کـه جـمــهـوري اسـالمــي از آن                

 هراس دارد.  
 

براي ميليونها بيکار کـه  انترناسيونال:  
هيچ حقـوقـي حـتـي بـيـمـه بـيـکـاري                 
دريافت نمي کـنـنـد، مسـئلـه مـيـزان            
حداقل دستمزد به چه معنا مي تـوانـد   

 باشد؟
روشـن اسـت کـه هـر              شهال دانشـفـر:     

پيشروي اي در جنبش بـراي خـواسـت      
افزايش دستمزدها نه تنها در زنـدگـي       
کارگران شاغل بلکـه در زنـدگـي کـل           
جامعه تاثير مستقيم دارد. وقـتـي از        
دستمزد صحبت ميکنيم در وهله اول   
اينطور به نظر مـيـرسـد کـه مـوضـوع           
فقط مربوط به کارگراني است کـه در      
محيط هاي کارگري کار ميکننـد. و     
ايــن تصــويــري اســت کــه دولــتــهــاي            
سرمايه داري حاکم تالش ميکنند بـه    
جامعه بدهند. امـا بـحـث دسـتـمـزد،            
مربوط به کل طبقه کارگر است. و مـا  
داريم از طبقه کارگر بعنوان آن بـخـش       
از جامعه که از فروش نـيـروي کـارش        
زندگي ميگذراند، صحبت ميکنـيـم.   
با اين تعريف نه فـقـط کسـانـيـکـه در           

مــحــيــط هــاي کــارگــري فــعــالــيــت           
ميکنند، بلکه معلـمـان، پـرسـتـاران،        
بازنشستگان، کارگران بيکار و بـخـش   
عظيمي از حقوق بگـيـران جـامـعـه و          
خانواده هايشان بـه ايـن صـف تـعـلـق             
دارند. براي سازماندهي مبارزه بر سـر   
خـواسـت افـزايــش دسـتــمـزدهــا و در              
ـايـد بـه          کنارش بيمه هاي اجتماعـي ب
بسيج و به ميدان آوردن کل ايـن نـيـرو        
فکر کرد. کارگر بيکار ارتـش ذخـيـره         
کار است. بيکاري چـمـاقـي روي سـر            
کارگر شاغل است که از ترس اخراج و 
از دسـت دادن کـار بـه دسـتـمـزد کـم                  
قناعت کند. بنابراين خـواسـت بـيـمـه         
بـيـکـاري، کــارگـر شـاغــل را هـم در                 
موقعيت قوي تري براي مـبـارزه بـراي      
خــواســت افــزايــش دســتــمــزدش قــرار        

 ميدهد.  
ثانيا همـانـطـور کـه اشـاره کـردم             
حداقل دستمزد، مبنايي براي تعـيـيـن    
ـا مسـتـمـري            حداقل بيمه بيکاري و ي
بازنشـسـتـگـي و ديـگـر بـيـمـه هـاي                   
اجتماعي نيز هست و سطح آن به کـل    

 جامعه مربوط است.  
نتيجه اينکه کارگري که بيکـار و    
محروم از بيمه بـيـکـاري و هـر گـونـه             
تامين اجتماعي است بايد با خواسـت  
يــا "کــار يــا بــيــمــه بــيــکــاري" صــف               
اعتراضش را سازمـان دهـد و اعـالم          
کند که همه کارگران بيکار اعم از زن     
و مرد بايد از بـيـمـه بـيـکـاري کـافـي               
برخورد باشند و همانطور که کـارگـران   
و معلمان در مبارزاتشان اعـالم کـرده     
اند، ميزان بيمه بيکاري نبايـد از رقـم       
خط فقر اعالم شده دولت يـعـنـي سـه         
ـابـرايـن          ميليون تومان کمتر باشـد. بـن
مي بينيد که مبارزه بـر سـر خـواسـت         
افزايش دستمزدها مستقيما به کارگـر  
بيکار هم مربوط است و بحث حداقـل  
دستمزد، بحث بر سر مـيـزان حـداقـل         
 بيمه بيکاري براي کارگران نيز هست.

 
تـوافـقـات هسـتـه اي و             انترناسيونال: 

چشــم انــداز ســرمــايــه گــذاري هــاي             
خارجي در ايران تا چه اندازه مي توانـد  
در ميزان حداقل دسـتـمـزد و بـهـبـود             

 وضعيت کارگران تاثير داشته باشد؟
روشن است کـه بـهـبـود        شهال دانشفر: 

اقتصادي و کـاهـش فـقـر و فـالکـت                 
کارگران به نفع کل جنبش کـارگـري و       
کل جـامـعـه اسـت و کـارگـران را در                 
موقعيت قويتري در مبارزاتشان قـرار  
ميدهد. اما بطـور واقـعـي تـوافـقـات            
هسته اي و همه جنجالهايي که بر سـر  
بهبود شـرايـط اقـتـصـادي و بـهـبـود                 

   ۷ صفحه 
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وضعيت کارگران و مردم به راه افـتـاده     
پوچ است و عـايـد مـردم چـيـزي جـز               
تشديد سياسـت ريـاضـت اقـتـصـادي           
رژيم و در کـنـارش سـرکـوب بـيـشـتـر             
ـا بـن       نخواهد بود. جمهوري اسالمي ب
بست و تناقضات پايه اي تـري دسـت       
به گريبان است. همـانـطـور کـه اشـاره           
کردم االن هـمـه شـان دارنـد از رکـود                
اقتصادي و خـطـر تـبـديـل شـدن ايـن              
رکود به بحران کامل سخن ميگويند. 
ـابـل پـيـش بـيـنـي بـود                همانطور که ق
بدنبال توافق اتـمـي مـي بـيـنـيـم کـه                 
کشاکش هاي درون حکومت بـيـشـتـر     
ـا غـرب              شده است و مسـالـه رابـطـه ب
محور اصـلـي ايـن کشـاکشـهـاسـت.              
سياست روحاني اينست که تا ته خـط    
عاديسازي رابطه با غرب بـرود و ايـن       
مساله اي هـويـتـي بـراي جـمـهـوري                 
اسالمي  است. براي همين اسـت کـه        
خامنه اي ميگويد اگر خط قرمـز هـا     
رعـايـت نشـود، حـتــي امــکـان لـغــو               
توافقات نيز هست و دارد همچنان بـر    
طبل مرگ بر آمريکا ميکويد. و مـي   
بينيم اين کشاکش ها به جايي رسـيـده   
است که اژه اي سخنگوي قوه قضائيـه  
دست دادن ظريف با اوباما را از نـوع        
جاسوسي ميخواند و از مجـلـس نـيـز       
خبر تهديد جاني ظريف و صالحـي را    

 مي شنويم.  
وضع اقتصادي رژيم نيز همانطور 
که توضيح دادم هر روز بدتر ميـشـود.   
بنابراين تحـمـيـل سـيـاسـت ريـاضـت             
اقتصادي به کارگران و جامعـه امـروز     
بــراي جــمــهــوري اســالمــي و دولــت           
روحاني جايگاهي اسـتـراتـژيـک دارد.         
هدف از اجراي اين سـيـاسـت  جـذب           
سرمايه هاي داخلي و خـارجـي اسـت        
که برايشان حياتي است. براي هـمـيـن       
است که در پرتو تبليغ بـر سـر بـهـبـود          
وضعيت اقتصادي و دعوت مـردم بـه     
انتظار، مـيـکـوشـنـد سـيـاسـت هـاي              
ـا               رياضت اقتصـادي شـان را هـمـراه ب
شدت دادن به ماشين سرکوبشان جلـو  
برند. اميدشان نيز به جـذب سـرمـايـه          
هاي خـارجـي اسـت. امـا يـک مـانـع                 
اصـلـي بـر سـر امـن کـردن سـرمـايـه                    
ـايـي ايـن       گذاري در ايران اقتصاد مافي
ـا دار و            حکومت است. هر جنـاحـي ب
دسته نظامي خودش صاحب بـخـشـي    
از اقتصاد جامعـه اسـت. کسـي حـق            
حسابرسي از آنها را ندارد. نمـونـه اش      
ـايـات و دزدي           مرتضوي و پرونده جـن
هايش بود و نتوانستند کاري کنـنـد و     

جلوي چشم مـردم حـکـم بـرائـتـش را             
درصـد     ٨٠ دادند. و يا به طور مـثـال      

ـاسـداران    اقتصاد ايران در کنترل سپاه پ
است و طبـق گـزارشـي کـه در هـمـان               
ـا     آغاز کار توسط رويتر منتشر شد، ب
برداشته شدن تحريم ها بيشترين سـود  
ـار آن نـيـز                  ـاه مـيـرود. کـن به جيب سپ
دهها مافـيـاي اقـتـصـادي ديـگـر در              
ـاجـا، بـنـيـاد                 حکومت چـون بـنـيـاد ن
مستضعفان، تامين اجتماعي و غيره 
وجــود دارنــد کــه نــانــدانــي بــانــدهــاي          
مختلف جنايتکار حکومت هستنـد.  
ــت خــواري                  در ايــن دزد بــازار و ران
ـاقـي              امنيتي براي سـرمـايـه گـذاري ب
نمي ماند. از جمله وقتي هـيـات صـد       
نفره فرانسه به ايـران رفـتـه بـودنـد، بـه             
عنوان يک مانع از چند صـدايـي بـودن      
دستگاههاي سياسـت گـذاري کشـور        

 سخن گفتند.  
همچنين از اوضاع خاورميانه بـه    
عنوان متغيري پيش بينـي نشـده کـه        
وضعيت ايران را براي سـرمـايـه داري        
نامطمئن ميکند، سخـن مـيـگـويـد.        
دليلش نيز نقش جمهوري اسالمي در   
بي ثباتي منطقه از جمله در سوريـه و    
عراق و بـحـريـن بـه عـنـوان يـکـي از                 
دولتهاي ارتجاعي منطقه و کشاکـش  

 هايشان است.  
سقوط قيمت نفت نـيـز در مـتـن         
رقابتهاي ايران و عربستان سعودي بـه    
عاملي ديگـر بـراي وخـيـم تـر کـردن               
اقتصاد حکومت شده است. از جـملـه      
يکي ديگر از مشکالت مـورد اشـاره     
هيات فرانسه کمـبـود هـزيـنـه گـذاري           
الزم از جانب ايـران اسـت و پـولـهـاي              
ـايـيـنـتـر         بلوکه شده نيز مرتبا رقمش پ
آمده و االن بانـک مـرکـزي جـمـهـوري           

ـلـيـارد دالر          ٦ اسالمي رقـم آنـرا          مـي
 اعالم کرده است. 

در چنين بـن بسـت و کشـاکشـي           
است که اولويت دولت روحانـي جـذب     
سرمايه هاي داخلي و خارجي است. و  
الزمه آن تشديد ريـاضـت اقـتـصـادي          
است. و همانطور که اشـاره کـردم يـک         

ماهه شـان   ٦ قلم از آن بسته اقتصادي 
است. بـعـالوه زمـزمـه بـر سـر حـذف                 
ـارانـه هـاسـت و در                ـاز ي همين چنـدرق
ـلـيـون نـفـر را از                   همين مـدت دو مـي

 ٤ ليستشان حذف کرده انـد و حـذف           
ميليون ديگر را هم در دستـور دارنـد.     
و بقول طيب نيا وزير اقـتـصـاد دولـت         
بايد خـود را از ايـن مـخـمـصـه رهـا                    
کنند. واين درحاليست اجراي مـرحلـه    
ـارانـه هـا"              دوم "طرح هدفمنـد کـردن ي

يعني افزايش قيمت کاالهـاي حـامـل      
انرژي از همان آغـاز سـال در دسـتـور           
قرار گرفت و هر روز قيمت ها بيـشـتـر    

 ميشود.  
ـانـگـر                اين حقايـق بـه روشـنـي بـي
اينست که با توافق هسته اي دوره اي     
ـا دوره            ـاق تازه شروع شده است کـه اتـف
رشد اقـتـصـادي و ثـبـات جـمـهـوري               
ـلـکـه دوره تشـديـد              اسالمي نيست. ب
کشــاکشــهــاي درون آن و گســتــرش             
مبارزات مردم و حادتر شـدن مـبـارزه      

 طبقاتي در جامعه است.  
در چنين شرايط سياسي معيـنـي   
اســت کــه بــحــث بــر ســر جــنــبــشــي              
اجتماعـي بـر سـر خـواسـت افـزايـش                
دســتــمــزدهــا ســت. و ايــنــهــا هــمــه              
فاکتورهايي است کـه اوضـاع امسـال        
را نسبت به سالهاي گـذشـتـه  بـر سـر            
بحث بر سر تعيين حداقل دستـمـزدهـا    

 متفاوت ميکند.
به عبارت روشنتر اکـنـون بـحـث        

ـلـکـه بـر سـر                فقط دستمزد نيـسـت. ب
افزايش فوري دستمزدها بعالوه بـيـمـه      
هاي اجتماعي اسـت. بـحـث مـبـارزه           
عليه اين تعرض همه جانبه به زنـدگـي   
و معيشـت کـارگـران و کـل جـامـعـه                

 است.  
 

ـاگـهـانـي          انترناسيونال: آيا باال رفـتـن ن
ميزان دستـمـزدهـا امـکـان سـرمـايـه             
گذاري و ايجاد اشتغال بـراي کـارگـران      
را به خطر نمي اندازد و باعث بيکـاري  

 بيشتر نميشود؟
به هيچوجه اين چـنـيـن       شهال دانشفر: 

ـلـيـغـات             نيست. اين هم بخشـي از تـب
ســرمــايــه داري حــاکــم در راســتــاي             
تحميل سياست رياضت اقتصادي بـر    
کارگران و کل جامعه است. از جـملـه        
يک پايه تبليغات خانه کـارگـري هـا و        
دارودسته هايشان همـيـن مـزخـرفـات        
است. با اين استدالالت مـيـخـواهـنـد       
ـا ايـن                      اينطـور الـقـاء کـنـنـد کـه گـوي
سرمايه داران هسـتـنـد کـه اشـتـغـال                
ايــجــاد مــيــکــنــنــد و بــنــابــرايــن اگــر           
ـار افـزايـش دسـتـمـزدهـايـمـان               خواست
شويم، اگر از حق و حـقـوقـمـان حـرفـي         
بزنيم، اشتياق اين جنابان بـه سـرمـايـه       
ـابـرايـن اشـتـغـال                گذاري کم شـده و بـن
ايجاد نخواهد شد و با خطر بـيـکـاري      

 بيشتري روبرو خواهيم بود.  
اينها همه پوچ است. اگر چيزي مـانـع      
ـلـيـونـي      اشتغال کارگران و جمعيت مي
بيکار است حاکـمـيـت ايـن سـيـسـتـم             
وارونه سرمايه داري است. اينـان ابـزار      
اجتماعي توليد را به قبـضـه خـود در        
آورده اند و مـيـخـواهـنـد کـارگـر بـرده             

ـا هـر سـطـح از                   باشد. ميـخـواهـنـد ب
ـامـيـنـي مـطـلـق                  دستمزد و در بـي ت
کارگر بـرايشـان کـار کـنـد و مـاهـهـا                 
دستمزدش را ندهنـد و هـر وقـت هـم             
خواستند از کار بـيـکـارش کـنـنـد. و              
اکنون نيز منـظـور از ايـجـاد شـرايـط             
مطلوب براي سرمايه گذاري سرمـايـه   
داران داخلي و خارجي، تـحـمـيـل ايـن        
بردگي به کارگران و کل جامعه اسـت.    
به اين معني اين تبليغات بـخـشـي از      
همان سياست وقت خريدن بـراي رژيـم     
و حفظ نظام بـرده وار حـاکـم اسـت و               

 بايد رسوايش کرد.  
ـاسـخ مـا بـه سـرمـايـه داران حـاکـم                     پ
اينـسـت کـه اگـر بـحـران داريـد. اگـر                    
ـان را گـم        سرمايه سودآور نيست گورت
کنيد و برويد. ما خواهان از بين رفتـن   
كار مزدي و برخورداري همه انسـانـهـا    
از كليه مواهب و نعماتي هستـيـم كـه      
محصول توليد اجتماعي كل جامـعـه   
ـاه و                      است. و اگـر مـانـعـي بـر سـر رف
تامين اجـتـمـاعـي بـراي هـمـه مـردم               
وجود دارد، هـمـيـن دولـتـهـاي حـاکـم             
سرمايه داري هستند و بايـد کـل ايـن        
سيستم را زير و رو کرد. در عين حـال     
تا ماداميكه نظام مزدبگـيـري وجـود      
دارد و خــريــد و فــروش نــيــروي كــار              
انسانها برقرار است، ما خواستار يـک    
زندگي پر از رفاه و انساني هستـيـم. و      
در شرايط مشخص کـنـونـي مـا نـيـز           
ـار        همچون کارگران و معلمـان خـواسـت
افزايش فوري دستمزدها در قدم اول به 

 رقمي باالي خطر فقر هستيم.  
 

در بين کارگران و حـقـوق    انترناسيونال: 
بگيران چه نظراتي و خواسـتـهـايـي در       

 مورد حداقل دستمزد وجود دارد؟
ــه           شــهــال دانشــفــر:       روشــن اســت ک

ـايـه اي راسـت و چـپ در                گرايشات پ
تمام جنبش هـاي اجـتـمـاعـي وجـود             
دارند. همانطور که در نوشته ديـگـري      
هم توضيح دادم ما با شـاخـص هـاي        
ايــدوئــولــوژيــک بــراي شــنــاخــت ايــن          
ـات و جـنـبـش            ـان گرايشات سراغ جـري
هاي اجتماعي نميرويم، بلکه شاخـص  
ما عملکرد آنهاست، که جايگـاه چـپ     
بـودن ويــا راســت بــودنشــان را نشــان            
ـانـي کـه              ميدهد. از نظر مـن هـر جـري
تالش ميکنـد مـبـارزات کـارگـران و            
معلمان را بـدنـبـال جـنـاحـي از درون               
ـانـي کـه               حکومت بکشـانـد، هـر جـري
ـا            ميکوشد تا مبـارزات کـارگـران و ي
معلمان را در چهارچوبه هاي قـوانـيـن      
جمهوري اسالمي محصور نگاهـدارد  
و از اجتماعي شدن ايـن اعـتـراضـات         
بيم دارد و بر سر راه آن مانع است، هـر    

جرياني که تالش دائمي اش ايـنـسـت        
که کارگران، معلمان و جـنـبـش هـاي         
اجتماعي را از سياسـت و از تـحـزب          
بـرحـذر سـازد و در عــمـل ســيـاســت                
ـاسـداري          سازش با وضع مـوجـود را پ
ميکند، گرايش راست را نـمـايـنـدگـي      
ميکند. بروز عملي اين گرايش امـروز   
ــران،             ــدن کــارگ ــراخــوان ــه صــورت ف ب
معلمان، پرستاران و اعتراضات مردم 
در جامعه به انتظار و وعده هـاي پـوچ     
دولت روحاني است. اينها گـرايشـاتـي     
هستند که بدنبال توافق اتمي و اينکـه  
گويا اقتصاد بهتر خواهد شد، تـحـرک     
بيشتري پيدا کرده اند. خانه کـارگـر و        
دار و دسته هايش، عوامل شـوراهـاي   
اسالمي يک نقـش هـمـيـشـگـي شـان            
همين بوده است. امـا  قـطـب بـنـدي               
طبقاتي در جـامـعـه بـه شـدتـي جـلـو               
ميرود که اين بحث ها هر روز بيـشـتـر    
بي اعتبار ميشوند. و در ايـن قـطـب           
بندي امروز مي بينيم که مثال نهـادي  
چون خانه کارگر و دارو دسته هـايشـان   
بــيــشــتــر در کــنــار دولــت "تــدبــيــر و              
اميدشان" ظاهر ميشوند. چون از يـک    
ـلـيـغـاتشـان بـراي            جنس هستند. و تـب
خريدن وقت براي دولـت را در رسـانـه          
هايي چون ايلنا مـيـتـوان بـه روشـنـي           
ديد. در اين قطب بنـدي و فضـاي پـر           
التهاب جامعـه، جـلـو آمـدن هـر چـه               
بيشتر گرايش راديکال و چـپ را مـي       
بينيم کـه چـهـره نـويـنـي بـه جـنـبـش                   
کارگري ايران داده اسـت. گسـتـرده تـر          
شــدن هــر روز بــيــشــتــر اعــتــراضــات          
کارگري، سازمانيابي در شبکـه هـاي     
مبارزاتي در مدياي اجتماعي، نـقـش   
خانواده هاي کارگري در اعـتـراضـات      
ـافـتـگـي بـيـشـتـر                    کارگـري، تـعـيـن ي
خواستها و مطالبات کارگـري، نـقـش      
برجسته تر مجامع عمومي کـارگـري     
در مـبـارزات کـارگـري هـمـه و هـمـه                 
مشخصه هـاي روشـن ايـن جـنـبـش               
است. و تا جاييکه به مساله دستـمـزد    
بر ميگردد امروز مي بينيم که حـرف    
واحدي در بخش ميداني جنبش بـراي    
افزايش دستمزدها در سطح کارگران و 
حقوق بگيران جامـعـه وجـود دارد، و          
حرف اصلي همه ايـنـسـت کـه ديـگـر             
حاضر نيستند زير خـط فـقـر زنـدگـي          
ـاالي     کنند و از افزايش دستمزدها به ب
فقر و بيـمـه هـاي اجـتـمـاعـي سـخـن                
ميگويند و اين صداي راديکاليسـم و    
چپ در جامعه است که هر روز قويـتـر   
ميشود. اما گرايشات راسـت بـر سـر         
دستمزد بحث هايـش در چـهـارچـوب         
ـا    همان چانه زني هاي هر ساله و نهايـت

   ۱۲ صفحه 
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آبـان (    ۱۰شهر کلن نيز روز در 
اکتبر) مراسم گراميـداشـت     ۲۴

ريــحــانــه جــبــاري بــرگــزار شــد.          
سـخـنـرانـان ايـن مـراسـم مـيـنــا                
احدي و فريبـرز جـبـاري عـمـوي          
ريحانه بودند. متن کـامـل ايـن         
ســخـــنـــرانــي در ايــن شـــمـــاره             
انــتــرنــاســيــونــال قــابــل دســتــرس      
است. شعله پاکروان نيز پـيـامـي    
ويديويي به ايـن مـراسـم ارسـال           
کــرده بــود بــود. خــانــم فــاطــي              
ــان دوران              ــاي مــحــمــدي از آشــن
کودکي ريـحـانـه تـاتـري شـامـل            
دوران کودکي ريحانـه و پـروسـه        
شــرکــت او در کــمــپــيــن نــجــات          
ريــحــانــه را اجــرا کــرد. شــهــال             
خباززاده بخشهايي از دلنوشـتـه   
هـاي ريــحـانــه را دکــلــمـه کــرد.            
مجري اين برنامه شهناز مرتـب  
ــد.               ــودنـ ــي بـ ــفـ ــوسـ ــام يـ و حسـ
سخنراني مينا احدي را در ايـن    
مــــراســــم در ايــــن شــــمــــاره               

 انترناسيونال مي خوانيد.
 

 N�&ا�� ،*Q�� 
گزارش هرمـز رهـا از بـرگـزاري           
مــراســم گــرامــيــداشــت ريــحــانــه      

 جباري 
اکـتـبـر)       ۲۳آبان (  ۹روز جمعه 

کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام         
مراسمي به مـنـاسـبـت سـالـروز           
اعـدام ريـحـانـه جـبـاري بـرگــزار              
کرد. شعله پاکروان مادر ريحانه  
و مـهــوش عـالــسـونـدي نـيـز از               
طريق اسکايپ در ايـن بـرنـامـه           
سخنراني کردند و پـيـام دادنـد.        
سيما بهـاري مـجـري بـرنـامـه و             
مهرنوش معظمي و ودا ايلکا از 

 حاضرين در پانل بودند. 
بخشهايـي از پـيـام شـعلـه پـاک               
روان؛ شعله گفت که ما قبل اين 
ــه            ــحــان ــفــاق ودســتــگــيــري ري ات
داشــتــيــم زنــدگــي خــودمــان را           
ميکرديم، ريحانه مشغول درس   
وکــــار خــــودش بــــود، داراي              
احساسات پاک ولطـيـفـي بـود و         
حيوانات وپرندگان آسـيـب ديـده      
وزخمي را به درمانگاهي که در   
سر کوچه ما قرار داشت ميـبـرد   

وآنها را مـداوا مـيـکـرد. شـعلـه            
گفت که ريحانه در زنـدان قـوي         
شد وجهانبيني اش عـوض شـد         
ــا              ــت ب ــي ومصــاحــب ــاي در آشــن
دختران وزنان خياباني  وکارتـون  
خوابان بـه عـمـق جـامـعـه رفـت              
هــمــان طــور کــه در دلــنــوشــتــه           
هــايــش گــفــتــه او صــداي زنــان           
وهمبنديهايش شـد کـه در زيـر             
حکم اعـدام بـودنـد، در هـمـيـن               
ــن                ــي ــطــه قصــد دارم در اول راب
ســالــگــرد اعــدام دخــتــرم بــه دو          
مرکز مراقبت از حـيـوانـات کـه         
ميشناسم کمک کنم وغـذا بـراي     
کودکـان خـيـابـانـي آمـاده کـنـم               
ــان              ــه دوســت ــي دادم ک ــب ــي ــرت وت
وهمبنديهاي ريحانه در اين روز   
دور هم غذا بخورند. هـمـانـطـور        
کـه ريــحــانــه دوســت داشــت کــه          
غذايش را بـا ديـگـران تـقـسـيـم              
کند. شـعلـه پـاکـروان در قسـت              
ديـگــري از گــفــتــگــوي خــود بــه           
تمامي مادراني اعـدامـي پـيـام       
داد کــه در هــرکــجــا، از کــوچــه           
وخيابان تا جمع فاميل تا محـل  
کــار و کــارخــانــه عــلــيــه اعــدام           
باشند واز شنيع وغـيـر انسـانـي         
بــودن آن صــحــبــت کــنــنــد وبــا             
يکديگر ارتباط داشـتـه بـاشـنـد          
همانطور خود او با تعداد زيادي 

 از خانوادها در ارتباط است. 
مهوش عالسوندي با صحبتهاي 
پرشور وپر احساس خود تمامـي  
حضار در سالن را تـحـت تـاثـيـر        
قرار داد، او گفت که هـرمـادري     
ــاک و                ــوع احســاس دردن ــک ن ي
خاصي را بعد از اعدام فرزنـدش  
دارد، شعله ميگويد نگذاشتـنـد   
که موهاي ريحانه را شانـه کـنـم      
واز آثار زخـمـهـاي شـکـنـجـه بـر             
پشت ريحانه ميگويد ويا همـش  
در فکـر ايـن اسـت کـه آيـا گـره                 
طناب در پشـت گـردن ريـحـانـه            
قرار گرفته ويا در جلو گـردن، و    
من هميشه آن لحـظـه در ذهـنـم         
است که در آمبـوالنـس در بـيـن         
دو پيکـر بـيـجـان فـرزنـدانـم کـه               
هنوز بدنشان گـرم بـود نشـسـتـه          
بودم و هر دو را بـه يـک انـدازه              

ماساژ ميدادم که نکنه احساس 
مادري را از يکي دريغ کـنـم تـا        
هردو به يکباره زنده شونـد، ويـا     
از مادران دهه شصت گـفـت کـه      
مادري را ميشناخته که تمامـي  
خاک  روي گـور فـرزنـدش را بـه           
کنار زده بود کـه بـبـيـنـد حـرف             
جالد فرزندنش را که گـفـتـه بـود       
ما تير در چشمان پسرت زديـم.    
مهوش به اين مسئله اشاره کرد 
ــررا            ــگـ ــديـ ــا هـــمـ ــانـــهـ کـــه انسـ
پيداميکنند هـمـانـطـور کـه مـا           

 همديگر را پيدا کرديم. 
 


	�	دا، ��ر���  
ــت                ــب ــاس ــه مــن ــگــي ب ــن ــي ــت مــي
گراميداشت ريحانه در يـکـي از     
مــراکــز اصــلــي  شــهــر تــورنــتــو          
برگزار شد. در اين مـراسـم يـدي       
 محمودي خطاب به مردم گفـت: 

ما اينجا جمع شده ايـم کـه يـاد        
دختري را گرامي بداريم که طـي  
هفـت سـال زنـدگـيـش در سـيـاه                
چالهاي رژيم اسالمي و با وجود 
ــم                ــيــن ضــد زن رژي ــمــام قــوان ت
اسالمي از حقوق خـودش دفـاع       
کرد، نه تنها اين بلکه ريحانه از 

حقوق زنان ديگر دفاع کرد و بـا    
دلنوشته هايش صداي ميليونها 
نفر متنفر از جمهوري اسـالمـي     
شد. ميليونـهـا نـفـر در سـراسـر              
ــدگــي             جــهــان تــالش کــردنــد زن
ريحـانـه را نـجـات دهـنـد، امـا                

 ۲۵جالدان حکومت اسالمي در 
اين دختر شجاع را  ۲۰۱۴اکتبر 

کشتند. ياد ريحانه را بـا تـالش          
بــراي ســرنــگــونــي رژيــم مــنــفــور        

 اسالمي گرامي خواهيم داشت.
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و     ٢٨ســـوئـــد، اســـتـــکـــهـــلـــم         
حـزب چـپ،     اکتبر؛ بفراخوان   ٢٩

جـوانـان حـزب      عليه راسيـسـم و       
سوسيال دموکرات تـظـاهـرات و      
راه پيمايي در شـهـر اسـتـکـهـلـم            

 ٢٩بــرگــزار شــد. راه پــيــمــايــي           
اکتبر عليه  جنايـت راسـيـسـتـي        

اکتبر در مـدرسـه        ۲۲پنجشنبه 
"کـرونـا" در "تـرول هـتـتــان" کــه                  
منجر به کشـتـه و زخـمـي شـدن            

ــرگــزار شــد.                 ــفــر شــد ب چــهــار ن
فعالين حزب کمونيست کارگري 
ــران و فــدراســيــون ســراســري             اي
پـنــاهــنــدگــان ضــمــن حضــور در        

راسيسم « تظاهراتها، اطالعيه  

ــا ســد                 ــد ب ــاي ــرســتــي ب ــژادپ و ن
 ۵بيانيه    !»انسانيت روبرو شود

سازمان و نهاد عليه تحـريـکـات    
 -راسيستي در سوئد همبستگي

فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان      
سوئد، فدراسيـون دفـاع      -ايراني

از حقوق زنان، کودکان مقدمنـد 
سوئد، کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي               -

ســوئــد، مــهــيــن      -عــلــيــه اعــدام  
برنامه تلويزيوني عليه  -عليپور

تبعيض را وسعيا پخش کـردنـد.   
در بخشي از اين اطالعيـه آمـده     

راسيستهـا بـا مـعـرفـي           «است؛
کردن "خارجيان" بعنـوان عـامـل      
مشــکــالت مــردم تــالش دارنــد         
داليل اصلـي نـابسـامـانـي هـاي           

اجتـمـاعـي را بـپـوشـانـنـد و در                 
عوض به دشمني و ايجاد نـفـرت   
ميان "سوئدي" و "غير سـوئـدي"      
دامــن بــزنــنــد. کســانــي از ايــن            
تفرقه افکني ها سود مـي بـرنـد        
که نمي خواهند مسئوليت خـود  
در بــدتــر شــدن شــرايــط کــار و              
زندگي مردم را بپذيرنـد. وگـرنـه       
کسي که از کار بيکار مي شـود    
"سوئدي" و يا "خـارجـي" هـر دو            
مي دانند که عامل بـيـکـاري او      
کيست و اين هر دو در مـبـارزه         
عليه بيکاري در کنـار هـم قـرار        

  .»دارند
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به همه شما مهمانان گرامي کـه    
زحمت کشيده و در مراسم بزرگداشت 
ريحانه شرکـت کـرده ايـد خـوشـامـد             
ميگويم. حدود دو سال قبل بـود کـه        
از يک سفر براي سخنراني در مـراسـم     
سالگـرد اعـدام مـحـمـد و عـبـداهللا                
فتحي از کانادا به آلمان برگشته بـودم  
که از طرف دوستان زيادي پيام هايي 
دريافت کردم که ميپرسيدند چرا براي 
ـيـن        نجات ريحانه جباري اعالم کـمـپ

 نميکنيد.  
ـبـل از      اسم ريحانه را هفت سال ق
آن زمان شنيده بـودم در يـک جـلـسـه            
سخنراني در شهر برلين عمـويـش بـا      
من در اين مورد حرف زده بود. هنوز 
قيافه غمناک و نگران عمويش در آن   
سالن در ذهنم است. عکس ريـحـانـه     

مــجــددا در      ٢٠١٤ در اوايــل ســال       
سايتها منتشر شده بود و سـرنـوشـت      
او توجه زيادي بـه خـود جـلـب کـرده              

 بود. 
در يک مشـورت بـا دوسـتـان از           
کانادا و بويژه شبنم اسداللهي، شـادي  
پاوه و نازنين افشين جـم، مـن نـظـرم         
اين بود براي اعالم کمپيـن، خـانـواده      
ـنـد. بـخـاطـر          ريحانه بايد موافقت کن
دارم کــه اولــيــن نــوشــتــه هــا و يــا                 
تکستهايي که در فيـسـبـوک در ايـن         
مورد رد و بـدل شـد مـادر ريـحـانـه                 
جباري خانم شعله پـاکـروان گـفـت او         
هدفش نجات جـان ريـحـانـه اسـت و            
نگران نوعي سـيـاسـي شـدن مـاجـرا           
اســت. ولــي در ايــران هــفــت ســال                
دوندگي کرده و اکـنـون بـه بـن بسـت            
 رسيده فرزندش در خطر اعدام است. 

ـتـوانسـتـم              آن شب تا صـبـح نـمـي
ـتـم چـگـونـه              بخوابم، به خودم مـيـگـف
ـنـش در            ميتوان به مادري کـه پـاره ت
خطر اعدام است اطمينان خـاطـر داد     

که اگـر مـا در ايـن مـورد دخـالـت                   
ميکنيم نـهـايـت دقـت و ظـرافـت و               
احساس مسئوليت را بکار خـواهـيـم    
ـيـس بـوک بـرايـش              برد. روز بعد در ف
نوشتم تو مادر ريحـانـه هسـتـي اگـر          
قبول کني من در نقش خاله ريـحـانـه      
ـبـول           وارد اين کمپين ميشوم. و او ق
کرد. يعني او به من اطمينان کـرد و       
ـيـه      ما چهار نفر فراخوان دهندگان اول
کمپين به هـمـراه شـيـوا مـحـبـوبـي،               
مهوش عالسوندي و يک تيم بزرگ از 
فعالين عليه اعدام و عالقه مندان به 
ـيـن         سرنوشت ريحانه اعالم يـک کـمـپ

 کرديم. 
کمپين اسم اداري يـک حـرکـت،          
يک جنبش، يک تالش عمومي و يک 
مبارزه براي نجات زندگـي اسـت. بـا         
اعالم هر کمپين نجات مـحـکـوم بـه       
اعدام يا سنگسار، شما در سرنوشـت  
يک نفر و حداقل يک خـانـواده سـهـيـم        
ميشويد و بديهي است کـه بـايـد در          
ـتـار               ـيـت رف نهايت احسـاس مسـئـول

 کنيد. 
ـيـن نـجـات ريـحـانـه کـه                در کمپ
ـفـاقـات              چندين مـاه ادامـه داشـت ات
ـتـار            زيادي پيش آمد. سـيـاسـت و رف
حکومـتـي هـا، قـاضـي و بـازپـرس                
پرونده، زندان و زندانبان و شـکـنـجـه         
گاههاي رژيم، رسانه هاي حکومتي، 
سازمانهاي غير دولتي حاشيه رژيـم،  
خانواده سربندي و همه و همه زير ذره 
بين قرار گرفته و ميليونها نفر شـاهـد   
رفتار اينها بـودنـد. در سـوي ديـگـر               
سازمانهاي بين المللي، هنـرمـنـدان،    
رسانه هاي جهاني، مخالفين اعدام و 
ـفـر مـردم در                 ـيـونـهـا ن ـل جنايت و مـي
سراسر جهان صف کشيده و يک نبـرد  
بزرگ عليه اعدام در ايران را همراهي 

 و حمايت ميکردند. 
( ١٣٩٣ متاسفانه سوم آبان ماه 

ــر        ٢٥  ـتــب ) جــمــهــوري      ٢٠١٤ اکـ
اسالمي ريحانه جباري را اعدام کرد. 
و مذبوحانه تصور کرد با اين جنايـت  
ميتواند روي يک پرونده، يـک زخـم و         

 يک واقعه مهم خاک بپاشد. 
از نظر من با فوکوس کردن روي   
ـيــن و ايــن واقــعــه و                       ـپـ ايــن کــمـ
کاراکترهايش ميتوان تصوير جامعه 

ساله از بد  ١٩ ايران را ديد. يک دختر 
روزگار پايـش بـه تـارعـنـکـبـوتـهـاي              

وزارت اطالعات حکومت اسـالمـي     
گير ميکند. او که مورد تـعـرض بـه         
قصد تجاوز جنسي قرار گرفته بود از 
خود دفاع ميکند و مـردي بـه اسـم            
سربندي در اين ميان به قتل ميرسد. 
در حاليکه همواره يک نفر سوم هم در 
اين ماجرا حضور داشته و حـکـامـت    
اسالمي و باندهاي وزارت اطالعـات  
ـفـر بـه                  که احتياج بـه مـعـرفـي يـک ن
عنوان قاتل داشتند ريحـانـه را وادار       
ميکنند زير شکنجه اقرار کند و قتل 
را بعهده بگيرد. سپس او را به اعـدام     
محکوم ميکنند. در اينجا رفتار زن    
ستيزانه و ضد انساني حکومت و بي 
ــده و کشــف               ــرون ــررســي پ ارزشــي ب
حقيقت سيستم قضائي اين حکومت 

 را ميتوان به عينه ديد. 
اين رفتار حکومت اسـالمـي بـا        
همه زنان معترض و يا زنـانـي اسـت        
که در مقابـل تـجـاوز از خـود دفـاع              
ـنـد. در ايـن مـورد امـا رژيـم                   ميکن
اسالمي بـا ريـحـانـه جـبـاري طـرف                
است. دختري آزاده و انساندوست، که  
ـفـس                 در خانـواده اي بـزرگ شـده و ن
کشيده و تربيت شده است که شرافـت  
و احترام به انسان در فضاي اين خانـه  
موج ميزند. ريـحـانـه از خـود دفـاع             
کرده و براي نجات خود از دست مـرد  
حيوان صفتي که قصد تجاوز به او را 
داشت، به وي چند ضربه چاقـو زده و      
ــر                  ــس اســي ــد. و ســپ ــکــن فــرار مــي
هيوالهايي ميشود که بقـول خـودش     
فقط اسمشان انسـان اسـت. سـيـرت            

 شان حيوان صفت و وحشي است. 
يک جرم بزرگ ريحانه اين بود کـه  
در مــقــابــل قصــد تــجــاوز يــکــي از            
مقامات وزارت اطالعات و يک مرد 
ـيـامـده بـود.               لمپن اسالمـي کـوتـاه ن
ريحانه در سياهچالهاي حکومت اما 
يک جرم بزرگتر نيز مـرتـکـب شـد او           
نشکست. در مقابل جانيان زانو نـزد.  
ـتـش را فـرامـوش             ـي خرد نشد. انسـان
نکرد. ذهن هشيار و تيز او مقاومـت   
و اراده پوالدينش و انسان دوسـتـي و     
احترامش به خود و به زنـدگـي مـهـر         
شکست بر پيشاني هـيـوالهـا زد. و           
آنها با آن همه دم و دستگـاه و يـال و         
کوپال در مقابل يک دختر که همچون 
يک گنجشک اسيرشان بود شـکـسـت      
ـفـاق آنـهـا را در                    خوردند. هـمـيـن ات

مقابل اين دخـتـر جـوان جـري تـر و                
 وحشي تر ميکرد. 

با علني تر شـدن ايـن پـرونـده و             
بويژه با پخش دلنوشته هاي درخشان 
ريحانه دريايي از محبت و احـتـرام و     
همبستگي به سوي ريحانه روان شـد.  
ريحانه در دلنوشته هايش نقد عميـق  
و محکمي از سيستم و حکومتـهـاي   
ديکتاتور، تحليل بسيـار روشـنـي از        
اينکه چرا افراد به قعر جامعه سقوط 
ميکنند، چگونه حکومت اسـالمـي     
بيرحمانه همه مردم و بـويـژه زنـان را          
زير پا لـه مـيـکـنـد و از دوسـتـي و                    
مــودت بــيــن زنــدانــيــان و از رفــتــار            
محترمانه خود با قربانيان اين نـظـام     
ـقـد                نوشت و صـالبـت و روشـنـي و ن
عميق خود را به زيباترين شکل بيـان  

 کرد. 
ريحانه از نسل دوم در ايران تحت 
حاکميت جمهوري اسالمـي بـود. او        

را تـجـربـه نـکـرده بـود.                ٥٧ انقالب 
وقتي نسل ما در ايران ديـکـتـاتـوري       
پهلوي را سرنگون کرد و بـا شـوک و           
ناباوري روي کار آمدن يک حـکـومـت    
ـيـا           اسالمي را ديد ريحانه هـنـوز بـدن
نيامده بود. او نـمـيـدانسـت کـه ايـن              
هيوالها هـمـان زمـان هـزاران جـوان            
انقالبي را سر به نيست کردند، تا يـک  
ـنـد، او اسـم و            انقالب را سرکوب کـن
عکس و خاطره اي از زنـان و مـردان       

 ٦٧ و  ٦٠ قهرمان دوره سياه سالهاي 
نداشت. ريحانه اسم نازلي پرتوي هـا،   
الدن بياني ها، مرسده قـائـدي هـا و        

شبنم ها و شعله هـا و مـريـم هـا را               
نشنيده بود. او خبر نداشت کـه زنـان        

را زنده زنده در تابوت  ٦٠ زنداني دهه 
ـنـد      ها مي گذاشته و ماهها به آن ـت گـف

حق ندارند حرف بزنند و به چيزي فکر 
کنند تا شايد مسلمـان شـونـد. ولـي          
نسل ريحانه يک چـيـز را خـوب مـي           
ـيـن و       دانست، اين حکومت اين قـوان
اين فرهنگ سياه و پـوسـيـده و ضـد           
رنگ و شادي و زندگي را قبول ندارد. 
ـيـونـهـا جـوان در           ريحانه همچون ميل
ايران يک زندگي موازي و زيرزميـنـي   
داشت با فرهنگ، اخالقيـات شـادي     
ها و پرنسيپ هاي ديـگـر، فـرهـنـگ        
مـدرن و انســانـي و قــرن بــيــســت و               

 يکمي. 
ـتـوان گـفـت                 پس بـه درسـت مـي
ـلـي ريـحـانـه در                 ـب پرچمي که نسـل ق
زندانهاي حکومت اسالمي و يـا در        
ـنـد، پـرچـم                بيرون آن در دسـت داشـت
زنـدگــي آزاد و انســانــي و مــدرن را              
ريحانه ها در دست گرفتند و ريحـانـه   
جباري قهرمـانـانـه و جسـورانـه ايـن             
پرچم را به هم نسلي هاي خود تحويل 
داد. اين بخشي از تصـويـر جـامـعـه           
ـتـوان    ايران است که در اين کمپين مي
بـه وضـوح ديـد. بـخـش ديـگـر ايـن                    
کمپين بعينه نشان ميداد که در ايران 
ـتـخـور اسـالمـي            مشتي جاني و مـف
حکومت ميکنند که خود را صاحب 
جان و مال و زندگي مردم دانسـتـه و       
ـيـز جـزو            تعرض و تجاوز به زنـان را ن
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به ياد شاهرخ زماني و در حمـايـت از     
 مبارزات کارگران و مردم ايران  

از طرف خودم و حزب کمونيسـت  
کارگري ايران تشکر مـيـکـنـم کـه در          
اين جلسه شرکت کرديد. مـا ايـنـجـا          
جمع شديم تا ياد شـاهـرخ زمـانـي را           
گرامي بداريم. شـاهـرخ زمـانـي يـک             
چهره فعال کارگري، يک کمـونـيـسـت،     
يک رزمنده، و يک سمبل بود. شاهـرخ   
زماني يکي از کساني بود که تصويـر  
درون زندان را بـا مـبـارزاتـش عـوض          
کرد. او ادامه مبارزه در خيابـان بـود.      
ــران در                ــارگـ ــارزات کـ ــبـ ادامـــه مـ
ــجــات و ادامــه مــبــارزات             کــارخــان
معلمان بود. کارگران و کسـانـي چـون      
شاهرخ زماني را دستگير ميکنند تا 
مبارزات کارگري و کـل جـامـعـه را             
عقب بنشانند، اما شاهرخ ايسـتـاد و     
در زندان هـم صـداي آزاديـخـواهـي و            
برابري طلـبـي بـود. شـاهـرخ زمـانـي               
ـه           ـق کسي بود که اهميت دخـالـت طـب
کارگر در سيـاسـت را مـي فـهـمـد و               
خودش سمبل آن بود. شاهرخ زمـانـي    
کسي بود که خواهان حزب بود. اينها  
 همه به شاهرخ زماني ويژگي ميدهد.
مرگ شاهرخ زماني، جانباخـتـن   
او، کشتن او در درون زنـدان بـراي مـا        
يک هشدار است. بنابراين ادامه راه او    
به اين معنا است که صـداي شـاهـرخ        
زماني ها باشيم. صداي بهنام ابراهيم  
زاده ها باشيم، صداي معلمان زندانـي  
باشيم، صداي محمد جراحي باشـيـم،   
صداي جعفر عظـيـم زاده بـاشـيـم کـه             
براي فردا احضارش کرده اند تـا بـراي       

سال در زندان باشد. در همين هفتـه    ٦ 
ـقـران    ٢ در اخبار ديديم که در بند  دارال

زندان رجايي شهر، زندانيان سـيـاسـي      
شورش کردند. تن بـيـمـار دو زنـدانـي           
سياسي بهنام ابراهيم زاده و مـنـصـور    
حرداني را به روي دسـت گـرفـتـنـد و              
گفتند بايد به اين وضعـيـت اسـفـنـاک        
زنـدان پـايـان داده شـود و خـواسـتـار                  
ـه بـخـش زنـدانـيـان سـيـاسـي                 انتقال ب
شدند. بهنام ابراهـيـم زاده جـانـش در            
ـه حـمـايـت از او                       خـطـر اسـت بـايـد ب
بشتابيم. نـتـيـجـه ايـن نشـسـت هـا،                  
نتيجه اين گردهمايي ها بايد حمـايـت   
از بهنام ابراهيم زاده ها باشد. نتـيـجـه     
اين جمع شـدن هـا بـايـد حـمـايـت از                
جعفر عظيم زاده ها باشد. چرا درسـت   
همين االن جعفر عظيم زاده را احضـار  
کرده اند؟ ميدانيـد چـرا؟ چـون رهـبـر            

هــزار کــارگــر بــر ســر خــواســت              ٤٠ 
ـه            افزايش دستمزدها  اسـت. و کـمـيـت
مزدشان را آنور تشـکـيـل دادنـد و از           
اين طرف جعفر عـظـيـم زاده احضـار           
کردند که خودش را به زندان مـعـرفـي      
کند. اينها به هم مـربـوط اسـت. اگـر           
ميخواهيد از جنبـش بـراي خـواسـت         
افزايش دستمـزدهـا دفـاع کـنـيـد، از             
جعفر عظـيـم زاده دفـاع کـنـيـم. اگـر                 
ميخواهيد از حق تشکل دفاع کنيـد،  
از حق بيان، از حق آزادي بدون قـيـد و     
شرط سـيـاسـي دفـاع کـنـيـد از ايـن                 
عزيزان دفاع کنيد. بهنام ابراهيـم زاده     
در زندان يک چهره است. يـک سـمـبـل          
است و پرچم آزاديـخـواهـي و بـرابـري            
ـه                ـه دسـت گـرفـت طلبي را در زنـدان ب
ـه مـبـارزات          است، از او دفاع کنيد. ب
معلمان نگاه کنيد. ببينيـد چـه خـبـر          
است. تعدادي از معلمان در زنـدانـنـد       
بايد همه آنها و همه زندانيان سيـاسـي   

 از زندان آزاد شوند.  
ما در دوره ويژه و خطـيـري داريـم      
اين صحبت ها را مـيـکـنـيـم. تـوافـق           
هسته اي دوره جديدي را بوجود آورده   
است. امـا ايـن دوره، دوره ثـبـات و                  
شکوفايي اقتـصـادي رژيـم اسـالمـي          
نيست. برخالف آنـچـه کـه بـر سـرش              
هاي و جنجال به راه افتاده است. بلکه  
دوره تشــديــد کشــاکــش هــاي درون           
حکومت و سر بلند کردن جنبش هاي 
اعتراضي است. دوره تشـديـد جـدال           
طبقاتي در جامعـه اسـت. و در ايـن             
ـه حـمـايـت و            دوره بيش از هر وقتي ب
پشــتــيــبــانــي از جــنــبــش اعــتــراض          
ــيــاز هســت. جــمــهــوري             کــارگــران ن
اسالمي تحت عنوان اينکه اقـتـصـاد    
شکوفا ميشود و دعوت مردم به ايـن  

مـاهـه      ٦ شکوفايي، بسته اقتصادي   
خروج از رکودش را داده است. معنـي   
آن اعالم تشـديـد سـيـاسـت ريـاضـت            
اقتصادي بر مردم است و در کنار اين 
ـه دسـتــگـيــري                 ـه اقـتــصـادي ، ب بسـت
کارگران و فـعـالـيـن سـيـاسـي شـدت               
ميدهد. احکام سنگين زنـدان صـادر      

سال حکم زندان به  ٩ ميکند. از جمله  
محمود صالحي از رهبران شـنـاخـتـه       
شده کارگري داده است. بهنام ابراهـيـم    
زاده را به هفت سـال و ده مـاه زنـدان              
ديگر محکوم کرده است. براي رسـول     
بداقي سه سال ديگر زندان داده اسـت      
و جعفر عظيم زاده را به زندان احضـار    
ميکند. اما جـمـهـوري اسـالمـي در           

موضع قـدرت نـيـسـت. بـايـد تـوجـه                
داشته باشيم که اينها جنـگـشـان بـاال       
گرفته است. به جـان هـم افـتـاده انـد.             
ظريف و صالحي را در مجلس تهديد 
به مرگ کردند. دست دادن ظريـف بـا      
اوباما را محسـن اژه اي رئـيـس قـوه             
قضاييه از نوع کار جاسوسي خـوانـده     
ـه           است. اينها همه نشانـگـر اوضـاع ب
هم ريخته حـکـومـت اسـت کـه خـود             
توافق هسته محور اصلي جـنـگـشـان     
است. و اين جنـگ بـر سـر هـويـت و               
هست و نـيـسـتـشـان اسـت. در ايـن                   
اوضاع است که جنبشهاي اعـتـراض     
ـه      زمينه سر بلند کردن پيدا ميکند. ب
جنش کارگري نگاه کنيد، هـر هـفـتـه         
هزاران کارگر در اعـتـراض و مـبـارزه         
هســتــنــد. بــه مــبــارزات مــعــلــمــان،          
پرستاران، بازنشستگان، دانشجـويـان   
و کل جامعه نگاه کنيد. ببـيـنـيـد چـه        

 جنب و جوشي است.
و ما که در خارج از کشـور بسـر         
ميبريم بايد صداي ايـن اعـتـراضـات         
باشيم. بايد  صداي زندانيان سـيـاسـي     
باشيم. بايد صداي کـارگـران زنـدانـي          
باشيم. و هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم               
صداي جعفر عظيم زاده ها باشـيـم. و      
صداي تک تک اين عزيزان باشيم. مـا     
که اينجا در خارج کشور هستيم بايـد  

ـلـف وسـيـع تـريـن              با ابتکارات مـخـت
ـلـي را از ايـن                حمايت هاي بيـن الـمـل
مبارزات جلب کنيم. و اين مماشـات   
ـلـيـغـات         ها را، اين توطئه را و اين تـب
ـفـتـن               وسيعي را که بر پا شـده و بـا گ
اينکه اقتصاد شکوفا ميشود، ثبـات  
ايجاد ميشود و غيره و مـيـکـوشـنـد        
براي حکومت وقت بخرند و مبارزات 
ـه          مردم را عقب بزنند، پوچ کـنـيـم و ب
آنها اجازه ندهيم که مماشات کـنـنـد.    
البته وضعشان انقدر خراب اسـت کـه       
خودشان دارند پوچي اين تبليعـات را    

وزير روحـانـي نـامـه        ٤ بيان ميکنند.  
ـه بـحـران                     دادند و از تـبـديـل رکـود ب
هشــدار مــيــدهــنــد. وزيــر مســکــن            
جمهوري اسـالمـي در صـحـبـتـهـاي            
اخيرش از اينکه رکود کنوني ايران در 

ـه اسـت سـخـن           ٣٧ طول  ـق سال بيساب
ـه سـربــلـنـد کــردن                     ـفـتـه و نسـبـت ب گ

اعتراضات مردم  هشـدار مـيـدهـد.           
يکي از معاونين کميسيون اقـتـصـاد      
مجلس عينا همين ها را مـيـگـويـد.     
دارنــد از جــنــبــش هــاي اجــتــمــاعــي          
صحبت ميکنند و هشدار ميدهـنـد.   
به جان همديگر افتاده اند و دارنـد در      
مورد ما مردم صحبت ميکنند.  در   
مورد ما کارگران، ما مـعـلـمـان، مـا        
پرستاران و ما مـردم مـعـتـرض ايـن            
جامعه دارند صحبت ميکنند. اينهـا   
آزيتاسيون نيست. اينها واقعيت هـاي   
اوضاع سياسي امروز ايـران اسـت. و        
نتيجه ايـن بـحـث هـا، نـتـيـجـه ايـن                    
جلسات بايد حمايت همه جانبه ما از   
کارگران زنداني، زندانيان سـيـاسـي و        

 مبارزات مردم در ايران باشد.  
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ـنـادر و        بر هشتاد در صد اقتصاد و ب
فردوگاهها تا سودهاي کالن ناشي از   
تفاوت نرخ ارز و بـازار قـاچـاق و تـا               
چنگ انداختن بيت رهبري و آيت اهللا 
هـا و امـام جـمـعــه هـا و بـانـدهــاي                    
حکومتي بر مـعـادن و جـنـگـلـهـا و              
منابع ثروت کشور، و تا فسـادي کـه       
سرتاپاي حکومت را فراگرفته و "گـم       
شدن" بطـور مـتـوسـط مـاهـانـه يـک                
ميليارد دالر از ثروت جامعه، همه و 
همه از خصوصيات ساختار اقتصـاد  
جمهوري اسالمي اسـت. ايـن هـمـان          
"اقتصاد مقاومتي" است که خـامـنـه      
اي مـدام بـعـنــوان راه بـرون رفـت از                  
بحران موجود به دولت و به پيـروانـش   
توصيه مـيـکـنـد امـا در واقـع ايـن                  
سيستم مافيائي نه راه حل بلکه مانع 
مــهــمــي بــر ســر صــدور و کــارکــرد             

سرمايه ها در ايران اسـت. امـروز نـه         
کـه بـعـد از           -تنها ضدغربي گيـري    

توافق هسته اي خامنه اي و جناحش 
ـلـکـه       -حتي آنرا تشديد کـرده انـد          ب

اقتصادي کـه در اثـر ايـن سـيـاسـت               
ـيـز بـه مـعـضـل               شکل گرفته اسـت ن
اليــنــحــلــي بــر ســر ورود جــمــهــوري           
اسالمي به بازار جهاني سرمايـه بـدل     
شده است. اين شکل مشخص بحران  
حــکــومــتــي بــورژوازي در شــرايــط           

 مشخص امروز است. 
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بــحــران حــکــومــتــي جــمــهــوري        
اسـالمــي راه حـل بـورژوائــي نــدارد.            
استحاله و رژيم چنج و مدل چيـنـي و     
گــفــتــگــوي تــمــدنــهــا و بــازگشــائــي          
اقتصادي را آزمايش کردند و بجائـي  
نرسيدند.  بويژه امروز بر متن بـحـران    
جهاني سرمايه و بحران حکومتي اي 

که بورژوازي نه تنها در ايران بلکه در   
کل خاورميانه و به شکل ديـگـري در     
خود اروپا با آن موجه است، بيـش از    
پيش بر هـمـه روشـن شـده اسـت کـه               
بورژوازي براي آنـچـه "بـحـران ايـران"             
مينامد راه حلـي نـدارد. راه حـل در             
ـقـه             ايران و در همه جـا در دسـت طـب
کــارگــر و نــود و نــه درصــدي هــاي               

 جامعه است.   
ـبـل بـورژوازي               حدود سـه دهـه ق
ـقـاتـي خـود از           براي نجات سلطه طـب
ـيـسـم جـمـهـوري                "خطر" چپ و کـمـون
اسالمي را بقدرت رساند. و امروز نـه   
تنها در ايران بلکه در خاورميانه و در 
کل جهان اين خطر چپ و کمونيسم و   
ــش ضــد                   ــردن جــنــب ــد ک ـلــن ســر بـ
کاپيتاليستي  است که رهـائـي تـوده        
مردم از شر حکومت سـرمـايـه داري      
در ايران و در همه جاي جهان را نـويـد   

 ميدهد. 
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اکتبر) مراسم گرامـيـداشـت شـاهـرخ         
زماني و جانباخـتـگـان دهـه شـصـت           
بفراخوان حزب کمونيست ايران، حزب 
حزب حکمتيست(خـط  رسـمـي) و            
چپ هاي کـلـن بـرگـزار شـد. در ايـن                
مــراســم شــهــال خــبــاززاده از طــرف            
تشکيالت حزب کمونيست کـارگـري     

 ايران ـ کلن يکي از سخنرانان بود. 
با سالم به شما و با درود به هـمـه     
جـانــبــاخـتــگــان راه آزادي و بــرابــري!           
صحبت خودم را با گراميـداشـت يـاد      
شاهرخ زماني آغاز مي کنـم. دربـاره      
ــت واالي او، اهــداف               او، شــخــصــي
انساني او و مبارزه خستگي ناپذيرش 
ـتـه و نـوشـتـه شـده              بسيار و بسيار گف
ـيـه بـردگـي         است. او سمبل مبارزه عل
انسان، عليه استثمار و عليـه سـتـم و        

 سرکوب بود. 
شاهرخ زمـانـي و مـبـارزه او را               
فقط در مبارزه بـراي ايـجـاد تشـکـل          
هاي کارگري، براي بـاال بـردن سـطـح         
دستمزد کارگران، عليه دستـمـزدهـاي    
ـيـان         به عقب افتاده، براي آزادي زنـدان
سياسي نبايد ديـد. شـاهـرخ زمـانـي             
يکي از رهبران برجسته جنبشـي بـود     
ـقـط                 که هدف آن بـدسـت آوردن نـه ف
معيشت بلکه کسب منزلت انسـانـي     
در همه ابعاد آن و براي همـگـان بـود.      
شــاهــرخ زمــانــي يــکــي از رهــبــران            
ـپـذيـرد             جنبشي بود که نـمـي تـوانـد ب
حتي يک کودک مجبور به کار باشد و 
يا در ميان زبالـه هـا غـذاي خـود را             
جستجو کند، نمي تواند بپذيرد حتـي  
يک نفر براي سـيـرکـردن خـانـواده اش          
مـجـبـور بـه فـروش اعضـاي بـدنـش                 
باشد. نمي تواند تحمل کند حتي يـک   
نفر از سر استيصال تن فروشي کـنـد،     
نمي تواند قبـول کـنـد حـتـي يـک زن               
بعنوان نيمه انسان بحساب آيد، نـمـي   
ـفـر                  تواند قبول کـنـد کـه حـتـي يـک ن

بخاطر نداشتن بضاعت خـريـد دارو،       
رنج بکشد و يـا جـان بـدهـد و نـمـي                 
ـپـذيـرد کـه هـيـچ انسـانـي                  توانست ب
بخاطر بيـان انـديشـه اش مـورد آزار             

 قرار بگيرد و از آزادي محروم شود. 
شاهرخ زماني در بخشي از نامـه  
اش به دخترش مي گويد: مرا زنداني  
کردند چـون دخـتـرم را، فـرزنـدانـم را               
دوست دارم. چـون هـمـه کـودکـان و                 
نوجوانان را و همه انسانهـا را دوسـت       
دارم. مرا زنـدانـي کـردنـد چـون مـي                
خواهم که همه انسانها داراي برابري و 
حقوق عادالنه انساني، اجـتـمـاعـي و       

مرا زنـدانـي کـردنـد       اقتصادي باشند.  
 چون اعتقاد دارم:

 تو کز محنت ديگران بي غمي
 نشايد که نامت نهند آدمي

ـقـه             با رفتن شاهـرخ زمـانـي طـب
کارگر ايران يک رهبر جسور خود را از 
دست داد ولي همانطور کـه کـارگـران      

 :ايران گفته اند
ما مرگ شـاهـرخ زمـانـي را بـه            
پرچمي براي اتـحـاد و هـمـبـسـتـگـي             
ـبـديـل        کارگري که او پيشتازش بـود ت
خواهيم کرد. پرچم اين جنبش انساني  
را هزاران شاهرخ زمـانـي ديـگـر بـاال          
خواهند برد، آنرا به پيروزي خـواهـنـد      
رساند و چهره کثيف مسببيـن مـرگ     
زودرس شاهرخ زماني را به دنيا نشان 

 خواهد داد. 

مرگ شاهرخ زماني بيش از هـر      
چيز وحشت جمهوري اسـالمـي را از       
جنبش کارگـري و مـبـارزه کـارگـران            
براي بدست آوردن يک زندگي انسـانـي   
را نشان داد. رژيم براي خاموش کردن  
صــداي کــارگــران و ايــجــاد رعــب و            
ـبـش        وحشت دهها رهبر و مبـارز جـن
کـارگــري را بــه زنــدانــهـا انــداخـتــه و              
وحشيانه ترين رفتارها را با آنهـا دارد    
و براي فعالين جنبش کارگري پـرونـده   
سازي مي کـنـد. امـا ايـن سـيـاسـت               
بيش از هـر چـيـز تـرس و وحشـت و                
زبوني حکومتي را نشان ميدهـد کـه     
فقر و نکبت و بر زنـدگـي کـارگـران و           
ميليونها نفر از مردم ايران حاکم کرده 

 است. 
بعنوان يکي از آخريـن اقـدامـات      
شنيع جمـهـوري اسـالمـي از صـدور            
حکم شـش سـال زنـدان بـراي کـارگـر               
مبارزجعفر عظيم زاده بايـد نـام بـرد.        
اين اقدام حکومـت ضـد کـارگـري را           
بايد در سطح جهان افشا کـرد. آنـچـه         
که بعنوان جرايم جعفر عظـيـم زاده از       
ـيـگـيـر از              مطرح شده، يعنـي دفـاع پ
حقوق کارگران بايد بعنوان مـدالـهـاي      
افتخار او بحساب آيد و مورد حمايت 
همه کارگران جـهـان و تشـکـل هـاي            
کارگري قرار بگيرد. جعفر عظيم زاده   
نبايد زنداني شود. نبايد اجازه داد کـه   
حکومت اسـالمـي يـک کـارگـر حـق             
طلب ديگـر را زيـر فشـار شـکـنـجـه                
بگيرد. حـکـم دسـتـگـيـري او بـطـور                  
واقعي تعرض به کل کارگران و مـردم    
ايران است. او بايد مورد حمايت تمـام  
سازمانهاي کارگري در سراسر جـهـان   
قرار بگيرد و جـمـهـوري اسـالمـي را            

 تحت فشار قرار دهند. 
زنده باد مبارزات کارگران ايـران درود    
بر شاهرخ زماني و همـه مـبـارزيـن و         

 فعالين جنبش کارگري
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بــنــا بــه خــبــر درج شــده در             
رسانه هاي اينترنتي، روز چـهـار     

مـهـر مـاه در شـهـر               ۲۹شنـبـه     
ــه              ــق ــان مســاب ــه در جــري ارومــي
واليبال بين تيم هـاي شـهـرداري        
اروميه و بانک سرمايه، تعـدادي  
از تماشاگران شعار فـاشـيـسـتـي        

 "مرگ بر فارس" داده اند. 
ــردم            ــه، مــ ــيــ مــــردم ارومــ

 آذربايجان!
تـرديــد نــداشـتــه بـاشــيـد کــه           
جمـهـوري اسـالمـي شـبـانـه روز              
براي جدايي انداختن ميان مردم 
ايران کـه بـراي سـرنـگـونـي ايـن                
حــکــومــت جــنــايــتــکــار لــحــظــه        
شماري ميکنند توطئه ميکنـد.  
ناسيونالـيـسـتـهـاي تـرک هـم بـا               
دامن زدن به نفرت و خصـومـت       
مــيــان مــردم ايــران تــمــامــا در           
خــدمــت ايــن هــدف کــثــيــف                 
جمهوري اسالمي هستند. شعار  
"مــرگ بــر فــارس" دســتــپــخــت             
مشـتــرک حــکــومـت اسـالمــي و          
ناسيونالـيـسـتـهـاسـت. بـايـد در               
مقابل اين توطئه عليـه مـبـارزه      
مــتــحــد مــردم ايــران قــاطــعــانــه        

 ايستاد.  
مــردم آذربــايــجــان در کــنــار        
ساير مردم ايران، بيش از پـيـش     
ــم                ــيــه رژي ــه اتــحــاد عــل ــيــاز ب ن
اسالمي آيت اهللا هاي ميلـيـاردر   
و سرمايه داران چپاولگـر و دزد      
و غارتگر دارند. طـرح ايـن نـوع        
شعارهاي فاشيستي بجز خدمت 
به دوام و بـقـاي رژيـمـي کـه جـز             
فقر، گراني، بيکاري و بـدبـخـتـي     
بــراي مــردم ايــران از جـــملـــه                
آذربــايــجــان چــيــزي بــه ارمــغــان        
نياورده است، نتيجه ديـگـري در     
ــجــان                ــاي ــدارد. مــردم آذرب ــر ن ب
بخوبي ميدانند که دشمن واقعي 
شان جمهوري اسالمي اسـت کـه     
ولي فقيه شان خـامـنـه اي تـرک           
زبان در کنار رفسنجـانـي فـارس      
زبان و ساير اوبـاشـان اسـالمـي،         
بيش از سه دهـه زنـدگـيـشـان را          

 تباه کرده اند. 
سرمايه داران و حکام شرع و 
شــکــنــجــه گــران و قــاتــالن در              

زندانها در آذربايجان بزبان ترکي  
و در خوزستان بزبان عربي و در     
تهران و مشهـد و شـيـراز بـزبـان            
فــارســي و در کــردســتــان بــزبــان          
کردي حرف ميزنند. بـراي رژيـم        
اسالمي و سرمايـه داران مـورد       
حمايتشان تفاوتي بين کـارگـر و     
زحمتکش  بـا عـنـاويـن تـرک و                
فارس و کـرد و لـر و تـرکـمـن و                
عرب و بلوچ و غيره نيـسـت. در      
چــپــاول دســتــرنــج اکــثــريــت ايــن        
مردم،  در سرکـوب و کشـتـار و          
تحمـيـل فـقـر وفـالکـت، زبـان و                
مليت برايشان اهـمـيـتـي نـدارد.        
مهم  ايـن اسـت کـه کـارگـان را              
بچاپند و نظامشان را از تـعـرض   

 متحد مردم حفظ کنند.    
 مردم شريف آذربايجان!

کــمــيــتــه اذربــايــجــان حــزب        
کمونيست کارگري از همه شـمـا     
مـردم زحـمــتــکـش و آزاديــخــواه          
ميخواهد که در مقابـل تـوطـئـه       
هاي تفرقه افـکـنـانـه جـمـهـوري            
اسالمي و نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي              
ترک، در مقابـل تـالش مشـتـرک         
کثيف اينها براي دامـن زدن بـه       
شکاف و نفرت و تـفـرقـه مـيـان            
مردم ترک زبان و فارس قاطعانـه  

 بايستيد.  
جـــــمـــــهـــــوري اســـــالمـــــي       
وناسيونالـيـسـتـهـا مـيـخـواهـنـد             
صف متحد شما را به هم بريزنـد  
و حــيــات نــنــگــيــشــان را ادمــه           
دهند. شما هم بايد صف متحـد   
حـــــکـــــومـــــت اســـــالمـــــي و            
ــالــيــســتــهــا را در هــم              نــاســيــون
ــن                  ــات اي ــه حــي ــد و ب ــي بشــکــن
حکومت نقطه پـايـان بـگـذاريـد.        
رمــز پــيــروزي مــا عــلــيــه يــک              
حکومت تماما تبهکار مـبـارزه     

 متحدانه ماست. 
زنده باد اتحاد مردم سرتاسر 
 ايران بر عليه جمهوري اسالمي

ـيـسـت          كميته آذربايجان حـزب كـمـون
 كارگري ايران

 ۲۰۱۵ اکتبر     ۲۴ ، ۱۳۹۴ آبان  ۲ 
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اين اقدامات در حکم  پـنـج       
ــحــه اي صــادره از ســوي                 صــف
بيدادگاه اسـالمـي از مصـاديـق         
"اقدامات سياسي عليه نـظـام و       
امنيت کشور" اعالم شده اسـت.     
اما بطور واقعي مسـالـه بـر سـر         
اقــدام عــلــيــه "نــظــم و امــنــيــت             
ســرمــايــه" اســت! ايــن لــيــســت             
جرمهاي جـعـفـر عـظـيـم زاده و               
صدها فعال کارگري نظير او در     
ــيــانــگــر کــيــفــرخــواســت           واقــع ب
کارگـران عـلـيـه نـظـام سـرمـايـه                
داري است. جـمـهـوري اسـالمـي         
رسما و علنا و عمال نظـام دفـاع     
از منافع يک اقـلـيـت مـفـتـخـور            

سرمايه دار در برابر کـارگـران و        
اکثريت عظيم مردمي اسـت کـه     
هيچ منفعتي در بقاي اين نـظـام   
نــدارنــد. ســلــب آزادي و رفــاه و             
معيشت و مـنـزلـت تـوده مـردم            
جزء اليتجزاي بـقـاي ايـن نـظـام            
است و جعفر ها و بـهـنـام هـا و           
شاهرخها  چهره و مظهر مبـارزه  
عليه اين نظام. فعاليـن جـنـبـش        
کارگري را بزندان ميانـدازنـد تـا      
نظام ضد انسـانـيـشـان را حـفـظ           
کنند، تا دستمزدها را همچـنـان   
يک پنجم خط فقر نگه دارند، تـا  
"کار ارزان و کارگر خـامـوش" و        
شــرايــط الزم بــراي ســودآوري             

کـنـنـد، تـا       سرمايه ها را تامين 
اقتصاد به گل نشـسـتـه شـان را           
براي جلب سرمايه هاي خـارجـي   
جذاب و رقابتي کنند، و باالخره 

فـقـر و     تا بتوانند بـا تـحـمـيـل               
و بيحـقـوقـي سـيـاسـي و            فالکت

اجتماعي بر کل جامعه، بسـاط    
غارت و چـپـاول آيـت اهللا هـاي               
مــيــلــيــاردر و يــک درصــديــهــاي        
حــاکــم  را از تــعــرض جــنــبــش             
کــارگــري و تــوده مــردم مصــون         
نگهدارند. کارگران هـيـچ زمـان         
به اين وضعيت تـمـکـيـن نـکـرده         
انـد و امــروز جـنــبــش کــارگــري           
فعال تر از هميشه در پيشاپيـش  
صفوف تـوده هـاي مـردم بـجـان            
آمده از وضعيت موجود بميـدان  

 آمده است.
دفــاع از فــعــالــيــن جــنــبــش         
کــارگــري دفــاع از مــعــيــشــت و          
منزلت کل جامعـه اسـت. بـايـد          
تالشهاي ضدکارگري حـکـومـت      
اسالمي سرمايه را با دامن زدن 
به يک حرکت تعرضـي سـراسـري      
خنثي کرد. دفاع از جعفر عظيـم  
زاده و مبارزه بـراي آزادي هـمـه        
کــارگــران زنــدانــي و زنــدانــيــان           
سياسـي جـزئـي از ايـن تـعـرض               

 است. *
 ۲۰١٥اکتبر  ٢۷

اجماع بر سر همان تصميمي است کـه    
ـقـش         شورايعالي کار ميگيرد و ايـن ن
سنتي و هـمـيـشـگـي ايـن جـريـانـات              
اسـت. و يـا در جـنـبـش اعـتـراضـي                    
معلمان و يا پرستاران مي بينيم که بـا  
گذاشتن تاکيد اصلي بر خواستـهـايـي    
ـه پـرسـتـاري،          کلي چون پرداخت تـعـرف
رفع تبعيض و اجراي نظام همـاهـنـگ    
به نوعي تالش مـيـشـود کـه بـر روي            
خواست مشخص افـزايـش حـقـوقـهـا           

 سايه انداخته شود.  
 

به نـظـر شـمـا دسـتـمـزد             انترناسيونال: 
عادالنه چقدر بايد بـاشـد؟ آيـا بـطـور            
ـه مـي            کلي عبارت دسـتـمـزد عـادالن

 تواند وجود داشته باشد؟ 
ـه يـک          شهال دانشفر:  دستمـزد عـادالن

ـه روشـنـي               ـلـش نـيـز ب توهم است. دلي
ـه             اينست که اسـاس جـامـعـه سـرمـاي
ـه          داري بر استثمار و نـابـرابـري گـذاشـت
شـــده اســـت و کـــل ايـــن بســـاط                   

 غيرعادالنه و غير انساني است.    
همه ميدانيم که نيروي كار كارگـر  
كــاالي اوســت كــه بــا فــروش آن بــه                
سرمايه دار در مقابلش مزد دريـافـت     
ميكند. اما ويژگي نيروي كار كـارگـر    
ـه كـاالهـاي             بعنوان يك كاال نسـبـت ب
ديگر اينجاسـت كـه كـارگـر در ازاي             
فروش نيروي كارش سودي بيـشـتـر از      
مزدي که دريـافـت مـيـکـنـد تـولـيـد                
ـه دار      ميکند. و اين سود عايد سرماي
ميشود. و اتفاقا سرمايه دار قـدرتـش    
را از اينجا ميگيرد. در اين سـيـسـتـم        
در بهترين حالت مزد کـارگـر قـيـمـت          
نيروي کار اوست که بـتـوانـد بـا آن در           
بازار کاالها درجامعه نيازهاي زندگي 
اش را تاميـن کـنـد و بـراي چـرخـش               
ـه کـار              توليد نيروي کار خـود آمـاده ب
باشد. بنابراين دسـتـمـزد در واقـع دو            
ـه   بخش دارد يکي دستمزدي که ماهان
به کارگر پرداخت ميـشـود و ديـگـري         
بـيــمـه هـاي اجـتــمـاعــي چــون بــيـمــه               
درماني و تـحـصـيـل رايـگـان، بـيـمـه              
بيکاري و ... است.  سـطـح دسـتـمـزد        
همانطور که اشاره کردم به توازن قـواي  
سياسي موجود در جامـعـه و قـدرت        
مــبــارزاتــي کــارگــر بســتــگــي دارد.          
شــاخــص مــا بــراي تــعــيــيــن مــيــزان           
دستمزدهـا پـيـشـروي هـاي جـنـبـش               
کارگري در سطـح جـهـانـي اسـت کـه             
ممکن بودن آنـرا در هـمـيـن جـوامـع               
سرمايه داري امروز بشري نشـان داده      

 است.  
بطـور خـالـصـه مـا مـيـگـويـيـم                 
ـه نسـبـت نـرخ تـورم             دستمزدها بايد ب
واقعي و متناسب با بـاال رفـتـن آن و          
سطح قيمت ها بطور اتومات افزايـش  
يابد. ما ميـگـويـيـم نـرخ تـورم بـايـد                
توسط نمايندگان منتـخـب مـجـامـع        
عمومي کارگري در سطحي سراسـري  
ــبــود                 تــعــيــيــن شــود. در شــرايــط ن
تشکلهاي سراسري کارگري، کارگـران  
ـفـره خـود و بـا            با طومارهاي هزاران ن
ـه عـنـوان       مبارزاتشان و اعالم رقمي ب
ــل                  ــداقـ ــح حـ ــطـ ــراي سـ گـــام اول بـ
ــعــي             ــطــور واق ــايشــان ب ــزده ــم دســت
کوشيدند که  به اين خالء پاسخ دهنـد  

ـه    و راهي عمـلـي بـراي شـکـل             دادن ب
اتــحــادي ســراســري حــول خــواســت            
افزايـش دسـتـمـزدهـا بـدسـت دادنـد.               
ـفـتـمـان در مـيـان               همين امروز نيـز گ
ــاران،             ــرســت ــمــان، پ کــارگــران، مــعــل
بازنشستگان و بـخـش عـظـيـمـي از               
حقوق بگيران جامعه ايـنـسـت کـه در         
اولين قدم ميزان حداقل دسـتـمـزد هـا       
بايد باالي خط فقر باشد و ما در کنار 

 اين جنبش وسيع اجتماعي هستيم.  
 

کــارگــران چــگــونــه        انــتــرنــاســيــونــال:   
ميتوانند دولت و کارفرمايان را بـراي    
باال بردن ميزان حداقل دستمزد تـحـت   

 فشار بگذارند؟
ابزار کار مبارزه متحـد   شهال دانشفر: 

و سراسري آنهاست. اولين قدم اينست  
که همه اين بحث ها به موضوع بحـث  
مجامع عمومي کارگري تبديل شـود  
ــح                  ــريـ ــا اعـــالم صـ ــران بـ ــارگـ و کـ
 خواستهايشان وارد اين کارزار شوند.  

بعالوه ايجاد شبکـه هـاي مـبـارزاتـي          
ـه        حول خواست افزايش دستـمـزدهـا، ب
راه انداختن طومارهاي اعتـراضـي بـر      
سر خواست افزايش دستمزدها در ايـن  
شبکه ها و به امضـا در آوردن آن در          
تمام شـهـرهـا و در تـمـام مـحـالت،                  
فراخوان به تجـمـعـات اعـتـراضـي در           
مقابل همان محلي که کـمـيـتـه هـاي        
مــزد جــمــهــوري اســالمــي تشــکــيــل        
ميدهند و اعتراض به تصميـم گـيـري      
از باالي سر کارگران و بـدون دخـالـت          
آنها، اعالم همبستگـي از مـبـارزات        
يــکــديــگــر در ايــن عــرصــه مــعــيــن            
مبارزاتي، عمل متـحـد تشـکـلـهـاي         
کــارگــري مــوجــود بــر ســر خــواســت           
مشخص افزايش دستـمـزدهـا و دادن        
بيانيه هاي واحد و تدارک اعتـراضـات   

مشترک در مقابل مـراکـز جـمـهـوري          
اسالمي همه و همه اقدامات مـهـمـي    
بــراي تــدارک يــک اعــتــراض وســيــع             
ــش              ــزاي ــراي خــواســت اف ســراســري ب
دستمزدهاست. بويـژه هـمـانـطـور كـه            
اشــاره كــردم، ايــن جــنــبــشــي اســت             
ـقـر و                  اجتماعي و در شـرايـطـي كـه ف
ـه           فالكت زندگي ميليونهـا مـردم را ب
تباهي كشانده است، ميتوانيم و بـايـد   
تالش كنيم كه كـل جـامـعـه را حـول              
خواست افزايش دستمزدها و داشـتـن       
زندگي انساني به ميدان آوريـم. تـمـام         
محالت را با اين خواست و بيانيه هـا    
ـقـر و         و طومارهاي اعتراضي عليـه ف
فالكت به تحرك درآوريم. همـه بـخـش       
هــاي جــامــعــه از جــملــه مــعــلــمــان،           
پرستاران، بازنشستگـان و جـمـيـعـت          
عظيم كـارگـران بـيـكـار را حـول ايـن                
خواستها متحد كنيم. و يـک نـيـروي           
مهم و تعيين کننده اين جنبش نيـروي  
وسيع ميليوني خانواده هاي کارگـري،  
خانواده هاي معلـمـان و پـرسـتـاران و            
ـلـف حـقـوق بـگـيـر                 بخش هاي مـخـت
جامعه است که بايد وسيعا به مـيـدان   
آيند. تحت عنوان ايـنـکـه کـارگـر بـا              
وزارت کــار طـرف اســت، مــعــلـم بــا             
وزارت آموزش و پرورش، پـرسـتـار بـا       
وزارت بهداشت و بازنشسته و بـيـکـار    
بــا "تــامــيــن اجــتــمــاعــي" در صــف              
طبقاتي اين جنـبـش شـکـاف ايـجـاد           
کرده اند. همه ايـن نـيـروهـا در قـبـال                
فروش نيروي کارشـان مـزد و حـقـوق           
ميگيرند و در مبارزه بر سـر خـواسـت      
افزايش دستمزد و رفاه اجتماعي خـود  
همسـرنـوشـتـنـد. بـايـد از مـبـارزات                 
يکديگر حمايت کنيم. هـر پـيـشـروي          
کارگران در مبارزاتشان مستقيمـا بـر     
وضعيت معيشتي معلمان، پرستاران 
و کل جامعه تاثير ميـگـذارد و بـايـد         
اين را جدي گرفت. بعالوه ايـنـکـه هـر        
ـه   عرصه از مبارزه در اين جامعه ضرب
اي بر پـيـکـر حـکـومـت جـنـايـتـکـار                
اسالمي است و هـيـچ عـرصـه اي از             
مبارزه را نبايد تنها گذاشـت. اتـحـاد       
سراسـري مـا يـک شـرط مـهـم بـراي                  
قدرتيابي صف آزاديخواهي و بـرابـري     
طلبي و جارو کردن بسـاط جـمـهـوري       
اسالمي جنايتکار است. ايـن چـنـيـن        
بايد به استقبال کـارزاري سـراسـري و          
قـدرتـمـنـد بـر سـر خـواسـت افـزايــش                  
دستمزدها رفت و حکومت اسـالمـي     

 را زير مبارزات خود خفه کرد.
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و     ٢٨ســـوئـــد، اســـتـــکـــهـــلـــم         
حـزب چـپ،     اکتبر؛ بفراخوان ٢٩

جـوانـان حـزب      عليه راسيـسـم و       
سوسيال دموکرات تـظـاهـرات و      
راه پيمايي در شـهـر اسـتـکـهـلـم            

 ٢٩بــرگــزار شــد. راه پــيــمــايــي           
اکتبر عليه  جنايت راسـيـسـتـي       

اکتبر در مـدرسـه      ۲۲پنجشنبه 
"کرونـا" در "تـرول هـتـتـان" کـه                    
منجر به کشتـه و زخـمـي شـدن           

ــفــر شــد بــرگــزار شــد.                چــهــار ن
فعالين حزب کمونيست کارگري 
ايــران و فــدراســيــون ســراســري           
پـنـاهــنـدگــان ضــمـن حضـور در            

راسيسم « تظاهراتها، اطالعيه  
ــا ســد                 ــد ب ــاي ــرســتــي ب ــژادپ و ن

 ۵بيانيه    !»انسانيت روبرو شود
سازمان و نهاد عليه تحريـکـات   

 -راسيستي در سوئد همبستگي
فدراسيون سراسري پـنـاهـنـدگـان      

سوئد، فدراسيون دفـاع     -ايراني
از حقوق زنان، کودکان مقدمنـد 

سوئد، کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي               -
سـوئــد، مــهــيــن       -عـلــيــه اعــدام   

بـرنـامـه تـلـويـزيـونـي              -عليـپـور  
عليه تبعيض را وسـعـيـا پـخـش        
ــخــشــي از ايــن                   ــد. در ب ــردن ک

 «اطــــالعــــيــــه آمــــده اســــت؛         
راسـيـسـتــهـا بــا مـعــرفـي کــردن             
ــعــنــوان عــامــل              ــان" ب "خــارجــي
مشــکــالت مــردم تــالش دارنــد        
داليل اصلي نـابسـامـانـي هـاي          
اجتمـاعـي را بـپـوشـانـنـد و در                 
عوض به دشمني و ايجاد نـفـرت   
ميان "سوئدي" و "غير سـوئـدي"      
دامــن بــزنــنــد. کســانــي از ايــن           
تفرقه افکني ها سود مـي بـرنـد      
که نمي خواهند مسئوليت خـود  
در بــدتــر شــدن شــرايــط کــار و             
زندگي مردم را بپذيرنـد. وگـرنـه       
کسي که از کار بيکار مي شـود    
"سوئدي" و يا "خـارجـي" هـر دو           
مي دانند که عامل بيـکـاري او     
کيست و اين هر دو در مـبـارزه         

ـقـاب يـک مسـالـه                استفاده از ايـن ال
طبقاتي، هم حقوقي و هم فـرهـنـگـي     
ـيـش يـک           است. در چند هفته قبـل آف
برنامه سـخـنـرانـي در خـارج کشـور               
درمورد يک موضوع سياسي را ديدم 
که سخنرانان را به اين شکل معـرفـي   
کرده بود: فالني (اسم و فاميل فقط)  
و دکتر فالني. احتماال نفر ديگر ايـن     
پانل که لقبي نداشت جوشکار ماهر، 
بناي با تجربه، يک پـرسـتـار، کـارگـر          
کارخانه و يا يک مـراقـب کـارکشـتـه          
ســالــمــنــدان بــود. امــا ايــن الــقــاب             
هيچوقت ذکر نميـشـود. هـيـچـوقـت          
ـنـا يـا                شما در معرفـي سـخـنـرانـان ب
نجار، معلم و تراشکار و نظافتچي را 
نميبينيد چون اين نوع کارها متعـلـق   
به طبقه کارگـر اسـت، امـا بـه وفـور              
ـيـد.      ـن ـي القاب دکتر و مهندس را ميب
درمورد ختنه کودکان ميتوان با يـک    

ـيـم درمـورد        ـن دکتر مصاحبه کرد ببي
مــخــاطــرات فــيــزيــکــي خــتــنــه چــه          
ميگويد اما معلوم نيست چرا کسـي  
که ميخواهد درمورد حـقـوق بشـر و        
اعدام و انتخابات آمريـکـا يـا فسـاد         
جمهوري اسالمي صحبت کند بـايـد     
مهندس و دکـتـر بـودن و سـرلشـگـر             
بودنش به رخ ديگـران کشـيـده شـود!         
بگذريم از اينکه االن ديگر مهندس و 
ـقـه    حتي دکتر بودن نشانه تعلق به طب
ـيـسـت و صـدهـا هـزار فـارغ                 حاکم ن
التحصيل دانشگاهي بيکـارنـد و در       
فقر به سر ميبرند. اما اين فـرهـنـگ       

 کپک زده همچنان رواج دارد. 
اين فرهنگ منحط را در رسـانـه   
هاي ملي اسالمي و تلويـزيـون هـاي      
لس آنجلسي و امثال بـي بـي سـي و          
صـداي آمــريــکــا و در رســانــه هــاي            
جمهوري اسالمي به وفور مي بينيد. 
اين فرهنگ طبقه حاکم است کـه بـه       
شکل عقب مانده و زمختي خـود را      

ـتـدا بـه                  نشان ميدهد تـا از هـمـان اب
ـقـا       بيننده و شنونده و خواننده خـود ال
کنند که ايشان که دکتر و سـرلشـگـر      
هستند و موقعيت اجتماعي بـرتـري     
ـيـه            ـق دارند در سخنراني شان هـم از ب
بــرتــري دارنــد و حــق بــه جــانــب تــر               
هستند. ايشان نفر اصلي پانل و بقيـه   
حاشيه اي هستند. روشـن اسـت کـه           
اينجا با يک مساله فـرهـنـگـي روبـرو        
هستيم نـه حـقـوقـي. يـعـنـي قـانـون                   
ـقـاب را در                   ـفـاده از ال نميتـوانـد اسـت
آفيش يک سخنراني يا مصاحبه يـک    
ـتـي مـمـنـوع کـنـد و                 رسانه غير دول
برنامه حزب خيلي دقيق نوشته اسـت  
ـتـي ايـن       که در مراودات رسمي و دول
کار ممنوع اسـت. در مـحـيـط کـار             
بعنوان مثال هر بيمـاري بـايـد بـدانـد          
دکــتــر يــا پــرســتــارش کــيــســت، در           
دانشگاه دانشجو بايـد بـدانـد فـالنـي          
دکتر يا پروفسور اسـت و قـرار اسـت          
تدريس کند يا بر کارش نظارت کـنـد   

و در کارخانه ذکر لقب مـهـنـدس در        
مــواقــعــي الزم مــيــشــود. در حــوزه           
ـبـه هـا و آيـت اهللا هـا                 علميه هم طل
ـقـب          ميتوانند خود را با يـک خـروار ل
ـقـدر يـا             ـي معرفي کنند آيت اهللا عـال
ــر عــالــيــقــدر، حــجــت االســالم             غــي

شمـا   .والمسلمين يا بدون والمسلمين
در قصابي و بقالي محل هم به کرات 
اين القاب را ميشنويد. و دکتر فالني 
و سرلشگـر فـالنـي اگـر پـايشـان بـه                
نانوايي برسد در نوبت نمي ايستنـد و    
قصاب محل گوشت تازه تري به آنهـا  
مـيــدهــد. در مــجــالــس عــروســي و            
عزاداري هم بـالفـاصـلـه عـده اي بـا               
ديدن دکتر فالني و حاجي آقا فـالنـي     
آنها را در صدر مجلس مينشانند. و    
مشمئز کننده تر اينکه همسران آنـهـا   
هم خانم دکتر فالني، تيمسار فـالنـي     

آقا فالني معرفي ميشـونـد    يا حاجي
 که توهين آشکاري به زنان هم هست.

ـتـرهـاي                ـي ـقـاب و ت استفاده از ال
علمي و ديني و کشـوري و لشـکـري        
ـيـمـسـار، آيـت اهللا، دکـتـر،                  (نظير ت
مهندس و غيره) در خـارج مـحـيـط          
تخصصي و در مـراودات رسـمـي و            
دولتي بايد ممنوع شـود و در حـوزه         
فرهنگي نيز بايد زيرابـش زده شـود.       
اين فـرهـنـگ يـک تـوهـيـن آشـکـار                  
طبقاتي است. طبقات را بايد بـا يـک      
انقـالب اجـتـمـاعـي بـرانـداخـت امـا                
فرهنگ منحطشان را بـايـد هـمـيـن            

 امروز بي آبرو کرد. 

حزب کمونيست کارگري در برنامه يک دنياي بهتر چنين اعالم کرده است: "مـمـنـوعـيـت اسـتـفـاده از الـقـاب و                       
تيترهاي علمي و ديني و کشوري و لشکري (نظير تيمسار، آيت اهللا، دکتر، مهندس و غيره) در خـارج مـحـيـط          
تخصصي. در مراودات رسمي و دولتي هر فرد بايد صرفا با نام و نام فاميل مورد اشاره قرار بگيرد" دلـيـل ايـن        
موضعگيري چيست؟ چرا نبايد افراد و شخصيتها با ذکر توانايي ها و تخصصها و تحصيالتشان مـورد خـطـاب      

 قرار گيرند؟  


�ی�� A	�F �� ده*:  �GHا 

حقوق الهي خود بشمار آورده و زن را     
ـفـاده           وديعه خدادادي بـراي سـوء اسـت

 جنسي و زير پا له کردن ميدانند. 
اين کمپين نشان داد که سيـسـتـم    
قضائي در اين حکومت، رسيدگي به 
ــلــف، قــاضــي و           پــرونــده هــاي مــخــت
بازپرس و ... شوخي تلـخ و مسـخـره           
اي بيش نيستند. دسـتـگـاه قضـائـي           
حکومت يک دستگاه جنايت سازمان 
يافته است که قاضـي در آن هـر چـه            
قاتل تر و بيـرحـم تـر بـهـتـر. در ايـن                 

اي از تـمـايـل بـه              سيستم هيچ درجـه   
کشف حقيقت عدالت جويي و احترام 

 به انسان وجود ندارد. 
اين کمپين به ميليونها نفر مردم دنيـا  
نشــان داد کــه چــپ و راســت ايــن                  
حکومت همه به چوبه دار تـکـيـه زده      
ـنـهـا           ـي اند. در جريان بسياري از کـمـپ

ام    مادران و پدران درمانده اي را ديـده   
که به اين اداره و آن نهاد رفته و بـارهـا   

ـيـده   از آن ام    ها در نهايت استيصال شن
خاتمي ميگويند بهتر »که ميگويند 

و يـا،     «روحاني خبر نـدارد »، «است
رهبر قول داده رسيدگي کند و سـپـس   

بينند که هر دو جـنـاح و هـر         همه مي
دسته و باندي در اين حکـومـت بـراي      
ـتـي                   حفظ نـظـام دسـت بـه هـر جـنـاي
ميزنند. چوبه دار و اعـدام از جـملـه             
مواردي است که در آن هيچ اختالفـي  
ـيـسـت.       بين برادران و خوهران حاکم ن
اين کمپين نشان داد که اگـر آنـطـرف        
يعني حکومتيها و آخونـد مـعـمـم و         
مکالي اين حکومـت از سـيـاهـي و           
ـيـزي            تبهکاري و تجاوز و انسـان سـت
دفاع ميکنند، مردم و نسـل جـوان و       
عاصي در اين جامعه از روشـنـايـي،      
انســانــيــت، آزادي و مــدنــيــت دفــاع          
ميکننـد. ريـحـانـه نـوشـتـه هـايـش،                 
ـنـده            رفتارش، قلمش، همه و هـمـه آي
ايران را نمايندگي ميکرد. از نظر من  

اي از      ريحانه متعلق به آينـده و تـکـه       
آينده بود. در مـورد ريـحـانـه بسـيـار              

ها بايد نـوشـت و حـرف           بيشتر از اين
ــه و زنــدگــي                  زد. در مــورد ريــحــان
ـلـم سـاخـت، کـتـاب            کوتاهش بايد في
ــي                 ــگــون ــرداي ســرن ــوشــت و در ف ن
حکومت اسـالمـي بـايـد مـجـسـمـه               

 ريحانه ها را در همه جا برپا کرد.   
ـقـش خـالـه        اجازه بدهيد در اينجا در ن
ـفـري کـه            ريحانه با هزاران و هـزاران ن
براي ريحانه گريستند و ريحانه را در     

قلبشان جا دادند، با خانواده مـحـتـرم    
ريحانه و با همه شما عـزيـزان کـه در          
ــراز                 ــد اب ــن مــراســم حضــور داري اي
همدردي کنم. ريحانه را بيرحمـانـه از      
ـنـد امـا يـاد او، درسـهـاي                    ـت ما گـرف
مقاومت و روشن بيني او، همواره در   

 خاطره ها باقي خواهد ماند. 
اکتبر عمالً به روز شـکـسـت     ٢٥ 

جمهوري اسـالمـي در مـقـابـل اراده            
ـيـر و آزادي و              جوانان ايران براي تـغـي

 ٣ حرمت انساني تبديل خواهد شـد.     
ـبـر روز نـه بـه            ٢٥ آبان / برابر با   اکت

اعدام و روز احـتـرام بـه حـق حـيـات                 
خواهد بود. دور نيسـت روزي کـه بـا           
رفتن خفاشان اسالمي مجسمه هـاي  
ريحانه ها، مجسمه فرزاد کمانگرها، 
شاهرخ زماني ها و ستار بهشتي هـا    
در سراسر ايران برپا شده و مردم ايـران  
ياد عزيزانـي را کـه در سـيـاهـتـريـن                
دوران تاريخ ايران عليه يک حکـومـت   
جــنــايــتــکــار و ضــد انســان مــبــارزه          

 اند را گرامي خواهند داشت.  کرده
 

 زنده باد ياد ريحانه جباري، 
 زنده باد مبارزه عليه اعدام
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اکتبر) مراسم گرامـيـداشـت شـاهـرخ         
زماني و جانباخـتـگـان دهـه شـصـت           
بفراخوان حزب کمونيست ايران، حزب 
حزب حکمتيست(خـط  رسـمـي) و             
چپ هاي کـلـن بـرگـزار شـد. در ايـن                
مــراســم شــهــال خــبــاززاده از طــرف            
تشکيالت حزب کمونيست کـارگـري     

 ايران ـ کلن يکي از سخرانان بود. 
متن سخنراني شهال خـبـاززاده را در       

 اين شماره انترناسيونال ميخوانيد.
b، 5%*ن N\ا� 

مراسمـي در گـرامـيـداشـت شـاهـرخ              
زماني برگزار شد. بخش اول مـراسـم         
پيامهايي از جانـب مـحـمـد اشـرفـي           
عضو کميته دفاع از شاهرخ زمـانـي،   
ـتـي            و بهروز خبار داده شـد. ايـرج جـن
ــا                  عــطــايــي شــاعــر و تــرانــه ســرا ب
احساسات گرمش اشعاري را خوانـد.  
بخش دوم به پيام ها و سخنراني هـاي  
احزب و نيروهاي سـازمـانـده مـراسـم          
اختصاص داده شده بود. در اين بخش 
از برنامه شهال دانشفر از طرف حـزب  
کمونيست کـارگـري ايـران سـخـنـران             
کرد. متن اين سخنراني در اين شماره  

 انترناسيونال قابل دسترس است.

	�	دا، ��ر���   

در مراسمي که بـه مـنـاسـبـت مـرگ           
شاهرخ زماني بـرگـزار شـد، مـحـمـد             

 کاظمي يکي از سخنرانها بود.
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شاهرخ زماني ستاره اي درخشان در   
آسمان مـبـارزه بـراي آزادي، بـرابـري               

 !وسوسياليسم بود
در تاريـخ مـبـارزات مـردم مـقـاطـي              
وجود دارد که يک فعال اجتماعي و يا 
يک رهبر کارگري همچـون سـتـاره اي        
در آســمــان مــيــدرخشــد و بــه يــک                

شخصيت اجتماعي تبديل مـيـشـود.    
شــاهــرخ زمــانــي چــنــيــن بــود. امــا             

ــاســي               ــاخــت آن شــرايــط ســي  -شــن
اجتماعي که درمتن آن اين شخصيت 
ـنـد مـهـم اسـت. از                 ها ظهور مـيـکـن
طرف ديگر اين مسله نيز مهـم اسـت     
که بدانيم که آن شخصيت اجـتـمـاعـي     
حائز چه صفات و خصوصياتي اسـت  
که به او اجازه ميدهد چنين نقشـي را    

 .بازي کند
وقتـي شـعـار "کـارگـر            ۵۷ در انقالب 

ـفــت مـا رهــبـر ســرســخـت" مــا در                  ن
ـيـن افـکـن شـد            خيابان هاي تهران طـن

ـبـل از        رژيم بزودي فهميد که او بايد ق
ـقـه        هر چيز تکليف خود را با ايـن طـب
روشن کند. جمهوري اسـالمـي بـراي         
ـقـه           مدت کوتاهي موفق شـد کـه طـب
کارگر را به سـکـوت وادارد امـا ايـن           
دوران بسيار کوتاه بود. در ممـلـکـتـي     
که بر طبق قوانين اسالمي قـرار بـود       
اعتصاب حرام باشد، کارگر بي قدر و 
ارزش و به قول خميني جالد، مورچـه  
هم کارگر و حق تعـالـي مـبـدا کـار و            
کارگري باشد اعتصابات شـروع شـد.     
کارگران خاتون آباد را از هوا به گلولـه  
بستند، خواست کارگران شرکت واحد 
براي برپايي مـجـدد سـنـديـکـا را بـه              
شديدترين وجه سـرکـوب کـردنـد امـا          
ـنـد صـداي کـارگـران،             هرگز نتـوانسـت
ـنـد.         فعالين و رهبران آنها را خـفـه کـن
فعالين کـارگـران مـورد شـديـدتـريـن              
ـنـد؛ بـطـور                     ـت شکـنـجـه هـا قـرار گـرف
مشکوکي در زندانها جـان سـپـاردنـد       
ولي با دستگيري هر فـعـال کـارگـري،       
فعال کارگري ديگري پرچم مـبـارزه را     

 .بدست ميگرفت
در چنين فضايي است که شخصيـتـي   
مثل شاهرخ زماني عروج مـيـکـنـد.       
اگر چه شاهرخ سـتـاره اي پـر نـور در             
آسمان مبارزات اجتمـاعـي بـود امـا         
براستي اين آسمان پر از ستاره هاست. 

شاهرخ بر دوش مبارزيني نظير بهنام 
ابراهيم زاده، رسول بـداغـي، مـحـمـد          
جراحي، مـحـمـود صـالـحـي، عـلـي               

هــا فــعــال کــارگــري و           نــجــاتــي و ده     
اجتماعي ايستاده بود. اما تـوگـويـي       
ايـن رسـالــت ســخـنــگـويــي بــرعـهــده            
شاهرخ محول شده بود. و اين ديگر به 
شــخــصــيــت شــاهــرخ بــرمــيــگــشــت.      
شاهرخ کارگري بي آاليش، مهربان در 
عين حال پيگير و جسور بود. زندان و  
شکنجه هرگز نتوانست عزم آهنين او 
را در هم بشکنـد. شـاهـرخ بـدرسـتـي            
ميدانست که اگـر قـرار اسـت شـعـار            
"کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما" بار 
ديگر در ايران طنين افـکـنـد رهـبـران        
کــارگــري بــايــد در قــامــت رهــبــران            
ـيـجـهـت                ـنـد. ب اجتماعي قد عـلـم کـن
نيست که او از هر مبارزه اجـتـمـاعـي     
حمايت ميکـرد. و بـاالخـره شـاهـرخ             
ميدانست که ديـر و يـا زود جسـم و              
جــان او مــورد تــعــرض جــانــيــان و               
مزدوران رژيم قرار ميگيرد و بـاالخـره   
ـتـوانسـت               نيز چنين شد. ولـي او نـمـي
رسالتي که به او واگـذار شـده بـود و              
پرچمي که بدوش ميکشيد را بزمـيـن   

 .بگذارد
شاهرخ ديگر در ميان ما نيست ولـي    
پيام هفت تشکل کارگري در مـراسـم       
ـنـد: "مـا              ـت خاکسپاري او آنجا کـه گـف
مرگ شاهرخ زمـانـي را بـه پـرچـمـي             
براي اتحاد و همبستگي کارگـري کـه     
او پيشتازش بود تبديل خواهيم کـرد"  
نشان داد کـه پـرچـمـي کـه او بـدوش               
ـتـاده اسـت.                   ـف ـي گرفته بـود بـزمـيـن ن
ـبـش                 شاهرخ زنـده اسـت چـرا کـه جـن

هاي اجتماعـي   کارگري و ساير جنبش
  .زنده هستند

ـنـده بـود            زنده باد شاهرخ زمـانـي؛ بـال
مبارزات مردم ايران بر عليه جمهوري 

  .اسالمي
 زنده باد درخت سبز زندگي.
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بنابر اخبار و گـزارشـات رسـانـه           
حــکــومــتــي کــارفــرمــاي کــارخــانــه         
تبريزکف عمدا ايـن کـارخـانـه را بـه              
تعطيلـي کشـانـده و کـارگـران را در                
ـيـکـاري قـرار داده               شرايط اخـراج و ب
است.اين کارخانه از سه سال قبـل در     
آستانه ورشکستـگـي قـرار داشـت و           

ــارهــا            ــش ب ــارگــران ـقــابــل       ک در مـ
ــداري             ــان ــد و اســت ــداري مــرن فــرمــان
تبريزدست به تجـمـع اعـتـراضـي زده          
اند. صاحب کارخانه بـه بـهـانـه هـاي           

ـنـگـي     ” مختلف نظير ـقـدي و ”  کمبود ن
ـنـهـا                   مشکـالت عـديـده ديـگـر نـه ت
ماهها حقـوق کـارگـران را پـرداخـت            
ـيـز      نکرده، بلکه حق بيمه کارگران را ن

 نپرداخته است.

کارگران در طول سه ماه گـذشـتـه    
ـيــز ســه بـار در اعـتــراض بـه عــدم                  ن
پرداخت دستمزدها دست بـه تـجـمـع         
اعتراضي در مـحـوطـه کـارخـانـه و               
مقابل فرمانداري زده کـه کـارفـرمـا           

جواب مشـخـصـي بـه خـواسـتـهـاي               
 کارگران نداده است.

ـتـــه آذربــايـــجــان حـــزب            کــمـــيـ
ـيــسـت کــارگـري ايــران ضـمــن              کـمـون
حــمــايــت از تــجــمــعــات اعــتــراضــي        
کارگران، از کارگران ساير واحد هـاي    
توليدي ميخـواهـد کـه از اعـتـراض            
کارگران اين واحـد حـمـايـت کـرده و              
همکاران خود را در مبارزه شان عليه 
کارفرما تنها نگذارند. براي نقد کردن 
دستمزدها نبايـد فـريـب وعـده هـاي            

چ کار فـرمـا را خـورد. بـايـد بـا                  وپ
اتحاد و گسترش مبارزه دستمزدهاي 
ـقـوم کـارفـرمـايـان و             معوقه را از حـل

 سرمايه داران بيرون کشيد.

 زنده باد مبارزات متحدانه کارگران!

کميته آذربايجان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

اکتبر  ۲۹ برابر با  ۱۳۹۴   آبان ماه۷ 
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